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Kushtuar familjes time... 



 

 

II 

Mirënjohje: 

 

 

Ishte një udhëtim i gjatë e i lodhshëm, me shumë sfida e pengesa por që në fund më 

shpërbleu me fryte tëëmbla. Udhëtim i cili nuk do kishte përfunduar pa ndihmën dhe 

mbështetjen e familjes, profesorëve dhe miqve të mi. 

 

Ndaj sot dua të shpreh mirënjohjen time ndaj të gjithëve.  

Së pari dua të falënderoj familjen time, bashkëshortin, nënën dhe motrën time për 

mbështetjen dhe dashurinë që më kanë falur gjithmonë. Si dhe dy vogëlushet e mia të cilave 

mami ju ka shpenzuar nga koha e përbashkët. 

 

Ndihemmirënjohëse ndajudhëheqësit tim prof. Bashkimit i cili me dashamirësinë e 

tij,kaarritur të jetë një nga motivimetkryesore të punës sime shkencore e profesionale. 

Faleminderitpër pozitivitetin, energjinë dhe gatishmërinë,sidhe përpjekjene tij të palodhur për 

të ngritur më lartkërkiminshkencor! 
 
 

Nuk mund të lë pa përmendur prof. Habib Hamam, i cili jo vetëm besoi idenë tij tek unë por që 

gjithashtu më qëndroi pranë në çdo hap të përpjekjes time. Do ti jem gjithmonë mirënjohëse. 

 

Së fundmi nuk mund të lë pa përmendur edhe miqtë e mi të cilët më kanë mbështetur  gjatë 

gjithë këtij rrugëtimi, Esmeraldin,  Lizën dhe Idën. 

 

 

Falënderoj Zotin që i bëri pjesë të jetës time.   
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KAPITULLI 1 – Përmbledhje e studimit 
 

1.1 Hyrje 
 

Të dhënat janë pjesë e pandashme e jetës tonë. Çdo njeri nuk mund të bëhet pjesë e një 
shoqërie pa patur të dhëna lidhur me to. Duke filluar me të dhëna të përgjithshme si gjuha, 
zakonet, traditat etj, e duke vazhduar më tej me të dhëna më specifike që lidhen 
ndjeshmërisht me atë shoqëri ku ne duam të bëjmë pjesë. E njëjta gjë vlen edhe për 
organizatat. Asnjëorganizatë nuk mund të mbijetojë pa të dhëna. 

Megjithatë të sigurosh të dhëna nuk mjafton që organizata të jetë e suksesshme. Ajo çka i 
shton vlerë në të vërtetë organizatës është mënyra se si i përdor këto të dhëna.  

Me kalimin e kohës sasia e informacionit që posedon dhe përpunon organizata rritet. Me 
rritjen e informacionit lind nevoja për kapacitete më të mëdha magazinimi.  Jo vetëm kaq, por 
sot kur komunikimi dhe përpunimi i të dhënave pothuajse është  shndërruar plotësisht në 
Dixhitale kosto të reja i janë shtuar organizatës.  Me rritjen e sasisë dhe cilësisë së 
informacionit, janë  rritur përmasat e skedarëve dhe si pasojë transportimi apo shkëmbimi i 
tyre brenda dhe jashtë organizatës  është bërë më i kushtueshëm për shkak të kompromisit që 
duhet zgjedhur mes bandwithit dhe kohës së transmetimit. 

Një tjetër element shumë i rëndësishëm i organizatës në lidhje me informacionin është 
siguriaetij. Një informacion i ndjeshëm për kompaninë nuk mund tëlihet në dorë të 
konkurrencës apo personave keqdashës. “Formulën sekrete të supës që e bën tëfamshëm 
restorantin tonë nuk mund t’iaservirim në njëpjatë të argjendtë kujtdo”. Pikërisht për këtë 
arsye ne duhet të kujdesemi për mbrojtjen e të dhënave tona.  

Me rritjen e globalizimit, komunikimet përmes internetit janë bërë pjesë integrale e  
infrastrukturës botërore. Këto komunikime realizohen në shumë forma të ndryshme dhe 
përpunohen nga shumë aplikacione. Në shumicën e këtyre aplikacioneve, komunikimi 
preferohet të jetë sekret. Këto komunikime sekrete variojnë nga transfertat bankare, 
komunikimet e brendshme të korporatave, blerjet përmes kartave të kreditit, deri në nivelet 
më të ulëta siç janë e-mailet e përditshme. Shumica e njerëzve gabimisht supozojnë se 
komunikimi i tyre është  i sigurtë pasi është  thjesht një copëz e vogël informacioni në 
morinëe pafund të transmetimeve në mbarë web-in. Në fund të fundit, kujt i duhet ta shikojë 
atë? Fatkeqësisht kjo nuk është  e vërtetë. Interneti nuk është  aspak një mjet i sigurt, 
përkundrazi ne po jetojmë në moshën e viruseve dhe hakerave, nëkohën e përgjimeve dhe 
mashtrimeve elektronike. Kushdo mund të gjejëpërmes motorëve të kërkimit aplikacione që 
kontrollojnë çdo komunikim për informacion interesant(mund të përmendim si shembull 
skandalin e nëntorit 2013 ku qeveria e SHBA akuzohet për përgjime të panumërta 
telefonatash). 
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Për të mbrojtur këto komunikime janë zhvilluar teknika të ndryshme. 

Kriptografiaështë  teknika e parë e cila ofron një nivel sigurie informacioni përmes 
enkriptimit të tij,por enkriptimi nga ana tjetër e cilëson mesazhin si “interesant” duke 
eekspozuarndaj sulmeve. 
Teknika e dytë e mbrojtjes së të dhënave është steganografia e cila ofron fshehjen e 
informacionit në një objekt (sinjal) bartës i cili duket sikur nuk ka asgjë të fshehur. Si bartës 
mund të shërbejnë disa tipe sinjalesh, tekst audio, imazh dhe video, madje edhe skedarë të 
ekzekutueshëm. Në vitet e fundit kjo teknikë ka hasur  zhvillim të gjerë aplikacionesh 
fshehjeje, por gjithashtu edhe zbuluese të tyre.Problematika kryesore e saj është  sasia e 
limituar e informacionit që mund të fshihet përmes saj e cila deri në dy vitet e fundit ishte 
rreth 5-15% të  kapacitetit të sinjalit bartës. Kjo do të thotë që steganografia deri tani  është  
më e orientuar nga watermarking i të dhënave të kompjuterit sesa komunikimit real sekret 
ndër-personal. 
Teknika e tretë  Watermarkingështë  një teknikë që gjithashtu synon të ngulisë informacion 
sekret tek një sinjal bartës por ndryshe nga rasti i steganografisë, ky informacion është  
ngushtësisht i lidhur me bartësin. Ai përdoret kryesisht për të identifikuar autorësinë e sinjalit 
bartës. 
 
Të tre këto teknika ofrojnë një nivel të  kënaqshëm në mbrojtjen e të dhënave por megjithatë 
në kohën e zhvillimit galopant të epokës së teknologjisë asnjëherë nuk  është e mjaftueshme 
përpjekja për  përmirësimin e tyre.  
 
Qëllimi i këtij punimi është të ofrohet një zgjidhje e re për uljen e kostove të ruajtjes dhe 
transmetimit të të dhënave si dhe mbrojtjes së tyre. Punimi synon të paraqesë disa teknika të 
reja të cilat realizojnë kompresimin e informacionit dhe shpien në një nivel të ri të mbrojtjes 
së të dhënave dixhitale. 
 
 

1.2 Ndërveprimi me të dhënat 
 

Lind pyetja: Si mund ti bashkëpunojmë ne me të dhënat në mënyrë që të përfitojmë 
informacion sa më të vlefshëm? 

Kuptohet që përgjigja nuk është fikse, pasi për qëllime të ndryshme ne përdorim mënyra të 
ndryshme të ndërveprimit me të dhënat. Ato mund të shprehen në shumë forma të ndryshme 
si tabela, grafikë, grafe, diagrama e të tjera.Le të përmendim disa prej tyre: 

1. Analiza e të dhënave 
a. Statistikore 
b. Nxjerrje tiparesh 
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c. Aksesim të dhënash  
d. Kërkim të dhënash (Data minig) 

 
2. Paraqitja 

a. Kodim 
b. Enkriptim 
c. Fshehje 
d. Transmetim 
e. Kompresim 

 
3. Përpunim i të dhënave 

a. Filtrim 
b. Përmirësim 
c. Grumbullim 
d. Nxjerrje tiparesh 

 
4. Siguri të dhënash. 

a. Fshehje  
b. dhe Enkriptim 

 

Figura 1Format e përpunimit të të dhënave 

Është e qartë që këto nuk janë të gjitha format e përpunimit të të dhënave por sigurisht  janë 
metodat më kryesore dhe më të rëndësishme. Ne mund të përdorim gjithashtu edhe kombinim 
të dy ose më shumë metodave për të arritur qëllimet tona specifike. Për shembull ashtu siç 
mund tëvihet re edhe në figurë ne mund të ofrojmë kompresim nëpërmjet Paraqitjes por edhe 
nëpërmjet përpunimit por në rastin e dytë informacioni ynë do të ishte me humbje. Thelbi i 

Të dhëna

Analizë

Statistikë

Nxjerrje 
tiparesh

Aksesim të  
dhënash

Data mining

Riprezantim

Kodim

........

Transmetim

Kompresim

Përpunim

Filtrim

Përmirësim

Grumbullim

Nxjerrje 
tiparesh

Siguri

Fshehje

Enkriptim



Elda Cina – Tezë Doktorate 

« Kompresimi dhe Mbrojta e Informacionit përmes Paraqitjes së të Dhënave me Kombinime» 
 

 

4 

çështjes nuk qëndron në mënyrat që mundësojnë prodhimin e të dhënave, por në faktin se cila 
prej këtyre mënyrave  i shpreh më mirë  këto të dhëna. 

Nëpërmjet këtij punimi synohet të analizohet vetëm njëra prej kategorive të përpunimit të të 
dhënave, siç është ajo e Paraqitjes. Nëpërmjet kësaj kategorie ne mund të përfitojmë jo vetëm 
informacion të vlefshëm por edhe të mbrojtur. Sigurisht që studimi i të gjithë tipeve të të 
dhënave do të donte shumë kohë por gjithashtu do të ishte disi i panevojshëm. Për këtë arsye 
ne kemi vendosur të studiojmë të dhënat nëpërmjet Paraqitjes të imazheve. Modelet dhe 
teknikat që ne do të propozojmë mund të përputhen plotësisht  ose mund të përshtaten më tej 
për tu implementuar tek tipet e tjera të të dhënave. 

 

1.3 Qëllimi i punimit 
 

 

Ashtu siç u përmend edhe në hyrje, përpunimi dhe mbrojtja e informacionit përbën një 
çështje shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme për suksesin dhe jetëgjatësinë e një organizate. 
Ky punim disertacioni ka si qëllim të paraqesë kompresimin dhe mbrojtjen e të dhënave 
bazuar në një ide të re, totalisht ndryshe nga metodat që janë parë deri më sot, nëpërmjet 
Paraqitjes së të dhënave me kombinime. Kjo ide e paraqitur për herë të parë në Janar të vitit 
2013 nga profesor Hamam vjen si një oportunitet i ri në fushën e mbrojtjes së informacionit 
dhe të drejtave të autorësisë.  Bazuar në këtë ide, ne jemi përpjekur të zhvillojmë disa teknika 
të reja  kryesisht në fushën e kompresimittë cilat do të sjellin përmirësim të parametrave 
krahasuar me ato aktualë, dhe disi më pak në fushën e kriptografisë, steganografisë dhe 
watermarking.  Paraqitjese të dhënave me kombinime  mund  të aplikohet ne  të gjitha tipet e të 
dhënave 1D (si për shembull biseda), 2D (imazhet) dhe 3D (objektet ne hapësirë). Në varësi 
të karakteristikave të secilit lloj mund  të zhvillohen dhe përdoren teknika të ndryshme 
përpunimi (kompresimi dhe mbrojtjeje). Në këtë punim, është marrë në studim vetëm njëri 
nga tipet e të dhënave, imazhi.   

 

 

1.3.1 Po përse imazhet? 
Të gjithë e dimë proverbin efamshëm “Një foto është më e vlefshme se një mijë fjalë”. 

Kjo është një nga arsyet  e zgjedhjes së imazheve për studim pasi me pak të dhëna ne 
përfitojmë shumë informacion. 

