STRESZCZENIE
Praca przedstawia tematykę cyfrowych znaków wodnych. Zaprezentowane zostały
różne techniki i algorytmy stosowane w tego typu systemach. Szczególnie dokładnie opisano
technikę kodowania z rozpraszaniem widma w zastosowaniu do cyfrowych znaków wodnych.
Następnie przedstawiono projekt modułu kodującego i dekodującego informację przenoszoną
przez znak wodny. Skupiono się na tym, aby znak wodny był odpory na kompresję JPEG i
inne zakłócenia niegeometryczne. Dodatkowo utworzono moduł służący do wykrywania
przesunięcia w obrazie ze znakiem wodnym.
Działanie

zaprojektowanego

systemu

zostało

zweryfikowane

w

wielu

eksperymentach, których wyniki przedstawiono w pracy. Zaimplementowany program jest w
pełni użytecznym narzędziem do wstawiania i odczytywania znaków wodnych. Badania
wykazały, że informacja zakodowana w obrazie przy użyciu programu jest bardziej odporna
na zniszczenie spowodowane kompresją JPEG niż w innych tego typu systemach.
Słowa kluczowe: cyfrowe znaki wodne, cyfrowe podpisy, ukrywanie informacji w obrazie,
kodowanie z rozpraszaniem widma, kompresja JPEG

Digital Image Watermarks Resisting To JPEG Compression
ABSTRACT
This thesis presents digital watermarking of images. Various watermarking techniques
and algorithms are described. A spread spectrum method in watermarking applications is
detailed. A design of Digital Watermarking System is presented. Two kinds of information
are hidden in the digital data: a watermark and a template. Both are encoded using an owner
key to ensure the system security and are embedded in the 2D discrete cosine transform
(DCT) of magnitude of the image. The watermark is encoded in the form of a spread spectrum
signal. The template is a key based grid and is used to detect and invert the effect of a
translation of a watermarked image. The performance of the decoder is investigated for the
case of image watermark detection after JPEG compression. Experimental results showed,
that a watermark embedded with implemented system is extremely resistant to JPEG
compression.
Key words:

digital watermarking, image watermarking, copyright protection, spread
spectrum, JPEG compression
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1.

Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować gwałtowny rozwój systemów i
technik multimedialnych. Cyfrowe media stają się powszechne i stopniowo zajmują kolejne
obszary dotychczas zarezerwowane przez tradycyjne informacje analogowe. Jest wiele
przyczyn tego zjawiska. Infrastruktura techniczna, tzn. komputery, drukarki, możliwości
szybkiej transmisji cyfrowej itd. jest coraz tańsza i ogólnie dostępna. Sieci komputerowe
umożliwiają efektywne przesyłanie i dystrybucję danych cyfrowych, szczególnie jeśli chodzi
o koszty. Przykład sieci Internet i popularność WWW doskonale pokazały ogromny potencjał
ekonomiczny rynku mediów elektronicznych. Inwestycje w techniki związane z
publikowaniem cyfrowych obrazów i dźwięków w sieci gwałtownie rosną. Rynek
elektronicznych mediów bardzo szybko się rozwija. Jakość i wartość dostępnych w sieci
multimedialnych danych cyfrowych (zdjęcia, grafika, modele 3D, dźwięki, muzyka, video
itd.) zwiększa się. Niestety, na drodze rozwoju handlu elektronicznego stoi jeszcze jedna
cecha cyfrowych mediów: łatwość, szybkość i bardzo małe koszty tworzenia i redystrybucji
dokładnie identycznych kopii. Pociąga to za sobą poważny problem dla autorów, posiadaczy i
dystrybutorów danych: ochrona ich własności. Wszystkie mechanizmy ochrony praw
autorskich muszą uporać się z sytuacją, w której oryginał i każda kopia danych cyfrowych są
identyczne.
Publiczne systemy szyfrowania, takie jak związane z algorytmem RSA, nie rozwiązują
w pełni problemu nieautoryzowanego kopiowania. Idea tego podejścia opiera się na tym, że
zastrzeżone dane są udostępniane tylko uprawnionym osobom (np. tym, które zapłaciły za
nie). Nikt inny nie jest w stanie odczytać zaszyfrowanych informacji. Podstawową wadą jest
to, że po odszyfrowaniu, dane są pozbawione ochrony, tzn. jest możliwe ich kopiowanie i
udostępnianie innym bez żadnej informacji o ich autorze czy prawowitym właścicielu. Jeśli
autoryzowanych odbiorców było kilku, trudno jest udowodnić, który z nich odpowiedzialny
jest za pirackie rozpowszechnienie danych.
Pomysł używania znaków wodnych w celu identyfikacji źródła i/lub odbiorcy danych
multimedialnych spotkał się więc z dużym zainteresowaniem wśród osób tworzących i
publikujących dane cyfrowe. Metody cyfrowego podpisywania danych stały się polem
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aktywnych badań i poszukiwań, powstało już także kilka komercyjnych produktów do
wstawiania znaków wodnych.
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2.

Cyfrowe znaki wodne

Cyfrowe znaki wodne to specjalne wiadomości, umieszczone w zapisanych cyfrowo
zdjęciach, filmach wideo lub nagraniach dźwiękowych. Są one ściśle zintegrowane z
zawartością danego obiektu i nie wymagają dodatkowego miejsca ani innego formatu pliku.
W przeciwieństwie do klasycznych znaków na papierze znaki cyfrowe pozostają niewidoczne
zarówno dla ludzkiego oka, jak i ucha. Informacje te potrafi odczytywać tylko komputer.
Znaki takie mogą zawierać najróżniejsze informacje, np. dane o prawach autorskich (tzw.
copyright), numer seryjny, dane o nabywcy lub numer ISBN książki. Nic jednak nie można
uzyskać za darmo. Cyfrowe znaki wodne powstają więc kosztem pogorszenia jakości danych
zapisanych w pliku.
Zastosowania znaków wodnych mogą być różnorakie. W najprostszym przypadku
ukryte informacje mogą zawierać dowolny podpis do obrazu. Zalety takiego podpisu to
odporność na modyfikacje danych i uniezależnienie od typu nośnika – dla obrazu może to być
np. plik na dysku, strona WWW, kartka papieru itp. Znaki wodne mogą być np. używane jako
ukryte adnotacje do obrazów medycznych, astronomicznych itp.
Bardziej istotne i praktyczne jest użycie znaku wodnego w celu ochrony praw
autorskich czy monitorowania dystrybucji danych (np. w połączeniu z szyfrowaniem
umożliwia to wykrycie, kto opublikował zastrzeżone informacje). Znak wodny może być
dowodem tak autorstwa, jak i legalnego zakupu.
Inną grupą zastosowań jest sekretna komunikacja, czyli steganografia. W tym
przypadku tajne informacje są ukrywane np. w nie wzbudzającym podejrzeń zdjęciu.
Wreszcie znaki wodne mogą służyć do wykrywania zmian w obrazie. Obejmuje to
także lokalizację zmienionych miejsc.
Odrębnym zagadnieniem są widzialne znaki wodne. Przykładem ich zastosowania
może być logo stacji telewizyjnej zwykle w rogu ekranu. Tego typu znaki często są stosowane
przy prezentowaniu podglądu zawartości multimedialnych baz danych przez WWW, aby
uniemożliwić komercyjne wykorzystanie pobranych w ten sposób obrazów.

8

Cyfrowe znaki wodne odporne na kompresję JPEG

Dariusz Bogumił

Politechnika Warszawska, Wydział EITI, Instytut Informatyki

2.1. Historia znaków wodnych

Idea ukrytej, tajnej komunikacji jest tak stara, jak sama komunikacja. Już w Iliadzie
Homera znajdujemy przykłady tajnego porozumiewania się. Samo słowo steganografia
pochodzi z języka greckiego i oznacza ukrytą komunikację.
Pierwsze znaki wodne pojawiły się około 700 lat temu i służyły jako dowód
pochodzenia ręcznie czerpanego papieru od określonego rzemieślnika, jednocześnie
potwierdzały typ, format i jakość papieru. Najstarszy arkusz ze znakiem wodnym znaleziony
w archiwach pochodzi z 1292 roku i został wytworzony w Fabriano we Włoszech. W
przeszłości opracowano kilka metod produkcji znaków wodnych, różniących się jakością, jak
i potrzebnymi kosztami i nakładami pracy.
Niemal równolegle z wprowadzeniem znaków wodnych, pojawiły się próby ich
fałszowania, oparte zwykle na procesach chemicznych. Mimo to znaki wodne były
traktowane jako wiarygodne potwierdzenie autentyczności, czego wyrazem było używanie
ich jako materiałów dowodowych przed sądem [1].
Znaki wodne wciąż są integralną częścią przemysłu papierniczego. Używane do
potwierdzania autentyczności papieru i do określania źródła, z którego papier pochodzi, dają
pewien stopień bezpieczeństwa. Mimo że obecnie ten stopień pewności jest już stosunkowo
niski, znaki wodne przez ponad 700 lat utrudniały kopiowanie i fałszowanie dokumentów.
W wieku danych cyfrowych pojawił się podobny problem jak 700 lat temu. O ile
zwykłe znaki wodne zabezpieczały i identyfikowały papier, na którym informacje były
drukowane lub zapisywane, cyfrowe znaki wodne muszą być oznaczeniem samych danych,
ponieważ technika cyfrowa uniezależniła dane od nośnika.
Pierwsze prace skupiające się na problemie wstawiania znaków wodnych do obrazów
cyfrowych powstały w 1993 roku [2]. Od tego czasu prowadzono intensywne badania w tej
dziedzinie. Opracowano wiele algorytmów, technik i działających systemów służących do
podpisywania danych cyfrowych. Wciąż jednak jeszcze wiele tematów pozostaje otwartych
na dalsze poszukiwania. To sprawia, że cyfrowe znaki wodne to ekscytująca dziedzina badań
naukowych.
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2.2. Klasyfikacja

Cyfrowe znaki wodne można klasyfikować według kilku kryteriów. Oto kilka
najbardziej popularnych podziałów:
•χ widoczność znaku wodnego:
o widoczne znaki wodne – są łatwo zauważalne i w jasny sposób

identyfikują właściciela danych; znak wodny nie może jednak zakłócać
treści samego obrazu;
o niewidoczne znaki wodne – z założenia niezauważalne dla oka ludzkiego,

odczytanie jest możliwe tylko technikami cyfrowymi; na nich koncentruje
się obecnie większość badań; ponieważ znak wodny jest „zatopiony” w
obrazie, nie da się uniknąć zniekształceń obrazu oryginalnego, zmiany te
powinny być jednak trudne do wychwycenia;
•χ stopień odporności na zakłócenia:
o odporne – możliwe jest wykrycie znaku wodnego w obrazie poddanym

różnorodnym transformacjom (kompresja, zmiana rozmiaru, kadrowanie,
obracanie, rozmywanie, zmiany kontrastu, jasności, kolorów itp.);
o ulotne – najmniejsza zmiana w obrazie powoduje zniszczenie znaku

wodnego;
•χ dziedzina wstawienia znaku wodnego:
o dziedzina przestrzenna – znak wodny konstruowany jest wprost poprzez

zmianę wartości jasności kolorów pikseli;
o dziedzina transformaty – obraz przekształcany jest za pomocą

transformaty, np. DCT, FFT, wavelet, a znak wodny wstawiany jest do
współczynników transformaty;
•χ uwzględnianie lokalnych właściwości obrazu:
o przystosowujące się do lokalnych cech obrazu – przy wykorzystaniu

modeli

percepcji

systemu

wzrokowego

człowieka, znak wodny

wstawiany jest z różną siłą w różnych obszarach, w zależności od cech
tych obszarów (kontrast, jasność, teksturowanie); znaki wodne tego typu
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zwykle są wstawiane w dziedzinie transformaty i są odporne, a
wprowadzone zniekształcenia są słabo zauważalne;
o nie uwzględniające lokalnych cech obrazu – wszystkie piksele obrazu są

równomiernie modyfikowane; metoda użyteczna dla obrazów, w których
brak wyraźnych konturów i obszarów teksturowanych;
•χ sposób dekodowania znaku wodnego:
o obraz oryginalny nie jest potrzebny – znak wodny może być odczytany

tylko na podstawie analizy obrazu ze znakiem;
o wymagany obraz oryginalny – znaki wodne należące do tej grupy są

zwykle bardziej odporne na różnego rodzaju zniekształcenia niż znaki, do
których odczytania nie jest potrzebny obraz oryginalny, jednak procedura
odczytania znaku wodnego jest utrudniona, gdyż wymaga porównania
weryfikowanego obrazu z obrazem oryginalnym;
2.3. Cechy znaków wodnych

Ukryty podpis adnotacja
Ochrona praw
autorskich

Poświadczenie
własności

Tajna komunikacja
(steganografia)
Rys. 2-1 Cechy i wymagania techniczne dla różnych zastosowań znaków wodnych.
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Cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry znak wodny, są uzależnione od
jego zastosowania. Np. w wypadku ochrony praw autorskich bardzo ważna jest odporność
znaku wodnego na jego usunięcie oraz bezpieczeństwo rozumiane jako trudność podrobienia.
Poza tym zmiany w obrazie oryginalnym powinny nie być zauważalne dla człowieka. Inne
zastosowania wymagają innych cech (Rys. 2-1).
Przy poświadczaniu własności konieczność zadbania o to, aby znak wodny (czyli
dowód legalnego zakupu) nie uległ zniszczeniu, spoczywa na odbiorcy lub posiadaczu danych
cyfrowych. Oznacza to, że znak wodny nie musi być odporny na próby usunięcia go, a nawet
wręcz przeciwnie – powinien ulegać zniszczeniu, jeśli podpisany obraz zostanie
zmodyfikowany. Także w tym wypadku niezwykle ważne jest bezpieczeństwo i
wiarygodność znaku wodnego oraz jego niewidoczność – znak wodny nie może pogarszać
jakości i powiązanej z nią komercyjnej wartości obrazu cyfrowego.
W powyższych zastosowaniach ilość informacji przenoszonej przez znak wodny nie
musi być duża – zwykle wystarcza krótki identyfikator o długości kilkadziesiąt bitów. W
niektórych wypadkach sama obecność znaku wodnego w dostateczny sposób określa
autora/posiadacza podpisanych danych cyfrowych. Inaczej jest w wypadku wykorzystania
znaków wodnych do tajnej komunikacji. Tutaj ilość przesyłanych informacji jest znacznie
większa. Mniejsze znaczenie ma natomiast odporność na uszkodzenie znaku wodnego. Musi
być ona wystarczająca do odczytania ukrytej informacji, gdy zniekształcenia wprowadzane
przez medium są tylko nieznaczne, np. standardowa i niezbyt duża kompresja JPEG,
kwantyzacja wartości jasności kolorów (32 bity à 16 bitów) itp.
2.4. Ogólny system cyfrowych znaków wodnych

Każdy system cyfrowych znaków wodnych składa się z dwóch części: kodera i
dekodera (lub detektora) znaku wodnego.
2.4.1. Koder

Koder ma za zadanie utworzyć obraz ze znakiem wodnym na podstawie obrazu
oryginalnego i (opcjonalnie) innych parametrów.
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Tajny lub jawny
klucz
Informacja do
ukrycia

Szyfrowanie i
kodowanie

Ciąg bitów znaku
wodnego

Obraz
oryginalny

Wstawienie
znaku wodnego

Obraz ze
znakiem

Rys. 2-2 Ogólny system wstawiania cyfrowych znaków wodnych

Informacja, która ma być zaszyta w obrazie, może mieć dowolną naturę (tekst, liczba,
obraz lub tylko identyfikator czy znak wodny jest obecny w obrazie). Informacja ta zostaje
następnie przekształcona w ciąg bitów i może być dodatkowo zaszyfrowana z
wykorzystaniem klucza publicznego lub prywatnego. Uzyskany w wyniku tej operacji ciąg
bitów (znak wodny) jest łączony z danymi opisującymi obraz oryginalny (nazywanym także
obrazem bazowym). Rezultatem połączenia jest obraz wynikowy – ze wstawionym cyfrowym
znakiem wodnym (Rys. 2-2).
2.4.2. Dekoder (lub detektor)

Dekoder ma za zadanie odczytać informacje niesione przez znak wodny lub tylko
stwierdzić obecność cyfrowego znaku wodnego (Rys. 2-3). W zależności od typu systemu
cyfrowych znaków wodnych, schemat dekodera może składać się z różnych elementów. W
każdym systemie wejściem jest badany obraz (ze znakiem wodnym). Jeśli algorytm
kodowania wykorzystywał klucz (jawny lub tajny), odpowiadający klucz musi być podany
także na wejściu dekodera. Opcjonalnie, w zależności od metody, może być wymagane
dostarczenia jako danych wejściowych obrazu oryginalnego i/lub znaku wodnego (w tym
drugim przypadku dekoder spełnia funkcję detektora – odpowiada na pytanie czy znak wodny
jest obecny w obrazie).
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Tajny lub jawny
klucz
Obraz ze
znakiem

Stwierdzenie,
czy znak wodny
jest obecny

Dekodowanie lub
detekcja cyfrowego
znaku wodnego

Odczytana
informacja
znaku wodnego

Obraz
oryginalny i/lub
znak wodny
Rys. 2-3 Ogólny system dekodowania cyfrowego znaku wodnego

Zwykle systemy wymagające podania obrazu oryginalnego są bardziej odporne na
zakłócenia niż odczytujące znak wodny tylko na podstawie obrazu wynikowego. Podobnie,
bardziej odporne na zakłócenia są systemy, w których znak wodny nie przenosi dodatkowych
informacji (ich zadaniem jest tylko odpowiedź na pytanie, czy cyfrowy znak wodny jest
obecny w obrazie).
2.5. Klasyfikacja ataków

