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Santrauka. Nagrinėjamas pasyvus aptikimo metodas, kuris naudojamas pakartotinai atrinktiems vaizdams aptikti. 
Pakartotinai atrinktais vadinami tokie vaizdai, kurių vaizdo taškai (pikseliai) yra pakartotinai perskaičiuojami. 
Naujos perskaičiuotos reikšmės gaunamos naudojant tam tikrus interpoliacijos metodus. Pakartotinai atrinkti 
vaizdai gaunami originalius vaizdus, arba jų fragmentus padidinus, sumažinus, pasukus ir pan. Tokios vaizdų 
manipuliacijos naudojamos daugelyje skaitmeninių vaizdų klastojimų. Norint sukurti nesudėtingą dviejų vaizdo 
objektų kompoziciją neapseinama be jau minėtų manipuliacijų. Kadangi daugėja suklastotų skaitmeninių 
nuotraukų (žiniasklaida, pasaulinis tinklas, kriminalistika ir t.t.), pasyvūs manipuliacijų aptikimo metodai tampa 
vis reikalingesni, todėl jų kūrimui, tobulinimui, testavimui skiriama daug dėmesio. Nagrinėjamas pasyvus 
aptikimo algoritmas, kurio pagrindas yra taikomas išvestinės operatorius ir Radono transformacija, geba 
automatiškai, be žmogaus įsikišimo, aptikti pakartotinai atrinktus vaizdo blokus. 

Reikšminiai žodžiai: pakartotinai atrinktas vaizdas, vaizdo manipuliacija, Radono transformacija, išvestinės operatorius, 
pasyvus metodas, vaizdo blokas. 

 

Įvadas  

Tobulėjant vaizdų apdorojimo ir redagavimo 
programos, bei pingant techniniai ir programinei įrangai, 
daugėja ir klastojamų vaizdų. Suklastoti vaizdai ypač 
atsiliepia žmonėms, kai jie pasiekia informacijos 
šaltinius, tokius kaip žiniasklaidą, televiziją ar pasaulinį 
kompiuterių tinklą – Internetą. Tobulėjant technologijoms 
plika akimi atskirti suklastotą vaizdą nuo originalaus 
tampa sudėtinga, todėl aktualu turėti galimybę aptikti 
tokius klastojimus. Manipuliacijų ir klastojimų aptikimo 
metodus galima suskirstyti į aktyvius ir pasyvius. 
Aktyviuose metoduose aptinkami įvairūs vidinių ar 
išorinių ženklinimų, pvz.: vandens ženklai, autorinių 
teisių vidinis žymėjimas pačiame vaizde ir pan., 
pažeidimai. Aktyviųjų metodų problema ta, jog ne visi 
vaizdai turi tokius ženklinimus, todėl nustatyti ar vaizdas 
suklastotas, tampa sudėtinga. Pasyvūs metodai gali būti 
naudojami bet kokiam vaizdui, tačiau jų veikimas 
sudėtingesnis norint aptikti atliktų pakeitimų požymius. 

Nagrinėjamo pasyvaus aptikimo metodo algoritmą 
pasiūlė čekai Babak Mahdian ir Stanislav Saic. Taikant 
algoritmą gaunamos konkrečios periodinės savybės 
esančios tarp interpoliuoto signalo ir jo n-tojo laipsnio 
išvestinės. Algoritme taikomas išvestinės operatorius ir 
Radono transformacija [3]. 

S. Prasadas ir K. R. Ramakrishnanas pasiūlė vieną iš 
pakartotinės atrankos aptikimo algoritmų. Autoriai 
pastebėjo, jog naudojant atrojo laipsnio išvestines 
interpoliuotiems signalams galima aptikti tam tikrus 
periodinius parametrus. Interpoliacijos periodiškumas 
nustatomas dažnių srityje analizuojant gautą dvejetainį 
signalą iš tam tikrų antrojo laipsnio išvestinės susikirtimų 
nuliniame taške [1]. 