Për ta kuptuar më qartë këtë proverb le të marrim disa shembuj: 

Shembull 1: Cilët ushqime përmbajnëcilat vitamina? 
Vitamina A gjendet kryesisht tek yndyrnat dhe pjesët yndyrore të disa ushqimeve. Kështu 
përdorimi i shumtë i qumështit dhe gjalpit do t’umundësonte sigurimin e saj. Burime të tjera 
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të vlefshme janë vaji i peshkut  dhe disa nga perimet, sidomos karrota, domatja dhe perimet 
me gjethe jeshile të errët. Vitamina D gjithashtu gjendet në gjalpë, djathë, qumësht dhevezët 
por burimi më i pasur është vaji i peshkut. Rrezet e diellit duke vepruar në lëkurëprodhojnë 
vitaminë D në indet tona. Vitamina C gjendet tek frutat e freskëta dheperimet, kështu 
përpiquni të përdorni sa mëshumë që të mundeni prej tyre. Përveç kësaj, lëngu i portokallit 
këshillohet të konsumohet çdo ditë. Vitaminat B gjenden në bukën masive, në maja, në mëlçi 
dhe produktet e qumështit. Një gotë qumësht në ditë do të furnizojë të gjitha nevojat e një 
fëmijë nën pesë vjeç për riboflavin (B2). 
 
Shembull 2: Çfarë do të bësh për pushime? 
E po,kjo varet. Nëna dhe babai im mund të blejnë një makinë të re ose një laptop të ri, ose 
asgjë këtë verë. Nëse kemi një makinë, babai thotë se ne do të shkojmë të bëjmë shëtitje disa 
ditore në disa vende turistike nëpër Shqipëri. Nëse nuk blejmë asgjë mund të shkojmë tek 
gjyshërit  në mal ose disa ditë në plazh. Nëse blejmë një lap top të ri atëherë mund të na 
mbeten pak para për të shkuar tek shtëpia e tezes  buzë detit që të kursejmë për qeranë e  
dhomës së hotelit. 
 
Shembull 3. Si funksionon koha. 
Emulaka përgatitur njëpërshkrim se si punon ora dhe se si mund të gjemë orën e 
saktënëvende tëndryshme tëbotës. Ajo ka marrë njëhartë ku ka piketuar disa qytete, 
gjerësinëe tyre gjeografike dhe sipas tyre nxjerr edhe orën lokale. Ajo shkruan: 
 
Si funksionon ora. 
Nëse doni të dini se sa është  ora në një vend tjetër ju duhet të shikoni se sa e keni orën dhe 
pastaj të përcaktoni nëse ky vend është në lindje apo në perëndim të vendit tuaj.  Nëse është  
në lindje atëherë për  çdo 15° gjatësi gjeografikeju shtoni një orë, nëse  është në perëndim 
atëherë për çdo 15° ju zbrisni një orë. Kështu nëse në Tiranë është ora 10:00 dhe ju doni të 
dini sa është  ora diku në 60° më në perëndim themi që plotpjesëtimi i 60 me 15 është  4, dhe 
ne duhet ti heqim 4 orë orës aktuale e cila do të ishte 6:00.  
 
Siç e shikoni përshkrimi verbal i informacionit është disi i rëndëdhe jo shumë i qartë. Në 
vend tëtij ne mund të përdorim përshkrimin vizual. Shembujt e mësipërm mund të 
vizualizoheshin kështu: 
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Figura 2 Shembuj informacionesh përmes imazheve. 

 

Duke qenë se imazhet përfaqësojnë më qartë informacionet, një pjesë e konsiderueshme e 
informacioneve tentojnë të paraqiten përmes tyre. Kjo është edhe arsyeja që ne kemi 
vendosur të studiojmë përpunimin dhe sigurinë e imazheve. 

Fokusi ynë kryesor do të jetë mbi metodat e kompresimit dhe tre metodat e sigurisë dhe 
fshehjes së informacionit: Kriptografisë, Steganografisë dhe Watermarking-ut. 

Kryesisht ne do të fokusohemi në ndërtimin e disa teknikave të reja të cilat kanë si qëllim 
kryesor realizimin e kompresimit të imazheve por që krejt natyrshëmprej tyre rrjedhin edhe 
mundësi të mëdha për mbrojtjen e të dhënave sipas këndvështrimeve të mësipërme.  
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1.4 Objektivat dhe Hipotezat. 
 

Objektivat kryesore të studimit do tëshpreheshin si më poshtë: 

1. Studimi i imazheve duke ikonsideruar ato si matrica, ku çdo pozicion i matrices 
paraqet një pikël të imazhit dhe çdo vlerë ngjyrën e piklës  përkatëse.   

2. Rishikimi i literaturës mbi kompresimin dhe mbrojtjen e imazheve, zhvillimet më  
të fundit mbi to. 

3. Propozimi dhe zhvillimi i teknikave të reja bazuar mbi karakteristikat e sjelljes së 
imazheve në rrafshin e kohës dhe atë të frekuencës. 

4. Ndërtimi i algoritmeve që do të pasqyrojnë teknikate propozuara. 
5. Ndërtimi i aplikacioneve për të testuar dhe vërtetuar algortimat e propozuar për 

secilin rast. 
6. Krahasimi me rezultatet e teknikave aktuale bazuar në literaturë dhe në standardet 

ndërkombëtare si për shembull JPEG. 

 

Hipotezat që ngrihen në këtë studim do të jenë: 

Hipoteza 1. Metoda e“Paraqitjes të të dhënave me kombinime” mund të zhvillohet 
më tej për të rritur normën e kompresimit  

Hipoteza 2. Kombinimi i Teknikave tëpropozuaraofron rezultate edhe me te larta. 
Hipoteza 3. Realizimi i kompresimit dhe mbrojtjes së të dhënave nëpërmjet 

Paraqitjesme kombinime ofron përparësi të dukshme ndaj metodave tradiconale të 
përdorura deri më sot. 
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1.5 Metodologjia e përdorur. 
 

 
Për të realizuar këtë studim është përdorur metoda cilësore e hulumtimit sipas të cilës 
studiohen karakteristikat e sjelljes së imazheve në rrafshin e kohës dhe në atë të frekuencës. 
Bazuar mbi këto  karakteristika siç janë variabiliteti i piklave fqinje, histograma,energjia e 
imazhit  e të tjera janë zhvilluar 8 teknika të reja, 6 prej tyre për  kompresimin e imazheve 
(prej tyre 2 pa humbje, 3 me humbje dhe një pa-dhe-me humbje), një teknikë në fushën  e 
kriptografisë e cila përdor çelësat privatë dhe shpërndarjen rastësore (Ang. Random)  dhe një 
teknikë në fushën  e mbrojtjes së të drejtave të autorit e cila ndërthur njërën nga teknikat tona 
dhe teknikën Steganografike LSB.  

Rezultatet janë vlerësuar sipas normës së kompresimit Cr dhe  metrikave të tolerancës së 
gabimit siç janë RMSE, PSNR dhe indeksit SSIMi. 

Janë marrë në studim rreth150 imazhe të ndryshëm ku120 prej tyre janë imazhe nga librari të 
njohura si: Image compression bencmarkii, Helkviniii, Uashington educationiv libraria e 
SqweezeChart2014 , libraria Waterlo, seti i Kodak  dhe 30 prej tyre janë imazhe me 
rezolucion  të lartë të përftuara nga njëaparat celular IPhone 4.  

Teknikat e propozuara janë konkretizuar përmes zhvillimit të aplikacioneve në platformën 
Matlab për  shkak të lehtësive që ofron kjo platformë në përpunimin e imazheve.  

Rezultatet e përftuara për kompresimin pa humbje  janë krahasuar me të dhënat e ofruara nga 
literatura, nga benchmarket e viteve të fundit si Algoritmi i kompresimit BCIF v  , PCIF, 
dhestandardet tradicionalesi JPEG 2000, JPEG-LS dhe PNG. 

Një krahasim i fundit është kryer me rezultatet e marra nga SqweezeChart2014 e cila 
ështëpërditësuar sëfundmi nëGusht të vitit 2014. 

Përsa i përket teknikës në rrafshin e frekuencës rezultatet janë krahasuar me standardin JPEG 
me RLE ( JPEG ka disa versione) në të njëjtat kushte hardware-ike dhe platforme software-
ike.  

Të gjitha imazhet janë studiuar mbi bazën e niveleve të grisë. 

 

                                                            
i Indeksi SSIM u projektua per të përmirësuar metodat tradicionlae tëmatjes së gabimit si RSME dhe PSNR të 
cilat janë provur të mos jenë konsistente me percptimin e syrit njerëzor. Për më tepër mund ti referoheni 
https://ece.uwaterloo.ca/~z70wang/research/ssim/ 
iihttp://www.imagecompression.info/test_images/ 
iiihttp://www.hlevkin.com/default.html#testimages 
ivhttp://www.cs.washington.edu/research/imagedatabase/groundtruth/ 
v Për më tepër mbi këtëalgoritëm dhe rezultatet krahasuese të metodave të tjera mund ti gjeni në 
http://www.researchandtechnology.net/bcif/about.php 

http://www.researchandtechnology.net/bcif/index.php
http://www.imagecompression.info/test_images/
http://www.hlevkin.com/default.html#testimages
http://www.cs.washington.edu/research/imagedatabase/groundtruth/
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KAPITULLI2 - Kompresimi i informacionit 
 

Kompresimi është një subjekt magjepsës pasi shfaqet në sipërfaqe për të krijuar diçka nga 
asgjëja dhe asgjë prejdiçkaje. 

Compression is a fascinating subject because it appears, at the surface, to create something 
from nothing and nothing from something. 

Ashton Mills 2009 

 

2.1 Hyrje 
 

Nga historia duket që kompresimi i të dhënave nuk ka qenë  një nga fushat e para të 
shkencave kompjuterike. Vihet re se specialistët e fushës kishin zhvilluar të dhëna për  20 apo 
25 vjet përpara se të ndjenin nevojën për kompresim. 
Sot, kur fusha kompjuterike është rreth 70 vjeç, kompresimi i të dhënave ka arritur të bëhet  
një fushë e mjaft e gjere dhe aktive.Mbi  të gjitha edhe një biznes i madh. 
 
Nëse dikur zhvillimi i kompresimit orientohej pjesërisht nga hapësira e limituar e disqeve, 
memories dhe bandwithit, ai ende vazhdon tëfitojë pushtet tashmë që teknologjia ka 
shmangur këto limite. Kompresimi sot luan një rol të rëndësishëm si  në hardware ashtu edhe 
në softwaret për  të gjitha pajisjet kompjuterike që nga sistemet e ngulitur e deri tekgjigantët 
superkompjutera. 

Edhe pse sot kemi memorie, hard-disqe dhe bandwith shumë herë më shumë, volumi i të 
dhënave me të cilat ne punojmë gjithashtu është rritur, rrjedhimisht kompresimi vazhdon të 
luajë një rol mjaft të rëndësishëm. 

Kompresimi nuk ka ndihmuar vetëm në avancimin e teknologjisë, por ai ka ndihmuar 
gjithashtu në krijimin e  industrive plotësisht tëreja si iPod, tranzitimin nga VHS në DVD e të 
tjera.  

Kompresimi gjendet pothuajse kudo ne Web. Të gjitha imazhet që shikohen në internet janë 
të kompresuara, shumica prej tyre në formatin JPEG ose GIF. HDTV mund të jetë i 
kompresuar me MPEG, pothuaj të gjithë modemët përdorin kompresim, shumë nga skedarët 
e sistemit  i kompresojnë skedarët e të dhënave gjatë ruajtjes në memorie. Pjesën tjetër e 
realizojmë ne vetë manualisht përmes programeve specifike për nevojat tona. 
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2.1.1 Nevoja për  kompresim 
 
Sikurse u shpreh edhe më lart , kompresimi është i nevojshëm për shumë arsye, ndër më të 
rëndësishmit mund të përmendim: 
 
Kursim hapësire: Një nga arsyet kryesore të përdorimit të kompresimit është kursimi i 
hapësirës së magazinimit të  informacionit. Duke qenë se jemi në një kohë ku informacioni 
është shumë i madh dhe i gjerë lind nevoja për kapacitete të mëdha ruajtjeje, gjë që 
përkthehet në kosto shtesë për organizatën. Përmes kompresimit mund të kursehet në këtë 
kosto. 
Zvogëlim i kohës së transmetimit: Reduktimi i madhësisë së informacionit redukton kohën 
e transmetimit të tij në rrjet. 
Zvogëlim i kohës së kodimit: Një informacion me përmasa më të vogla mund të enkodohet 
dhe dekodohet më shpejt.  
Transmetim Progresiv: Disa teknika kompresimi transmetojnë fillimisht bitet më të 
rëndësishëm në mënyrë që të përftohet një version me rezolucion të dobët  dhe më pas ky 
version përmirësohet  deri në origjinal. Në këtë mënyrë informacioni merret më shpejt. 
Zvogëlon përllogaritjet: Përdoren më pak të dhëna për të përftuar një përgjigje. 
 