Cyfrowe znaki wodne w określonych zastosowaniach powinny być odporne na próby
ich usunięcia - ataki. Ataki mogą być zamierzone, świadome lub nie (np. znak wodny można
nieświadomie usunąć poddając obraz kompresji JPEG). Różnego rodzaju ataki można
podzielić na cztery główne grupy ([3]):
a)

proste ataki – koncepcyjnie proste próby usunięcia cyfrowego znaku wodnego

poprzez manipulację danymi łącznie (obraz oryginalny + dodatkowa informacja
znaku wodnego), nie mające na celu identyfikacji ani wyizolowania znaku
wodnego. Przykłady to zastosowanie filtrów liniowych i nieliniowych,
kompresowanie w dziedzinie transformaty (JPEG, MPEG), dodanie szumu,
wprowadzenie przesunięcia, obcinanie obrazu, kwantyzacja w dziedzinie
kolorów pikseli, konwersja na postać analogową i odwrotnie (np. drukowanie skanowanie) itd. Warto zauważyć, że kategoria ta obejmuje powszechnie
stosowane metody kompresji i poprawy jakości obrazów cyfrowych.
b)

ataki

udaremniające

detekcję

znaku

wodnego

–

ich

celem

jest

uniemożliwienie wykrycia lub odczytania znaku wodnego przez detektor. Atak
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najczęściej polega na zniszczeniu synchronizacji między danymi wyjściowymi z
kodera a danymi wejściowymi dla dekodera. Atak może bazować na wiedzy o
„słabych punktach” dekodera. Przykłady to filtrowanie w dziedzinie
transformaty (aby usunąć szablon), powiększanie/pomniejszanie obrazu,
przesuwanie w przestrzeni lub czasie (dla wideo), obracanie, pochylanie,
obcinanie, permutacje pikseli, usuwanie lub wstawianie pikseli lub całych
bloków i inne przekształcenia geometryczne danych. Charakterystyczną cechą
tego typu ataków jest to, że znak wodny właściwie nie jest usuwany, pozostaje
w obrazie, a wykrycie go jest możliwe, wymaga jednak większej inteligencji
detektora znaku wodnego (a co za tym idzie, także skomplikowania).
c)

ataki wprowadzające niejednoznaczność znaku wodnego – ataki mające na

celu zmylenie detektora lub uniemożliwienie jednoznacznego określenia
własności, poprzez utworzenie fałszywego obrazu oryginalnego lub fałszywego
znaku wodnego. Przykładem może być atak inwersyjny zwany też jako „atak
IBM” (S. Craver, N. Memon, B.-L. Yeo, M. Yeung), polegający na odjęciu od
podpisanego cyfrowo obrazu fałszywego znaku wodnego. W ten sposób złodziej
może twierdzić, że to on pierwszy wstawił znak wodny, gdyż dysponuje
(fałszywym) obrazem oryginalnym. Taka operacja uniemożliwia udowodnienie,
kto jest prawowitym właścicielem obrazu, gdyż nie ma obiektywnej metody
określenia, który obraz jest oryginalny, a który fałszywy.
d)

ataki usuwające znak wodny – próby analizowania danych ze znakiem

wodnym w celu znalezienia danych oryginalnych, oddzielenia obrazu
oryginalnego od znaku wodnego. Przykłady to ataki oparte na metodach z
dziedziny kryptoanalizy, usuwanie szumu, niektóre filtry nieliniowe, ataki
wykorzystujące inne techniki opisu obrazu (np. modyfikacja tekstur dla modeli
trójwymiarowych). Grupa ta obejmuje także ataki wymierzone przeciwko
konkretnemu systemowi cyfrowych podpisów, wykorzystujące jego specyficzne
słabości, czyniące dany system podatnym na atak (ten sam atak może być
jednak zupełnie nieskuteczny dla innych systemów znaków wodnych,
pozbawionych tej samej wady). Specyficznym typem ataków należących do tej
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kategorii, są ataki wykorzystujące do analizy kilka kopii obrazu, zawierających
różne znaki wodne, co czasem umożliwia odtworzenie obrazu oryginalnego.
Granice pomiędzy wymienionymi grupami ataków nie są ścisłe i czasami dany atak
może należeć do dwóch kategorii (np. obcinanie obrazu może być rozpatrywane jako prosty
atak lub udaremniający detekcję).
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3.

Kodowanie z rozpraszaniem widma (spread spectrum, CDMA)

Techniki kodowania z

rozpraszaniem widma wywodzą się z zastosowań

telekomunikacyjnych. Koncepcja dostępu wielokrotnego z podziałem kodowym (CDMA –
Code Division Multiple Access) wymyślona została w latach dwudziestych tego wieku, zaś
praktyczne zastosowanie znalazła m.in. już w czasie drugiej wojny światowej, kiedy to dzięki
kodowaniu przesyłanych informacji zapewniała niespotykany wówczas wysoki poziom
bezpieczeństwa i poufności. We współczesnych systemach łączności istotną rolę odgrywają
też inne zalety tej technologii, jak na przykład wysoka jakość połączeń oraz relatywnie duża
pojemność, od kilku do kilkunastu razy większa od pojemności systemów opartych na
technice FDMA (Frequency Division Multiple Access) albo TDMA (Time Division Multiple
Access).
Główną zaletą metody CDMA jest to, że umożliwia przesyłanie informacji o mocy
mniejszej niż moc szumu. W zastosowaniu do wstawiania znaków cyfrowych do obrazów
oznacza to, że zmiany pojedynczych pikseli spowodowane wstawieniem znaku wodnego
mogą być bardzo małe, mniejsze od zakłóceń wprowadzanych np. przez kompresję JPEG, a
mimo to możliwe będzie odczytanie wstawionego znaku wodnego.
Kolejną ważną cechą kodowania w rozszerzonym paśmie jest poufność i
bezpieczeństwo

przesyłanych

danych;

nie

trzeba

stosować

żadnych

dodatkowych

mechanizmów szyfrujących. Rozproszenie ukrywanej informacji w całym obrazie
warunkowane jest przez kod, który jest niezależny od informacji. Aby zakodować informację,
wykorzystywany jest kod. Aby powiodło się dekodowanie, trzeba podać ten sam kod (czyli
jest to system kryptograficzny klucza symetrycznego).
Wreszcie trzecią zaletą metody „spread spectrum” jest dosyć duża pojemność danych,
które może przenosić znak wodny – większa niż udostępniana przez system o podobnych
parametrach (widoczność znaku wodnego, odporność na zakłócenia itp.), lecz nie
wykorzystujący CDMA, wstawiający kolejne bity informacji wprost w obrazie (w dziedzinie
przestrzennej lub częstotliwościowej).
Ważną cechą dla systemów cyfrowych znaków wodnych a szczególnie w
zastosowaniach steganograficznych jest trudność nieupoważnionego przechwytywania
informacji (bez znajomości kodu).
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Poza tym, stosując metodę kodowania z podziałem kodowym (czyli CDMA) można
wstawić do obrazu wiele niezależnych cyfrowych znaków wodnych, każdy przy użyciu
innego kodu. Ograniczeniem są tutaj tylko zakłócenia wprowadzane do obrazu przez każdy
kolejny znak wodny [4][5][6][7][8].
3.1. Podstawy komunikacji z rozpraszaniem widma

Załóżmy, że chcemy przesłać informację, będącą ciągiem bitów rm:
rm = ε bm + wm

# 3.1-1

gdzie bm to kolejne bity informacji, dla uproszczenia analizy zakodowane bipolarnie, tzn. bm
= {+1, -1}, wm to szum biały (E(wm) = 0), a ε to współczynnik określający stosunek mocy

sygnału do mocy szumu.
W tym przypadku odbiornik może być prostym detektorem:
-

jeśli rm ≥ 0 – odebrano +1

-

jeśli rm < 0 – odebrano -1

Zmienna rm = ym zwana jest również zmienną decyzyjną. Od jej właściwości
statystycznych zależy wydajność odbiornika. Łatwo zauważyć, że ym jest tutaj zmienną
losową o rozkładzie normalnym Gaussa, o wartości średniej ε bm i wariancji σ2.
Teraz każdy bit informacji bm modulujemy inną sekwencją o wartościach ±1 –
sekwencją rozpraszającą {cn} o długości N elementów. W ten sposób każdy bit bm
reprezentowany będzie przez ciąg c0, c1, ... cN-1 lub -c0, -c1, ... -cN-1 w zależności od wartości
bm. Ta operacja powoduje rozszerzenie widma przesyłanego sygnału N razy (Tc = T/N).

Przesyłana sekwencja może być opisana w następujący sposób (opuszczając indeks m
dla przejrzystości):
rn = εc b cn + wn

# 3.1-2

n = 1, 2, … N-1

gdzie εc = ε / N, a wariancja E(wn2) = σ2 / N.
Sekwencja rozpraszająca {cn} powinna mieć dwie najważniejsze cechy:
-

średnia arytmetyczna powinna być równa 0
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N −1

åc

# 3.1-3

n =0

# 3.1-4

n

≅0

autokorelacja określona wzorem
N −1

åc c
n =0

n n +i

ìN , i = 0
≅í
î 0, i ≠ 0

Sekwencje tego typu mają właściwości podobne do szumu białego. Podane wyżej
zależności dotyczą przypadku idealnego, ale łatwo je spełnić w praktyce wykorzystując
odpowiednie generatory liczb pseudolosowych.
Odbiornik liczy korelację sygnału ze swojego wejścia z ciągiem cn, w celu
wyznaczenia zmiennej decyzyjnej y:
# 3.1-5

N −1

y = å rn cn
n =0

czyli podstawiając rn ze wzoru # 3.1-2:
# 3.1-6

N −1

y = å (ε c bcn + wn ) cn
n =0

co wykorzystując właściwości sekwencji rozpraszającej (autokorelacja) prowadzi do:
# 3.1-7

N −1

y = Nε c b + å wn cn
n =0

W ten sposób widzimy, że zmienna decyzyjna y ma wartość średnią bNεc = bε i
wariancję σ2. Wynik ten jest dokładnie taki sam, jak dla systemu nie korzystającego z metody
rozproszonego widma, pozornie więc nic nie zyskujemy. Siła metody tkwi we właściwościach
korelacyjnych sekwencji rozpraszającej, które pozwalają zneutralizować wpływ zakłóceń.
W systemach cyfrowych znaków wodnych można rozpatrywać ciąg bm jako znak
wodny, ym jako ciąg wartości pikseli obrazu wynikowego, natomiast ciąg wartości pikseli
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obrazu oryginalnego jako I + wm (I to wartość średnia pikseli obrazu, a wm to odchylenie
wartości danego piksela od wartości średniej):
rm = ε bm + I + wm

# 3.1-8

Stosując metodę rozproszonego widma, odbiornik konstruuje zmienną decyzyjną o
postaci:
N −1

y = å (ε c bcn + I + wn ) cn

# 3.1-9

n =0

co po uwzględnieniu właściwości sekwencji rozpraszającej (# 3.1-4) prowadzi do:
# 3.1-10

N −1

N −1

n =0

n =0

y = Nε c b + I å cn + å wn cn

czyli z # 3.1-3:
# 3.1-11

N −1

y = Nε c b + 0 + å wn cn
n =0

Podobnie jak wyżej zmienna decyzyjna y ma wartość średnią bNεc = bε i wariancję

σ2. Oznacza to, że wpływ zakłócenia I został wyeliminowany.
Drugą ważną zaletą metody jest zdolność do odczytywania zakodowanej informacji
nawet gdy szum ma moc większą niż sygnał użyteczny (wartość średnia < wariancja).
Wynika to z faktu, że zmiany w obrazie oryginalnym są na poziomie εc, natomiast wartość
średnia jest N razy większa, zbliżona do ε = Nεc.
Warto zwrócić uwagę, że komunikacja z rozpraszaniem widma jest możliwa tylko pod
warunkiem, że sekwencja rozpraszająca w dekoderze jest zsynchronizowana z odbieranym
sygnałem.
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3.2. Sekwencje rozpraszające

W każdym systemie ze zwielokrotnieniem kodowym zasadnicze znaczenie dla
wydajności komunikacji ma wybór pseudoprzypadkowych sekwencji rozpraszających (PN –
Pseudo Noise Sequence). Idealny binarny ciąg losowy to taki, jaki otrzymalibyśmy poprzez
wielokrotne powtarzanie losowania jednej liczby ze zbioru {0, l}, przy czym
prawdopodobieństwa wylosowania każdej z tych liczb są sobie równe, a kolejne losowania są
od siebie niezależne. Losowanie takie można byłoby przeprowadzić na przykład poprzez serię
rzutów monetą.
Idealny ciąg losowy charakteryzuje się następującymi właściwościami:
-

prawdopodobieństwo wystąpienia bitu 0 i bitu l jest równe 0.5,

-

prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch bitów bb’ o dowolnych, ale
ustalonych wartościach (ze zbioru wartości: 00, 01, 10 lub 11) jest równe
0.25;

-

prawdopodobieństwo wystąpienia ciągu dowolnych trzech bitów bb’b”
wynosi 0.125, ..., prawdopodobieństwo wystąpienia ciągu dowolnych k
bitów wynosi 2-k,

-

dla argumentu t będącego całkowitą wielokrotnością czasu trwania
pojedynczego bitu, funkcja autokorelacji ciągu R(t) przyjmuje tylko dwie
wartości: R(t) = 1 dla T = 0 oraz R(t) = 0 dla T ≠ 0,

-

dla argumentów t1 i t2 będących całkowitymi wielokrotnościami czasu
trwania pojedynczego bitu, funkcja korelacji dwóch przebiegów
losowych, niezależnych od siebie, przyjmuje wartość 0 niezależnie od
wartości argumentów t1 i t2.

Oznacza to, że funkcja autokorelacji każdej sekwencji musi mieć jedno wyraźne
maksimum, a korelacja pomiędzy różnymi sekwencjami powinna być jak najmniejsza.
Dodatkowo liczba bitów o wartości 0 powinna być zbliżona do liczby bitów o wartości 1
(może się różnić o 1). Rolę ciągu losowego spełnia z bardzo dobrym przybliżeniem tzw. ciąg
pseudolosowy, który jest faktycznie ciągiem okresowym, o okresie N bitów. Do sekwencji
kodowych o najlepszych właściwościach należą tzw. M-sekwencje, kody Golda i kody
Kasami, a także kody Walsha-Hadamarda [9][10].
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3.2.1. Sekwencje Walsha-Hadamarda

Sekwencje Walsha-Hadamarda są ortogonalne, co oznacza, że korelacja wzajemna
(między dwoma sekwencjami wygenerowanymi na podstawie różnych kodów) jest równa 0.
Teoretycznie pozwala to na transmisję wielu informacji jednocześnie i informacje te nie będą
ze sobą interferować (tzn. można umieszczać w obrazie wiele niezależnych znaków wodnych
lub zwiększyć ilość przesyłanej informacji wstawiając znaki wodne o różnych kodach).
Niestety, sekwencje Walsha-Hadamarda mają kilka wad, które poważnie zmniejszają ich
użyteczność w kodowaniu CDMA:
-

nie istnieje jedno wyraźne maksimum autokorelacji,

-

energia sygnału nie jest rozmieszczana równomiernie po całym widmie,
są wyraźne dyskretne maksima (co może powodować powstanie
widocznych wzorków w obrazie ze znakiem wodnym),

-

o ile korelacja wzajemna dwóch sekwencji w całości jest równa 0,
korelacja części sekwencji jest różna od zera – w praktyce trudno
zapewnić

takie

warunki,

aby

dwie

sekwencje

były

idealnie

zsynchronizowane.
3.2.2. M – sekwencje (sekwencje o maksymalnej długości)

M-sekwencje to sekwencje, do których wytworzenia stosuje się n-elementowy rejestr
przesuwający ze sprzężeniem zwrotnym. Postać ogólną takiego generatora pokazano na
rysunku Rys. 3-1. Jeśli długość rejestru przesuwnego wynosi n, to maksymalna długość
sekwencji jest równa 2n-1. Można łatwo pokazać, że z układu liniowego takiego typu nie jest
możliwe uzyskanie ciągu o dłuższym okresie, stąd nazwa tej klasy ciągów. Liczba możliwych
kodów (czyli także liczba różnych m-sekwencji) zależy od liczby kombinacji bitów w
rejestrze przesuwnym, które prowadzą do wygenerowania m-sekwencji o żądanej długości.
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Rys. 3-1 Rejestr przesuwny ze sprzężeniem zwrotnym

M-sekwencje charakteryzują się kilkoma cechami ważnymi dla komunikacji z
rozpraszaniem widma:
-

zrównoważenie: liczba zer i jedynek w sekwencji różni się maksymalnie
o jeden;

-

w miarę równomierne rozproszenie mocy sygnału po całym dostępnym
widmie (czyli rozkład podobny do rozkładu szumu białego – jest to
bardzo ważne, zmniejsza widoczność znaku wodnego);

-

cecha shift-and-add, którą można zapisać jako:
u[k] = u[i] u[j]

gdzie u to m-sekwencja, a i, j, k to jej przesunięcia – kombinacja msekwencji o dwóch różnych przesunięciach daje tą samą sekwencję, lecz
o innym przesunięciu;
-

autokorelacja przyjmuje dwie wartości:
ì− 1, n ≠ kN
Ru ( n ) = í
î N , n = kN

# 3.2-1

-

korelacja wzajemna nie może być jednoznacznie określona, jednak jest
relatywnie gorsza niż np. dla sekwencji Golda; z tego względu stosuje się
tą samą m-sekwencję z różnymi przesunięciami dla zakodowania
różnych symboli.

Sposób generowania sekwencji PN (strukturę generatora) można opisać przy użyciu
wielomianów generacyjnych, zebranych w tablice. Wiersz takiej tabeli ma postać np.:
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DEGREE 7

211, 217, 235, 367, 277, 325 itd.

gdzie DEGREE 7 określa stopień wielomianu, a liczby są podane w zapisie ósemkowym.
Zanalizujmy 325:
3

2

5

zapis ósemkowy

0

1

1

0

1

0

1

0

1

zapis dwójkowy

8

7

6

5

4

3

2

1

0

współczynniki generatora

Wielomian generacyjny g(D)= 1 + D^2 + D^4 + D^6 + D^7.
Poniższa tabela przedstawia wielomiany służące do generowania optymalnych
sekwencji maksymalnej długości:
Szerokość

Długość

rejestru

sekwencji

Kody

przesuwnego
4

15

23, 31.

5

31

45, 75, 67, 51, 57, 73.

6

63

103, 147, 155, 141, 163, 133.

7

127

211, 217, 235, 367, 277, 325, 203, 313, 345, 221, 361, 271, 357,
375, 253, 301, 323, 247.

8

255

435, 551, 747, 453, 545, 543, 537, 703, 561, 455, 717, 651, 515,
615, 765, 607.

9

511

1021, 1131, 1461, 1423, 1055, 1167, 1541, 1333, 1605, 1751,
1743, 1617, 1553, 1157, 1715, 1563, 1713, 1175, 1725, 1225,
1275, 1773, 1425, 1267, 1041, 1151, 1063, 1443, 1321, 1671,
1033, 1555, 1207, 1137, 1427, 1707, 1533, 1731, 1317, 1473,
1517, 1371, 1257, 1245, 1365, 1577, 1243, 1665.

10

1023

2011, 2415, 3771, 2157, 3515, 2773, 2033, 2443, 2461, 3023,
3543, 2745, 2431, 3177, 3525, 2617, 3471, 3323, 3507, 3623,
2707, 2327, 3265, 2055, 3575, 3171, 2047, 3025, 3337, 3211,
2201, 2605, 2377, 3661, 2627, 3375, 3301, 3045, 2145, 3103,
3067, 2475, 2305, 3763, 2527, 3615, 2347, 3133, 3427, 3117,
3435, 3531, 2553, 2641, 2767, 2363, 3441, 2503, 3733, 2213.
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11

2047

4005, 4445, 4215, 4055, 6015, 7413, 4143, 4563, 4053, 5023,
5623, 4577, 6233, 6673, 7237, 7335, 4505, 5337, 5263, 5361,
5171, 6637, 7173, 5711, 5221, 6307, 6211, 5747, 4533, 4341,
6711, 7715, 6343, 6227, 6263, 5235, 7431, 6455, 5247, 5265,
4767, 5607, 4603, 6561, 7107, 7041, 4251, 5675, 4173, 4707,
5463, 5755, 6675, 7655, 5531, 7243, 7621, 7161, 4731, 4451.

