
 
 

 

 
ی ٍیرایص عکس،  هسِ در دسستر     ّبی دیجیتبلی بب ٍضَح ببال ٍ ًرم افسارّبی پیچیذُّبی پیطرفتِ هبًٌذ دٍربیيآٍریی فياهرٍزُ بب تَسعِ

تَاى تصبٍیر جعلی ایجبد هرد. بِ ّویي دلیل تطخیص تصَیر طبیعی از تصَیری هِ دسستکبری ضسذُ   م هردم ًیس قرار دارًذ  بِ راحتی هیعوَ

ًگبری  هَارد قضبیی ٍ پسضسکی تطسخیص درسستی ٍ  سصت تصسبٍیر      ببضذ. بب ضرٍع استفبدُ از تصبٍیر دیجیتبل در رٍزًبهِاست  دضَار هی

ّبیی ًیس برای تطخیص تصبٍیر جعلی بِ ٍجَد آهذُ است هِ در دٍ گسرٍُ فعسبل ٍ   ن ٍ ضرٍری است. اهرٍزُ الگَریتنای هْدیجیتبلی هسئلِ

ضًَذ  پردازد هِ در  َرت دستکبری آى اطالعبت هخذٍش هیگرٍُ فعبل بِ گٌجبًذى اطالعبتی درٍى تصَیر هی ضًَذ.بٌذی هیغیرفعبل طبقِ

در  . اضکبل ایي رٍش ایي است هِ ببیذ در زهبى ثبت تصَیر اطالعبت در آى درج ضسَد. تَاى آضکبر هردٍ در ًتیجِ جعلی بَدى تصَیر را هی

ّبیی از تصَیر است هِ ّب تورهس بر رٍی بررسی آهبری تغییرات ٍیژگیّبی غیر فعبل قرار دارًذ  در ایي دستِ از رٍشهقببل ایي گرٍُ  رٍش

در ایي حبلت هوکي است تغییرات اعوبل ضذُ در تصَیر  ّر چٌذ بِ لصبظ دیذاری قببسل در    ی دستکبری هوکي است ایجبد ضَد.در ًتیجِ

ِ ّبی آهبری ًبهتعبرفی ایجبد هٌذ هِ در تصَیر طبیعی ٍجَد ًذارد. ًیست  ٍیژگی ی غیرفعسبل بسِ بررسسی آهسبری تصسَیر ٍ      بٌببرایي در ضسبه

 بسبز  ٍیرایص عک، افسارًرم را بب یک تصَیر جعل دیجیتبلی الزم است  برای  ایي رٍش دارای هصذٍدیت ًیست. .پردازینّبی آى هیٍیژگی

ّسبی  تسریي رٍش یکی از هعوسَل  JPEGاز آى جبیی هِ استبًذارد  دٍببرُ رهیرُ هٌین.ٍ تصَیر را  اعوبل هردُ ٍتغییراتی را بر رٍی آى هٌین 

ضسذُ رهیسرُ     JPEGدٍ بسبر   استفبدُ ضَد تصَیر جعلی ًیس بِ  َرتسبزی برای رهیرُ JPEGسبزی تصَیر است  اگر از استبًذارد رهیرُ

ّبی غیرفعسبل   ًبهِ پ، از بررسی هلی رٍشدر ایي پبیبى .ّستٌذ هب ی هصٌَعبت حبٍی ضًَذسبزی هیتصبٍیری هِ دٍ ببر فطردُ ضَد.هی

را بررسی ضذُ ٍ اثسرات آى بسر    JPEGسبزی د فطردُضَد. سپ، استبًذارتری از رٍش بر اسب  قبلب از ایي گرٍُ پرداهتِ هیبِ بیبى جسئی

بررسی ضذُ ٍ  JPEGهٌذ  رٍضی برای تطخیص دٍ ببر بر تصَیر اعوبل هی JPEGسبزی ضَد. بب تَجِ بِ اثراتی هِ فطردُتصَیر را بیبى هی

 ًتبیج آزهبیطگبّی حب ل از اجرای آى آٍردُ ضذُ است.