Kiti autoriai kurie pasiūlė dar vieną „resampling“ 
aptikimo algoritmą buvo Alinas C. Popescu ir Hany‘as 
Farid‘as. Jie išanalizavo nepastebimas specifines 
koreliacijas, atsirandančias pakartotinės atrankos metodo 
metu, kai atliekamas interpoliacijos žingsnis. Autoriai 
savo metodą grindė tuo, jog esant transformuotam 
signalui įmanoma nustatyti periodinių atskaitų rinkinius, 
kurie koreliuoja tokiu pačiu būdu kaip ir gretimos 
atskaitos (imant atskaitų reikšmes). Sukurto algoritmo 
branduolys yra Matematinės vilties maksimizavimo (EM) 
(angl. Expectation-Maximization) algoritmas, kurį 
naudojant gaunami atitinkami tikimybių žemėlapiai, kurie 
pasižymi tam tikru periodiškumu. Paprasčiau kalbant, 
aptikimo metu gaunamos tam tikros matricos, kurios 
pasižymi periodiškumu, tuo remiantis nustatoma, kad tam 
tikras signalas (jo dalis) yra transformuotas ir jam atlikta 
pakartotinės atrankos operacija [2]. 



 

Pakartotinai atrinktų vaizdų periodinių savybių 
aptikimas 

Šioje dalyje aptariamas metodas, kuris aptinka 
geometriškai transformuotų vaizdų žymes, naudojant 
periodines savybes esančias interpoliuotuose signaluose ir 
jų išvestinėse. Metodo tikslas yra nustatyti ar tiriamas 
vaizdas ar vaizdo dalis yra geometriškai transformuoti, 
t.y. pakartotinai atrinkti (resampled), ar ne. Pakartotinai 
atrinktų vaizdų periodinių savybių aptikimo metodas 
susideda iš tokių kelių žingsnių [3][4]: 

1. Dominančio regiono pasirinkimas (angl. ROI 
– Region of Interest); 

2. Signalo išvestinės skaičiavimas; 
3. Radono transformacijos taikymas; 
4. Periodiškumo ieškojimas. 

Dominančio regiono pasirinkimas 

Nagrinėjant tipišką vaizdą, kurio funkcija yra f(x, y), 
galime pastebėti, jog toks vaizdas susideda iš kelėtos 
nuoseklių regionų (vaizdo dalių blokų). Norint įsitikinti, 
kad bent vienas iš regionų buvo geometriškai 
transformuotas (pakartotinai atrinktas, angl. resampled), 
reikia pasirinkti norimą regioną apibrėžiant jį R x R 
pikselių (vaizdo taškų) bloku. Tokį R x R bloką mes 
galime pažymėti kaip b(x, y). Jeigu mes nenumanome, 
kuris regionas vaizde gali būti pakartotinai atrinktas, visą 
vaizdą suskaidome į minėto dydžio blokus bi(x, y), kad 
surasti visus transformuotus vaizdo regionus. Blokai gali 
būti žymimi atitinkamai nuo kairiojo viršutinio vaizdo 
kampo iki apatinio dešinio kampo. Iš esmės žymėjimo 
kryptis nėra svarbi, svarbiausia, jog būtų sužymėtas visas 
analizuojamas vaizdas, t.y. suskaidytas į atitinkamo 
dydžio blokus bi(x, y). Kiekvienam blokui galima atskirai 
taikyti aptikimo metodą, o tai itin svarbu kai vaizdas yra 
labai didelis, t.y. susideda iš labai daug vaizdo taškų. 

