
 ثِ ًبم خذا

 تکبلیف درس ًْبى ًگبری اطالعبت

 1336 تیزهبُ 22سویٌبرّبی ارائِ ضذُ:  گشارش کتجی: تبریخ تحَیل 1ًکتِ 

 1336 هزداد 6: ّبی ضجیِ سبسی توزیي: آخزیي هْلت تحَیل 2ًکتِ 

ضبهل اطالعبت سیز ثزای هي ایویل کٌیذ. در ًبم فبیل ضوبرُ توزیي هطبثق ثب هتي سیز ٍ فبیل سیپ ضذُ : ثزای ّز توزیي یک 3ًکتِ 

 . اطالعبتی کِ در ّز فبیل سیپ ضذُ ثبیذ گذاضتِ ضَد: HW4-name.zipًبم خَدتبى را ثٌَثسیذ. هثال 

  m.ثب فزهت  فبیل هتلت -

ًَضتِ ضَد. هٌحٌی ّب ًیش ثبیذ دارای ّبی خَاستِ ضذُ. ثزای ّز هٌحٌی یب ضکل عٌَاى دقیق ّبی هٌحٌی  فبیل -

 هطخصبت کبهل در ّز یک اس هحَرّبی افقی ٍ عوَدی ثبضٌذ.

تفسیز کبهلی اس ًتبیح تصزی درثبرُ ًکبت ضجیِ سبسی داضتِ ثبضذ. ثزای ّز توزیي ثبیذ کِ تَضیح هخ wordیک فبیل  -

 ارائِ ضَد.  ثذست آهذُ

 الشاهی است.: رعبیت ًکبت ًگبرضی در گشارش کتجی 4ًکتِ 

 : ثزًبهِ ّبی هتلت ثبیذ ثِ گًَِ ای ًَضتِ ضًَذ کِ ثذٍى ًیبس ثِ تغییز )هثال تغییز آدرس( قبثل اخزا ثبضٌذ.5ًکتِ 

: ّز چِ تعذاد تصبٍیزی کِ در اخزای الگَریتن ّب استفبدُ هی کٌیذ ثیطتز ثبضذ، ًتبیح ثذست آهذُ دقیق تز است. هٌحٌی 6ًکتِ 

تصَیز را ثزای تست الگَریتن استفبدُ کٌیذ.  122ضوب حذاقل  تصَیز هختلف ثذست آهذُ است. 2222س ّبی کتبة عوَهب ثز اسب

 افشایص تعذاد تصبٍیز هٌدز ثِ ًتبیح ثْتزی خَاّذ ضذ.

 

اس طزیق رسن  work-random  ٍwatermark-random: هقبیسِ دٍ حبلت هختلف 4توزیي ضوبرُ 

  False positive (FP)هٌحٌی احتوبل 

اس ّوجستگی خطی ثزای آضکبرسبسی استفبدُ کتبة درسی ثِ طَر کبهل تطزیح ضذُ است. در ایي ثزًبهِ  221ایي ثزًبهِ در صفحِ 

قجال ضجیِ سبسی ضذُ است. در فزهَل  1کتبة درسی است کِ ثِ عٌَاى توزیي ضوبرُ  1هی ضَد. سیستن پٌْبى سبسی سیستن 

 َری هحبسجِ ضذُ است.ثِ صَرت تئ FPاحتوبل   7-16تب  7-12ّبی 

ٍ  2رضتِ ٍاتزهبرک گَسی ثب هیبًگیي  1222تصَیز هیشثبى اًتخبة کزدُ ٍ  random-watermark .3: حبلت 1آسهبیص 

را رسن کٌیذ. ثزای ّز  FPتصَیز پٌْبى کزدُ ٍ ثِ اسا هقبدیز آستبًِ هختلف هٌحٌی  3تَلیذ کٌیذ. ایي رضتِ ّب را در ّز  1ٍاریبًس 

را ثب ًتبیح تئَری هقبیسِ کٌیذ )اس طزیق رسن  رسن کٌیذ. ًتبیح ثذست آهذُ 7-4ٌحٌی خذاگبًِ ای هبًٌذ ضکل هتصَیز هیشثبى 

 (7-16هٌحٌی ثزای فزهَل 



تصَیز هختلف پٌْبى سبسی  122رضتِ ٍاتزهبرک اًتخبة کزدُ ٍ آًْب را در  3در ایي حبلت . random-work: حبلت 2آسهبیص 

را  FPرضتِ ٍاتزهبرک هٌحٌی  3استفبدُ کٌیذ(. ثزای ّز یک اس ایي  Corelهَخَد در پبیگبُ دادُ  کٌیذ. )هی تَاًیذ اس تصبٍیز

 کتبة(  7-5ثزحست هقبدیز هختلف آستبًِ رسن کٌیذ. )هبًٌذ هٌحٌی ّبی ضکل 

 

 : هحبسجِ ّوجستگی خطی ٍ استفبدُ اس فیلتزّبی سفیذکٌٌذ5ُتوزیي ضوبرُ 

تَضیح دادُ ضذُ است. در ایي توزیي اثتذا یک فیلتز سفیذ کٌٌذُ طزاحی ضذُ ٍ سپس  کتبة درسی 234ایي ثزًبهِ در صفحِ 

 یلتز در کتبة تطزیح ضذُ است.ّوجستگی خطی ثب در ًظز گزفتي ایي فیلتز هحبسجِ هی ضَد. هزاحل تَلیذ ایي ف

 7-1ست کِ هقبدیز آى در خذٍل ا 11×11است. فیلتز سفیذ کٌٌذُ پٌدزُ ای ثب اثعبد  1سیستن پٌْبى سبس ّوبى سیستن ضوبرُ 

  آٍردُ ضذُ است.