2.1.2 Principet e kompresimit 
 
Qasja e kërkuesve shkencorë në fushën e kompresimit është e hershme. Ekzistojnë mjaft 
metoda dhe teknika tashmë për kompresimin e të dhënave. Ato bazohen në ide të ndryshme 
dhe përshtaten në tipe të ndryshme të dhënash, por  të gjitha bazohen në një princip të 
thjeshtë: Eliminimin e tepricës nga  të dhënat origjinale. Kjo tepricë mund të jetë njëra nga 
tre tipet e mëposhtme[1]: 
 

1. Tepricë në kod 
2. Tepricë ndërmjet piklash  
3. Tepricë psikovizuale 

 
Të gjithë të dhënat jo të rastësishme  kanë një strukturë dhe kjo strukturë mund të 
shfrytëzohet për të përftuar një paraqitje më të vogël të dhënave, një paraqitje në të cilën nuk 
ekzistojnë më struktura. 
Kompresimi i të dhënave realizohet duke i ndryshuar formën (paraqitje) për shembull nga më 
i madh në më të vogël. Si pasojë kompresimi është i mundshëm vetëm sepse të dhënat  në 
kompjuter zakonisht paraqiten në një  format më të madh seç është e  nevojshme.  
 

2.1.3 Tipet e kompresimit 
 
Bazuar mbi ngjashmërinë e  imazhit të dekompresuar me atë origjinal, ekzistojnë dy forma të 
kompresimit tëtë dhënave, kompresim pa humbje dhe kompresim me humbje.  
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2.1.3.1  Kompresimi pa humbje 
 
Kompresim pa humbje do të thotë që imazhi origjinal mund të rikuperohet sërish nëse është e 
nevojshme,  saktësisht siç ishte në fillim pas dekodimit. Përdoret gjerësisht në kompresimin e 
tekstit, skedarët binarë të kompjuterit, në imazhet me rëndësi të veçantë si imazhet mjekësore, 
astronomi, e të tjera fusha ku saktësia është një element shumë i rëndësishëm. Sipas 
literaturës, deri tani norma mesatare e kompresimit pa humbje arrin deri në 2:1. Sipas 
teknikave të propozuara nga ne  ky koefiçent arrin të jetë të paktën  2 herë më i madh se 
koefiçenti aktual. 
 
Ndër teknikat më kryesore mund të  përmendim: 
 

• Teknika Statistikore 
o Kodimi i Huffman 
o Kodimi Aritmetik 
o Kodimi Golomb 

 
• Teknika fjalori 

o LZW, LZ77 
o Sequitur 
o Metoda Burrows-Wheeler 

 
• Standarde 

o Kodi Mors 
o Kodi Braille 
o Kompresimi UNIX 
o GZIP, ZIP, BZIP 
o GIF 
o JBIG 
o JPEG pa humbje. 

 
Për thjeshtësi po themi dy fjalë vetëm për disa më të përdorurat prej tyre : 
 Run length encoding (RLE): një kompresim shumë i thjeshtë i përdorur për të dhëna 

sekuenciale, i cili zëvendëson sekuenca të simboleve identike me simbole më të 
shkurtra.   

 Huffman encoding : një teknikë e përgjithshme për kodimin e simboleve bazuar mbi 
frekuencën e gjendjes së tyre në imazh(probabilitet e secilës vlerë pikle paraqiten si 
simbole). Simbolet më të shpeshtë  zëvendësohen me më pak bite dhe ato më të rralla 
me më shumë bite.   
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 Lempel-Ziv-Welch coding (LZW):  një kodim i bazuar në fjalor i cili mund të jetë ose 
statik ose dinamik. Në kodimin statik fjalori është fiks gjatë procesit të enkodimit dhe 
dekodimit. 

 Arithmetic coding: një formë enkodimi entropik. Një sekuencë karakteresh paraqitet 
si një numër fiks bitesh për  karakter, si në modelin ASCII. Karakteret më të përdorur 
do të ruhen me më pak bite dhe anasjelltas. Kështu në total përftohen më pak bite.  

 Enkodimi Delta: i quajtur ndryshe si kompresimi Delta, është një mënyrë për  ruajtjen 
e të dhënave në formë diferencash ndërmjet të dhënave sekuenciale në vend të gjithë 
të dhënave origjinale. Aplikimi më i zakonshëm i kodimit Delta është enkodimi i 
HTTP, i cili propozon që serverat HTTP duhet të jenë në gjendje të dërgojnë 
përditësime të faqeve Web në formën e diferencave ndërmjet versioneve. Faqet 
ndryshojnë ngadalë me kohën dhe në këtë mënyrë përftohet  ulje e trafikut të 
internetit. 

 Kompresimet e bazuara në transformim: Metodat më të njohura janë transformimi 
diskret kosinus dhe metodat e bazuara në shpërhapjen e valëve. 
 

 

2.1.3.2 Kompresimi me humbje 
 
Përveç kompresimit pa humbje ekziston edhe mënyra e kompresimit me humbje ku e dhëna e 
kompresuar nuk mund të rikthehet identike si origjinali pas dekodimit. Në këtë rast 
kompresimi kryhet mbi bazën e eliminimit të irrelevancës (pa lidhshmërisë). Për shembull një 
imazh mund të kompresohet me humbje duke i hequr informacionin jo të rëndësishëm edhe 
pse imazhi origjinal mund të mos ketë tepricë informacioni. Humbja e të dhënave  nuk duhet 
të kalojë një limit të caktuar. Ai duhet të jetë i mirë mjaftueshëm për përpunime të mëtejshme 
të informacionit. Sipas këtij kompresimi rezultojmë në humbje të të dhënave por kjo humbje  
është e vogël dhe e pranueshme për  përdoruesin. Ajo aplikohet në audio,video, imazhe 
statikë, imazhe mjekësore, fotografi, e të tjera. Norma e kompresimit deri në 10:1 ofron 
rezultate me besueshmëri të lartë.  
Ky lloj kompresimi është i mundur për shkak të sistemit të limituar të sistemit  vizual 
njerëzor. 
 
Disa nga fushat më të rëndësishme të kompresimit me humbje janë si më poshtë: 

1. Copëzimi kromatik 
2. Kodim me transformim 
3. Kuantizim me vektor 
4. Trunkim me blloqe 

 

2.1.3.4 Copëzimi kromatik 
 
Kjo metodë bazohet mbi avantazhin e sistemit vizual njerëzor për  mosdallimin e diferencave 
midis ngjyrave. Kjo  teknikë përdoret kryesisht në enkodimin e videove. Ajo mban 
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informacionin me rezolucion dhe intensitet të ulët. Imazhi ndahet në blloqe 2x2 pikla dhe 
ruan vetëm  ngjyrën  mesatare të atyre 4 piklave.[2] 
 

 
 

Figura 3 Diagramë e bllokut 2x2 e teknikës së copëzimit 

 
 
 

2.1.3.5 Kodimi me transformim  
 
Kjo teknikë kompresimi përdoret për të kompresuar të dhëna natyrale si imazhet fotografike. 
Por ajo prodhon një output me cilësi të ulët të imazhit origjinal. Ky është një proces linear, ku 
asnjë informacion nuk humbet. Numri i koefiçenteve të prodhuar janëtë barabartë me numrin 
e piklave që transformohen. Për këtë kodim  janë përdorur shumë lloje transformimesh si: 
Fourier, Karhonen-Loeve, Walsh- Hadamard, Kosinus diskret (DCT), dhe së fundmi 
Wavelet. Sipas këtij modeli kodimi, vlerat e piklave kalojnë nga rrafshi i hapësirës në rrafshin 
e frekuencës. Përdoren transformime lineare matematikore për të përftuar koefiçentët e 
njëvlershëm, të cilët më pas kuantizohen dhe enkodohen. Ideja kryesore e këtij kodimi është 
të fitojë koefiçentë me amplitudë të vogël për ti kuantizuar (ose eliminuar) pa shkaktuar 
shtrembërim të dukshëm në imazhin përfundimtar. Transformimet matematikore më të 
përdorshmet janë (DFT), Walsh-Hadamard (WHT), dhe Karhunen-Loeve (KLT). Për qëllim 
kompresimi, duhet që të përftojmë sa më pak koefiçentë në frekuencë, dhe si pasojë 
transformimi Discrete Cosine Transform (DCT) është bërë më popullori nga të gjithë[3]. 
 

Hapat kryesorë të enkodimit  (DCT). 
 

Hapi 1: Merret imazhin. 
Hapi 2: Imazhi copëtohet në grupe me 8x8 pikla 
Hapi 3: Aplikohet transformimi(DCT) në secilin bllok duke lexuar piklat nga e majta 
në të djathtë dhe nga lart poshtë. 
Hapi 4: Secili bllok kompresohet duke përdorur tabelën e kuantizimit. 
Hapi 5: Matrica e blloqeve të kompresuar zë  më pak hapësirë kujtese 
Hapi 6: Përtë dekoduar imazhin përdoret transformimi i kundërt (IDCT).  
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Figura 4Bllok skema e transformimit DCT 

 

2.1.3.6 Kompresimi Fraktal 
 
Enkodimi fraktal është një proces matematikor që përdoret për të enkoduar imazhe bitmap të 
botës reale në një set të dhënash matematikore dhe duke përshkruar karakteristika fraktale të 
imazhit[4]. 
Objektet e kompresuar sipas teknikës fraktale janë ata imazhe të cilët përmbajnë tepricë 
informacioni në forma apo tipare të ngjashme.  Procesi i enkodimit është faza me veprimtari 
llogaritëse  shumë të madhe  për  shkak të nevojës  llogaritëse  për të gjetur tiparet fraktale në 
imazh. Koha e lartë e përpunimit limiton dobishmërinë që sjell teknika fraktale në përdorimet  
e përditshme. Ajo është  shumë e përshtatshme për databaza imazhesh dhe aplikacione CD-
ROM 
 
Karakteristikat e teknikës Fraktale mund të përshkruhen si më poshtë: 
 

1. Ka një strukturë të rregullt  që tregon detaje në një shkallë të vogël. 
2. Konverton imazhe reale në set  të dhënash matematikore për të paraqitur tiparet 

fraktale të imazhit 
3. Dimensionet fraktale janë zakonisht më të mëdha se dimensionet euklidiane. 
4. Në të shumtën e rasteve një tipar fraktal dallohet përmes mjeteve shumë të thjeshta si 

për shembull rekursitë. 
5. Shumica e teknikave përdorin segmentimin e imazhit në blloqe  
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Figura 5Bllok skema e kompresimit Fraktali 

 
Procesi i enkodimit të teknikës fraktale kalon nëpër këto hapa: 
 

1. Imazhi origjinal ndahet në blloqe katrore të njohura si “Blloqe prindër”. 
2. Blloqet prindër  ndahen në blloqe 4x4 pikla të njohur si “blloqe fëmijë”. 
3. Krahasohet çdo bllok fëmijë me çdo grup të bllokut prind. 
4. Përcaktohet cila pjesë e bllokut prind ka diferencën  më të vogël  me bllokun fëmijë 
5. Llogaritet një transformim matematikor në nivele grije për të përafruar nivelet e 

intensitetit ndërmjet prindit dhe fëmijës në mënyrë sa më precize. Zakonisht për të 
ndërtuar nivelet e grisë, përdoret transformimi afin (w*x = a*x + b). 

 

2.1.3.7 Kuantizimi me vektor 
 
Kuantizimi me vektor është një teknikë mjaft efiçente për  kompresimin me humbje të 
imazhit. Sistemi i kuantizimit (VQ) përmban dy komponentë enkoderin dhe dekoderin. 
Enkoderi përpiqet të gjejë fjalën kod më të përafërt për çdo bllok imazhi në librin e kodeve 
apo në direktori dhe transmeton një indeks të fjalës kod drejt dekoderit. 
Në fazën e dekodimit vlera e indeksit zëvendësohet me fjalën kod respektove dhe prodhon 
imazhin e kuantizuar. Ideja kryesore pas kuantizimit me vektor është zhvillimi i një fjalori  
(libër kodesh) me vektorë me madhësi fikse që quhet vektor kodi. Ai njihet gjithashtu edhe si 
“Kuantizimi me bllok” ose “kuantizim me ngjashmëri modelesh” (Pattern Matching 
                                                            
iMarre nga http://www.ssig.dcc.ufmg.br/fractal-compression/ 
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Quantization). Përdoret kryesisht në  kompresimin me humbje dhe funksionon duke 
shndërruar vlerat nga një hapësirë vektoriale multidimensionale në një set të fundëm  vlerash.  
 
Hapat e funksionimit të kësaj teknike janë: 

1. Merret imazhi 
2. Gjenden vektorët më të ngjashëm nga direktoria apo fjalori për  secilin bllok 
3. Zëvendësohen vektorët me indekset përkatëse për procesim të mëtejshëm. 