12

4095

10123, 15647, 16533, 16047, 11015, 14127, 17673, 13565,
15341, 15053, 15621, 15321, 11417, 13505, 13275, 11471,
16237, 12515, 12255, 11271, 17121, 14227, 12117, 14135,
14711, 13131, 16521, 15437, 12067, 12147, 14717, 14675,
10663, 16115, 12247, 17675, 10151, 14613, 11441, 10321,
11067, 14433, 12753, 13431, 11313, 13425, 16021, 17025,
15723, 11477, 14221, 12705, 14357, 16407, 11561, 17711,
13701, 11075, 16363, 12727.

13

8191

20033

14

16383

54003

15

32767

100003

16

65535

210041, 300005

17

131071

400011, 401527

30

1073741823 10040000007

Tabela 3-1 Wielomiany generacyjne sekwencji maksymalnej długości

3.2.3. Sekwencje Golda

Niektóre pary m-sekwencji (pary preferowane) mogą być użyte do wygenerowania
sekwencji Golda, poprzez kombinację liniową dwóch m-sekwencji o różnych przesunięciach.
Sekwencje Golda charakteryzują się trójwartościową autokorelacją i korelacją wzajemną, o
wartościach ze zbioru {-1, -t(m), t(m)-2}, gdzie t(m) = 2(m+2)/2+1. Z jednej pary m-sekwencji
można utworzyć 2m+1 sekwencji Golda (stosując różne przesunięcia sekwencji z pary
preferowanej).
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Szerokość rejestru

Długość

Wielomian

Wielomian

przesuwnego

sekwencji

generacyjny 1

generacyjny 2

5

31

45

75

6

63

103

147

7

127

211

277

8

255

1023

1131

9

511

10

1023

2011

2415

11

2047

4005

4445

Tabela 3-2 Wielomiany generacyjne sekwencji Golda

3.2.4. Sekwencje Kasami

Sekwencję Kasami można utworzyć korzystając z sekwencji Golda i przekształconej
m-sekwencji służącej wcześniej do wygenerowania sekwencji Golda.
Sekwencje Kasami charakteryzują się podobnymi cechami jak kody Golda. Ich
przewagą jest możliwość wygenerowania większej liczby różnych sekwencji.
Szerokość rejestru

Długość

Wielomian

Wielomian

Wielomian

przesuwnego

sekwencji

generacyjny 1

generacyjny 2

generacyjny 3

4

15

23

7

37

6

63

103

15

147

8

255

435

23

675

10

1023

2011

75

2415

12

4095

10123

141

13311

Tabela 3-3 Wielomiany generacyjne sekwencji Kasami

3.3. Kodowanie z modulacją wielowartościową

Informacja, którą zamierzamy wstawić to ciąg bitów b1, b2, ..., bL. Ten ciąg bitów
można zapisać jako ciąg wielowartościowych symboli s1, s2, ..., sM (przekształcenie jest
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bardzo łatwe, gdy symbole mogą przyjmować wartości 0, 1, ..., B-1). Liczba symboli (M) jest
równa liczbie bitów informacji (L) podzielonej przez liczbę bitów, jaką zawiera pojedynczy
symbol (log2B) .
M =

# 3.3-1

L
log 2 B

Następnym krokiem jest zakodowanie każdego symbolu jako pseudolosowej
sekwencji o długości N i wartości średniej = 0. Inne właściwości, jakie powinna spełniać
sekwencja pseudolosowa zostały opisane w punkcie 3.2. Klucz służy do zainicjowania
generatora liczb losowych.
Aby zakodować pierwszy symbol generowana jest pseudolosowa sekwencja v o
długości N + B – 1. Z tej sekwencji tworzony jest wektor r1 o długości N składający się z
elementów vs, vs+1, ..., vs+N, gdzie s to wartość symbolu (0 ≤ s < B).
Dla każdego następnego symbolu generowana jest nowa niezależna sekwencja
pseudolosowa v i analogicznie, jak zostało to przedstawione powyżej, tworzony jest kolejny
wektor ri.
Wreszcie cały znak wodny kodowany jest jako suma wszystkich wektorów ri:
# 3.3-2

m(i) = r1(i) + r2(i) + ... + rM(i)

Tak zakodowany znak wodny wstawiany jest do obrazu w dziedzinie przestrzennej
(poprzez modyfikację wartości jasności pikseli) lub częstotliwościowej (modyfikując wartości
współczynników transformaty). Możliwe jest kilka sposobów przeprowadzenia tej operacji:
- przez proste dodanie wartości znaku wodnego
y=x+αm

# 3.3-3

- przez dodanie wartości znaku wodnego proporcjonalnie do zmienianej wartości
y=x+xαm

# 3.3-4

gdzie:
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y

- obraz wynikowy

x

- obraz oryginalny

m

- znak wodny

α

- współczynnik siły wstawienia znaku wodnego

Bardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie wzoru # 3.3-4, ponieważ lepiej
uwzględnia cechy obrazu i jego percepcji przez człowieka.
3.4. Dekodowanie znaku wodnego

Odczytywanie sygnału zakodowanego przy użyciu metody rozproszonego widma
bazuje na wykorzystaniu funkcji korelacji.
W pierwszym kroku tworzony jest wektor m(j), odpowiednio do metody wstawienia
znaku wodnego do obrazu – np. jeśli znak wodny był wstawiony w dziedzinie przestrzennej
poprzez modyfikację wartości jasności kolejnych pikseli, elementy wektora m(j) będą tworzyć
wartości jasności kolejnych pikseli.
W sposób identyczny jak przy kodowaniu, generowane są wektory ri dla wszystkich
możliwych wartości symboli. Następnie dla każdej możliwej wartości obliczany jest
współczynnik korelacji:
# 3.4-1

N −1

k = å ri ( j ) * m( j )
0

i wybierana jest wartość o największym współczynniku korelacji.
Następnie odczytane symbole przekształcane są na kolejne bity informacji (w takiej
formie jak oryginalna informacja).
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4.

Techniki wstawiania znaków wodnych

W rozdziale tym przedstawiono kilka technik stosowanych do wstawiania cyfrowych
znaków wodnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat opracowano wiele różnych algorytmów
związanych z cyfrowym podpisywaniem obrazów. Poniższy wybór prezentuje naszym
zdaniem najbardziej reprezentatywne, oryginalne lub inspirujące techniki. Podział uwzględnia
dziedzinę w jakiej wstawiany jest znak wodny, ponieważ ma ona duży wpływ na właściwości
systemu, tzn. wprowadzane w obrazie zakłócenia, odporność dekodera na zniekształcenia itp.
4.1. Algorytmy wstawiania znaków wodnych w dziedzinie przestrzennej

Najprostsze koncepcyjnie i w implementacji jest zwykle zakodowanie znaku wodnego
w dziedzinie przestrzennej. Zalety tego podejścia to szybkość kodowania/dekodowania oraz
względna łatwość odczytywania znaków wodnych w obrazach, które zostały zmodyfikowane.
Łatwe jest też znalezienie i wyodrębnienie w obrazie miejsc zmienionych po wstawieniu
znaku wodnego. Wady to mała odporność dekodera na modyfikacje dotyczące całego obrazu
(np. kompresja JPEG, metody poprawiania jakości obrazów) oraz duża widoczność znaku
wodnego.
W dziedzinie przestrzennej może być modyfikowana jasność pikseli, jasność
poszczególnych barw składowych RGB, kolory pikseli itp. Często algorytmy modyfikują
tylko jasność barwy niebieskiej pikseli, ponieważ oko człowieka jest najmniej wrażliwe na
ten kolor. Niestety, użyteczność tego rozwiązania jest ograniczona przez to, że algorytmy
kompresji obrazów również wykorzystują fakt, że oko jest mało wrażliwe na barwę niebieską.
4.1.1. Algorytm LSB (Least Significant Bit)

Jest to historycznie najstarszy algorytm wstawiania znaków wodnych. Informacja o
znaku wodnym zapisana jest w najmniej znaczących bitach wartości pikseli, z których składa
się obraz cyfrowy. Dla obrazów kolorowych można wykorzystać jasności wszystkich kolorów
składowych (RGB).
Metoda ta jest bardzo prosta, lecz w ogóle nie odporna na jakiekolwiek zmiany w
obrazie, w szczególności na kompresję JPEG.
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W [2] zaproponowano metodę przechowywania znaku wodnego w najmniej
znaczących bitach wartości pikseli z wykorzystaniem kodowania z rozproszeniem widma.
Zastosowano m-sekwencje, ze względu na ich bardzo dobre właściwości pseudolosowe, a w
szczególności autokorelację. To pozwoliło zwiększyć odporność znaku wodnego na
zniekształcenia (wciąż jednak bardzo małą w porównaniu z nowszymi metodami).
4.1.2. Algorytm U.C.L.

Obraz jest dzielony na bloki 8x8, do bloku wstawiany jest jeden bit znaku wodnego
[12]. Najpierw bloki są dzielone na 3 strefy pikseli: 0, 1 i 2, w zależności od cech otoczenia
pikseli (krawędzie, teksturowanie, piksele, które nie mogą być zmieniane). Obszary „1” i „2”
są następnie dzielone na dwie części. Otrzymujemy więc 4 kategorie pikseli. Średnie wartości
jasności pikseli z tych kategorii są zmieniane tak, aby spełniały zależności:
# 4.1-1

M10 = M11+ α level

# 4.1-2

M20 = M21+ α level

gdzie M10, M11, M20 i M21 to średnie wartości pikseli w tych kategoriach, α = ±1 to
wstawiany bit (0 lub 1), a level to parametr – siła wstawienia znaku wodnego. Średnia wartość
jasności dla całego bloku nie może się zmienić.
Przy dekodowaniu – podobnie. Obraz dzielony jest na bloki i kategorie pikseli w
blokach. Przez porównanie powyższych zależności odczytywany jest bit znaku wodnego.
Algorytm jest dość odporny na kompresję JPEG, ale nie rewelacyjny (wg
przedstawionych danych [12]).
4.1.3. Prosty algorytm modyfikujący średnią jasność bloków

Bardzo prosta technika: obraz jest dzielony na bloki [13]. Modyfikowana jest średnia
jasność bloku: zwiększana aby zakodować ‘1’ lub zmniejszana – ‘0’ (bi-directional coding).
Metoda jest bardzo odporna na kompresję JPEG i inne zniekształcenia, ale posiada też
wiele wad: liczba bitów które można zakodować jest mocno ograniczona, a przede wszystkim
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znak wodny jest stosunkowo widoczny (wynika to z cech systemu wzrokowego człowieka).
Poza tym, znak wodny jest bardzo wrażliwy na umyślne ataki i próby usunięcia go.
Autorzy zmodyfikowali algorytm tak, aby zmniejszyć wpływ niekorzystnych
czynników, wstawiając znak wodny w dziedzinie DCT.
4.1.4. Algorytm modyfikujący luminancję z wykorzystaniem szablonu

Algorytm iteracyjny [14]. Znak wodny wstawiany jest z taką siłą, która wystarcza, aby
zapewnić poprawną detekcję znaku dla zadanego poziomu kompresji JPEG. Kolejne kroki
algorytmu:
1. Przekształć obraz z przestrzeni kolorów RGB do YUV (modyfikowana będzie
tylko luminancja Y, jako mniej wrażliwa na kompresję JPEG)
2. Wybierz pseudo-losowo kwadratowy blok G, zawierający wartości Y
(luminancja) – w jednym bloku będzie wstawiony jeden bit znaku wodnego
3. Wygeneruj pseudo-losowo „wzorzec” P – blok o rozmiarach takich jak blok
obrazu, zawierający bity 0 lub 1
4. Oblicz nowe wartości bloku H:
-

aby wstawić bit ‘0’:
H=G–k *P

-

aby wstawić bit ‘1’:
H=G+k *P

gdzie k jest współczynnikiem określającym, z jaką siłą ma być wstawiony
znak wodny; początkowo k = kmin
5. Oblicz I0 - średnią wartości luminancji pikseli w bloku H, dla których w
odpowiadających pozycjach wzorca P jest wartość 0
Oblicz I1 - średnią wartości luminancji pikseli w bloku H, dla których w
odpowiadających pozycjach wzorca P jest wartość 1
Oblicz Dhigh = I1 – I0
6. Wartości z bloku H zapamiętaj w pomocniczym bloku Tmp;
dla bloku Tmp zastosuj kompresję JPEG z zadanym wcześniej przez
użytkownika stopniem kompresji (czyli także jakością)
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Analogicznie jak w p. 5 oblicz
Dlow = I1 – I0 dla bloku Tmp

7. Jeśli w bloku ma być zapisany bit ‘0’, a przynajmniej jedna z wartości Dhigh lub
Dlow jest większa od zadanego progu -T, to zwiększ współczynnik k o 1 i

powtarzaj kroki 4..7 aż obie wartości będą mniejsze od -T lub k > kmax
Jeśli w bloku ma być zapisany bit ‘1’, a przynajmniej jedna z wartości Dhigh lub
Dlow jest mniejsza od zadanego progu +T, to zwiększ współczynnik k o 1 i

powtarzaj kroki 4..7 aż obie wartości będą większe od +T lub k > kmax
8. Zastąp blok G blokiem H
9. Kroki 2..8 wykonaj dla wszystkich wybranych pseudo-losowo bloków
10. Przekształć blok z powrotem do dziedziny RGB.
Odczytywanie znaku wodnego odbywa się podobnie:
1. Przekształć obraz z przestrzeni kolorów RGB do YUV; zainicjuj generator liczb
losowych tą samą wartością, co przy kodowaniu
2. Wybierz pseudo-losowo kwadratowy blok K, zawierający wartości Y
(luminancja) – w jednym bloku był wstawiony jeden bit znaku wodnego
3. Wygeneruj pseudo-losowo „wzorzec” P – blok o rozmiarach takich jak blok
obrazu, zawierający bity 0 lub 1
4. Oblicz I0 - średnią wartości luminancji pikseli w bloku K, dla których w
odpowiadających pozycjach wzorca P jest wartość 0
Oblicz I1 - średnią wartości luminancji pikseli w bloku K, dla których w
odpowiadających pozycjach wzorca P jest wartość 1
Oblicz różnicę D = I1 – I0
5. Odczytaj wartość zapisanego w bloku bitu informacji znaku wodnego:
-

jeśli D > +T

– odczytano bit ‘1’

-

jeśli D < -T

– odczytano bit ‘0’

gdzie T to ustalony wcześniej próg (w szczególności może być on równy 0)
6. Kroki 2..5 wykonaj dla wszystkich wybranych pseudo-losowo bloków.
Algorytm jest bardzo odporny na kompresję JPEG, ale jest czasochłonny (koder). Daje
gwarancję, że będzie możliwe odczytanie znaku wodnego, nawet gdy obraz zostanie
skompresowany JPEG z określonym stopniem kompresji, jednak użyta metoda wstawiania
32

Cyfrowe znaki wodne odporne na kompresję JPEG

Dariusz Bogumił

Politechnika Warszawska, Wydział EITI, Instytut Informatyki

znaku wodnego (dziedzina przestrzenna, modyfikacja wprost wartości jasności pikseli)
powoduje, że zniekształcenia spowodowane wstawieniem cyfrowego znaku wodnego są
stosunkowo widoczne. Poza tym algorytm nie uwzględnia takich cech lokalnych obrazu jak
krawędzie czy teksturowanie, które w zasadniczy sposób wpływają na to, jak system
wzrokowy człowieka postrzega obraz.
4.2. Algorytmy wstawiania znaków wodnych w dziedzinie DCT

Znak wodny jest wstawiany nie poprzez bezpośrednią modyfikację wartości pikseli,
lecz poprzez modyfikację współczynników transformaty obrazu. Obraz najpierw jest
przekształcany za

pomocą

transformaty kosinusowej,

następnie

współczynniki

są

odpowiednio modyfikowane, wreszcie stosowane jest przekształcenie odwrotne.
Zaletą takiego rozwiązania jest to, że informacja o znaku wodnym jest równomiernie
rozkładana w całym obrazie. Poza tym, operowanie na współczynnikach transformaty
powoduje, że znak wodny jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju modyfikacje, a w
szczególności kompresję JPEG.
Wadą jest całkowity brak odporności na przekształcenia geometryczne obrazu (np.
przesunięcie, skalowanie, obracanie). Odporność na tego typu przekształcenia można
wprowadzić tylko przy użyciu innych metod, najczęściej wykorzystujących szablon.
Znak wodny wstawiony do obrazu w tej technice zwykle jest mało widoczny w
obszarach o wyraźnym teksturowaniu, natomiast powoduje bardzo widoczne zakłócenia w
obszarach jednolitych. Z tego względu trzeba po wstawieniu znaku wodnego zastosować
odpowiedni

algorytm,

który

zmniejszy

najbardziej

widoczne

zakłócenia

poprzez

zredukowanie w dziedzinie przestrzennej modyfikacji spowodowanych przez wstawienie
znaku wodnego.
4.2.1. Algorytm I.G.D.

Jest to algorytm oparty na blokach 8x8 i transformacie DCT [11]. Bezpośrednio
wykorzystuje cechy kompresji JPEG (m.in. tabela kwantyzacji współczynników transformaty
DCT). Do wstawienia znaku wodnego losowo wybierane są bloki 8x8, a aby zapewnić
większą odporność – znak wodny jest powtarzany w różnych zestawach bloków tak, aby
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wykorzystać cały obszar obrazka. Do każdego bloku wstawiany jest 1 bit znaku wodnego w
następujący sposób:
-

wartości pikseli w bloku są przekształcane przez transformatę DCT

-

na podstawie analizy wartości współczynników transformaty wybierane
są bloki o wyraźnej teksturze i krawędziach – ze względu na cechy
systemu wzrokowego człowieka (HVS)

-

w każdym bloku wybierane są dwa współczynniki transformaty DCT

-

wybrane współczynniki są kwantyzowane (uwzględniając właściwości
kompresji JPEG)

-

sprawdza się czy blok jest odpowiednio teksturowany i umożliwia
zapisanie bitu znaku wodnego

-

wybrane współczynniki są tak zmieniane aby zapewnić poprawność
następujących nierówności:

# 4.2-1

t1 ≥ t2 + d

aby wstawić bit 1

# 4.2-2

t1 ≤ t2 – d

aby wstawić bit 0

gdzie d – moc wstawiania znaku wodnego, jego odporność, ale zarazem
widoczność, natomiast t1 i t2 to pseudolosowo wybrane współczynniki
-

współczynniki ponownie są kwantyzowane

-

obliczana jest odwrotna transformata DCT – otrzymujemy blok nowego
obrazka

Wykrywanie znaku wodnego odbywa się w podobny sposób. Trzeba znać klucz wg
którego wybrano bloki do wstawienia znaku wodnego. Następnie w poszczególnych blokach
bada się zależność między określonymi współczynnikami transformaty DCT.
Algorytm jest dość odporny na kompresję JPEG, ale nie rewelacyjny (wg
przedstawionych danych [11]).
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4.2.2. Prosty algorytm modyfikujący współczynniki transformaty

Modyfikacja blokowego algorytmu 4.1.3 [13]. Algorytm uwzględniający pewne cechy
kompresji JPEG składa się z następujących kroków:
-

podziel obraz na bloki,

-

odejmij średnią wartość jasności bloku od każdego piksela w bloku,

-

znormalizuj wartości pikseli tak, aby wypełniały zakres od –127 do 127,

-

oblicz transformatę bloku (DCT, wavelet, DFT),

-

zmodyfikuj wybrane współczynniki transformaty – te, które niosą najważniejsze
informacje o obrazie,

-

oblicz odwrotną transformatę, odwróć normalizację i dodaj średnią bloku do
pikseli,

-

zastąp oryginalny blok nowym.