Signalo išvestinės skaičiavimas 

Norint aptikti periodines interpoliuoto signalo 
savybes būtina apskaičiuoti dominančio regiono b(x, y) n-
tojo laipsnio išvestinę . Išvestinės 

operatorius taikomas tiek eilutėms, tiek ir stulpeliams. 
Bandymo metu skaičiuojamos 2-ojo laipsnio išvestinės. 
Diskrečiuosiuose signaluose išvestinės yra 
apskaičiuojamos iš baigtinių skirtumų tarp gretimų 
atskaitų, t.y. diskrečiojo signalo viena iš reikšmių 
randama tiesiog atimant dvi gretimas reikšmes. Kai 
turimas diskretinis signalas su 10 atskaitų, po pirmojo 
laipsnio išvestinės lieka 9 atskaitos, po antrojo laipsnio 

išvestinės lieka 8 ir t.t. - [X(2)-X(1) X(3)-X(2) ... X(n)-
X(n-1)]. Daugelis programavimo kalbų ar terpių turi 
išvestinių suradimo komandas, todėl naudojant Matlab 
programavimo kalbą, rasti diskrečiojo signalo išvestinę 
yra nesudėtinga [6]. 

( ){ yxbD n ,

Radono transformacija 

Norint surasti afininių (pasukimas, postūmis, šlyties, 
perkėlimas, pasukimas ar veidrodinis atspindys 
lygiagrečiai ašies) transformacijų pėdsakus, 

( ){ }yxbD n ,  naudojama Radono transformaciją. Pati 

Radono transformacija apskaičiuoja ( ){ }yxbD n ,  

projekcijas priklausomai nuo nurodytos krypties, kuri 
nustatoma pagal kampą θ  (1 pav.) [10]. 

 

 
 
1 pav. Radono transformacijos geometrija. 
 
Fig. 1. Radon transform geometry.

 
( ){ }yxbD n ,  projekcija yra tiesinis (linijinis) 

integralas tam tikra kryptimi. Darant prielaidą, kad 
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Analizuojamas metodas apskaičiuoja ( ){ }yxbD n ,  

Radono transformaciją 1 laipsnio žingsniu (didinant 
pradinę reikšmę 1) nuo  iki  [4]. o0 o180

Periodiškumo nustatymas 

Jeigu tiriamas vaizdas buvo interpoliuotas, paprastai 
automatiškai kovariuotose [9] sekose yra pastebimas 

stiprus specifinis periodiškumas. Jeigu kiekvienas 
vektorius  gali reikšti 

θp

θp { } θθ μ=pE , tada automatinė 

kovariacija gali būti surasta šiuo keliu: 
( ) [ ]( ) [ ]({ θθθθ )}μμ

θ
−−−= kipipEkRp , čia E yra 

matematinės vilties operatorius. 
Kaip jau buvo minėta anksčiau, tikslas yra tik 

nustatyti ar vaizdas (arba jo dalis) buvo geometriškai 
transformuotas ir jis buvo atitinkamai interpoliuotas, 
todėl orientuojamės tik į stipriausius ir gerai pastebimus 
periodinius šablonus, kurie matomi . Kadangi 

svarbu yra tiesiog nustatyti ar vaizdas buvo pakartotinai 
atrinktas (resampled), gali būti sunku nustatyti visas 
smulkias geometrines transformacijas, jeigu vaizdui 
pritaikytos kelios transformacijos, nes šiame metode 
išskiriamos tik didžiausią periodiškumą turinčios 
savybės. 

( )kRpθ

Kad pavaizduoti ir aptikti ieškomą periodiškumą, 
kartu atvaizduojamos apskaičiuotos automatiškai 
kovariuotų [9] sekų Furje transformacijos amplitudės, t.y. 
grafiškai atvaizduojama ( )