 

2.1.3.8 Trunkimi i blloqeve 
 
Kodimi me trunkim blloku (BTC) është një teknikë me humbje  e shpejtë, e cila punon me 
imazhe dixhitale me nivele grije. Ideja kryesore e BTC është aplikimi i kuantizimit “moment 
preserving” për blloqet e piklave, në mënyrë të tillë që cilësia e imazhit të jetë e pranueshme 
dhe në të njëjtën kohë kërkesa për kujtesë të ulet. Kjo teknikë mund të përmirësohet duke e 
ndarë procesin e enkodimit në tre hallka të ndryshme: kuantizimi i bllokut, kodimi i të 
dhënave të kuantizuara dhe kodimi i planeve binare.[5] Sipas kësaj teknike imazhi ndahet në 
blloqe piklash jo të mbivendosura.  Më pas përcaktohet niveli i prerjes së informacionit 
bazuar mbi vlerën mesatare të bllokut. 
 
 

2.1.3.9 Standarti JPEG 
 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) (1992) është një algoritëm i projektuar për të 
kompresuar imazhe me thellësi 24 bite ose imazhe me nivele grije. Ai është një algoritëm 
kompresimi me humbje. Një nga karakteristikat që e bëjnë këtë algoritëm shumë fleksibël 
është fakti i ndryshueshmërisë normës së kompresimit. Sa më shumë të kompresojmë aq më 
shumë informacion humbasim.  
Algoritmi bazohet mbi dy efekte të sistemit vizual njerëzor.E para është ndjeshmëria më e 
lartë e syrit ndaj luminancës sesa krominancës dhe e dyta ndjeshmëria më e lartë e syrit ndaj 
ndryshimeve në zona homogjene sesa ndaj zonave me variabilitet më të lartë( frekuenca m1  
të larta). 
 
JPEG është formati më i përdorur në internet për ruajtjen dhe transmetimin e imazheve në 
Internet. 
JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group 2000) është një tjetër standard kompresimi i 
imazheve i bazuar në përhapjen e valëve. Ky format ka norma më të larta kompresimi se 
JPEG, nuk vuan nga problemi i blloqeve uniforme që has JPEG por mund të sjellë në 
mjegullim më të madh të imazhit. 
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2.2 Zhvillime të fundit në fushën e kompresimit të imazheve 
 

1. Integer to Integer Multiwavelets Forlossless Image Compression, Yu Shen, Xieping 
Gao, Linlang Liu, Caixia Li, Qiying Cao, 2011[6] 

 
Autorët propozojnë një skemë multivalore numër të plotë me numër të plotë sipas të cilit 
përftohet kompresim pa humbje. Skema e propozuar bazohet mbi skemën e liftin e cila kalon 
në tre hapa: hapi i ndarjes në pozicione çifte dhe teke, hapi i parashikimit dhe i përditësimit. 
Zbatimi i skemës Lifting në modelin e Wavelet eliminon vështirësinë e përllogaritjeve me 
numra me presje. Si rezultat përftohet nivel më i lartë dekorrelimi, zvogëlim të entropisë dhe 
si rrjedhim rritje të normës së kompresimit. E meta e këtij modeli është koha e lartë e 
përllogaritjes së normës së kompresimit. 
 

2. Three Different Kg Version For Image Compression Krishan Gupta I, Dr Mukesh 
Sharma2 And Neha Baweja 2014[7] 

 
Autorët propozojnë një teknikë të quajtur KG e cila mund të aplikohet ne tre versione. KG1 e 
cila ofron reduktim të bandwithit dhe rrjedhimisht rritje të shpejtësisë disponueshmërisë 
besueshmërisë dhe normës së transmetimit. KG2 shërben në reduktimin e hapësirës së 
magazinimit dhe transformimit të imazhit. KG3  ofron një teknikë kompresimi e cila përdor 
më pak memorie gjatë kompresimit dhe dekompresimit.  Të tre versionet përdorin imazhet 
RGB dhe e bazojnë kompresimin në kombinimet e ngjyrave në piklat e imazhit. 
KG1 ofron normën më të lartë të kompresimit 2.5:1 në rastet kur gjendet intensiteti i vetëm 
njërës prej tre ngjyrave bazë RGB.KG2 ofron normë më të lartë kompresimi nga 2:1 deri  në 
4:1 por vetëm në rastet kur piklat përsëriten horizontalisht, vertikalisht ose diagonalisht. 
I njëjti problem ndodh edhe me versioni V3 i cili ofron norma të mira kompresimi (më të 
vogla se versioni 2) në rastet kur piklat përsëriten në pozicione relative deri në16 
horizontlaisht, vertikalisht dhe diagonalisht.  Autorët shprehen për  kohë shumë të shpejtë 
ekzekutimi por nuk japin asnjë detaj në lidhje me të. 
 

3. An Image Compression Method Based on MultipleModels for the Probabilities of 
Patterns Yung-Kuan Chan, Ching-Lin Wang[8] 

Artikulli propozon një teknikë kompresimi që bazohet në modele të shumëfishta për  
probabilitetin e strukturave për të enkoduar një imazh me nivele grije f. Teknika fillimisht 
përdor një detektor mesatar të kontureve për të reduktuar entropine e f dhe më pas përdor një 
transformim me bazë çelësash për  të reduktuar tepricën hapësinore.Hapi i fundit përdor 
kodimin aritmetik. Rezultatet eksperimentale tregojnë që kjo teknikë ofron efiçencë më të 
lartë në hapësirën e memories se standardi JPEG200 pa humbje. Ndërsa përsa i përket 
imazheve me intensitet të lartë variabiliteti të piklave, ndryshimi i normës sëbitit eshtë  
shumë e zbehtë. 
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4. A Pseudo Lossless Image Compression Method Tzong-Jer Chen ; Keh-Shih Chuang 
[9] 

 
Autorët propozojnë njëteknikë pseudo pa humbje duke përmirësuar zhurmat e 
imazhit.Hipoteza që propozohet thotë që bitet e të dhënave të prekura  nga zhurma mund të 
manipulohen pa dëmtuar cilësinë  e imazhit. Teknika e kompresimit përfshin tre hapa: 
vlerëson nivelin e zhurmës për çdo pikël, identifikon bitet e prekura nga zhurma dhe i 
zerojëato, aplikon një kompresim pa humbje në imazhin e modifikuar.   Teknika e propozuar 
demonstron një përmirësim të normës së kompresimit më shumë se 40% krahasuar me 
imazhinorigjinal pa shtrembërim të cilësisë së imazhit. Cilësitë e imazhit të proceduar janë të 
njëjta me ato të standardit JPEG2000 me humbje për njënormë kompresimi rreth 10. 
 

5. An Improved Image Compression Algorithm Using BinarySpace Partition Scheme 
and Geometric Wavelets Garima Chopra and A. K. Pal[10] 

 
Studimi përpiqet të përmirësojë metodën e kodimit Wavelwt gjeometrike duke përdorur 
skemënbinare te copëzimit bazuar mbi pjerrësinë e vijave të drejtaë. Performanca e algoritmit 
të propozuar krahasohet me metodat e njohura si:  EZW,SPIHT dhe EBCOT. Sipas kësaj 
metode përftohet një nivel prej 0.22dB nga metoda origjinale. 
 

6. Comparison of Image Compression using GA, ACO and PSO techniques K.Uma,  
P.Geetha palanisamy, P.Geetha poornachandran[11] 

 
Autorët  paraqesin një teknikë në fushën e kompresimit fraktal duke përfshirë tre teknika 
optimizmi  GA, ACO dhe PSO përmes të cilave përftohet një rënie e dukshme e kohës së 
kërkimit të hapësirave të ngjashme brenda   imazhit. Ato gjithashtu përmirësojnë kohën e 
enkodimit pa ndikuar në cilësi. 
 
 

7. Compression of Hyperspectral Images Containing a Sub-Pixel Target Merav Huber-
Lerner1*, Ofer Hadar1, Stanley R. Rotman2, Revital Huber-Shalem1 ,  2011[12] 

 
Artikulli propozon një teknikë kompresimi për të ngjeshur imazhet hiperspektrale përmes 
aplikimit të PCA-DCT (Analizës sëkomponentes kryesore dhe transformimit diskret kosinus). 
Teknika është ndërtuar e thjeshtë për procesim dhe implementim të shpejtë. Ajo ofron 
kompresim vetëm në boshtin e frekuencës.   
 
 
 
 

  

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Tzong-Jer%20Chen.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37595138600&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Keh-Shih%20Chuang.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37277041900&newsearch=true
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2.3 Fushat e kërkimeve të mëvonshme 
 

Kompresimi është dhe do të vazhdojë të jetë një sfidë për kërkuesit edhe për  shumë vite të 
tjera. Hapsirat e mundësive për kërkime të reja vazhdojnë të jenë të larmishme. 

Ndër fushat më kryesore ku kërkuesit mund të zhvillojnë kompresimin e informacionit janë: 

 Rrafshi DCT 
 Rrafshi Wavelet 
 Kompresimi përmes paraqitjes me kombinime 
 Kompresimi fraktal 
 Kompresim teksti dhe audio 
 Kompresim Imazhi 
 Kompresim në gjeometrinë 3D 
 E të tjera 
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KAPITULLI 3 – Kriptografia 
 

3 Bazat e kriptografisë 
 
Cryptography (ose cryptology) është  një fjalë që vjen nga Greqia e lashtë që do të thotë 
chrypto - “e fshehë’ ose ‘sekret’, dhe  graphein – “shkrim”. 
Shkenca e cila studion kriptografinë mund të quhet “Shkenca e sekretit”. Objekti kryesor i 
kriptografisë është  tu mundësojë dy personave, të komunikojnë në mënyrë të sigurtë përmes 
një kanali të pasigurtë, i cili është  nën vëzhgimin e një personi të tretë, i cili nuk duhet të 
kuptojë bisedën e dy të parëve. Historia tregon se kriptografia është  përdorur në ushtri, për 
komunikime diplomatike dhe së fundmi prej disa dhjetë vjeçarëve ka gjetur përdorim të gjerë 
në sigurinë e teknologjisë sëinformacionit. Kjo për shkak se me rritjen e përdorimit të 
internetit është  rritur kompleksiteti i protokolleve, aplikacioneve dhe madje vetë internetit, 
gjë që ka sjellë edhe rritjen e sulmeve dhe ndërhyrjeve të padëshiruara në sistemet e 
informacionit. Në nivelin bazë, algoritmat kriptografikë për konfidencialitetin dhe vërtetimin 
kanë rëndësinë më të madhe. Aplikimet e kriptografisë në fushën e Teknologjisë së 
Informacionit përfshijnë enkriptimin, nënshkrimet dixhitale dhe autentikimin përdorues / 
pajisje.  

 
Figura 6Nevoja e përdorimit të kriptografisë 

     
 
 

3.1 Kriptologjia: Kriptografia & Kriptoanaliza 
 
Kriptologjia është shkenca e kriptografisë dhe partneres së tij: kriptoanalizës. Kriptoanaliza 
njihet si shkenca e sulmimit të sistemeve kriptografike dhe vlerësimit të nivelit të tyre të 
rezistencës ndaj rrjedhjes së informacionit sekret, duke marrë qoftë edhe një pjesë shumë të 
vogël të mesazhit dhe/apo çelësin. Nuk ekziston një kufi i qartë mes kriptografisë dhe 
kriptoanalizës, pasi kërkuesit dhe zhvilluesit e njëkriptosistemi duhet të provojnë sigurinë e 
tij, kështu janë të detyruar ti përfshijnëtëdy subjektet. Kriptoanaliza shpeshherë njihet edhe si 
“thyerësja e kodit”(Ang. codebreaking). Nëfigurën e mëposhtme jepet skema e përgjithshme 
e funksionimit të kriptografisë: 
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Figura 7Skema e përgjithshme 

 
Nëkëtë skemë paraqitet komunikimi ndërmjet dy përdoruesve përmes një kanali komunikimi 
të sigurtë. Mesazhi enkriptohet nënyjën dërguese nëpërmjetalgoritmit të enkriptimit dhe  
çelësit KA dhe dekodohet tek nyja e marrësit nëpërmjet algoritmit të dekodimit dhe çelësit KB 

.  

Nëse do të shënojmë me m– mesazhin e zakonshëm,  
atëherë teksti  i koduar, i enkriptuar me çelësin KA do të jetë KA(m). 
Dekodimi i këtij mesazhi do tëarrihej nëpërmjet m = KB(KA(m)). 
 

3.2 Aplikimet 
 

Aplikimet e sotme në Teknologjinë e Informacionit e përdorin kriptografinë gjerësisht, si atë 
konvencionale dhe atë moderne. Aplikimet mbulojnë sistemin bankar, telefoninë e lëvizshme, 
transmetimin video, e-Qeverinë dhe dokumentet e identitetit,kontrollin e aksesit, sigurinë në 
internet, ky i fundit madje është  shembulli më i mirë i kanalit të komunikimit publik të 
pasigurt. Në përgjithësi, një aplikim i tillë lidhet me një element sigurie  në gjendje për të 
llogaritur algoritme kriptografike dhe/ose çelësa të mëdhenj kriptografikë. Për shembull  
kartat elektronike smart nëpër dyqane janë shumë të përhapur.  
 