Do odczytywania znaku wodnego potrzebny jest obraz oryginalny, ale można go tak
zmodyfikować aby nie było to konieczne (np. wykorzystując wzorzec).
4.2.3. Algorytm działający w dziedzinie DCT, z rozpraszaniem widma

Sygnał znaku wodnego jest najpierw kodowany metodą CDMA (spread spectrum).
Dzięki temu otrzymujemy ciąg bitów (o wartościach ‘+1’ lub ‘-1’) posiadający bardzo dobre
właściwości statystyczne (m. in. średnia jest równa zero).
Obraz oryginalny dzielony jest na bloki (np. 128x128 pikseli) i dla każdego bloku
obliczana jest transformata DCT [15].
Zakodowany znak wodny wstawiany jest do obrazu przez dodanie wartości
wygenerowanego znaku wodnego do największych współczynników transformaty.
Detekcja znaku wodnego polega na obliczaniu funkcji korelacji między zakodowanym
znakiem wodnym, a badanym obrazem cyfrowym.
Metoda ta jest niezwykle odporna na kompresję JPEG (znak wodny można wykryć
nawet przy kompresji JPEG = 5%). Wynika to z wykorzystania bardzo dużej liczby
współczynników transformaty i z właściwości kodowania CDMA, które umożliwia
odczytanie zakodowanego tekstu nawet gdy zakłócenia w kanale transmisyjnym są bardzo
duże.
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Wadą tej metody jest to, że nie uwzględnia właściwości układu wzrokowego
człowieka (więcej informacji można ukryć w obszarach mocno teksturowanych), siła
wstawienia znaku wodnego nie zależy od właściwości otoczenia zmienianych pikseli.
Algorytm działa na obrazach w skali szarości.
4.3. Algorytmy wstawiania znaków wodnych w dziedzinie FFT

Główną zaletą przekształcenia Fouriera jest to, że widmo amplitudowe nie jest zależne
od przesunięcia obrazu. Oznacza to, że odczytanie znaku wodnego z obrazu, który został
przesunięty lub obcięty, nie będzie sprawiało żadnych trudności.
Co więcej, po przejściu z układu kartezjańskiego opisu współczynników na układ
współrzędnych logarytmiczny, otrzymana dziedzina jest niewrażliwa na takie przekształcenia
obrazu jak przesunięcie, skalowanie czy obracanie [15][16].
Wadą jest mała odporność na modyfikacje obrazu, np. kompresję JPEG.
Spowodowane jest to tym, że wartości współczynników widma Fouriera są bardzo wrażliwe
na zmiany wartości pikseli obrazu.
4.3.1. Prosty algorytm modyfikujący amplitudę współczynników transformaty
Fouriera

Algorytm ten jest bardzo podobny do algorytmu opisanego w rozdziale 4.2.2.
Jedynym zastrzeżeniem jest to, że widmo amplitudowe musi być parzyste, aby możliwe było
odtworzenie obrazu na podstawie współczynników transformaty. Koder może zatem
dowolnie modyfikować tylko połowę współczynników transformaty, natomiast pozostałe
współczynniki powinny być ustawione tak, aby zachować warunek parzystości.
W przypadku modyfikowania fazy współczynników transformaty, należy pamiętać o
tym, że widmo fazowe musi być zawsze nieparzyste.
4.3.2. Algorytm wstawiania znaków wodnych odpornych na przekształcenia
geometryczne

Sposób działania algorytmu przedstawiony jest na schemacie (Rys. 4-1) [15].
Najpierw obliczana jest transformata Fouriera (FFT) obrazu. Jedną z właściwości
transformaty Fouriera jest to, że przesunięcie w dziedzinie przestrzennej odzwierciedlane jest
tylko poprzez zmianę fazy współczynników transformaty. Oznacza to, że modyfikując w
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dalszym przetwarzaniu wyłącznie amplitudę współczynników transformaty, wstawiony znak
wodny będzie uniezależniony od przesunięcia obrazu. Drugim krokiem jest zapewnienie
niezależności znaku wodnego od przekształceń geometrycznych obrazu. Osiągane jest to
poprzez przejście z kartezjańskiego układu współrzędnych do układu logarytmicznopolarnego (LPM - Log-Polar Map).

Rys. 4-1 System wstawiania znaków wodnych odpornych na przekształcenia geometryczne

Po przekształceniu punkt o współrzędnych (x, y) ∈ R2 identyfikowany jest przez nowe
współrzędne (µ, Θ) tak, że:
# 4.3-1

x = eµ cosΘ

# 4.3-2

y = eµ sinΘ

Łatwo zauważyć, że przekształcenie jest jednoznaczne, a skalowaniu i rotacji w
układzie kartezjańskim odpowiada przesunięcie w układzie współrzędnych (µ, Θ). Po
ponownym obliczeniu transformaty Fouriera i pozostawieniu do dalszych działań tylko
amplitud współczynników transformaty, otrzymujemy dziedzinę niezależną od przekształceń
geometrycznych (przesunięcie, rotacja, skalowanie) obrazu mającego przenosić znak wodny.
37

Cyfrowe znaki wodne odporne na kompresję JPEG

Dariusz Bogumił

Politechnika Warszawska, Wydział EITI, Instytut Informatyki

Właśnie w tej dziedzinie wstawiany jest znak wodny, przy użyciu metody rozproszonego
widma. Po wstawieniu znaku wodnego, obliczane są kolejno transformaty odwrotne.
Testy wykazały dużą odporność systemu na przekształcenia takie jak skalowanie czy
rotacja i przesuwanie. Znak wodny mógł także przetrwać kompresję JPEG 1:2. Wykorzystana
metoda jest bardzo ciekawa, jej mankamentem jest tylko mała odporność na kompresję JPEG.
4.4. Algorytmy wstawiania znaków wodnych w dziedzinie przekształcenia falkowego

Wyniki uzyskiwane tą metodą są zbliżone do wyników przy zastosowaniu
transformaty kosinusowej. Główną przewagą przekształcenia falkowego jest uwzględnianie
właściwości lokalnych fragmentów obrazu. Oznacza to, że znak wodny może być wstawiany
tylko w tych obszarach, których modyfikacje będą mało widoczne dla człowieka.
Wady są analogiczne jak dla przekształcenia DCT – brak odporności na
przekształcenia geometryczne.
4.5. Algorytmy wykorzystujące szablon do synchronizacji

Wiele algorytmów służących do ukrywania informacji w obrazie wykazuje się pewną
odpornością na różnego rodzaju zakłócenia. Najlepszym przykładem jest technika kodowania
z rozpraszaniem widma. Zakodowana tą metodą informacja wstawiona do obrazu cyfrowego
zwykle jest możliwa do odczytania nawet po wprowadzeniu do obrazu silnych zakłóceń:
nieliniowych modyfikacji amplitudy (czyli jasności lub barwy pikseli) czy też dodaniu do
obrazu szumu. Również usunięcie fragmentu obrazu w większości przypadków nie
uniemożliwia odczytania ukrytej informacji. Jednakże metoda ta jest zupełnie nieodporna na
zakłócenia czasowo-przestrzenne, tzn. wybór złego punktu startowego dekodowania
powoduje, że znak wodny nie może być odczytany. Synchronizacja dekodera ma zatem
zasadnicze znaczenie w procesie odczytywania ukrytej informacji. W telekomunikacji sygnał
musi być zsynchronizowany tylko w jednym wymiarze - w czasie, co oznacza poszukiwanie
dwóch nieznanych parametrów, jakimi są przesunięcie w czasie i zmiana częstotliwości (która
może być wywołana np. efektem Dopplera). W zastosowaniu do podpisywania obrazów
cyfrowych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ przy dwóch wymiarach
synchronizacja musi obejmować więcej parametrów: przesunięcie na osi X, przesunięcie na
osi Y, przeskalowanie na osi X i Y, rotacja i pochylenie. Powoduje to, że algorytmy
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stosowane w telekomunikacji nie nadają się do zastosowania przy analizie obrazów
cyfrowych, ze względu na czas i złożoność obliczeniową.
Podobna sytuacja jest w przypadku wstawiania znaku wodnego (dowolną metodą) w
dziedzinie transformaty kosinusowej (DCT). Przekształcenie to jest bardzo wrażliwe na
przesunięcie. Eksperymenty wykazały, że odczytanie informacji znaku wodnego jest możliwe
tylko przy bardzo małych przesunięciach wprowadzonych do podpisanego obrazu.
Tolerowana wielkość zakłóceń zależy od rozmiaru bloku, który jest poddawany
transformacie, jednak nie przekracza przesunięcia rzędu maksymalnie 3-4 piksele na jednej
osi.
Jeśli podczas dekodowania mamy do dyspozycji zarówno obraz oryginalny, jak i
zniekształcony obraz ze znakiem wodnym, synchronizacja jest stosunkowo łatwa. Można
wówczas wykorzystać algorytmy stosowane do rozpoznawania obrazów cyfrowych, np.
poszukiwanie charakterystycznych cech obrazu, obliczanie niezmienników czy też
momentów statystycznych. Zwykle jednak bardziej użyteczne w praktyce są systemy, które
odczytują znak wodny bez znajomości obrazu oryginalnego.
Problem synchronizacji można rozwiązać na kilka sposobów. Pierwszy to wstawienie
znaku wodnego w dziedzinie, w której nie będzie on wrażliwy na przekształcenia
geometryczne obrazu. Taka technika została opisana w rozdziale 4.3.1.
Inną metodą jest wstawienie szablonu (wzorca znanego zarówno przez koder jak i
dekoder). Dzięki temu, że dekoder zna wzorzec, możliwe jest poszukiwanie go w obrazie (np.
przy wykorzystaniu funkcji korelacji szablonu z obrazem). Po znalezieniu wzorca, dekoder
oblicza, w jaki sposób obraz oryginalny został przekształcony, a następnie wykonuje
przekształcenie odwrotne. Dopiero wtedy uruchamiana jest właściwa procedura odczytywania
informacji ukrytej w znaku wodnym.
4.5.1. Algorytm poszukiwania szablonu przy wykorzystaniu funkcji korelacji

Funkcja korelacji zdefiniowana jest dla przypadku jednowymiarowego:
# 4.5-1

Ru ,v ( n ) =

u( x ) ⋅ v( x + n )
x

natomiast dla przypadku dwuwymiarowego:
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Ru ,v ( n, m) =

# 4.5-2

u ( x, y ) ⋅ v( x + n, y + m )
x

y

Można ją zinterpretować jako podobieństwo dwóch sygnałów (obrazów) u i v, po
przesunięciu jednego z tych sygnałów o wektor (n, m). Im większa wartość Ru,v(n, m), tym
bardziej podobne są do siebie sygnały u i v.
Załóżmy, że sygnał u to obraz szablonu, i to oryginalny obraz, natomiast v to obraz
cyfrowy z wstawionym szablonem:
# 4.5-3

v(x, y) = i(x, y) + u(x, y)

W takim przypadku, jeśli obraz z szablonem nie był modyfikowany, funkcja korelacji
osiągnie maksimum w punkcie (0, 0). Jeżeli po wstawieniu szablonu obraz zostanie
zmodyfikowany

poprzez

wprowadzenie

przesunięcia

(a,

b),

to

analogicznie

do

wprowadzonych zmian maksimum korelacji znajdzie się w punkcie (a, b).
Problem szukania przesunięcia na płaszczyźnie sprowadza się zatem do szukania
maksimum funkcji korelacji między obrazem cyfrowym i wstawionym do niego szablonem.
Złożoność obliczeniowa szukania korelacji jest równa O(n2), gdzie n to liczba próbek
sygnału (czyli liczba pikseli w obrazie). Dla typowych obrazów o wielkości 1000x1000
pikseli n=1000000. Przy obecnej szybkości komputerów obliczanie korelacji przy takiej
liczbie danych jest bardzo czasochłonne. Pierwszym rozwiązaniem tego problemu jest
wykorzystanie transformaty Fouriera do obliczania funkcji korelacji, korzystając ze wzoru:
# 4.5-4

Ru ,v ( n, m ) = ℑ −1{ℑ{u} ⋅ ℑ{v}}
Dla obliczania transformaty Fouriera istnieją efektywne algorytmy, pozwala to więc

polepszyć wydajność systemu. Jeśli operacja obliczania korelacji jest wciąż zbyt
czasochłonna, dodatkowym sposobem jest szukanie korelacji między obrazem a szablonem
dla kolejnych bloków obrazu, przy czym bloki są mniejsze od obrazu.
Powyżej opisaną technikę można stosować zarówno do poszukiwania przesunięcia
obrazu na płaszczyźnie (obliczając korelację dla kolejnych pikseli obrazu), jak i do
znajdowania kąta obrotu i współczynnika skalowania obrazu. W drugim przypadku korelacja
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obliczana jest nie dla jasności pikseli, lecz dla współczynników otrzymanych po przejściu na
dziedzinę, w której rotacja i skalowanie reprezentowane są jako przesunięcie na płaszczyźnie
[16]. Aby uzyskać taką dziedzinę, autorzy pomysłu proponują znalezienie przekształcenia
Fouriera-Mellina, czyli obliczenie transformaty Fouriera i zaprezentowanie otrzymanych
współczynników w logarytmiczno-polarnym układzie współrzędnych.
4.5.2. Algorytm poszukiwania szablonu na podstawie relacji między punktami

Podobnie jak w innych algorytmach, także i tutaj sam szablon nie przenosi żadnych
dodatkowych

informacji,

jest

narzędziem

służącym

do

znalezienia

przekształceń

geometrycznych, jakie zostały zastosowane na obrazie [17]. Autorzy wykorzystują
właściwości transformaty Fouriera:
-

przesunięcie obrazu na płaszczyźnie odwzorowywane jest tylko przez
liniową zmianę fazy współczynników transformaty (zmienia się tylko
widmo fazowe, natomiast widmo amplitudowe pozostaje takie, jak przed
przesunięciem):
f ( x1 , x2 ) ↔ F ( k1 , k 2 )

# 4.5-5

f ( x1 + a, x2 + b) ↔ F ( k1 , k 2 ) ⋅ e − j ( ak1 +ak2 )
-

przekształcenie liniowe obrazu opisane przez macierz T w dziedzinie
przestrzennej (obrót, skalowanie, pochylenie itd.) jest jednoznacznie
odwzorowywane w dziedzinie transformaty Fouriera:

# 4.5-6

é x1 ù
é x1 ù
êx ú → T ⋅ êx ú
ë 2û
ë 2û
k
é k1 ù
−1 T é 1 ù
(
)
T
→
⋅
êk ú
êk ú
ë 2û
ë 2û

Dzięki powyższym cechom znalezienie wstawionego w dziedzinie transformaty
Fouriera szablonu pozwala na obliczenie macierzy przekształcenia T, a następnie
zastosowanie przekształcenia odwrotnego.
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Sam wzorzec to kilka pseudolosowo wybranych punktów (ok. 8). Punkty te są
wstawiane w widmie amplitudowym obrazu jako lokalne wierzchołki tak, aby ich znalezienie
w widmie było łatwe, natomiast zmiany w obrazie były jak najmniej zauważalne dla oka
człowieka.
W procesie poszukiwania szablonu pierwszym krokiem jest obliczenie transformaty
Fouriera obrazu (a dokładniej bloku 1024x1024 piksele). Następnie poszukiwane są w
widmie

amplitudowym

wszystkie

lokalne

wierzchołki.

Znalezione

wierzchołki

o

współrzędnych (p1, p2) dodawane są to zbioru P. Dla wszystkich par punktów ze zbioru P i
wszystkich par punktów z szablonu obliczana jest macierz przekształcenia, jaka odpowiada
przekształceniu pary punktów z szablonu o współrzędnych (f1A, f2A), (f1B, f2B) w parę ze zbioru
P o współrzędnych (p1A, p2A), (p1B, p2B). Jeżeli pewna znaleziona macierz odpowiada
przekształceniu wszystkich (lub większości) par punktów z szablonu w wybrane punkty ze
zbioru P, to uznawana jest za macierz opisującą przekształcenie całego obrazu. Ostatnim
krokiem po znalezieniu macierzy przekształcenia T jest zastosowanie operacji odwrotnej,
czyli przywrócenie obrazu do takiej postaci, jaką miał po wstawieniu szablonu, przed
modyfikacjami geometrycznymi.
Wadą przedstawionego algorytmu jest duża złożoność obliczeniowa rzędu O(N2M),
gdzie N to liczba znalezionych wierzchołków, a M to liczba punktów w szablonie. Według
autorów poszukiwanie szablonu na komputerze z procesorem pentium 400MHz może trwać
nawet 5 minut.
Inną słabością jest duża wrażliwość na ataki. Punkty wzorca muszą być widoczne na
widmie amplitudowym obrazu jako wyraźne wierzchołki. Oznacza to, że potencjalny złodziej
obrazu cyfrowego może całkowicie usunąć szablon, poprzez usunięcie tych wierzchołków.
Co więcej nie tylko nie pogorszy to jakości obrazu, ale nawet ją polepszy. Po usunięciu
szablonu przeskalowanie lub obrót obrazu uniemożliwi odczytanie znaku wodnego.
4.5.3. Algorytm poszukiwania szablonu przy wykorzystaniu funkcji autokorelacji

Pomysł opiera się na spostrzeżeniu, że relacje między punktami po przeprowadzeniu
liniowej transformacji geometrycznej nie zmieniają się [18]. Na przykład odległość między
dwoma punktami przechodzi zmiany proporcjonalne do przekształceń całego obrazu,
niezależnie od położenia punktów. Położenie czy przesunięcie obrazu nie ma
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wpływu na względne relacje między punktami w obrazie oryginalnym i po przekształceniach.
Drugim spostrzeżeniem, które wynika z poprzedniego, jest to, że jeśli znamy funkcję
autokorelacji danego obrazu, to funkcja ta przechodzi takie same transformacje
geometryczne, jak obraz oryginalny. Funkcja autokorelacji jest zdefiniowana jako korelacja
obrazu z tym samym obrazem:
# 4.5-7

Ru ,u ( n, m) = åå u ( x, y ) ⋅ u ( x + n, y + m)
x

y

Oczywiście różne obrazy nie mają stałej, znanej z góry postaci autokorelacji.
Przykłady dla obrazów lena.bmp i baboon.bmp przedstawione są niżej.