ثزای اضکبرسبسی اثتذا فیلتز سفیذکٌٌذُ ثب هبرک هزخع ٍ تصَیز کبًَلَضي ضذُ ٍ سپس ّوجستگی خطی هحبسجِ هی ضَد. 

 اًدبم هی ضَد. 7-23کتبة(. تصوین گیزی طجق راثطِ  7-22)فزهَل 

ٍ ثذٍى ٍارتزهبرک ّیستَگزام هقبدیز ّوجستگی را  m=0  ٍm=1حبلت تصَیز هیشثبى اًتحبة کٌیذ ٍ ثزای سِ  122: 1آسهبیص 

 کتبة( 7-12رسن کٌیذ. )هبًٌذ ضکل 

است ثب ایي تفبٍت  4توزیي  2است. هزاحل کبر ضجیِ آسهبیص  random-workثزای حبلت  FP: ّذف رسن هٌحٌی 2آسهبیص 

 ثذست خَاّذ آهذ. 7-11ِ ضکل کِ اثز فیلتز سفیذکٌٌذُ را ًیش در ًظز هی گیزین. هٌحٌی ّبیی ضجی

 

 : اعوبل پزداسش ّبی هختلف ٍ ثزرسی هقبٍهت الگَریتن ّب6توزیي 

 اًدبم هی ضَد. آضکبرسبسی ًیش ثب استفبدُ اس ّوجستگی خطی است. 2ًْبى سبسی ثز هجٌبی سیستن ضوبرُ 

 

 اثز افشٍدى ًَیشثزرسی  .کتبة( 323: )توزیي صفحِ 1آسهبیص

τدر ایي حبلت         ٍβ ثبر ثب ًَیش سفیذ خوع هی کٌین. ایي کبر را  12اًتخبة هی ضَد. ّز تصَیز ٍاتزهبرک ضذُ را      

ثزای ّز تَاى ًَیش هتَسط هقبدیز ّوجستگی ٍ ٍاریبًس آًْب را در یک هٌحٌی  ًَیش ثب تَاى ّبی هختلف تکزار هی کٌین. 16ثزای 

 ي ٍ ٍاریبًس را ثب افشایص تَاى ًَیش تحلیل کٌیذ.کتبة رسن کٌیذ. تغییزات هیبًگی 3-4ضجیِ هٌحٌی ّبی ضکل 

 

 اثز تغییز داهٌِکتبة( ثزرسی  312: )توزیي صفحِ 2آسهبیص 



تصَیز هختلف پٌْبى کٌیذ. در ّز ثبر اخزای ثزًبهِ هقذار پیکسلْبی تصَیز را ثب ضزیجی  122در ایي حبلت رضتِ ٍاتزهبرک را در 

اًدبم دادُ ٍ ّوجستگی خطی را هحبسجِ کٌیذ. هقذار       ِ اسا هقبدیز هختلف ایي عول را ث تغییز هقیبس دّیذ. υهبًٌذ 

 کتبة(. 3-7رسن کٌیذ )ّوبًٌذ هٌحٌی ّبی  υهتَسط ّوجستگی ٍ ٍاریبًس آى را ثزای 

 

 اثز فیلتز پبییي گذرکتبة(. ثزرسی  315: )توزیي صفحِ 3آسهبیص 

τدر ایي حبلت        ٍβ تصَیز هیشثبى پٌْبى هی کٌین. پبسخ  122در ًظز گزفتِ ٍ رضتِ ٍاتزهبرک گَسی را در         

عزض ثبًذ فیلتز تغییز کزدُ ٍ هیشاى اعَخبج ًبضی اس  σثیبى هی ضَد. ثب افشایص  3-5ٍ  3-4ضزیِ فیلتز پبییي گذر گَسی ثب رٍاثط 

 فیلتز ّن ثیطتز هی ضَد.

ّبی هختلف  σتصبٍیز ٍاتزهبرک ضذُ اعوبل کزدُ ٍ هتَسط هقذار ّوجستگی را ثِ اسا فیلتز پبییي گذر ثب عزض ّبی هختلف ثِ 

 کتبة(. ًوًَِ ای اس تصبٍیز ٍاتزهبرک ضذُ قجل ٍ ثعذ اس اعوبل فیلتز را ًیش ًوبیص دّیذ. 3-3رسن کٌیذ )هبًٌذ هٌحٌی ّبی 