3.3 Qëllimet e kriptografisë 
 
Konfidencialiteti 
 
Qëllimi i parë dhe intuitiv i kriptografisë është mbrojtja e konfidencialitetit; kushdo që kapnjë 
mesazh të koduar nuk duhet të jetë në gjendje për të rimarrë mesazhin origjinal, pa 
pasurakses nëçelësin e kodimit. Ky tipar i konfidencialiteti merret me skemat enkriptim / 
dekriptim. Enkriptimi për shembull, është e ashtuquajtura primitivë e kriptografisë, do me 
thënë një mjet i saj. 
 
 Integriteti 
 
E dyta, nga tre karakteristikat më të rëndësishme, është integriteti. Ajo i siguron marrësit që 
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mesazhi është origjinal dhe nuk është modifikuar nga një person i tretë-me qëllim të keq. 
Primitiva e  integritetit është i ashtuquajturi funksioni hash. 
 
 
Vërtetimi 
 
Karakteristika e tretë e rëndësishme është vërtetimi. Ai i siguron marrësit që mesazhi është 
me të vërtetë nga dërguesi që thotë se është, dhe jo nga një person i tretë me qëllim të keqi 
cili shtiret si origjinali. 
Primitivat e vërtetimit janë të ashtuquajturat funksionet e Kodit të vërtetimit të mesazheve 
(MAC) ose Funksioni i Nënshkrimit Dixhital kur përdorim primitivat asimetrike. 
 
Identifikimi 
 
Ky nocion është i përafërt me të atë të sipërpërmendur por këtu qëllimi është vërtetimi direkt 
i bashkëbiseduesit tonë dhe jo i mesazhit. Personi zakonisht vërtetohet përmes një sekreti që 
ai ose ajo posedon.  Ky tipar identifikimibazohet në të ashtuquajturin protokolli i (Challenge-
Response). 
 

Të tjera 
 
Ekzistojnë edhe qëllime të tjera të kriptografisë të cilat varen nga nevojat e aplikacioneve. Për 
shembull mund të përmendim anonimatin(votimet elektronike), angazhimet (lojërat online), 
mos pranimet (transaksionet financiare), veprimet e rastësishme (lojëra online) njohuria – 
zero (vërtetimi i përdoruesve online) e të tjera. 
 

3.4 Llojet e kriptografisë 

3.4.1 Kriptografia simetrike dhe asimetrike 
 
Deri më sot, ekzistojnë dy lloje kriptoskemash: E para e cila u përdor që në lashtësi, ofron një 
kriptoskemë ku një çelësi sekret ndahet  mes palëve të komunikimit, shpesh i referuar si 
çelësi sekret simetrik. E dyta, e përdorur më së shumti kohët e fundit, u prezantua në vitin 
1976 nga Whitfield Diffie dhe Martin Hellman në " New Directions inCryptography "[13], e 
ndjekur nga zbatimi i parë në 1977 nga Ronald Rivest, AdiShamir dhe Leonard Adleman në " 
A method for obtaining digital signatures and public key cryptosystems "[14]. Kjo skemë 
krejt e re për kohën përdorte dy çelësat komplementare, çelësin privat dhe çelësin publik, të 
tillë që vetëm çelësi publik është i nevojshëm për operacione të caktuara, për shembull 
enkriptimi, dhe vetëm çelësi privat është i nevojshëm për operacione të tjera, për shembull 
dekriptimi. Kjo kriptoskemë e fundit njihet si Kriptografia me çelës publik ose Kriptografia 
asimetrike. 
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3.4.2 Kriptografia simetrike (private) 
 
Kriptografia simetrike konsiston nërealizimin e enkriptimit përmes përdorimit të të njëjtit 
çelës sekret edhe për enkriptimin edhe për dekriptimin. Në mënyrë që palët të kryejnë një 
komunikim të sigurtë duhet që këtë çelës ta ndajnë mes tyre përpara komunikimit të të 
dhënave. Figura e mëposhtme paraqet elementet kryesore të kriptografisë simetrike: 

 
Figura 8Procesi i enkriptimit të informacionit 

 
Plaintext:  quhet mesazhi apo të dhënat origjinale të cilat futen në algoritëm si input. 
Algoritmi i Enkriptimit:  Algoritmi i enkriptimit performon ndryshime apo 
transformime të ndryshme të tekstit normal (plaintext). 
 Çelësi sekret: Ky çelës futet gjithashtu në algoritëm. Çelësi është  një vlerë e pavarur 
nga plaintext-i apo algoritmi. Algoritmi do të prodhojë një output të ndryshëm në 
varësi të çelësit specifik të përdorur. Zëvendësimet apo transformimet që kryhen nga 
algoritmi varen nga çelësi. 
Teksti i koduar (Ciphertext):ky është  një mesazh i përpunuar që rezulton në output. 
Ai varet nga  teksti origjinal (plain text) dhe çelësi sekret. Për një mesazh të dhënë, dy 
çelësa të ndryshëm do të nxjerrin dy mesazhe të koduar të ndryshëm. Teksti i koduar është 
një tren të dhënash  në dukje të rastësishme, i cili është  i pakuptimtë. 
Algoritmi i dekriptimit: është  i njëjti algoritëm enkriptimi që ekzekutohet nga e 
kundërta.  Ai merr si inpute tekstin e koduar dhe çelësin sekret dhe nxjerr si output 
mesazhin origjinal. 

 
Që në vitin 1883, Kerckhoffs [15] formuloi 6 principe bazë për  koduesit simetrikë. Më e 
rëndësishmja prej tyre  është që koduesi nuk është i nevojshëm të jetë sekret, mjafton që 
çelësi të jetë i tillë.Ky princip tregon qëkoduesi mund edhe të  mbahet sekret por nga praktika  
mbajtja e algoritmit sekret mund të sjellë rrezik siç ka ndodhur me koduesin RC4[16][17][18] 
i cili u bë pre e disa sulmeve të njëpasnjëshme 
 
Për të përdorur enkriptimin simetrik apo konvencional duhet të plotësohen dy kushte: 



Elda Cina – Tezë Doktorate 

« Kompresimi dhe Mbrojta e Informacionit përmes Paraqitjes së të Dhënave me Kombinime» 
 

 

24 

1. Na nevojitet një algoritëm enkriptimi i fortë. Ne duam që algoritmi minimalisht të 
jetë në gjendje që kur një oponent që e njeh algoritmin dhe ka akses në një apo më 
shumë tekste të koduar të mos jetë në gjendje të deshifrojë çelësin. 
Mëposhtëparaqitet një tabelë e cila ilustron fortësinë e çelësave sekretë. 

2. Dërguesi dhe marrësi duhet ta ndajnë mes tyre çelësin në mënyrë të sigurtë. Nëse 
ndokush e zbulon çelësin dhe njeh algoritmin atëherë i gjithë komunikimi për të 
do të bëhet i lexueshëm. 

 
Simbolikisht enkriptimi dhe dekriptimi i njëinformacioni do të shpreheshin sipas formulave 
të mëposhtme: 

 C = E(K,P)  Funksioni i enkriptimit 
  P = D(K,C)  Funksioni i dekriptimit 

Ku: 
C-teksti i koduar 
P teksti normal 
E- algoritmi i enkriptimit 
D- algoritmi i dekriptimit 
K çelësi sekret. 

 
 

 
Tabela 1Koha mesatare e nevojshme për deshifrimin e çelësit. 

3.5 Koduesit 
 
Për të realizuar kodimin e informacionit ekzistojnëdisa tipe koduesish. Ndër to mund të 
përmendim koduesit e zëvendësimit, koduesit e transpozimit, koduesit e prodhimit e tëtjera. 
 

3.5.1 Koduesit e zëvendësimit 
 

Një teknikë zëvendësimi realizohet duke zëvendësuar shkronjat e tekstit normal me shkronja 
tëtjera korresponduese ose mund të zëvendësohet me numra ose të shprehet si një sekuencë 
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bitesh ku bitet korresponduese reale zëvendësohen nga bite të tjera.  Këto kodues mund të 
jenë ose monoalfabetikë ose polialfabetikë. 
Nëse marrim si shembull koduesin klasik tëÇezarit do tëthoshim që, principi i punës së tij 
është  në zëvendësimin e çdo shkronje me një tjetër  që ndodhet xnjësi (largësi fikse) larg tij 
në tabelën e alfabetit. Ky numër spostimi është çelës si për enkriptimin ashtu edhe për 
dekriptimin. 

 

 

Figura 9Shembull i kodimit me koduesin e Çezarit. (Jashtë: Tekst normal (plaintext), Brenda:Teks i koduar 
(ciphertext) 

 

3.5.2 Koduesit e transpozimit 
 Një teknikë tjetër është ajo e transpozimit, e njohur ndryshe edhe si koduesi i 
përkëmbimeve. Kjo teknike ka ne thelb spostimin e shkronjave  të tekstit sipas një sistemi  
të rënë dakord më parë nga dy palët bashkëbiseduese. Fillimisht teksti normal ndahet ne 
blloqe dhe me pas kryhen këmbimet  e pozicioneve të shkronjave për çdo bllok për të 
përfituar tekstin e koduar. Si shembull mund të marrim koduesin e mëposhtëm. 

 

 

Figura 10 Shembull i kodimit me koduesin e Çezarit 
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Sipas këtij shembulli teksti i thjeshtë ndahet ne blloqe me nga 9 karaktere dhe me pas kryhen 
këmbimet duke përdorurpërzgjedhjene shkrimit sipas kolonave. Hapi i fundit konsiston në 
ndryshimin e rendit  të kolonave sipas një çelësi të dytë. Koduesit modernë të transpozimit 
përdorin N bite dhe përkëmbejnë në  bazë të tabelave standarde të quajtura Kutitë P (Ang. P-
Boxes). 

 

3.5.3 Konfuzioni dhe Difuzioni 
 

Ne literaturë koduesit e sipërpërmendur  njihen edhe si procese të konfuzionit apo difuzionit. 
Koduesit e zëvendësimit nënkuptojnë konfuzionin ndërsa koduesit e transpozimit 
nënkuptojnë Difuzionin. Kjo si pasojë e impaktit që këto kodues lënë tek  përdoruesit. Termat 
konfuzion dhe difuzion u prezantuan për herë të parë nga Shanon [19] dhe u interpretuan më 
pas nga Massey [20]: 
Difuzioni: Shpërndarja e influencës së një shifre të vetme teksti të thjeshtë nëpër  shumë 
shifra të koduara për të fshehur strukturën statistikore të tekstit të thjeshtë.  
Konfuzioni: Përdorimi i transformimeve koduese që komplikojnë kuptimin se si shpërndarja 
statistikore e tekstit të koduar varet nga statistika e tekstit të thjeshtë.  
 

3.5.4 Koduesit e përbërë 
 

Koduesit e përbërë janë ata kodues që përdorin kombinimin e të dy metodave të kodimit, si 
atë zëvendësuese ashtu edhe atë transpozuese. Rezultati i prodhimit të dy koduesve është 
rezultat i aplikimit të dy koduesve të njëpasnjëshëm në të njëjtin tekst. Prodhimi mund të 
bëhet ose duke aplikuar të njëjtin kodues ose kodues të ndryshëm. Për  qëllime praktike 
përdoret alternimi i koduesve. Sugjerimi i Shanon ishte përdorimi i dy koduesve të thjeshtë 
me transformim miks fiks, për të difuzuar tepricën në terma statistikorë afatgjata dhe për të 
konfunduar kriptoanalistët nëpërmjet bërjes së tepricës sëkoduesit C dhe përshkrimit të 
çelësit K shumëkomplekse. 

 

3.5.5 Algoritmi DES 
 

Një nga algoritmet më të njohur të kriptografisë simetrike është DES (Data Encryption 
Standard). Ky algoritëm e kodon tekstin e thjeshtë duke e copëzuar  në grupe 64 bitëshe dhe 
duke  përdorur një çelës 74 bitësh (56 bite + 8 bite pariteti). Fortësia e kodimit arrihet duke 
përdorur kombinimin e Difuzionit dhe konfuzionit. Fatkeqësisht ky algoritëm u krakua në 
vitin 1997. 
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3.5.6 Problematika e kriptografisë simetrike 

 

Kriptografia simetrike ka dy probleme: 
1. Së pari është  nevoja e  shpërndarjes së çelësit simetrik mes dërguesve dhe marrësve. 

Nëse  komunikimi kryhet mes n pjesëmarrësveatëherë duhen shpërndarë 𝑛𝑛∗(𝑛𝑛−1)
2

 
çelësa ndërmjet tyre. 

2. Së dyti është  koncepti i nënshkrimit dixhital, i cili konsiston në vërtetësinë e 
dërguesit. Si mund të kuptojë marrësi se mesazhi është  nga dërguesi që thotë se është 
, apo si mund  ta  vërtetojmë që një mesazh është  nga dikush që thotë që nuk është  ai 
autori? 
 