Rys. 4-2 Wykres funkcji autokorelacji dla obrazu lena.bmp
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Rys. 4-3 Wykres funkcji autokorelacji dla obrazu baboon.bmp

Z tego powodu koder musi wprowadzić pewne znane właściwości autokorelacji do
obrazu. Modyfikacja taka powinna być niezauważalna dla oka i być odporna na próby
usunięcia, czyli powinna mieć podobne cechy jak sam znak wodny. Co więcej, postać funkcji
autokorelacji powinna być taka, aby możliwe było łatwe określenie, w jaki sposób został
przekształcony obraz. Najprościej osiągnąć ten warunek, gdy wykres autokorelacji ma kilka
wierzchołków (wówczas można znaleźć macierz przekształcenia odwrotnego w podobny
sposób, jak w technice opisanej w rozdziale 4.5.2). Efekt taki wystąpi, gdy do obrazu
wstawimy kilka takich samych „znaków wodnych”, różniących się tylko przesunięciem.
Można to wykazać dla przypadku jednowymiarowego, obliczając autokorelację dla funkcji
będącej sumą dwóch identycznych, lecz przesuniętych w stosunku do siebie sygnałów:
# 4.5-8

w(k) = u(k) + u(k+N)
Po podstawieniu do wzoru na autokorelację otrzymujemy:
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# 4.5-9

Rw ( k ) =

w( k ) ⋅ w( k + N )
x

Rw ( k ) = 2 Ru ( k ) + Ru ( k + ( N − 1)) + Ru (k − ( N − 1))

Przykładowy wykres autokorelacji przedstawiony jest na rysunku Rys. 4-4.

Rys. 4-4 Przykładowy wykres autokorelacji dla funkcji

# 4.5-8 w(k) = u(k) + u(k+N)

Jeśli funkcja w(x) zostanie np. przeskalowana (w’(x) = w(mx)), w analogiczny sposób
przeskalowana funkcja autokorelacji (Rw’(k) = Rw(mk)). Zatem na podstawie przesunięcia
wierzchołków funkcji autokorelacji można określić współczynnik przeskalowania m i
zastosować przekształcenie odwrotne. Podobnie jest w przypadku dwuwymiarowym dla
obracania, skalowania, pochylania i innych liniowych operacji geometrycznych.
Podstawową zaletą tej metody jest odporność na ataki, ponieważ w przeciwieństwie
do algorytmu z rozdziału 4.5.2, sygnał wstawiony do obrazu może mieć rozproszone widmo.
W takim przypadku praktycznie niemożliwe jest usunięcie wzorca bez pogorszenia jakości
obrazu. Niestety, jeśli sygnał wstawiany jest w dziedzinie jasności pikseli, trudno osiągnąć
jednocześnie mały stopień widoczności wprowadzonych zakłóceń i odporność na
przekształcenia niegeometryczne, np. kompresję JPEG, rozmywanie itp.
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5.

System cyfrowych znaków wodnych

W rozdziale tym przedstawiono projekt systemu cyfrowych znaków wodnych.
Tworzone znaki wodne mają być z założenia niewidoczne, odporne, przystosowujące się do
lokalnych cech obrazu i ich dekodowanie nie będzie wymagało podania obrazu oryginalnego.
Szczególną uwagę poświęcono odporności znaku wodnego na kompresję JPEG. Aby
zwiększyć funkcjonalność systemu zaprojektowano dodatkowo szablon, służący do
wyszukiwania przesunięcia w obrazie ze znakiem wodnym.
5.1. Założenia ogólne

Głównym celem opracowanego systemu jest wstawianie cyfrowych znaków wodnych
odpornych na kompresję JPEG. Przyjęte założenie do pewnego stopnia określa techniki, jakie
można zastosować. Do wstawiania informacji znaku wodnego wybrano metodę kodowania z
rozpraszaniem widma, ze względu na bardzo dobre właściwości zakodowanych przy jej
użyciu sygnałów. Przede wszystkim dotyczy to odporności na zakłócenia, rozproszenia
informacji w całym dostępnym paśmie (ukryta informacja zawarta jest w każdym pikselu
obrazu) i stosunkowo mało widocznych dla człowieka zniekształceniach wprowadzanych w
przetwarzanym obrazie.
Kompresja JPEG wykorzystuje m.in. przejście na dziedzinę współczynników transformaty
kosinusowej (DCT – dyskretna transformata kosinusowa). Z tego powodu także
zaprojektowany system operuje w tej dziedzinie, znak wodny wstawiany jest poprzez
modyfikacje wartości współczynników transformaty DCT obrazu.
Drugim ważnym założeniem jest to, aby system umożliwiał przetestowanie
efektywności różnych metod wstawiania cyfrowych znaków wodnych. Z tego względu
opracowany system umożliwia wybór dziedziny, w jakiej zakodowany ma być znak wodny.
Dostępne są następujące możliwości:
-

wartości luminancji pikseli,

-

wartości jasności koloru niebieskiego pikseli,

-

wartości współczynników transformaty Fouriera,

-

wartości współczynników transformaty kosinusowej.
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Możliwe jest też zaimplementowanie w przyszłości funkcji obliczania transformaty falkowej
(wavelet) i łatwe dołączenie jej obsługi do istniejącego systemu.
System umożliwia też wprowadzanie zmian w szerokim zakresie parametrów kodowania z
rozpraszaniem widma, w celu umożliwienia zbadania bardziej dokładnie właściwości tej
techniki.
Zaprojektowany system

powinien

umożliwiać

łatwe

i

wydajne

testowanie

zaimplementowanych w nim technik wstawiania cyfrowych znaków wodnych. Z założenia
tego wynika, że system musi składać się z kodera (modułu wstawiającego znak wodny) i
dekodera (modułu czytającego cyfrowy znak wodny i weryfikującego poprawność
odczytanych danych), a także modułu wprowadzającego różnego rodzaju zakłócenia w
obrazie (przede wszystkim kompresja JPEG, ale także inne rodzaje zniekształceń).
W celu zwiększenia użyteczności projektowanego systemu cyfrowych znaków
wodnych, opracowano dodatkowo metodę poszukiwania szablonu, która pozwala sprawdzić,
czy obraz ze znakiem wodnym został przesunięty w stosunku do oryginału i w razie potrzeby
ustawić badany obraz tak, aby odczytanie znaku wodnego było możliwe. W metodzie
rozproszonego widma synchronizacja sygnału na wejściu dekodera ma zasadnicze znaczenie
dla powodzenia procesu odczytywania informacji ukrytej w obrazie (patrz rozdział 4.5).
W każdym systemie cyfrowych znaków wodnych niezwykle ważne jest to, aby
zniekształcenia wprowadzone wstawieniem znaku wodnego do obrazu były możliwie małe.
Przy tym ważna jest tutaj nie tyle bezwzględna miara wprowadzonych zakłóceń, co raczej
subiektywne wrażenie odbierane przez człowieka. Znak wodny powinien być zatem możliwie
mało widoczny. Z tego względu zasady rządzące tym, jak człowiek widzi i postrzega,
powinny być uwzględniane na każdym etapie projektowania systemu cyfrowych znaków
wodnych.
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5.2. Koder

klucz

informacja do ukrycia

obraz oryginalny

wstawienie szablonu
do wykrywania
przesunięcia

kodowanie z
rozpraszaniem
widma

wstawienie informacji
znaku wodnego

poprawienie jakości
obrazu (zmniejszenie
zakłóceń)

obraz ze znakiem wodnym
Rys. 5-1 Schemat systemu wstawiającego cyfrowy znak wodny

48

Cyfrowe znaki wodne odporne na kompresję JPEG

Dariusz Bogumił

Politechnika Warszawska, Wydział EITI, Instytut Informatyki

5.2.1. Wstawianie informacji znaku wodnego

Zaprojektowany system umożliwia wstawianie znaku wodnego do obrazu cyfrowego
w dziedzinie transformaty kosinusowej, przy użyciu metody CDMA do kodowania
informacji, która ma być ukryta. W programie testowym możliwe jest także wstawianie znaku
wodnego w dziedzinie transformaty Fouriera, jak również bezpośrednio poprzez modyfikacje
jasności pikseli lub składowej jasności koloru niebieskiego (RGB) pikseli.
Informacja, którą zawiera znak wodny jest najpierw kodowana metodą rozpraszania
widma tak, jak zostało to opisane w rozdziale 3.3. Wynikiem kodowania jest ciąg liczb o dość
dużej (ustalanej przez użytkownika) długości. Liczby te zawierają się w przedziale <-A; A>,
gdzie A jest równe ilorazowi długości ukrywanej informacji w bitach i liczby bitów jednego
symbolu (mamy do czynienia z kodowaniem wielowartościowym). Z właściwości kodowania
z rozpraszaniem widma wynika, że im dłuższy jest ciąg bitów znaku wodnego, tym bardziej
prawdopodobne jest poprawne odczytanie ukrytej informacji przy użyciu funkcji korelacji. Z
drugiej jednak strony większa długość ciągu bitów zwiększa czas obliczeń. Oczywiście znak
wodny nie powinien być dłuższy niż liczba modyfikowanych wartości w obrazie
oryginalnym, gdyż wówczas znak wodny wstawiony byłby tylko częściowo.
Zakodowane symbole są następnie wprowadzane do obrazu oryginalnego. Sposób
modyfikacji obrazu zależy od ustalonej dziedziny.
Przy wyborze dziedziny przestrzennej modyfikowana jest jasność pikseli (a dokładniej
każda składowa jasności kolorów RGB) zgodnie ze wzorem # 3.3-4. Kolejne wartości ciągu
liczb znaku wodnego pobierane są do modyfikowania kolejnych pikseli w porządku od lewej
do prawej, liniami od góry do dołu. Jeśli długość ciągu znaku wodnego jest mniejsza niż
liczba pikseli w obrazie (jest to najczęściej występująca sytuacja), ponownie wstawiany jest
znak wodny od początku. Takie rozwiązanie gwarantuje, że każdy piksel obrazu przenosi
informację o jednej liczbie z ciągu zakodowanego znaku wodnego. Dzięki temu usunięcie
znaku wodnego jest utrudnione. Ponieważ znak wodny jest po zakodowaniu w rozproszonym
widmie ciągiem liczb mającym właściwości statystyczne ciągu liczb losowych, w
wynikowym obrazie nie powinny powstawać bardzo widoczne dla człowieka regularne
wzorki.
Podobnie przebiega proces wstawiana znaku wodnego w dziedzinie jasności koloru
niebieskiego. Modyfikowana jest w tym przypadku jasność tylko składowej niebieskiej
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koloru RGB piksela. Wybór składowej niebieskiej podyktowany był tym, że kolor niebieski
jest najmniej widoczny dla oka ludzkiego (przenosi tylko niewiele ponad 10% informacji o
jasności piksela, jaką odbiera oko). Niestety (dla systemu wstawiania cyfrowych znaków
wodnych) opisana cecha oka człowieka wykorzystywana jest także przez algorytm kompresji
JPEG. Oznacza to, że podczas kompresji wartości składowej niebieskiej modyfikowane są w
większym stopniu, niż np. składowej zielonej.
Warto zauważyć, że przyjęta metoda wstawiania znaku wodnego jest zupełnie
nieodporna na takie przekształcenia obrazu, jak obcinanie, zmienianie rozmiaru obrazu czy
przesuwanie obrazu. Z tego względu, aby zwiększyć funkcjonalność zaprojektowanego
systemu, wstawiany jest niezależnie szablon, służący do wykrywania i kompensowania
wymienionych operacji. Wstawianie szablonu zostało opisane w rozdziale 5.2.2.
Przy wyborze dziedziny DCT (współczynników transformaty kosinusowej) obraz
najpierw dzielony jest na bloki o zadanej wielkości, a następnie dla każdego bloku obliczana
jest transformata kosinusowa. Podział na bloki wynika stąd, że obliczanie transformaty dla
całego obrazu mogłoby być zbyt czasochłonne. Poza tym znane algorytmy obliczania
transformaty dla dwóch wymiarów są wydajne dla bloków kwadratowych, o rozmiarze
będącym potęgą liczby 2. Znak wodny wstawiany jest tylko w obszarze średnich
częstotliwości, jest to kompromis między widocznością znaku wodnego, a jego odpornością
na usunięcie. Modyfikacja współczynników transformaty dla niskich częstotliwości
spowodowałaby bardzo widoczne dla człowieka zmiany w obrazie. Z kolei wysokie
częstotliwości są usuwane np. podczas kompresji JPEG. Z tego względu modyfikowane są
współczynniki transformaty w kolejności „zigzag” (Rys. 5-2), zaczynając od współczynnika o
numerze N2/32+N/8, gdzie N to szerokość bloku, a kończąc na numerze N2/2. Współczynniki
są modyfikowane zgodnie ze wzorem # 3.3-4. Jeśli długość ciągu znaku wodnego jest
mniejsza niż liczba modyfikowanych współczynników w obrazie, ponownie wstawiany jest
znak wodny od początku. Końcowym krokiem jest znalezienie odwrotnej transformaty
kosinusowej.
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Rys. 5-2 Kolejność „zigzag” i modyfikowane współczynniki

Jak wynika z przeprowadzonych eksperymentów, znak wodny w dziedzinie DCT jest
odporny na bardzo małe przesunięcia obrazu, maksymalnie o 2-3 piksele. Nie jest to
wystarczające, więc także w tym przypadku niezbędne jest stosowanie szablonu do
wykrywania przesunięcia obrazu. Opisana odporność wynika stąd, że modyfikowane są
średnie częstotliwości obrazu, co objawia się w dziedzinie przestrzennej „wzorkami” o
szerokości kilku punktów.
W dziedzinie FFT (współczynników transformaty Fouriera) kodowanie przebiega
podobnie jak w dziedzinie DCT. Najpierw obliczana jest szybka transformata Fouriera,
następnie w podobny sposób modyfikowane są współczynniki widma amplitudowego, a na
końcu znajdowane jest przekształcenie odwrotne Fouriera. W tym przypadku trzeba
uwzględniać fakt, że widmo amplitudowe jest parzyste – wprowadzane zmiany muszą
zachować ten warunek, gdyż w przeciwnym razie wynikowy obraz byłby bardzo
zniekształcony (teoretycznie jasności pikseli zawierałyby niezerową składową urojoną, w
praktyce pamiętana jest tylko składowa rzeczywista).
5.2.2. Wstawianie szablonu do wykrywania przesunięcia

Wstawiony wyżej opisaną metodą cyfrowy znak wodny jest w zasadzie nieodporny na
takie przekształcenia obrazu jak przesunięcie czy zmiana rozmiaru obrazu. Spowodowane jest
to tym, że strumień danych analizowanych przez dekoder musi być dokładnie
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zsynchronizowany ze strumieniem wyjściowym z kodera, aby możliwe było odczytanie
ukrytej informacji.
Rozwiązaniem tego problemu może być wstawienie do obrazu szablonu, czyli
informacji ściśle określonej, znanej zarówno przez koder jak i dekoder. Dekoder w pierwszej
fazie pracy będzie szukał w obrazie ukrytego szablonu, który jest znany. Po znalezieniu
szablonu w określonym miejscu obrazu będzie możliwe takie przekształcenie obrazu
wejściowego, aby przywrócić synchronizację danych, która jest zapewniona wtedy, gdy
pozycja i rozmiar obrazu poddanego analizie są takie same jak obrazu oryginalnego, do
którego wstawiono znak wodny.
Szablon powinien mieć takie same właściwości jak sam znak wodny, czyli powinien
być odporny na usunięcie i możliwie mało widoczny dla człowieka. Stosunkowo łatwo to
zagwarantować uwzględniając fakt, że szablon nie musi zawierać żadnych dodatkowych
informacji – sama obecność szablonu jest znacząca. Większym problemem jest takie
zaprojektowanie szablonu, aby łatwe było znalezienie go przy braku informacji o tym, w
którym miejscu obrazu jest on aktualnie umieszczony.
Poszukiwanie szablonu jest zwykle czasochłonne, z tego względu zaprojektowany
szablon służy do odzyskiwania informacji tylko o przesunięciu i rozmiarze oznakowanego
obrazu. Dzięki temu uproszczeniu szablon jest poszukiwany ze względu tylko na 2 nieznane
parametry: przesunięcie X i Y.
Podobnie jak sam znak wodny, szablon jest wstawiany w dziedzinie DCT. Pozwala to
na uzyskanie dużego stopnia odporności na kompresję JPEG i inne zakłócenia w obrazie, przy
stosunkowo niewielkim pogorszeniu jakości obrazu.
Obraz dzielony jest na kwadratowe bloki o rozmiarze określonym przez użytkownika.
Szablon stanowi pseudolosowy ciąg bitów, a liczbą inicjującą generator liczb losowych jest
klucz oraz numer kolejny bloku. Numer ten pozwala jednoznacznie określić, jakie
współrzędne początkowe miał dany blok w obrazie oryginalnym. W programie jest ustalona
pewna maksymalna dozwolona liczba bloków. Dzięki temu bloki są numerowane kolejno od
lewej do prawej, od góry do dołu, czyli blok o współrzędnych x, y ma numer
y * max. liczba bloków w linii + x.
Dla każdego bloku obliczana jest transformata kosinusowa, a następnie odpowiednio
są modyfikowane współczynniki transformaty. Współczynniki odpowiadające niskim
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częstotliwościom pozostawiane są bez zmian, z podobnych względów jak miało to miejsce
przy wstawianiu znaku wodnego – aby zakłócenia w obrazie nie były zbyt widoczne. Do
każdego bloku wstawiany jest inny unikalny szablon, co pozwala potem określić, w jakim
miejscu znaleziony szablon powinien się znajdować. Końcowym krokiem jest obliczenie
transformaty odwrotnej.
Strumień danych szablonu można traktować jako informację zakodowaną metodą
rozpraszania widma. Z właściwości tej metody wynika, że możliwe jest przesłanie w tym
samym medium (obrazie cyfrowym) jednocześnie dwóch niezależnych sygnałów (znaku
wodnego i szablonu). Z założenia sygnały te nie będą interferować ze sobą, ponieważ mają
naturę losową, a zatem odczytanie każdego z zakodowanych sygnałów nie będzie utrudnione.
Oczywiście każda modyfikacja obrazu wpływa na jego jakość, co ogranicza liczbę
wprowadzanych w ten sposób sygnałów.
Ponieważ szablon i znak wodny są niezależne (z punktu widzenia kodowania z
rozpraszaniem widma), nie ma znaczenia, czy najpierw wstawiony zostanie szablon, czy też
sam znak wodny. Kolejność ta ma znaczenie dopiero przy dekodowaniu z oczywistych
względów.
5.2.3. Poprawianie jakości obrazu (zmniejszanie zakłóceń)