θpRFFT . Tam, kad būtų 

daug lengviau aptikti ryškius (esminius) pikus (smarkus 
padidėjimas) žyminčius interpoliaciją, randama 
vektoriaus  1-ojo laipsnio išvestinė dar prieš 

skaičiuojant 

θp

( )
θpRFFT . Jeigu analizuojamas signalas 

yra interpoliuotas, tai pikai spektre labai aiškiai matomi ir 
jų nepastebėti praktiškai neįmanoma. Interpoliuoto 
signalo spektras turi visiškai skirtingas savybes lyginant 
su neinterpoliuotu signalu. Norint automatiškai aptikti 
interpoliacijos pikus, reikėtų paprasčiausiai rasti 
didžiausią vietinę reikšmę. 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Remiantis aptikimo algoritmu buvo realizuotas 
metodas, kuris analizuoja pateiktą vaizdą ir išskiria tas 
dalis (vaizdo blokus), kurie buvo pakartotinai atrinkti. 
Bandymams buvo naudoti nedideli 512x512px 
skaitmeniniai vaizdai neglaudinto TIFF formato. Iš 

originalios (nesuklastotos) nuotraukos buvo imama viena 
bloko dalis, ji n kartų padidinama, m kartų sumažinta ir 
naujai gautas transformuotas objektas įkeltas ant 
originalaus vaizdo (2 pav.) Tokiu būdų buvo gaunamos 
suklastotos nuotraukos, su pakartotinai atrinktais vaizdo 
blokais. Kadangi algoritmo veikimas pagrįstas 
dominančio regiono analize, reikalinga visą tiriamą 
nuotrauką suskaidyti į tam tikro dydžio blokus, pvz.: 
32x32px, 64x64px ir t.t. Atliktuose bandymuose buvo 
naudojamas 64x64px bloko dydis, nes esant mažesniam 
blokui tarkim 32x32px, gauti rezultatai netenkino. Buvo 
atliekami bandymai su skirtingu analizuojamo bloko 
poslinkiu. Su kiekvienu suklastotu vaizdu buvo atlikta po 
6 bandymus su skirtingais poslinkiais: 64px, 32px, 16px, 
8px, 4px, 2px. 

 

 
 

 
2 pav. Originali (vaizdas viršuje kairėje) ir suklastotos 
nuotraukos. 
 
Fig. 2. Orinal (top left image) and the fake pictures.
 

Analizuojamo vaizdo skanavimas vyksta taip: visų 
pirma analizuojamas blokas pastatomas taip, jog jo 
viršutinis kairysis kampas sutampa su viršutiniu kairiuoju 
viso skanuojamo vaizdo kampu; antrasis žingsnis yra 
bloko analizė, kurios metu nustatoma ar vaizdo blokas 
buvo pakartotinai atrinktas, analizės rezultatai saugomi 
masyve; atlikus analizę blokas perstumiamas per 
atitinkamą poslinkio vertę iš kairės į dešinę, jeigu bloko 
viršutinis dešinys kampas sutampa su viso skanuojamo 
vaizdo viršutiniu dešiniu kampu, blokas perstumiamas 
žemyn atitinkamu poslinkiu ir gražinamas iki kairiojo 
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skanuojamo vaizdo krašto; kai blokas paslinktas reikiama 
reikšme vėl atliekama analizė ir gauti rezultatai 
fiksuojami masyve. Tai daroma tol, kol visas vaizdas 
išanalizuojamas, trumpiau tariant vaizdo analizė vyksta 
perstumiant aktualaus vaizdo bloką eilute ir stulpeliu. Iš 
gautų rezultatų masyvo nustatomas regionas, kuris buvo 
pakartotinai pakeistas analizuojamame vaizde. 

Atlikus bandymus su skirtingais poslinkiais 
pastebėta, jog aptikimo kokybė gana ženkliai priklauso 
nuo poslinkio reikšmės (3 pav.). Nustatyta, kad kuo 
poslinkis mažesnis, tuo aptikimo rezultatai geresni ir 
atvirkščiai. Analizuojant to paties suklastoto vaizdo 
gautus aptikimo rezultatus prie skirtingų poslinkių matyti, 
jog poslinkiui esant tokio paties dydžio kaip ir 
analizuojamo bloko ilgis, pakartotinai atrinktas regionas 
nustatytas ne itin tiksliai. Kai poslinkis yra dvigubai 
mažesnis už analizuojamo bloko ilgį (32px), aptikimo 
rezultatai geresni, tačiau vis dar pastebima keletas 
neatpažintų vietų. Rezultatai pradedant nuo 16px ilgio 
poslinkio iki 2px yra pakankamai geri, kad būtų galima 
teigti, jog realizuotas aptikimo metodas gana tiksliai 
sugeba aptikti pakartotinai atrinktas vaizdo vietas 
(objektus). 