Në vitin 1976 Diffie and Hellmani nga Universiteti i Stanfordit, arritën të japin njëzgjidhje 
për këto probleme duke futur njëskemë të re, atë të kriptografisë asimetrike.Sipas kësaj 
skeme dërguesi dhe marrësi nuk përdorin të njëjtin çelës, por përdorin një çelës publik të 
njohur nga të gjithë dhe një tjetër privat të njohur vetëm nga marrësi. Në figurën e 
mëposhtme paraqitet  skematikisht komunikimi përmes kriptografisë asimetrike. 

 
Figura 11Kriptografia asimetrike. 

 
Elementet e kësaj skeme kodimi janë: 

1. Teksti i thjeshtë (Plaintext): Të dhënat e dërguesit që shërbejnë si input për algoritmin 
e koduesit. 

2. Algoritmi i enkriptimit: Algoritmi i enkriptimit performon disa transformime të 
mesazhit fillestar. 

3. Çelësat publikë dhe privatë: është  një çift çelësash të përzgjedhur, ku njëri përdoret 
për kodim dhe tjetri për dekodim. Transformimi që i ndodh mesazhit origjinal nga 
algoritmi varet nga çelësi që ne përdorim në hyrje të koduesit. 

4. Teksti i koduar (Ciphertext): Mesazhi i deformuar që rezulton  nëdalje të koduesit pas 
enkriptimit. 

5. Algoritmi i dekriptimit: Ky algoritëm merr si input mesazhin e koduar dhe çelësin 
korrespondues dhe gjeneron mesazhin origjinal të shkruar nga dërguesi. 

                                                            
i Për më tepër shikoni referencën 7 
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Për të përftuar konfidencialitet por edhe verifikim autori, dërguesi fillimisht duhet të 
nënshkruajë mesazhin e tij përmes çelësit të tij privat dhe më pas ta enkriptojë atë me çelësin 
publik të marrësit. Më pas marrësi dekripton mesazhin e marrë( tashmë të koduar) nëpërmjet 
çelësit të tij privat,  dhe më pas  çelësit publik të dërguesit 
 
 

3.5.7 Funksionet Hash 
 
 Disa paragrafë më përpara u diskutua mbi integritetin e mesazhit si një nga qëllimet kryesore 
të kriptografisë. Integriteti konsiston në verifikimin e mesazhit autetnitk nga dërguesi tek  
marrësi. Domethënëqë mesazhi nuk është ndryshuar, burimi i tij është  ai që hiqet se është,  
mesazhi nukështë  vonuar artificialisht (sulm playback) dhe sekuenca e mesazheve është  
ruajtur. Pikërisht për të përftuar integritetin, përdoren të ashtuquajturit funksionet hash. 
Hashingështë procesi i transformimit dhe reduktimit të informacionit të qartë në mesazh, në 
një përfaqësues  të të dhënave shumë të shkurtër ( zakonisht 128, 160 ose 256 bitësh), të cilit i 
referohemi si vlera hash apo gjurma e gishtave.  
Hashing është  një funksion një drejtimësh (i pakthyeshëm: mesazhi nuk mund të rifitohet 
përmes kësaj vlere hash)  dhe është idealisht pa përplasje (dy mesazhe të ndryshme nuk mund 
të kenë të njëjtën vlerë hash). Në thelb hashing është  një funksion kompresimi me humbje. 

 
Figura 12 Kanali i integritetit. 

Disa zgjidhje shumë të njohura dhe shumë të përdorura në teknologjinë e informacionit janë 
MD5 dhe SHA – 1.  
Hash përdoret për të siguruar integritet të mesazheve, pasi çifti (mesazhi, vlera hash) 
teorikisht  nuk mund të falsifikohen. Përtej kriptografisë, hashing është një teknikë klasike e 
indeksimit të të dhënave në vargjeve dhe përdoret gjerësisht në sistemet e menaxhimit të 
bazave të të dhënave të mëdha. 
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Figura 13Skema e funksionimit të funksionit Hash 

 
Një funksion hash quhet i kënaqshëm nëse është  i lehtë për tu llogaritur, është  i 
pakthyeshëm, ( nuk mund të përftojmëm nga H(m), si dhe të jetë rezistent ndaj 
përplasjeve (te jetë e vështirë matematikisht për të prodhuar m dhe m’ të tilla që 
H(m)=H(m’). 

 

3.5.8 Kodet e vërtetimit të mesazheve (MAC) 
 
Një funksion i bazuar në hash është  edhe MAC: mënyra e drejtë për të ndërtuar një MAC 
nga një mesazh është  ta hashosh atë dhe të enkriptosh vlerën hash me njëçelës sekret. Kjo 
metodë ofron njëkohësisht integritet dhe vërtetim. Ndonjëherë gabimisht njihet edhe si 
nënshkrim dixhital në mënyrë simetrike. 

 

Figura 14Kanali i vërtetimit. 

 

3.5.9 Nënshkrimi Dixhital 
 

Një Nënshkrim Dixhital është një skemë matematikore për demonstrimin e origjinalitetit të 
një mesazhi ose dokumenti dixhital. Një nënshkrim dixhital i vlefshme i jep marrësit një 
arsye për të besuar se mesazhi u krijua nga një dërgues i njohur, dhe se ai nuk është e 
ndryshuar në tranzit. Në thelb, nënshkrimi dixhital është e kundërta e skemës së enkriptimit 
në mënyrë asimetrike: njëri përdor çelësin e tij privat për shifrim, ndërsa verifikuesi përdor 
çelësin publik të dërguesit për deshifrimin e mesazhit. 
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Figura 13Nënshkrimi dixhital. 

 
Tipari më i rëndësishëm për nënshkrimin dixhital është jo-mohimi (dmth partia e nënshkrimit 
nuk mund të mohojë faktin e të qenit autor). Ky jo-mohim nuk mund të arrihet me një MAC, 
të përshkruar në seksionin e mëparshëm, pasi çdo verifikues MAC zotëron të njëjtin çelës si 
lëshuesi MAC dhe kështu mund të falsifikojë mesazhin dhe të gjenerojë MAC e tij. Jo-
mohimi mund të arrihet vetëm me kriptografi asimetrike duke qenë se verifikuesit përdor 
çelësin publik të dërguesit, ndërsa dërguesi përdor çelësin e tij privat për të gjeneruar 
nënshkrimin dixhital.  
 
 

3.5.10 Algoritmi RSA 
 
RSA është një nga algoritmet e parë të skemës së enkriptimit me çelës publik. Algoritëm i cili 
u zhvillua nga  Ron Rivest, Adi Shamir, dhe LenAdelman. Skema e RSA është  një bllok në 
të cilin teksti i thjeshtë dhe ai i  koduari janë numra të plotë nga 0 deri në(n-1). Njëmadhësi 
tipike e tij është  1024 bitësh ose 309 shifrash decimale. Teksti normal kodohet në blloqe, ku 
secili bllok ka një vlerë binare më pak se një numër n. Madhësia e bllokut duhet të jetë më i 
vogël ose baras me log2(n); në praktikë, madhësia e bllokut është  K bite, ku 2k < n < 2k+1. 
Për  një bllok teksti normal M dhe një bllok me tekst të koduar C, enkriptimi dhe dekriptimi 
do të jenë si më poshtë: 

C =Me mod n 
M =Cd mod n 

Edhe dërguesi edhe marrësi duhet tëdinëvlerën e n-së. Dërguesi di vlerën e e-sëdhe vetëm 
marrësi di vlerën e d-së. Në këto kushte kemi një algoritëm me çelës publik Ku a = {e, n} dhe 
një çelës privat  Ku a = {d, n}. Figura e mëposhtme jep një shembull të realizimit të 
nënshkrimit dixhital nëpërmjet algoritmit RSA. 
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Figura 14Shembull i algoritmit RSA 

3.6 Enkriptimi i imazheve 
 
Me aplikacionet multimediale gjithnjë në rritje, siguria është bërë një çështje shumë e 
rëndësishme në komunikim dhe në ruajtjen e imazheve. Enkriptimi është një nga rrugët për ta 
garantuar këtë siguri. Teknikat e enkriptimit të imazheve tentojnë të kthejnë imazhin origjinal 
në një tjetër imazh që është e vështirë për tu kuptuar. Në mënyrë që imazhi të mbetet 
konfidencial mes përdoruesve duhet që ata të ndajnë mes tyre një çelës  enkriptimi, në këtë 
mënyrë askush tjetër  i cili mund të marrë në dorë imazhin,nuk do të mund ta  kuptojë 
përmbajtjen e tij pa ditur çelësin dekriptues. Një arsye e madhe e nevojës së enkriptimit të 
imazheve është  fakti që ato  përdoren gjerësisht në shumë aplikacione, të tilla si TV kabllore, 
rrjetet sociale në internet, sistemet e imazhit mjekësore, komunikimet ushtarake dhe 
konfidenciale,videokonferenca, etj.Për të përmbushur të tilla detyra, janë propozuar shumë 
metoda enkriptimi imazhi. 
Algoritmet e enkriptimit të imazheve mund të grupohen në tre grupe kryesore [21]:  
 

1. Algoritme të bazuara në përkëmbimet e pozicionet [22] 
2. Algoritme të bazuar në transformimin e vlerave [23][24] 
3. Algoritme të bazuar në transformime vizuale [25] 

 

3.7 Teknikat e enkriptimit të imazheve 
 

Për enkriptimin e imazheve janë zhvilluar shume teknika. Për thjeshtësi dhe prakticitet do të 
përmendim vetëm disa prej tyre të cilat janë zhvilluar vitet e fundit: 
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1. Modified AES Based Algorithm for Image encryption, 2007 [26]. 
Analizon standardin AES dhe e përmirëson atë duke shtuar një gjenerator çelësi 
stream (A5/1, W7) për të rritur performancën e enkriptimit. 
 

2. Image Encryption Using Block-Based Transformation Algorithm, 2008[27] 
Tregonnjë algoritëm të ri  të formës bllok, bazuar mbi kombinimin e transformimit të 
imazhit me njëalgoritëm të njohur që quhet Blowfish. Imazhi origjinal ndahet në 
blloqe, të cilët riorganizohen në një mesazh të dytë të transformuar dhe pastaj ky 
mesazh i transformuar enkriptohet nëpërmjet algoritmit Blowfish. Rezultati tregon që 
korrelacioni ndërmjet elementeve të imazhit bie dukshëm.  Gjithashtu vihet re që rritja 
e numrit të blloqeve duke i zvogëluar ata në madhësi rezulton në korrelacion më 
tëvogël dhe entropi më të madhe. 
 

3. Image Encryption Using Self-Invertible Key Matrix of Hill Cipher Algorithm, 
2008[28] 
Prezanton një teknikë enkriptimi nëpërmjet koduesit Hill. Autorët  përdorin 
gjenerimin e matricave të anasjellta ( Ang. self-invertible) për algoritmin e koduesit 
Hill. Duke përdorur këtë matricë çelës ata enkriptojnë imazhe me nivele grije por 
edhe me ngjyra. Algoritmi i tyre funksionon mire për të gjithë imazhet me nivele grije 
dhe ngjyra përveç imazheve me sfond me të njëjtin nivel grije apo të njëjtën ngjyrë.  
 

4. An Image Encryption Approach Using a Combination of Permutation Technique 
Followed by Encryption, 2008[29] 
Paraqet një teknikë të re përkëmbimi bazuar mbi kombinimin e përkëmbimeve të një 
imazhi dhe një algoritmi të njohur të quajtur RijnDael. Imazhi origjinal ndahet në 
blloqe 4x4 piklash, të cilët  përkëmbehen në një imazh tjetër i cili më pas enkriptohet 
nëpërmjet algoritmit RijnDael. Rezultatet e tyre treguan që korrelacioni ndërmjet 
elementëve të imazhit bie dukshëm dhe gjithashtu përftohet entropi më e lartë. 
 

5. Image Encryption Using Advanced Hill Cipher Algorithm, 2009[30] 
Propozon një algoritëm kodimi tëavancuar për Hill (AdvHill) i cili përdor njëmatricë 
të ndërlikuar si çelës. Nga rezultatet vihet re që algoritmi i ri funksionon me çdo lloj 
imazhi ndryshe nga algoritmi origjinal i cili nuk punon mire me hapësira të mëdha të 
të njëjtës ngjyrë ose  të të njëjtit nivel grije.  
 

6. Digital image encryption algorithm based on chaos and improved DES, 2009[31] 
Realizon një kërkim mbi enkriptimin kaotik, enkriptimin DES dhe një kombinim të 
algoritmit të enkriptimit. Në teknikën e tyre, skema e re përdor sekuencuesin e kaosit 
logjistik për të ndërtuar sekuencën pseudo të rastësishme, mbart në RGB me këtë 
sekuencë imazhin kaotikisht dhe pastaj kryen enkriptim të dyfishtë në kohë me 
përmirësim DES. Rezultati i tyre tregoi ndjeshmëri të lartë ndaj pikës  së fillimit, dhe 
gjithashtu shpejtësi të lartë enkriptimi dhe siguri të lartë. 
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7. A Novel Image Encryption Algorithm Based on Hash Function, 2010[32] 
Propozon një algoritëm të ri për enkriptimin e imazheve bazuar mbi funksionin hash 
SHA-512. Algoritmi konsiston në dy çështje kryesore: e para paraproceson imazhin 
duke përzier gjysmën e imazhit, e dyta përdor funksionin hash për të gjeneruar një 
numër maskë të rastësishme. Maska më pas XOR-et me pjesën tjetër të imazhit që do 
të enkriptohet.  
 