Opisany w rozdziałach 5.2.1 i 5.2.2 cyfrowy znak wodny ma postać pseudolosowych
zakłóceń w całym obrazie, przy czym nie są brane pod uwagę lokalne właściwości
modyfikowanego obrazu. Tymczasem może to powodować bardzo widoczne dla człowieka
zniekształcenia obrazu w niektórych jego miejscach. Przede wszystkim dotyczy to obszarów
stosunkowo jednolitych, w których jasność i barwa koloru pikseli się nie zmienia lub zmienia
w niewielkim stopniu. Aby zmniejszyć wpływ powyższego efektu, a tym samym polepszyć
jakość obrazu, można uzależnić siłę, z jaką wstawiany jest znak wodny od lokalnych
właściwości obrazu. Obszary jednolite powinny być w mniejszym stopniu modyfikowane
poprzez wstawienie znaku wodnego, natomiast obszary o wyraźnej teksturze lub
charakteryzujące się wysokim kontrastem mogą być bardziej modyfikowane, ponieważ
zmiany w tych miejscach zwykle nie powodują znacznego subiektywnego (odbieranego przez
człowieka) pogorszenia jakości obrazu.
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W zaprojektowanym systemie cyfrowy znak wodny wstawiany jest z jednakową siłą
w całym obrazie, natomiast dostosowanie do lokalnych cech obrazu następuje w końcowym
kroku algorytmu. Wprowadzone zakłócenia są zmniejszane w zależności od parametrów
otoczenia piksela w obrazie oryginalnym [19]. Nowa wartość jasności piksela obliczana jest
zgodnie ze wzorem:
v(x, y) = u(x, y) + w(x, y) ⋅ ( 1 – a(x, y) )

# 5.2-1

gdzie:
u(u, y) – wartość jasności piksela w obrazie oryginalnym
v(x, y)

– nowa wartość jasności piksela

w(x, y) – znak wodny, różnica między obrazem ze znakiem wodnym (uzyskanym w
poprzednich krokach) a obrazem oryginalnym
a(x, y)

– współczynnik widoczności zakłóceń

Współczynnik widoczności zakłóceń określa, jak bardzo widoczne przez człowieka
będą pseudolosowe zmiany wartości jasności danego piksela. Jest zatem pewnego rodzaju
miarą teksturowania lub jednolitości otoczenia piksela. Współczynnik obliczany jest dla
każdego piksela ze wzoru:
# 5.2-2

a ( x, y ) =

# 5.2-3

A=

1
1 + Aσ u2 ( x, y )

D
max x , y (σ u2 ( x, y ))

gdzie D to pewna ustalona liczba dobrana eksperymentalnie, a σu2 to wariancja.
Parametry statystyczne (wartość średnia i wariancja) otoczenia piksela obliczane są z
następujących wzorów, przy czym L określa wielkość otoczenia piksela, którym jest kwadrat
o wymiarach (2L+1)x(2L+1):
# 5.2-4

mu ( x , y ) =

1
( 2 L + 1) 2

L

L

å å u ( x + i, y + j )

i =− L j= − L
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# 5.2-5

σ u 2 ( x, y ) =

1
(2 L + 1) 2

L

L

å å [u( x + i, y + j ) − m ( x, y )]

i =− L j=− L

2

u

Współczynnik widoczności zakłóceń a(x,y) przyjmuje wartości z zakresu <0; 1>. Dla
obszarów jednolitych, współczynnik jest równy 1, co oznacza, że wartości pikseli w tych
obszarach nie będą modyfikowane przez system wstawiania znaków wodnych. Najbardziej
modyfikowane będą te piksele, które leżą w obszarach o dużej wariancji jasności pobliskich
pikseli, dla których współczynnik widoczności zakłóceń będzie mały, bliski zero.
Działanie polegające na zmniejszeniu w pewnych fragmentach obrazu modyfikacji
wprowadzonych przez wstawienie znaku wodnego prowadzi do osłabienia znaku, tzn.
poprawne odczytanie znaku jest mniej prawdopodobne. Jednakże dzięki temu, że znak wodny
jest zdecydowanie mniej widoczny dla człowieka, można zwiększyć siłę wstawienia znaku
wodnego. W takim przypadku obszary mocno teksturowane będą w dużym stopniu
modyfikowane, ale mimo to subiektywne wrażenie człowieka o wielkości zakłóceń, jakie
zostały wprowadzone, powinno być niewielkie, ponieważ zmiany w modyfikowanych
obszarach są mało zauważalne. Zwiększenie siły wstawienia znaku wodnego zmniejsza
ryzyko, że poprawne odczytanie znaku wodnego nie będzie możliwe.
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5.3. Dekoder

klucz
obraz ze znakiem wodnym (przesunięty)

szukanie szablonu
do wykrywania
przesunięcia

kodowanie z
rozpraszaniem
widma

obraz ze znakiem wodnym

odczytanie informacji
znaku wodnego

odczytana informacja
Rys. 5-3 Schemat systemu odczytującego cyfrowy znak wodny
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5.3.1. Wstępne filtrowanie danych

W systemie detektora cyfrowych znaków wodnych sam znak wodny można
interpretować jako poszukiwany sygnał, natomiast obraz cyfrowy jest medium, nośnikiem,
czyli stanowi tylko zakłócenia przy odbiorze właściwego sygnału. W takiej sytuacji warto
zauważyć, że zmniejszenie wpływu zakłóceń może poprawić wydajność detektora [18].
Zneutralizowanie wpływu zakłóceń (np. poprzez odjęcie ich od sygnału wejściowego) byłoby
więc bardzo korzystne.
Z samego zastosowania metody kodowania w rozproszonym widmie wynika, że
eliminowana jest stała wartość dodana do sygnału, którą tu można interpretować jako średnią
arytmetyczną jasności wszystkich pikseli w obrazie. Jednakże rozkład prawdopodobieństwa
wystąpienia pikseli o danej jasności (czyli histogram) zwykle nie jest możliwy do
przewidzenia dla obrazów cyfrowych poddawanych analizie, a zatem wielkości statystyczne
dotyczące całego obrazu (czyli np. średnia arytmetyczna) charakteryzują jego cechy w
niewielkim stopniu. Na przykład średnia arytmetyczna dla obrazu, którego jedna połowa jest
biała , a druga czarna, jest taka sama jak dla obrazu, którego wszystkie piksele mają barwę
szarą, lub obrazu, w którym wartość jasności każdego piksela przyjmuje wartość losową.
Dla większości obrazów jako całości trudno określić z góry właściwości statystyczne,
można jednak przypuszczać, że jasność sąsiadujących ze sobą pikseli różni się zwykle o
niewielkie wartości. W takim przypadku średnia arytmetyczna wartości jasności pikseli z
pewnego niewielkiego obszaru obrazu powinna dobrze charakteryzować cechy obrazu
oryginalnego, natomiast być w niewielkim stopniu zależna od wstawionego znaku wodnego.
Z tego względu odjęcie średniej wartości jasności w sąsiedztwie piksela od jego wartości
jasności powinno poprawić wydajność detektora i zmniejszyć stopę błędów.
Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że najlepsze wyniki daje zastosowanie
filtru w kształcie krzyża:
⋅ • ⋅
• ⋅ •
⋅ • ⋅
5.3.2. Szukanie szablonu do wykrywania przesunięcia

Po wstępnym filtrowaniu danych obrazu następuje szukanie szablonu, w celu
wykrycia ewentualnych

przesunięć w badanym obrazie. Jak zostało to opisane wyżej,
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warunkiem koniecznym do odczytania ukrytej w znaku wodnym informacji jest
zsynchronizowanie strumienia danych wejściowych dekodera z pseudolosową sekwencją
związaną z kodowaniem metodą rozpraszania widma. Oznacza to, że badany obraz nie może
być przesunięty w stosunku do oryginalnego obrazu, do którego wstawiono znak wodny.
Zastosowana metoda wyszukiwania szablonu pozwala określić, czy obraz jest przesunięty i o
ile. Dodatkową zaletą tej metody jest wykrywanie, które fragmenty obrazu badanego należały
do obrazu, do którego wstawiono znak wodny. Jedynym parametrem potrzebnym do
odszukania szablonu jest klucz – używany do wstawienia znaku wodnego i potem – do
odczytania ukrytej informacji.
Pierwszym krokiem jest odtworzenie obrazu przedstawiającego sam szablon, który
przypuszczamy, że został wstawiony do badanego obrazu. Generowany jest obraz o jednolitej
szarej barwie. Następnie obliczana jest dla kolejnych bloków tego obrazu transformata
kosinusowa, ponieważ właśnie w tej dziedzinie był tworzony szablon. Z własności
transformaty kosinusowej wynika, że widmo transformaty dla każdego bloku ma wartość
jasność średnia / 2 w punkcie o współrzędnych (0, 0) (jasność bloku) i 0 w pozostałych
punktach (obraz jest jednolity). Tak uzyskane widmo modyfikowane jest dokładnie w taki
sam sposób, jak modyfikowane było widmo obrazu oryginalnego przy wstawianiu szablonu.
Uwzględniany jest fakt, że generator sekwencji pseudolosowej inicjowany jest dla każdego
bloku inną liczbą, zależną od klucza i od pozycji bloku w całym obrazie. Po obliczeniu
transformaty odwrotnej kosinusowej otrzymujemy obraz samego szablonu – przedstawiający
w przybliżeniu różnice między obrazem oryginalnym przed wstawieniem szablonu i po tej
operacji.
Kolejne kroki algorytmu to iteracyjne obliczanie dla każdego bloku szablonu korelacji
z badanym obrazem tak, jak zostało to opisane w rozdziale 4.5.1. Pojedynczy blok szablonu
kopiowany jest do pomocniczego obrazu u, który porównywany jest z badanym obrazem v,
przy użyciu wzoru # 4.5-4

Ru ,v ( n, m ) = ℑ −1{ℑ{u} ⋅ ℑ{v}} . Współrzędne maksimum funkcji

korelacji są uznawane za współrzędne wektora przesunięcia fragmentu obrazu w stosunku do
obrazu oryginalnego. Dzięki temu, że szablon jest inny dla każdego bloku, a bloki szablonu są
ponumerowane, możliwe jest dokładne określenie pozycji, jaką dany fragment miał w obrazie
oryginalnym. Na tej podstawie blok badanego obrazu jest kopiowany w odpowiednie miejsce
obrazu wynikowego. Przy prawidłowym działaniu algorytmu w obrazie wynikowym
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wszystkie fragmenty obrazu, do którego był wstawiony znak wodny, będą miały właściwe
współrzędne początkowe.
Obraz uzyskany po znalezieniu i usunięciu przesunięć wszystkich bloków staje się
obrazem wejściowym dla kolejnego etapu dekodowania znaku wodnego – odczytania ukrytej
informacji znaku wodnego.
5.3.3. Odczytanie informacji znaku wodnego

Informacja ukryta w obrazie zakodowana jest techniką spread spectrum. Oznacza to,
że znak wodny może być odczytany tylko przy użyciu funkcji korelacji tak, jak zostało to
opisane w rozdziale 3.4. Przedtem jednak trzeba przekształcić dwuwymiarowe dane o
jasności i barwie pikseli, z których składa się obraz, na ciąg bitów stanowiących szyfr
zakodowany metodą rozpraszania widma. Długość szyfru musi być równa wartości
ustawionej podczas kodowania, aby możliwe było odczytanie ukrytej informacji. Sposób
tworzenia szyfru, który następnie będzie analizowany przez dekoder zależy od dziedziny, w
jakiej został wstawiony cyfrowy znak wodny.
Przy wyborze dziedziny przestrzennej pobierane są kolejno piksele w kolejności
wierszami od lewej do prawej strony, od góry do dołu. Dla każdego piksela sumowane są
jasności poszczególnych składowych kolorów RGB i uzyskana wartość zapamiętywana jest
jako kolejny element ciągu liczb szyfru. Długość szyfru jest ściśle określona (podana przez
użytkownika przed rozpoczęciem procesu dekodowania) i zwykle mniejsza niż liczba pikseli
w obrazie, zatem po ustawieniu wszystkich wartości w ciągu liczb, wartości kolejnych pikseli
są dodawane do wartości z szyfru od początku, zgodnie z formułą:
# 5.3-1

szyfr[numer_piksela MODULO długość_szyfru] += wartość_jasności_piksela

Podobnie tworzony jest ciąg szyfru, jeśli znak wodny ma być odczytany w dziedzinie
koloru niebieskiego. Jedyną różnicą jest to, że dodawana jest do szyfru wartość jasności
składowej niebieskiej koloru piksela, a nie jasność piksela (wszystkich składowych).
Przy wyborze dziedziny współczynników transformaty kosinusowej obraz najpierw
dzielony jest na bloki o zadanej wielkości, a następnie dla każdego bloku obliczana jest
transformata kosinusowa. Dla każdego bloku pobierane są w porządku zigzag wartości
współczynników transformaty i dodawane do kolejnych wartości szyfru, podobnie jak we
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wzorze # 5.3-1. Analogicznie przebiega tworzenie szyfru ze współczynników transformaty w
przypadku wyboru dziedziny przekształcenia Fouriera.
Po uzyskaniu ciągu liczb stanowiących szyfr, następuje dekodowanie poprzez
korelowanie szyfru z wygenerowanymi wektorami liczb, odpowiadającymi różnym
kombinacjom bitów ukrytej informacji. Wybierana jest kombinacja o największej wartości
korelacji z ciągiem liczb szyfru. Algorytm odczytywania informacji zakodowanej przy użyciu
metody rozpraszania widma opisany został w rozdziale 3.4.
Podczas dekodowania obliczany jest stopień pewności, że znak wodny został
odczytany poprawnie. Wielkość ta w przybliżeniu odpowiada prawdopodobieństwu, że
dekodowanie

pojedynczego

bitu

znaku

wodnego

było

bezbłędne.

Dla

każdego

zdekodowanego symbolu (kombinacji bitów) obliczane jest prawdopodobieństwo jego
przekłamania, jako iloraz wartości korelacji drugiej co do wielkości i maksymalnej korelacji
(czyli zarazem korelacji wybranego symbolu). Wynika stąd, że stopień pewności, że symbol
został odczytany poprawnie, jest równy: 1 – prawdopodobieństwo_przekłamania_symbolu.
Stopień pewności dla całego znaku obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości dla
poszczególnych symboli. Dodatkowo system podaje prawdopodobną liczbę bitów znaku
wodnego, które zostały błędnie zdekodowane. Założono, że dekodowanie symbolu nie było
poprawne, jeśli korelacja dla tego symbolu była mniej niż o połowę wyższa od korelacji dla
każdej innej kombinacji bitów. Jeśli symbol został wybrany błędnie to prawdopodobieństwo,
że jeden jego bit jest różny od bitu znaku wodnego jest równe 0,5, zatem można założyć, że
połowa bitów tego symbolu jest przekłamana.
5.4. Opis programu

Zaprojektowany system cyfrowych znaków wodnych został zaimplementowany jako
aplikacja dla systemu Windows 95/98/NT/2000. System jest w obecnej wersji spójnym
programem, składającym się z trzech głównych części: kodera, modułu wprowadzania do
obrazu zakłóceń i dekodera. Takie rozwiązanie łączące wymienione moduły w jednym
programie pozwoliło na przeprowadzanie eksperymentów w wygodny, interaktywny sposób.
Poszczególne moduły programu zrealizowane są w programie jako zakładki w
głównym oknie programu.
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5.4.1. Zakładka „Obraz”

Rys. 5-4 Zakładka „Obraz”

Na zakładce „Obraz” (Rys. 5-4) w prawej części okna widoczny jest analizowany
obraz.

Przy

uruchomieniu

programu

automatycznie

ładowany

jest

tu

plik

„obraz_testowy.bmp”.
Grupa elementów sterujących „Obraz” w lewej części okna umożliwia wybranie, jaki
obraz ma być pokazywany. Możliwe są następujące warianty:
-

„oryginalny” – obraz bez znaku wodnego, stanowiący dane wejściowe
dla kodera,

-

„ze znakiem” – obraz ze wstawionym cyfrowym znakiem wodnym, do
którego potem można dodawać różnego rodzaju zakłócenia,

-

„wynikowy” – obraz ze znakiem wodnym i zniekształceniami, stanowiący
dane wejściowe dla dekodera,

-

„sam znak” – obraz samego cyfrowego znaku wodnego, czyli różnice
między obrazem ze znakiem a obrazem oryginalnym,
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-

„zniekształc.” – obraz samych zniekształceń wprowadzonych do obrazu
ze znakiem wodnym, czyli różnice między obrazem wynikowym a
obrazem ze znakiem,

-

„znaleziony” – obraz, jaki otrzymywany jest po wstępnej analizie przez
dekoder i po odszukaniu szablonu do wykrywania przesunięcia.

Jeśli wybrany jest element sterujący „oryginalny”, „ze znakiem”, „wynikowy” lub
„znaleziony” możliwe jest przedstawienie obrazu w takiej dziedzinie, w jakiej znak wodny
będzie szukany. Aby uaktywnić tą funkcję, należy zaznaczyć pole „widmo”.
Każdy z wybranych obrazów można otworzyć w osobnym oknie za pomocą przycisku
„Nowe okno”. Przykład widoczny jest na rysunku Rys. 5-5. Rysunek „Znak wodny” jest mało
widoczny, co oznacza, że modyfikacje wprowadzone przez znak wodny były niewielkie.
Można jednak zauważyć, że modyfikacje te dotyczyły tylko obszarów o wyraźnym
teksturowaniu lub ostrych konturach (pióropusz, włosy, oczy, kontury kapelusza).

Rys. 5-5 Przykładowe obrazy uzyskane w programie
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W lewej dolnej części okna umieszczone są przyciski umożliwiające wczytanie obrazu
do pamięci lub zapis do pliku. Nie jest dozwolone załadowanie obrazu, jeśli wybrany jest
„sam znak”, „zniekształc.” lub „znaleziony”, ponieważ obrazy te są tylko tworzone w
programie i nie są poddawane żadnej dalszej obróbce. Powyższych ograniczeń nie ma przy
zapisie, można zapisać każdy obraz. Aktualna wersja programu obsługuje pliki typu gif, jpg i
bmp (Rys. 5-6).

