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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υδατογραφία αποτελεί σήµερα µια από τις σηµαντικότερες και επικρατέστερες
µεθόδους πιστοποίησης της αυθεντικότητας διαφόρων ψηφιακών δηµιουργιών αλλά και
διασφάλισης των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών τους. Με την εξέλιξη των
τεχνολογικών µέσων και την εµφάνιση νέων ψηφιακών προϊόντων δηµιουργείται η
ανάγκη ανάπτυξης σταθερότερων και ασφαλέστερων µεθόδων υδατογραφίας ως µέσο
προστασίας.
Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποτελεί µια
προχωρηµένη µέθοδο υδατογραφίας για ένα συγκεκριµένο είδος εικόνων που
προέκυψαν µε τη µέθοδο της Ολοκληρωτικής Φωτογράφισης (Integral photography).
Για τη δηµιουργία των εικόνων χρησιµοποιήθηκε µικροσκόπιο πεδίων φωτός (Light
Field Microscope).
Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν οι διάφορες µέθοδοι Υδατογραφίας και η Ολοκληρωτική
Φωτογράφιση. Μελετήθηκε επίσης η λειτουργία ενός µικροσκοπίου πεδίων φωτός και οι
ιδιαιτερότητες των εικόνων που λαµβάνονται από αυτό. Αναπτύχθηκε ακολούθως σε
Matlab ένας πρωτότυπος αλγόριθµος αντιστρεπτής υδατογραφίας, ο οποίος στη
συνέχεια εφαρµόστηκε σε έγχρωµες εικόνες βιολογικού περιεχοµένου που είχαν ληφθεί
µε µικροσκόπιο πεδίων φωτός. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε συγκριτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων και διερεύνηση της επίδρασης των διαφόρων παραµέτρων στα
αποτελέσµατα της µεθόδου.
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ολοκληρωτική φωτογράφιση, µικροσκόπιο πεδίων φωτός

ABSTRACT

Watermarking is used in many specialized applications where authentication of various
digital works is required, but also in order to ensure the copyright of their creators.
Technological achievements in the area of digital media and the development of new
digital products create the need to find more stable and safer watermarking methods as
a means of protection.
The study that took place led to an advanced watermarking method applied to a specific
type of images that were obtained by the method of Integral Photography (IP). The
images were created using a Light Field Microscope.
This thesis contains a background study on the theory and practice of Watermarking
and IP. It also describes the function of a light field microscope and the characteristics
of the images it produces. The objective of this study is the development of a new
algorithm on reversible watermarking, which will later be applied on color images with
biological content, taken with light field microscope. The study concludes with a
comparative presentation of the results and investigation of the effects of various
parameters on the results of the method.
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