8. A Digital Image Encryption Algorithm Based Composition of Two Chaotic Logistic 
Maps, 2010[33] 
Paraqet një kodues stream eficent bazuar në kaos, i cili përbëhet nga dy harta 
logjistike kaotike dhe një çelës sekret të jashtëm të madh për enkriptimin e imazheve. 
Në skemën e propozuar, përdoret një çelës enkriptimi 104 bitësh dhe dy harta 
logjistike për tëkonfunduar marrëdhënien ndërmjet imazhit tëkoduar dhe atij 
origjinal.Mëpas për ta bërë koduesin më të fortë ndaj sulmeve, modifikohet çelësi 
sekret pas kodimit të çdo pikle të imazhit origjinal. Fuqia e sistemit të propozuar rritet 
më tej nëpërmjet një mekanizmi feedback-u, i cili e bën enkriptimin e çdo pikle të 
varur nga çelësi, nga pikla paraardhëse dhe output-i i hartës logjistike.  
 

9. New modified version of Advance Encryption Standard based algorithm for image 
encryption, 2010[34] 
Analizon algoritmin AES (Advance Encryption Standard) dhe prezanton një 
modifikim të tij (MAES) për të reflektuar në një nivel më të lartë sigurie dhe 
enkriptim më të lartë imazhi. Pas këtij modifikimi u vu re se siguria e imazhit ishte e 
lartë.Autorët gjithashtu krahasuan algoritmin e tyre me algoritmin origjinal. 
 

10. Image Encryption Using Affine Transform and XOR Operation, 2011[35] 
Propozon algoritme enkriptimi dhe dekriptimi dyfazësh të cilët  bazohen në përzierjen 
e piklave të imazhit duke përdorur transformimin afin dhe më pas futjen e rezultatit në 
qarkun XOR me çelës 8 bitësh.  Imazhi i transformuar më pas ndahet nëblloqe prej 
2x2 piklash, kusecili bllok kodohet duke përdorur operacionin XOR nga 4 çelësa 8 
bitësh. Madhësia totale e çelësit të përdorur në algoritëm është  64 bite. Rezultati i 
tyre provoi që pas transformimit korrelacioni ndërmjet vlerave të piklave ulet 
dukshëm. 

11. Permutation based Image Encryption Technique, 2011[36] 
Propozon një algoritëm të ri kodimi bazuar mbi idenë e ruajtjes së cilësisë së imazhit. 
Teknika përfshin tre faza të ndryshme. Faza e parë është  procesi i kodimit. Faza e 
dytë i përket fazës së gjenerimit tëçelësit dhe faza e tretë është  procesi i identifikimit. 
Kjo teknikë ofron kofindecialitet ndaj ngjyrave me më pak llogaritje. Procesi i 
përkëmbimit është më i shpejtë dhe efektiv. Porçesi i gjenerimit të çelësit është  unik 
dhe i ndryshëm nga modelet e mëparshme. 
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12. Image Security via Genetic Algorithm, 2011[37] 
Propozon një teknikë të re bazuar mbi modelin hibrid që përdor  një algoritëm 
gjenetik dhe një funksion kaotik për të koduar imazhet. Sipas kësaj teknikenjë numër i 
caktuar  imazhesh, fillimisht kodohen sipas funksionit kaotik dhe më pas përdoren si 
popullimi fillestar për  nisjen e operacionit të algoritmit gjenetik. Më pas algoritmi 
gjenetik përdoret për të optimizuar imazhet e koduar sa më shumë që të jetë e mundur. 
Në fund imazhi i koduar më mirë zgjidhet si imazhi final i koduar. 
 

13. Image Encryption using Chaotic Maps and DNA Addition Operation and Noise 
Effects on it, 2011[38] 
Sipas kësaj teknike krahasohen 4 harta kaotike ( Cross chaotic, Logistic, Ikeda dhe 
Henon) dhe vëzhgohen efektet e zhurmës në imazh. Në fillim ata përdorin algortimin 
e kodimit për të konvertuar imazhin origjinal në imazh të koduar dhe më pas 
dekodojnë imazhin e koduar me zhurmë sërish nëimazhorigjinal. Ata zbuluan se harta 
(cross caotic) tregoi rezultatin më të mirë.  
 

14. Image Encryption Based on the General Approach for Multiple Chaotic Systems, 
2011[39] 
Propozon një teknikë të re kodimi  bazuar mbi një sistem të ri kaotik duke bashkuar 
dy sisteme: sistemin kaotik tëLorenz dhe atë të Rössler. Ngaanaliza eksperimentale 
ata demonstruan se algoritmi i kodimit të imazhit ka avantazhin e hapësirës sëmadhe 
të çelësave dhe nivel të lartë sigurie, nivel të lartë paqartësie dhe shpejtësi të lartë.  
 

15. Image Encryption Using Differential Evolution Approach In Frequency Domain, 
2011[40] 
Prezanton një teknikë të re efektive për kodimin e imazheve , e cila përdor manipulim 
të amplitudës dhe fazës nëpërmjet Evoluimit diferencial (Ang.  Differential Evolution 
(DE)). Në këtë teknikë përfshihenanaliza e hapësirës së çelësave, analiza statistikore 
dhe analiza e ndjeshmërisë së çelësave, për të demonstruar sigurinë e  procedurës 
sëkodimittëri. 
 

16. Statistical analysis of S-box in image encryption applications based on majority logic 
criterion, 2011[41] 
Propozon një kriter për të analizuar kutitë – S ekzistuese dhe studion fuqitë dhe 
dobësitë e tyre për  të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre në aplikacionet e kodimit të 
imazheve. Kriteri i propozuar përdor rezultate nga analiza e korrelimit, analiza e 
entropisë, analiza e kontrastit, analiza e homogjenitetit, analiza e energjisë dhe analiza 
e mesatares së  devijimit absolut. Këto analiza aplikohen tek standardi i avancuar i 
kodimit (AES), (APA), gri, Lui J, mbetja nga  primët, S8 AES, SKIPJACK, dhe kutitë 
– S  Xyi. 
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3.8 Fushat e kërkimeve të mëvonshme: 
 

Duke qenë se kriptografia është  një fushë shumë e rëndësishme në mbrojtjen e informacionit 
edhe fushat nëtë cilat mund të zhvillohen teknikat aktuale apo zbulimi i teknikave të reja janë 
mjaft të larmishme. Ne po përmendim disa prej tyre duke marrë në konsideratë që ekzistojnë 
edhe shumë të tjera me të cilat studiuesit e mëvonshëm mund të punojnë: 

 Gjenerimi i çifteve çelës publik/ çelës privat 
 Protokollet e sigurisë 
 Integriteti i mesazheve 
 Zgjidhjet Hardware / Software 
 Kombinimi i kriptografisë me kompresimin  
 Sistemet e sigurisë së aplikacioneve të telefonisë së lëvizshme 
 Çelësat Biometrikë 
 Enkriptimi me kuante 
 Paraqitja i të dhënave përmes kombinimeve 

Ashtu sikurse e kemi përmendur edhe në kapitujt e mëparshëm, punimi ynë aplikon 
kriptografinë nëpërmjet Paraqitjes të të dhënave me kombinime.   
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KAPITULLI4 – Watermarking 
 

4.1 Hyrje 
 
Një  watermark dixhital është  një lloj shënjuesi i fshehtë i ngulitur në një sinjal tolerant ndaj 
zhurmës që mund të jetë sinjal zanor ose imazh. Zakonisht përdoret për të identifikuar   
pronësinë e të drejtave të autorit të atij sinjali.  
"Watermarking" është procesi i fshehjes së informacionit dixhital (quajtur ndryshe edhe 
objekt, sinjal ose nënshkrim) në një sinjal bartës ( njohur ndryshe edhe si bartësi apo sinjali 
bartës ). Ai përdoret për të përçuar informacion rreth vetë sinjalit bartës siç është verifikimi i 
vërtetësisë apo integritetit të sinjalit bartës ose për të treguar identitetin e autorëve të tij. 
Pavarësisht se praktika të tilla kanë ekzistuar prej shumëshekujsh tashmë për të mos thënë 
mijëvjeçarë fusha e Watermark dixhital fitoi përhapje dhe popullaritet si një fushë kërkimore 
vetëm në mesin e dytë të viteve 90 [42][43][44][45] 
Nënshkrimet përmes Watermarking mund të jenë të fshehura ose të dukshme. Watermarket 
tradicionale mund të aplikohen në mjetet vizive si imazhe dhe video, ndërsa Watermarket 
dixhitale përshijnë sinjalet tekst, audio,imazh, video ose modele 3D. Një sinjal mund të 
mbartë  më shumë se një watermark njëherësh. Ndryshe nga metadatat, watermarking dixhital 
nuk e ndryshon madhësinë e sinjalit bartës. 
 

4.2 Watermarking në Imazhe 
 
Fushën  më të gjerë të përdorimit Watermarking e ka në imazhe. Ai paraqitet si një kod që 
ngulitet brenda imazhit dhe sillet si njënënshkrim dixhital duke i dhënë imazhit sensin e 
autorësisë ose të vërtetësisë. Vitet e fundit është  vënëre  një rritje e marramendëse në rrjetat 
kompjuterike dhe më specifikisht në World Wide Web [46]. Ky fenomen është shoqëruar me 
rritjen eksponenciale të performancës së kompjuterave dhe ka lehtësuar dukshëm 
shpërndarjen e të dhënave multimediale siç janë imazhet. Kjo është  vetëm njëra anë e 
medaljes pasi prodhuesit e imazheve siç janë fotografët, artistët e të tjerë nuk dëshirojnë që 
veprat e tyre të shpërndahen apo shumëfishohen pa të drejtën e tyre të autorësisë. Pikërisht në 
këtë kohë Watermarkermarking merr një rol shumë të rëndësishëm duke u dhënëzgjidhje 
këtyre shqetësimeve. Nënshkrimet dixhitale të realizuar nëpërmjet watermark mund të 
dekurajojnë shkeljen e autorësisë, dhe mund të ndihmojë në përcaktimin autenticitetit dhe 
pronësinë e një imazhi [47] 
 
Teknologjia e  Watermarking dixhital shihet nga zhvilluesit e saj si nevoja për të siguruar 
vlerë të shtuar mbrojtëse  në kulmin e kodimit të të dhënave për efekt  mbrojtës [48]. Kjo 
teknologji përdoret ngushtësisht me kriptografinë dhe steganografinë. 
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4.3 Principet e privatësisë së Watermarking 
 

Teknologjia e watermarking dixhital është  një teknologji me një varietet të gjerë 
aplikacionesh të mundshme. Kjo teknologji u mundëson përdoruesve të ngulisin të dhëna  në 
një përmbajtje dixhitale si tekst, imazhe, video dhe audio. 

Sipas Qendrës për demokraci dhe teknologji (CDT) principet kryesor është  të privatësisë 
watermark mund të klasifikohen në tetë kategori [49]: 
 
1. Privatësia në projektim– Adreson konsideratat mbi privatësinë që në fazën e hershme të 
planifikimit dhe projektimit të aplikacioneve watermark dixhitale.  
2.Evitimi i ngulitjes së informacionittë rëndësishëm identifikues në mënyrë direkte 
nëwatermark. – Në mënyrë që partive të treta  të paautorizuara të mos ju serviret 
informacion me kuptim. 
3. Ofrimi i informacionit për  përdoruesit fundorë – zbulimi i ekzistencës së watermark 
dhe informacione të tjera mbi çelësat individuale,në mënyrë që të mos kalohen caqet e 
privatësisë. 
4.Kontrolli i aksesit mbi aftësinë e leximit – Në rast se dikujt i bie në dorë një skedar 
watermark të mos ketë lehtësisht akses në pajisjet apo softwaret që lexojnë watermark-un. 
5. Reagimi i duhur nërast se algoritmi kompromentohet – Të marrim në konsideratë se sa 
e sigurtë do të jetë vendosja e një watermark në njëmjedis të hapur. 
6. Ofrimi i sigurisë dhe kontrollit të aksesit për bazat e të dhënave fundore –  të 
adoptohen rregulla dhe masa sigurie për të mbrojtur bazat e të dhënave që përmbajnë 
informacion të ndjeshëm  ndaj të paautorizuarve. 
7. Limitimi i përdorimit për qëllime dytësore – Të projektohen watermark-e për  të evituar 
daljen nga synimi kryesor duke mbledhur, ruajtur dhe zbuluar informacion individual aq sa 
nevojitet për qëllimin kryesor të aplikacionit. 
8. Ofrimi i aksesit dhe procedura korrektimi të arsyeshëm për  informacion 
personalisht të identifikueshëm – Në  mënyrë që individët të kenë mundësi  të arsyeshme 
për të korrektuar pasaktësitë në të dhënat e ruajtura mbi ta. 
. 