Rys. 5-6 Wybór pliku z obrazem do załadowania

5.4.2. Zakładka „Znak wodny”

Zakładka „Znak wodny” reprezentuje koder i zawiera wszystkie parametry niezbędne
do konfiguracji tego modułu (Rys. 5-7).
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Rys. 5-7 Zakładka „Znak wodny”

W ramce „Znak wodny” znajdują się parametry informacji, która ma być ukryta w
obrazie cyfrowym. Pole „Tekst znaku wodnego” domyślnie zawiera ośmioliterowy ciąg
znaków „DBogumil”, czyli 64 bity informacji, ponieważ każdy znak zajmuje 8 bitów.
Użytkownik może zmienić wartość pola „Długość tekstu (bajty)”, natomiast wielkość w
bitach obliczana jest automatycznie.
Ramka „Kodowanie CDMA” zawiera parametry kodowania metodą spread spectrum.
Wartość w polu „Długość znaku wodnego” określa, jaki ma być rozmiar wektora
zawierającego pseudolosowe wartości i reprezentującego pojedynczy symbol. Liczbę bitów,
które są zapamiętywane jako jeden symbol, wpisuje się w polu „Liczba bitów na symbol”.
Wartość 1 oznacza, że symbol jest równoznaczny z pojedynczym bitem. Metoda kodowania z
rozpraszaniem widma bazuje na ciągach liczb pseudolosowych. W takim przypadku ważne
jest więc podanie wartości początkowej dla generatora liczb pseudolosowych. Służy do tego
pole „Generator liczb losowych”. Parametr ten spełnia jednocześnie funkcję tajnego klucza
kryptograficznego.
Pole „Dziedzina” pozwala wybrać, w jakiej dziedzinie ma być wstawiony znak
wodny. W aktualnej wersji dostępne są następujące możliwości:
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-

przestrzenna – system znaków wodnych korzysta bezpośrednio z
wartości jasności pikseli,

-

kolor niebieski – system znaków wodnych korzysta z wartości jasności
składowej niebieskiej koloru RGB pikseli,

-

DCT – znak wodny wstawiony będzie do obrazu poprzez modyfikacje
współczynników transformaty kosinusowej kolejnych bloków obrazu,

-

FFT – znak wodny wstawiony będzie do obrazu poprzez modyfikacje
współczynników transformaty Fouriera kolejnych bloków obrazu.

Do obliczania transformaty DCT/FFT konieczne jest podanie rozmiaru bloku, który
musi być równy potędze liczby 2 (takie ograniczenie znacząco zwiększa wydajność obliczeń).
Z tego powodu możliwe jest ustawienie rozmiaru bloku tylko jako potęgi liczby 2 w polu
„Rozmiar bloku (DCT/FFT)”, natomiast rzeczywisty rozmiar w pikselach obliczany jest
automatycznie i wyświetlany obok. Podobnie zorganizowane jest podawanie danych w polu
„Rozmiar szablonu”. W obu przypadkach podział na bloki został wprowadzony ze względu na
znaczną złożoność obliczeniową transformat dla dużych rozmiarów analizowanych bloków.
W ramce „Jakość obrazu” zebrane są parametry decydujące o tym, jak odporny będzie
wstawiony znak wodny na różnego rodzaju zakłócenia i zarazem jak bardzo pogorszy się
jakość obrazu w stosunku do oryginału. Wartość pola „Siła wstawienia” określa jak odporna
na zniszczenie będzie informacja przenoszona przez znak wodny. Wartość 0 oznacza, że do
obrazu nie zostanie wstawiona żadna informacja. Im większa wartość zostanie wpisana, tym
większe będą modyfikacje obrazu spowodowane wstawieniem informacji, a zatem większe
będą odporność znaku wodnego za zakłócenia i pogorszenie jakości obrazu. Pole „Siła
wstawienia szablonu” dotyczy odporności szablonu do wykrywania przesunięcia. Także w
tym przypadku wartość 0 oznacza, że szablon nie będzie wstawiony, a większe wartości –
odporność szablonu na zniszczenie.
Przycisk „Wstaw” powoduje wstawienie znaku wodnego z aktualnymi parametrami do
obrazu „oryginalnego”. Wynikiem pracy kodera będzie obraz „ze znakiem” (patrz rozdział
5.4.1. Zakładka „Obraz”).
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5.4.3. Zakładka „Zniekształcenia”

Na zakładce „Zniekształcenia” (Rys. 5-8) zebrane są różne metody wprowadzania
zakłóceń do obrazu ze znakiem wodnym. Ma to na celu przetestowanie odporności znaku
wodnego na usunięcie. Dostępne są następujące rodzaje zakłóceń: kompresja JPEG, obcinanie
brzegów i przesunięcie obrazu, filtr konwolucyjny oraz mediana.
W programie można wprowadzać zakłócenia tylko jednego rodzaju do jednego
obrazu, tzn. zakłócenia nie kumulują się. Takie ograniczenie spowodowane jest
przeznaczeniem modułu – łatwiej wyciągnąć wnioski co do odporności znaku wodnego, gdy
obraz był zakłócony za pomocą tylko jednej metody.

Rys. 5-8 Zakładka „Zakłócenia”

W ramce „Kompresja JPEG” można skompresować plik w standardzie JPEG, aby
sprawdzić, czy znak wodny przetrwał tę operację. Im mniejsza wartość pola „Stopień
kompresji JPEG”, tym silniejsza kompresja, a zatem mniejszy rozmiar pliku i większe
zakłócenia w obrazie. Parametr ten tylko orientacyjnie określa jak mocno obraz ma być
skompresowany. Po naciśnięciu przycisku „Kompresuj” tymczasowo tworzony jest plik
temp_jpg.jpg na dysku w aktualnym katalogu i na podstawie jego długości obliczane są:
„Uzyskana liczba bitów na piksel” i „Uzyskany stopień kompresji”.
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Ramka „Obcinanie brzegów” umożliwia przetestowanie właściwości szablonu do
wykrywania przesunięcia. Po naciśnięciu przycisku „Obetnij” usuwana jest w obrazie ramka
o szerokości podanej w polu „Szerokość marginesu do obcięcia (w pikselach)”, a następnie
obraz jest przesuwany do lewego górnego rogu. Wynikowy rozmiar obrazu się nie zmienia.
Przycisk „Mediana” umożliwia wyznaczenie mediany o rozmiarze podanym w polu
„Promień mediany” dla obrazu ze znakiem wodnym. Mediana szukana jest na podstawie
analizy wartości pikseli z kwadratowego otoczenia każdego badanego piksela.
W ramce „Filtr konwolucyjny” ustawia się macierz filtru. Z listy rozwijanej można też
wybrać jeden z predefiniowanych filtrów do rozmywania lub wyostrzania obrazu, lub
wyszukiwania konturów.
Wszystkie metody wprowadzania zakłóceń przekształcają obraz „ze znakiem” i tworzą
obraz „wynikowy” (patrz rozdział 5.4.1. Zakładka „Obraz”).
W dolnej części okna znajduje się ramka „Miary zniekształceń”. W programie
wykorzystano tylko jedną obliczeniowo obiektywną miarę jakości obrazu: szczytowy
stosunek sygnału do szumu (PSNR – peak signal to noise ratio). Miara ta nie zawsze koreluje
z subiektywną oceną jakości. Niewielkie przestrzenne przesunięcie obrazu powoduje duże co
do wartości zniekształcenie PSNR, przy praktycznie zupełnym braku wizualnego
zniekształcenia. Dlatego z miary tej nie można wyciągać wniosków, jeśli obraz został
przesunięty. Poza tym miara ta nie uwzględnia cech układu percepcji wzrokowej człowieka
(HVS – human visual system). Zaletą jest jednak mała złożoność obliczeniowa, stosunkowo
duża zgodność z psychowizualną oceną jakości przez obserwatorów oraz łatwość
interpretacji. Im większa wartość PSNR, tym lepsza jakość obrazu, czyli mniejsze zakłócenia.
Przy porównaniu dwóch obrazów nie różniących się, PSNR jest równe nieskończoność
(„Inf”). W programie obliczany jest współczynnik zniekształceń dla znaku wodnego
(porównanie obrazu ze znakiem wodnym z obrazem oryginalnym) i dla zniekształceń
(porównanie obrazu wynikowego z obrazem ze znakiem wodnym).
5.4.4. Zakładka „Szukanie znaku”

Zakładka „Znak wodny” reprezentuje koder i zawiera wszystkie parametry niezbędne
do konfiguracji tego modułu (Rys. 5-9).
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Rys. 5-9 Zakładka „Szukanie znaku”

Pola w ramkach „Kodowanie CDMA” i „Dziedzina” mają taką samą interpretację jak
dla kodera (punkt 5.4.2. Zakładka „Znak wodny”). Aby znak mógł być poprawnie odczytany,
wszystkie wartości parametrów z tych ramek muszą być dla dekodera dokładnie takie same,
jak podano je dla kodera przed wstawieniem znaku wodnego.
Pole wyboru „Szukanie przesunięcia obrazu” aktywuje funkcję poszukiwania szablonu
do wykrywania przesunięcia. Jest to operacja czasochłonna, więc warto ją dezaktywować,
gdy mamy pewność, że obraz nie był przesunięty.
Poszukiwanie znaku wodnego jest uruchamiane po naciśnięciu przycisku „Odczytaj
znak wodny”. Wynikiem operacji jest obraz „znaleziony” oraz uzupełnione pola w ramce
„Znaleziony znak wodny”. Interpretacja pól „Łączny współczynnik pewności” i „Szacowana
liczba przekłamanych bitów” została podana w rozdziale 5.3.3. Wartość w polu „Rzeczywista
liczba przekłamanych bitów” ma sens, jeśli na zakładce „Znak wodny” podany jest
prawidłowy tekst znaku wodnego w aktualnie badanym obrazie.
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6.

Badania eksperymentalne

W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań. Wykonane eksperymenty miały na celu
zweryfikowanie działania systemu cyfrowych znaków wodnych, a także zbadanie i
porównanie

właściwości

znaków

wodnych

wstawionych

dla

różnych parametrów

wejściowych. Ważną częścią badań było sprawdzenie odporności znaku wodnego na
kompresję JPEG.
6.1. Obrazy testowe

W eksperymentach wykorzystano standardowe obrazy testowe. Przy ich wyborze
kierowano się tym, aby obrazy były typowe i reprezentowały różne parametry interesujące z
punktu widzenia przetwarzania obrazów przez system cyfrowych znaków wodnych. Są to
takie parametry, jak teksturowanie, kontury, liczba kolorów, jasność, kontrast, regularność
wzorów, płynność przejść tonalnych itp. Brana była pod uwagę również „popularność”
wybranych zdjęć i grafik komputerowych w zastosowaniu do testowania systemów
cyfrowego przetwarzania obrazów. Obrazy zostały pobrane z publicznej bazy danych, jednak
ich pochodzenie jest niejasne.
Nazwa:

lena.bmp

Rozmiar:

512 x 512 x 24b

Obraz zawiera zarówno obszary teksturowane, jak i o łagodnych
przejściach tonalnych; jest to najczęściej wykorzystywany obraz do
testowania systemów cyfrowego przetwarzania obrazów;
Nazwa:

baboon.bmp

Rozmiar:

512 x 512 x 24b

Obraz zawiera przede wszystkim obszary o silnym, nieregularnym
teksturowaniu; bardzo duża liczba kolorów i dość szerokie kontury;
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Nazwa:

barb.bmp

Rozmiar:

512 x 512 x 8b

Obraz zawiera obszary o wyraźnym teksturowaniu i o płynnych
przejściach tonalnych; tekstury są bardzo regularne, łatwe do
rozpoznania;
Nazwa:

boat.bmp

Rozmiar:

512 x 512 x 8b

Cechą charakterystyczną jest duża liczba wyraźnych, wąskich
konturów; w dolnej części delikatne teksturowanie;

Nazwa:

peppers.bmp

Rozmiar:

512 x 512 x 8b

Obraz nie zawiera praktycznie żadnych obszarów teksturowanych,
kontury są rozmyte, a dominują łagodne przejścia tonalne;

Nazwa:

watch.bmp

Rozmiar:

1024 x 768 x 24b

Grafika komputerowa; duże obszary o wypełnieniu gradientowym;

Wszystkie obrazy testowe umieszczono na dołączonej płycie CD.
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6.2. Wyniki badań
6.2.1. Kalibracja wartości parametrów wejściowych i wyjściowych

Pradwobodobieństwo błędnego
odczytu całego znaku wodnego

Prawdopodobieństwo błędnego odczytania znaku
wodnego w zależności od wartości stopnia pewności
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Stopień pewności

Rys. 6-1 Analiza wartości parametru wyjściowego: „Łączny współczynnik pewności” (1)

Na rysunkach Rys. 6-1 i Rys. 6-2 przedstawiona jest eksperymentalna zależność
między obliczonym parametrem „Łączny współczynnik pewności” a rzeczywistymi
rezultatami, czy dekodowanie było bezbłędne.
Zostały przeanalizowane wyniki dla 1200 obrazów z znakiem wodnym i
zniekształceniami, na podstawie 6 obrazów oryginalnych. Znak wodny o długości 64 bity
zakodowany był metodą rozpraszania widma na wektorze o rozmiarze 10000, przy czym
każdy symbol grupował 3 bity. Znak wodny był wstawiony w dziedzinie DCT, z podziałem
na bloki o szerokości 64 piksele. Do obrazu nie wstawiano szablonu. Siła wstawienia znaku
wodnego zmieniana była od 50 do 500 z krokiem 50. Przy wstawianiu znaku zawsze
uwzględniano właściwości systemu wzrokowego człowieka. Każdy uzyskany obraz
poddawano kompresji z parametrem „Stopień kompresji” zmienianym od 5 do 100 co 5.
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Na rysunku Rys. 6-1 można zauważyć, że dla wartości „Łączny współczynnik
pewności” większej niż 0,7 jest bardzo duża szansa, że wszystkie bity znaku wodnego zostały
poprawnie

zdekodowane.

Z

kolei

dla

wartości

mniejszej

niż

0,5

jest

małe

prawdopodobieństwo, że żaden bit nie został przekłamany. Rysunek Rys. 6-2 przedstawia
zależność wartości opisanego parametru i prawdopodobieństwa, że pojedynczy bit znaku
wodnego zostanie błędnie odczytany. Warto wspomnieć, że jeśli znak wodny reprezentuje
pewien identyfikator, ważny jest wówczas każdy bit tego identyfikatora. Z kolei w przypadku,
gdy znak wodny ma postać matrycy punktów (np. symbol graficzny), przekłamanie jednego
lub kilku bitów nie uniemożliwia rozpoznania odczytanego znaku wodnego. W takiej sytuacji
powinno wystarczyć, aby „Łączny współczynnik pewności” miał wartość większą niż 0,5.

Prawdopodobieństwo błędnego
odczytu jednego bitu znaku
wodnego

Prawdopodobieństwo błędnego odczytania bitu
znaku wodnego w zależności od wartości stopnia
pewności

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.2

0.4

0.6

0.8

Stopień pewności

Rys. 6-2 Analiza wartości parametru wyjściowego: „Łączny współczynnik pewności” (2)
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Uzyskany współczynnik kompresji

Rzeczywisty współczynnik kompresji
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4

2

barb
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4

boat
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4

peppers 106 77 63 53 46 41 37 34 31 29 27 25 23 21 18 16 13 9

6

3

watch

7

5

121 88 72 62 55 50 46 43 40 38 35 33 31 28 26 23 19 15 10 5
Stopień kompresji (parametr)

Rys. 6-3 Analiza wartości parametru wejściowego „Stopień kompresji JPEG” (1)

Na rysunku Rys. 6-3 przedstawiono zależność rzeczywistego współczynnika
kompresji od parametru podawanego dla modułu kompresującego. Wartość uzyskanego
współczynnika kompresji zapisano jako stosunek rozmiaru obrazu nie skompresowanego i
rozmiaru obrazu skompresowanego. Widoczne jest, że najbardziej zmniejszał się rozmiar
obrazów, w których duże fragmenty były jednolite (watch.bmp, lena.bmp), a najsłabiej obrazy
mocno teksturowane (baboon.bmp). Jeśli chodzi o subiektywne odczucie jakości, obrazy
skompresowane w stosunku większym niż 1:40 trudno byłoby zaakceptować.
Obiektywny współczynnik jakości obrazu czyli PSNR został przedstawiony na Rys.
6-4 w zależności od „Stopnia kompresji JPEG”. Mniejsza wartość PSNR oznacza, że
zakłócenia są większe. Warto zauważyć, że wskaźnik ten nie odpowiada w pełni wrażeniom
subiektywnym obserwatora, np. zakłócenia w mocno teksturowanym obrazie „baboon.bmp”
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były

mało

widoczne,

w

przeciwieństwie

do

zakłóceń

w

obrazie

„watch.bmp”

przedstawiającego wygenerowaną komputerowo trójwymiarową scenę.
PSNR dla skompresowanego obrazu
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Stopień kompresji JPEG

Rys. 6-4 Analiza wartości parametru wejściowego „Stopień kompresji JPEG” (2)

Na rysunku Rys. 6-5 przedstawiono, jak siła wstawienia znaku wodnego wpływa na
jakość obrazu. Dla większości badanych obrazów parametr ustawiony na wartość 300
powodował ustalenie się PSNR na poziomie wyższym niż 30 dB, co zwykle oznacza
wystarczającą jakość. Inne wyniki uzyskano dla mocno teksturowanych obrazów
„baboon.bmp” i „barb.bmp”. O ile w pierwszym przypadku jakość subiektywna pozostawała
wysoka, to zniekształcenia w obrazie „barb.bmp” były bardzo widoczne, ponieważ tekstury w
tym obrazie były wyraźne i regularne.
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PSNR dla obrazu ze znakiem wodnym
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Siła wstawienia znaku wodnego

Rys. 6-5 Analiza wartości parametru wejściowego „Siła wstawienia znaku wodnego”

6.2.2. Odporność na kompresję JPEG

Na rysunkach Rys. 6-6, Rys. 6-7, Rys. 6-8, Rys. 6-9, Rys. 6-10 i Rys. 6-11
przedstawiono, jak odporny jest na kompresję JPEG wstawiony do obrazu znak wodny.
Parametry dla programu zostały opisane w poprzednim rozdziale. Każdy wykres reprezentuje
wyniki badań dla jednego obrazu. Serie danych odpowiadają znakom wodnym wstawionym z
różną siłą. Na osi X odłożony jest uzyskany współczynnik kompresji (20 różnych wartości), a
na osi Y – liczba przekłamanych bitów. Znak wodny udało się w całości bezbłędnie odczytać,
tylko jeśli liczba przekłamanych bitów była równa 0.
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Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "lena.bmp"
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Rys. 6-6 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „lena.bmp”

Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "baboon.bmp"
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Rys. 6-7 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „baboon.bmp”
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Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "barb.bmp"
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Rys. 6-8 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „barb.bmp”

Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "boat.bmp"
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Rys. 6-9 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „boat.bmp”
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Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "peppers.bmp"
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Rys. 6-10 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „peppers.bmp”

Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG - "watch.bmp"
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Rys. 6-11 Odporność znaku wodnego na kompresję JPEG – „watch.bmp”
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Dla większości badanych obrazów przy sile wstawienia znaku wodnego na poziomie
250 znak wodny był odporny na kompresję JPEG rzędu 70:1. Jak wspomniano w rozdziale
6.2.1 taki współczynnik kompresji powoduje powstawanie bardzo widocznych zniekształceń.
Z kolei zakłócenia wprowadzane przez znak wodny są wtedy stosunkowo małe i zwykle
akceptowalne.
Szczególnie trudnym przypadkiem był obraz „peppers.bmp”, w którym występują
duże obszary o łagodnych przejściach tonalnych kolorów i szerokie kontury, natomiast nie ma
tekstur. Z tego powodu znak wodny, który wstawiany był tylko w obszarach teksturowanych
(uwzględnianie właściwości systemu wzrokowego człowieka), okazał się mało odporny na
usunięcie. Dodatkowo takie właściwości obrazu sprzyjają uzyskiwaniu wysokiego
współczynnika kompresji za cenę stosunkowo niewielkiego pogorszenia jakości obrazu. W
przypadku obrazów, gdzie nie ma obszarów teksturowanych, prawdopodobnie lepsze wyniki
można byłoby uzyskać wstawiając znak wodny z wyłączoną opcją uwzględniania
właściwości systemu wzrokowego człowieka i mniejszą siłą wstawienia znaku wodnego.
Na rysunkach Rys. 6-12, Rys. 6-13, Rys. 6-14, Rys. 6-15, Rys. 6-16 i Rys. 6-17
została przedstawiona liczba przekłamanych bitów w zależności od tego, o ile zakłócenia
spowodowane kompresją były większe od zakłóceń wprowadzanych przez sam znak wodny.
Wielkość tą reprezentuje różnica między PSNR dla znaku wodnego i PSNR dla zniekształceń
w obrazie JPEG. Wartość większa od 0 oznacza, że znak wodny wprowadzał mniejsze
zakłócenia niż kompresja.
Dodatkowo na rysunkach zaznaczono szacowaną przez dekoder liczbę błędnie
odczytanych bitów, aby porównać tą wielkość z danymi uzyskanymi w eksperymentach.
Dla większości obrazów znak wodny dekodowany był bezbłędnie, jeśli zakłócenia
spowodowane kompresją były większe od zakłóceń wprowadzonych przez znak wodny nawet
o więcej niż 5 dB, korzystając z PSNR jako miernika zniekształceń. Oznacza to, że
wstawiony znak wodny jest bardzo odporny na zakłócenia silniejsze od niego samego.
Statystycznie szacowana liczba przekłamanych bitów była zbliżona do wartości
uzyskanych doświadczalnie. Można zauważyć, że dekoder wcześniej ostrzega, że pewne bity
mogły być błędnie odczytane, nawet jeśli taka sytuacja nie wystąpi. Takie wyniki są
szczególnie użyteczne, jeśli ważne jest wczesne stwierdzenie, czy odczytany znak wodny jest
wiarygodny.
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Liczba przekłamanych bitów

Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "lena"
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Rys. 6-12 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „lena.bmp”

Liczba przekłamanych bitów

Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "baboon"
25

szacowane

20

rzeczywiste

15

aproksymacja
wielomianowa

10
5
0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-5
PSNR dla znaku - PSNR dla zniekształceń

Rys. 6-13 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „baboon.bmp”
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Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "barb"
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Rys. 6-14 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „barb.bmp”

Liczba przekłamanych bitów

Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "boat"
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Rys. 6-15 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „boat.bmp”
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Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "peppers"
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Rys. 6-16 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „peppers.bmp”
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Poprawność odczytu w zależności od siły znaku i zniekształceń "watch"
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Rys. 6-17 Poprawność dekodowania w zależności od siły znaku i zniekształceń – „watch.bmp”
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6.2.3. Odporność szablonu do wykrywania przesunięcia
Odporność szablonu do wykrywania przesunięcia
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Rys. 6-18 Analiza działania szablonu do wykrywania przesunięcia

Na rysunku Rys. 6-18 zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych prób z
szablonem do wykrywania przesunięcia. Zastosowano szablon o rozmiarze 256 pikseli i
wprowadzano go do obrazu z wartościami współczynnika „Siła wstawienia szablonu”
zmienianymi od 100 do 500 co 100. Jednocześnie wstawiana była dodatkowo sama
informacja znaku wodnego, aby zweryfikować, czy powiedzie się jej odczyt po odnalezieniu
szablonu. Dla każdego przypadku uzyskany obraz ze znakiem wodnym poddawany był
operacji obcięcia marginesów i przesunięcia o N pikseli, gdzie N przyjmowało wartości od 0
do 200 ze skokiem 10. Inne parametry kodowania ustalono tak, jak w poprzednim rozdziale.
W sumie przeanalizowano 105 obrazów wyjściowych. Obrazy wynikowe po odszukaniu
szablonu i zdekodowaniu znaku wodnego umieszczono na dołączonej płycie CD.
Można zauważyć, że dla szablonu wstawionego do obrazu z parametrem „Siła
wstawienia szablonu” o wartości 300, możliwe było odczytanie znaku wodnego nawet po
utraceniu 75% pikseli obrazu oryginalnego (obraz oryginalny miał rozmiar 512x512,
natomiast margines był ustawiony na 120 pikseli). Przy tych wartościach parametrów

83

Cyfrowe znaki wodne odporne na kompresję JPEG

Dariusz Bogumił

Politechnika Warszawska, Wydział EITI, Instytut Informatyki

kodowania pogorszenie jakości obrazu spowodowane wstawieniem szablonu było jeszcze
akceptowalne.
6.2.4. Parametry kodowania z rozpraszaniem widma

Przeprowadzone w tym dziale eksperymenty miały na celu sprawdzenie, jaki wpływ
na odporność znaku wodnego mają parametry kodowania z rozpraszaniem widma. Na
wykresie Rys. 6-19 przedstawiono zależność między wartością parametru „Liczba bitów na
symbol” a wyliczaną przez dekoder wielkością „Łączny współczynnik pewności”. Parametry
ustawiano tak, aby PSNR dla generowanych znaków wodnych było zbliżone. Na rysunku
widać, że wielkość ta maleje ze wzrostem liczby bitów kodowanych jako jeden symbol, co
jest sprzeczne z przypuszczeniami teoretycznymi. Większa wartość parametru „Liczba bitów
na symbol” oznacza, że do zakodowania całego znaku wodnego potrzebna będzie mniejsza
liczba

symboli,

a

więc

mniejsza

będzie

też

interferencja

między sekwencjami

pseudolosowymi reprezentującymi poszczególne symbole. Uzyskany w doświadczeniu
przeciwny efekt spowodowany jest tym, w jaki sposób wyliczany jest parametr „Łączny
współczynnik pewności”. Obliczany jest dla każdego symbolu jako iloraz dwóch
maksymalnych wartości korelacji wektora reprezentującego symbole z ciągiem wejściowym
(wyniki są więc tym lepsze, im mniej jest wartości symboli), a następnie wyznaczana jest
średnia arytmetyczna dla wszystkich uzyskanych w ten sposób wartości. Prawdopodobnie
lepszą miarą (lecz bardziej złożoną obliczeniowo) byłoby na przykład obliczanie ilorazu
maksymalnej korelacji i odchylenia standardowego dla wartości funkcji korelacji.
Podsumowując, zastosowana w aktualnej wersji miara „Łączny współczynnik pewności” daje
mylące wyniki, jeśli zmieniany jest parametr „Liczba bitów na symbol”. Odporność znaku
rośnie ze wzrostem liczby bitów grupowanych w jeden symbol. Ograniczeniem jest jednak
rosnąca w tempie wykładniczym złożoność obliczeniowa i zajętość pamięci.
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Rys. 6-19 Analiza parametru „Liczba bitów na symbol”
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Rys. 6-20 Analiza parametru „Długość znaku wodnego”
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Na rysunku Rys. 6-20 przedstawiono wpływ długości znaku wodnego na odporność
znaku wodnego. Zgodnie z oczekiwaniami, odporność zwiększa się ze wzrostem długości
znaku wodnego.
Rysunek Rys. 6-21 przedstawia zależność między wielkością bloku transformaty a
odpornością znaku wodnego. Dla stałych pozostałych parametrów kodowania uzyskana w
kolejnych doświadczeniach wartość parametru „Łączny współczynnik pewności” praktycznie
się nie zmieniała, jednak ze wzrostem rozmiaru bloku wyraźnie polepszała się jakość
wygenerowanego obrazu ze znakiem wodnym. Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi
zatem lepsze wyniki uzyskuje się dla dużych wartości rozmiaru bloku, dla którego obliczana
jest transformata. Ograniczeniem jest jednak złożoność obliczeniowa.
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Rys. 6-21 Analiza parametru „Rozmiar bloku (DCT/FFT)”

6.3. Opis prób stworzenia szablonu do wykrywania przekształceń geometrycznych

Zaprojektowany system wykorzystuje metodę kodowania z rozpraszaniem widma w
dziedzinie przekształcenia kosinusowego. Znak wodny zakodowany w ten sposób jest bardzo
odporny na zakłócenia (np. kompresja JPEG, rozmywanie, dodawanie lub usuwanie szumu)
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lecz warunkiem jego odczytania jest dokładne zsynchronizowanie kodera i dekodera. Oznacza
to, że nie jest odporny na przekształcenia geometryczne, takie jak przesuwanie obrazu,
obracanie go, skalowanie itd. Zaprojektowany system wykorzystuje szablon do wykrywania
przesunięcia obrazu ze znakiem wodnym, co rozwiązuje problem tylko częściowo. Wciąż
rotacja lub zmiana rozmiaru obrazu uniemożliwia odczytanie znaku wodnego przez dekoder.
Warto zauważyć, że przekształcenia geometryczne nie usuwają znaku wodnego z obrazu, a
tylko uniemożliwiają jego automatyczne odczytanie. Celem tej części projektu było
opracowanie metody automatycznego wykrywania przekształceń geometrycznych przez
dekoder. Etap ten powinien być wykonywany przed szukaniem przesunięcia obrazu.
Pomysł zaprojektowanego szablonu wykorzystuje właściwości transformaty Fouriera
(przekształceniom geometrycznym obrazu jednoznacznie odpowiadają przekształcenia widma
amplitudowego) i funkcji autokorelacji, która ulega dokładnie takim samym przekształceniom
geometrycznym, jak dane służące do jej obliczenia. Szablon wstawiany jest w dziedzinie
współczynników transformaty Fouriera. Znana jest postać jego funkcji autokorelacji, dzięki
czemu możliwe jest zidentyfikowanie przekształceń, jakim poddany został obraz.
Korzyści wynikające z wykorzystania transformaty Fouriera to:
-

przekształceniom geometrycznym obrazu jednoznacznie odpowiadają
przekształcenia widma amplitudowego; dzięki temu po wykryciu, w jaki
sposób przekształcone zostało widmo amplitudowe, można zastosować
odwrotne przekształcenie dla obrazu;

-

widmo amplitudowe jest niezależne od przesunięcia obrazu;

-

wartość każdego współczynnika widma uzależniona jest od wartości
wszystkich pikseli; dzięki temu utrata części pikseli (spowodowana np.
obcięciem obrazu) nie niszczy szablonu;

-

modyfikacje widma amplitudowego są mało widoczne dla człowieka
(mniej widoczne niż bezpośrednie zmiany jasności pikseli);

Widmo amplitudowe jest parzyste. W przypadku dwuwymiarowym oznacza to, że jest
symetryczne względem środka układu współrzędnych. Aby wykorzystać wszystkie
współczynniki widma, szablon musi być również symetryczny, ponieważ modyfikacje widma
nie mogą spowodować, że widmo przestanie być symetryczne. Przykład takiego szablonu dla
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bloku o rozmiarze 12x12 przedstawiono na rysunku Rys. 6-22. Szablon wstawiany jest do
obrazu w dziedzinie FFT na podobnych zasadach jak sam znak wodny.
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Rys. 6-22 Szablon do wykrywania przekształceń geometrycznych

Na rysunku zaznaczono ciemnoszarym kolorem współczynniki odpowiadające niskim
częstotliwościom – z tych samych względów co przy wstawianiu znaku wodnego nie są one
modyfikowane. Dla przedstawionego szablonu funkcja autokorelacji ma 4 wyraźne maksima:
w punktach zaznaczonych jasnym szarym kolorem. Położenie tych punktów może się
zmieniać, jeśli obraz zostanie poddany przekształceniom geometrycznym, jednak relacje
między nimi pozostają stałe, co umożliwia identyfikowanie przekształcenia.
Zadaniem dekodera jest obliczenie transformaty Fouriera dla obrazu, a następnie
znalezienie autokorelacji widma amplitudowego. Szukanie autokorelacji musi być
poprzedzone wstępnym filtrowaniem danych, aby w maksymalnym stopniu wyeliminować
wpływ widma obrazu, a pozostawić sam szablon (podobnie jak zostało to opisane w rozdziale
5.3.1). Kolejnym krokiem jest wybranie czterech punktów o maksymalnej wartości funkcji
autokorelacji i wyznaczenie macierzy przekształcenia między znalezioną czwórką punktów a
wzorcową autokorelacją dla szablonu. Ostatnim krokiem jest przekształcenie obrazu przy
wykorzystaniu obliczonej macierzy. Wynikiem powinien być obraz bez zniekształceń
wprowadzonych po wstawieniu znaku wodnego (możliwe jest tylko, że obraz będzie
przesunięty w stosunku do oryginału).
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Na rysunku Rys. 6-23 po lewej stronie widoczny jest obraz lena1x_g.bmp, do którego
wstawiono szablon, a następnie przeskalowano obraz na osiach X i Y. Po prawej stronie
przedstawiony został wykres funkcji autokorelacji dla widma amplitudowego tego obrazu.

Rys. 6-23 Przeskalowany obraz ze wstawionym szablonem i wykres funkcji autokorelacji dla jego widma

Na wykresie autokorelacji ciemny kolor oznacza dużą wartość autokorelacji.
Widoczne są wyraźnie cztery ciemne punkty w środkowej części wykresu i odpowiadające im
punkty na lewym i górnym brzegu – są to maksima funkcji autokorelacji. Na podstawie ich
analizy możliwe jest określenie jakim przekształceniom został poddany obraz, a wtedy
zastosowanie operacji odwrotnej.
Niestety, wymienione maksima nie są na tyle silne, aby można było je automatycznie
wyszukiwać. W większości przypadków po przeskalowaniu lub obróceniu obrazu w widmie
amplitudowym powstają w losowych punktach duże wartości autokorelacji, które mogą
zakłócać lub wręcz uniemożliwiać znalezienie właściwych maksimów odpowiadających
przekształceniom geometrycznym obrazu. Na rysunku Rys. 6-23 warto też zauważyć, że
szablon został wstawiony w eksperymencie z bardzo dużą siłą, co spowodowało widoczne
zakłócenia w obrazie. Zakłócenia takie raczej nie są do zaakceptowania przez prawdziwych
użytkowników systemu cyfrowych podpisów. Jakość szablonu prawdopodobnie można
byłoby poprawić opracowując lepsze mechanizmy wstępnego filtrowania współczynników
widma.
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Podczas eksperymentów zaobserwowano, że autokorelacja obrazu, który został
powiększony, ma wyraźne maksima w pobliżu punktu o współrzędnych (0, 0). Zjawisko to
nie występuje przy pomniejszaniu obrazu. Efekt jest spowodowany tym, że przy
powiększaniu co n punktów wstawiany jest nowy punkt, a powiększenie nie zwiększa liczby
szczegółów, tylko bazuje na danych z obrazu oryginalnego, więc wartości nowych punktów
są wyliczane. Dlatego w widmie wyraźne stają się częstotliwości odpowiadające odwrotności
odległości między wstawionymi punktami. Objawia się to też na wykresie autokorelacji jako
maksima. Wierzchołki te mogłyby zakłócać proces szukania szablonu, jednak rozwiązanie
tego problemu jest stosunkowo łatwe, jeśli obszar w którym szukamy szablonu ograniczymy
(wierzchołki charakteryzujące szablon pojawiają się blisko środka wykresu autokorelacji,
czyli stosunkowo daleko od początku układu współrzędnych).
Innym zaobserwowanym problemem było to, że kompresja JPEG wprowadza w
widmie amplitudowym pewną powtarzalność. Autokorelacja widma amplitudowego obrazu
skompresowanego w JPEG charakteryzuje się wyraźnymi, regularnie rozmieszczonymi
wierzchołkami. Maksima te z zasadzie uniemożliwiają poprawne znalezienie szablonu.
Przedstawione problemy zadecydowały o tym, że próba utworzenia szablonu
bazującego na autokorelacji widma amplitudowego transformaty Fouriera nie powiodła się.
Decydujące znaczenie miało to, że opracowany szablon nie jest odporny na kompresję JPEG,
co jest zasadniczym tematem niniejszej pracy.
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7.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu
cyfrowych znaków wodnych odpornych na kompresję JPEG. Na wstępie została
przedstawiona tematyka ukrywania informacji w obrazie. Praca wyjaśnia czym jest cyfrowy
znak wodny i w jaki sposób jest dodawany do obrazu. Krótko odtworzona została historia
znaków wodnych, natomiast w sposób przekrojowy przedstawiono cechy i zastosowania
cyfrowych znaków wodnych. Dokonano także klasyfikacji znaków wodnych ze względu na
różne kryteria. W dalszej części pracy opisano moduły, z jakich składa się każdy system
cyfrowych znaków wodnych i przedstawiono metody, techniki i algorytmy stosowane w tego
typu systemach. Dużo uwagi poświęcono zaprezentowaniu techniki kodowania z
rozpraszaniem widma, ze względu na jej bardzo dobre właściwości w zastosowaniu do
cyfrowych znaków wodnych.
W pracy przedstawiono projekt systemu cyfrowych znaków wodnych. System
umożliwia wstawianie do obrazów odpornych znaków wodnych, a następnie odczytywanie
ukrytej informacji bez znajomości obrazu oryginalnego. Dodatkowo dołączono moduł służący
do wykrywania przesunięcia obrazu ze znakiem wodnym. Podjęto także próbę stworzenia
oryginalnego mechanizmu umożliwiającego wykrywanie przekształceń geometrycznych
obrazu. Niestety przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zastosowany szablon jest w
niewielkim stopniu odporny na kompresję JPEG, co stanowi główne założenie pracy.
Zaprojektowany

system

uwzględnia

cechy

układu

wzrokowego

człowieka,

aby

zminimalizować subiektywne odczucie pogorszenia jakości obrazu po wstawieniu do niego
znaku wodnego.
System zaimplementowano w środowisku Windows NT 4.0 na komputerze klasy PC.
Przeprowadzone następnie badania potwierdziły bardzo wysoką odporność znaków wodnych
wstawionych przy użyciu stworzonego programu na kompresję JPEG. W eksperymentach
przetestowano także wpływ parametrów kodowania z rozpraszaniem widma na możliwość
późniejszego odczytu informacji ukrytej w znaku wodnym. Wyniki tych badań były zgodne z
przewidywaniami teoretycznymi.
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Możliwe jest dalsze rozwijanie i udoskonalanie zaprojektowanego systemu cyfrowych
znaków wodnych. W szczególności warto skupić się na algorytmie wykrywania przekształceń
geometrycznych obrazu i na subiektywnych miarach jakości obrazu.
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