 

  
 

  
 

  
 
3 pav. Gauti rezultatai po pakartotinai atrinktų vaizdų aptikimo. 
Pirmos eilutės kairėje poslinkis lygus 64px; pirmos eilutės 
dešinėje poslinkis lygus 32px; antros eilutės kairėje poslinkis 
16px; antros eilutės dešinėje poslinkis 8px; apatinės eilutės 
kairėje poslinkis 4px; apatinės eilutės dešinėje poslinkis 2px. 
 
Fig. 3. The results obtained after re-sampled image 
detection. The first row of the left shift is equal to 64px, the first 
row of the right shift is equal to 32px, the second row on the left 
shift 16px; the second row on the right shift 8px; the lower left 
of the line shift 4px; bottom line on the right shift 2px.
 

Kaip matyti iš gautų rezultatų (3 pav.) esant mažam 
poslinkiui, aptikime atsiranda tam tikrų netikslumų. 
Matyti, jog aptikimo metodas klaidingai nustatė nedidelę 
sritį (bloko dešinėje pusėje), nors ši sritis nebuvo 
pakartotinai atrinktai, t.y. ši sritis nebuvo suklastota. 
Tokie aptikimo netikslumai atsiranda dėl to, jog poslinkio 
dydis lyginant su analizuojamo bloko dydžių yra labai 
mažas. Kadangi vaizdo sritis esanti prie suklastoto 
objekto labai panaši, todėl ir atsiranda tam tikri 
netikslumai išskiriant suklastotą sritį. 

Išvados 

1. Atlikus bandymus nustatyta, jog pakartotinai 
atrinktų vaizdų aptikimo metodas gerai veikia 
nepriklausomai nuo to, kokios vaizdo transformacijos 
buvo atliktos pasirinktam objektui. Visuose bandymuose 
buvo naudotas skirtingas padidinimo ir sumažinimo 
mastelis ir pasukimo laipsnis. 

2. Nustatyta, jog aptikimo tikslumas priklauso nuo 
skanuojamo bloko poslinkio. Kuo poslinkis didesnis , tuo 
aptikimo rezultatai gauti geresni ir tikslesni. 

3. Nustatyta, jog esant mažam poslinkiui ir sričių 
(suklastoto vaizdo ir originalaus) panašumui atsiranda 
nedidelių netikslumo aptikimo rezultatuose. 
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MANIPULATION DETECTION OF RE-SAMPLED 
IMAGES 

T. Rakauskas  

Abstract 

The present passive detection method is used to detect 
the re-sampled images. Re-sampled called such images, the 
image points (pixels) is converted again. The conversion is 
obtained through the use of interpolation methods. Images ob-
tained by re-sampling the original image, or fragments of the 
increase, reduction, rotated and etc. Such manipulation of im-
ages used in many Digital image forgeries. To create a simple 
composition of two images have been unthinkable without the 
above-mentioned manipulation. As the growing number of fake 
digital images (media, global network, forensics, etc.), passive 
detection methods are becoming increasingly important there-
fore, essential focus of their design, development and testing. 
The present passive detection algorithm is based on its deriva-
tive operator and the Radon transform. Method is able to auto-
matically, without human intervention detect the re-sampled 
image blocks.

Keywords: re-sampled image, image manipulation, Radon 
transform, derivative operator, a passive method, block of im-
age. 
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