 
Figura 15Watermarking 
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4.4 Qëllimet e watermarking 
 
Watermarking është  një koncept shumë i lidhur me Steganografinë pasi që të dy fshehin një 
mesazh  në trupin e sinjalit dixhital. Ajo ç’ka i ndan nga njëri tjetri janë qëllimet e tyre. 
Watermark përpiqet të fshehë një mesazh që lidhet me përmbajtjen e sinjalit dixhital 
ndërkohë që në steganografi sinjali dixhital nuk ka aspak lidhje me mesazhin, dhe përdoret si 
një mbulesë për të fshehur ekzistencën e tij. Qëllimet kryesore të watermarking janë: 
 

 Mbrojtje autorësie (Ang.Copyright) Watermark mund të vërtetojë 
autorësinë e një sinjali  përpara drejtësisë.  

 Gjurmët e gishtave (Ang. Fingerprinting) – Për të gjurmuar burimin e 
kopjeve ilegale 

 Mbrojtje të kopjeve – Informacioni i ruajtur nëpërmjet watermark mund të 
kontrollojë në mënyrë direkte pajisjet e regjistrimit dixhitale për  qëllime 
mbrojtjeje të kopjimit. 

 Vërtetim të dhënash – Nëpërmjet watermark ne mund të vërtetojmë se  nga 
kanë ardhur realisht të dhënat nga autori që thotë se është, apo nga dikush 
tjetër i paautorizuar. 

 Zbulimi dhe rigjenerimi i ndërhyrjeve (Ang. Tamper detection and 
recovery) – Disa metoda watermark mundësojnë zbulimin e ndërhyrjeve në 
sinjal dhe rigjenerojnë sinjalin origjinal. 

 Monitorimi i transmetimit: Një reklamë komerciale mund të nënshkruhet 
përmes vendosjes së një watermark-u unik në çdo videoklip ose audio 
përpara transmetimit. Sistemet automatike të monitorimit mund ti 
kontrollojnë këto transmetime për watermark duke identifikuar kur dhe ku 
shfaqen këto klipe. Kjo procedurë është  mjaft e mirë për  reklamuesit duke 
qenë se ata paguajnë për  numrin e saktë të herëve që është  transmetuar 
reklama. 

 Aplikime mjekësore: emrat e pacientëve mund të printohen në raportet e 
grafive, ekove, skanimeve e të tjera nëpërmjet përdorimit të teknikës së 
watermark.  

 Indexing: Komentet, shënjuesit ose informacionet kyç lidhur me të dhënat 
mund të futen si watermark. Ky informacion watermark përdoret nga një 
motor kërkimi për ti tërhequr këto të dhëna shpejt dhe pa ndonjë 
dykuptimësi. 
 
 

4.5 Kërkesat për  një watermark të mirë. 
 
Për të arritur mbrojtje maksimale të pronësisë intelektuale, watermarkët dixhital dhe 
sistemet me watermark duhet të plotësojnë një sërë kërkesash të cilat përfshijnë: 

1. Transparencë perceptuale:watermark-u i futur nuk duhet të ndikojë në cilësinë e 
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objektit bartës. Në rastin e watermark të padukshëm, watermark nuk duhet të duket 
për aq kohë sa të dhënat nuk krahasohen me të dhënat origjinale. 

2. Fuqia:Fuqia është  një njësi matëse e aftësisë së algoritmit ngulitës për të realizuar 
një watermark imun ndaj sulmeve dhe fazave të ndryshme përpunimi të mëtejshëm. 
Këto sulme mund të jenë të çdo lloji si p.sh. rrotullimi, përkthimi, shkurtimi, filtrimi, 
përshkallëzimi e të tjera. Zhurma që prodhohet gjatë këtij procesi nuk duhet ta 
afektojë tërheqjen e watermark. 

3. Siguria: Siguria e një teknike watermarking mund të gjykohet në të  njëjtën mënyrë 
si ajo e një teknike enkriptimi. Algoritmi i watermarkingquhet realisht i sigurtë nëse 
të diturit e algoritmit ekzakt të ngulitjes dhe nxjerrjes së të dhënave nuk i ndihmon 
palët e paautorizuara në përftimin e bartësit pa të dhënat me watermark. 

4. Kufizimi i kapacitetittë imazhit:ështëshumë e rëndësishme gjetja e sasisë maksimale 
që mund të lejojë imazhi për të fshehur pa u vënëre. Aplikacione të ndryshme ofrojnë 
madhësi të ndryshme të dhënash që mund të fshihen. Kjo sasi ndikon direkt në fuqinë 
dhe impaktin perceptual të imazhit.  Për shembull, për qëllime mbrojtje kopjesh 
mjafton vetëm 1 bit.Zakonisht termi që i referohet numrit të biteve të nevojshme për 
shprehur watermark-un në përmbajtjen burimështë  “granulariteti i watermark”. 

 
 

4.6 Elementet e një sistemi Watermarking 
 

Elementet e përgjithshme të një sistemi Watermarking janë si më poshtë:  

1. Ngulitja e watermark në material – Çdo aplikacion watermark fillon me vendosjen 
e watermark në materialin dixhital. Kjo gjë realizohet nëpërmjet modifikimit të 
materialit përmes një algoritmi special. Algoritmi i përkthen të dhënat në format të 
përshtatshëm për ti ngulitur watermarkun nëpërmjet disa modifikimeve shumë 
delikate. 

2. Leximi i watermark nga pajisja / software – Çdo aplikacion watermark përfshin 
disa aftësi për të dalluar watermarkun e ngulitur. Dallimi i watermarkut kërkon 
njohuri mbi algoritmin e përdorur kështuqë lexuesit janë të specifikuar nga sistemi ose 
prodhuesi. 

3. Ndërtimi i Databazës fundore ( Ang.Back- end)për të përcaktuar kuptimin e 
watermarkut –shumicae aplikacioneve përfshijnë mbajtjen  e një baze të dhënash për 
ruajtjen dhe kërkimin e të dhënave që shoqërohen me watermarke specifike. Për 
shembull: përmbajtja e watermarkut mund të jetë një numër i thjeshtë serial i cili sipas 
bazës së të dhënave do të interpretohet si një numër serial i një klienti specifik. 

4. Veprimet që shkaktohen pas leximit të watermarkut – Në shumë aplikacione 
watermarking,  njohja apo leximi i një watermarku shkakton disa veprime siç mund të 
jenë, ruajtja e informacionit të autorit, gjenerimi i raporteve të ndryshme, nxjerrje 
informacionesh më të detajuara siç mund të jenë metadatat etj. 
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4.7 Teknikat bazë të Watermarking 
 
Teknikat që janë zhvilluar deri më sot për watermarking janë të ndara  në grupe sipas disa 
këndvështrimeve:  
Në varësi të tipit të dokumenteve që ne do të watermark-ojmë, mund të përdorim një nga 4 
teknikat e mundshme: 

a) Watermarking imazhesh 
b) Watermarking videosh 
c) Watermarking audiosh 
d) Watermarking teksti 
 

Bazuar mbi perceptimin viziv të njeriut, Watermarking mund të realizohet në tre forma. Sipas 
watermarking të dukshëm, sipas watermarking të padukshëm dhe sipas watermarking duale. 
Shumica e literaturave fokusohen në watermarking e padukshëm duke qenëse ajo gjen 
hapësirën mëtë madhe në botën e sotme dixhitale. Ndërkohë që watermarkët e dukshëm 
lidhen ngushtësisht me watermarkët e bazuar në letër të cilat u zbuluan në fund të shekullit 
të13-të [50]. 
Bazuar në fushën e ngulitjes së  mesazhit sekret ato mund të realizohen sipas ngulitjes në 
hapësirë, në frekuencë ose të dyja. Figura e mëposhtme tregon skematikisht ndarjet e 
teknikave të watemarking: 
 

 
Figura 16 Kategoritë e Watermarking 
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4.7.1 Watermarking i dukshëm 
 

Watermarking i dukshëm është  mënyra e parë dhe më primitive e watermarking. Sipas kësaj 
metode një imazhi i mbivendoset një watermark. Kjo metodë ishte e mirë për identifikim por 
e pamjaftueshme për steganografinë. Watermarket dixhitale të dukshme u përdorën nëbazë të 
portretit të njëvajze të quajtur Lena. Këto imazhe ishin imazhe me nivele grije 8 bitëshe. 
Ndërsa për watermark u përdor njëimazh tjetër monokromatik i të njëjtës madhësi. Imazhi me 
watermark  u përftua duke ndryshuar vlerat e intensitetit të piklave të imazhit origjinal në 
pozicionet korresponduese të piklave të bardha të imazhit shënjues. 
Duke qenë se algoritmi i watermarking të dukshëm nuk mund të mbahet sekret, ky lloj 
watermarku mund të përdoret vetëm për qëllime identifikuese të autorit. 

 
Figura 17Logjika e watermarking të dukshëm 

 

4.7.2 Watermarking i padukshëm 
 

Një watermark i padukshëm u propozua fillimisht nga I.J.Cox et al [51] Teknika e përdorur 
ishte ajo e përhapjes spektrale sipas së cilës watermark ngulitej në komponentët spektral të 
imazhit. Sipas komunikimit të përhapjes së spektrit, transmetimi i sinjalit sekret realizohet 
përmes ndërfutjes së një sinjali me bandë të ngushtë në një sinjal me bandë të gjerë në  
mënyrë që energjia e tij në çdo frekuencë të vetme të jetë e paperceptueshme. Sipas kësaj 
metode fusha e frekuencës së sinjalit bartës shikohet si një kanal komunikimi ndërsa 
watermark  shikohet si një sinjal që  kalon nëpër këtë kanal.  Në këtë mënyrë sulmet dhe 
shtrembërimet e paqëllimshme trajtohen si zhurmë ndaj së cilës  sinjali duhet të shfaqë 
imunitet. Që watermark të jetë i fuqishëm, ai duhet të vendoset në zona perceptualisht të 
rëndësishme të sinjalit bartës pavarësisht rrezikut të uljes së cilësisë së transmetimit. Nëtë 
kundërt, nëse watermark vendoset në zona jo të rëndësishme, ai mund të hiqet me lehtësi, me 
apo pa dëshirë (p.sh. gjatë kompresimit). Procesi i ngulitjes së watermark jepet në figurën e 
mëposhtme: 
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Figura 18Procesi i futjes se watermark 

 

1. Llogaritet DCT e imazhit origjinal C ( i trajtuar 
si bartës). 

2. Zgjidhen 1000 koefiçentët më të mëdhenj që 
konsiderohen zonat perceptualisht të rëndësishme 
të imazhit.. 

3. Watermarku  W=w1, w2, w3…….wn është  një 
sekuencë numrash realë të gjeneruar nga 
shpërndarja normale me mesatare 0 dhe variancë 
1. 

4. Watermark-u ngulitet në spektrin e C sipas 
ekuacionit: 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑡𝑡(1 + 𝑎𝑎𝑤𝑤𝑡𝑡) 

 

Watermarking i padukshëm mund të realizohet përmes shumë teknikave. Teknika më e 
thjeshtë është  përmes fshehjes së biteve të mesazhit në bitet LSB të objektit, duke qenëse 
syri njerëzor arrin të dallojë ndryshimet e  vetëm 6 biteve të para. 
Avantazhi i kësaj metode është që edhe nëse  një pjesë e stego – imazhitështë prerë, marrësi 
sërish mund të përftojë imazhin e kërkuar, pasi mesazhi ngulitet disa herë. Mesazhi për këtë 
rast është  shumë i vogël krahasuar me imazhin origjinal. 
Metoda e zëvendësimit të LSB  mund të jetë shumë e fuqishme nërast prerje apo çdo lloj 
filtrimi tjetër. Edhe nëse shumica e watermark të shumëfishta humbet gjatë sulmeve, kapja e 
një watermark  të vetëm konsiderohet sukses. Por sulmi më i thjeshtë që do e bënte 
watermarkun të pavlefshëm do të ishte  bërja e bitit të fundit (LSB) 1 për të gjithë piklat. Një 
fakt tjetër qe duhet marrë në konsideratë është  zbulimi i algoritmit të përdorur për 
watermark. Nëse sulmuesi e zbulon këtë algoritëm ai do  të jetë në gjendje ta ndryshojë 
watermark-un. Pra disavantazhi kryesor i kësaj metode është  fakti që nuk përdoret çelës. Për 
eliminimin e këtij disavantazhi përdoret gjeneratori i numrave pseudo të rastësishëm  i cili 
gjeneron sekuenca PN, të cilat në varësi të një çelësi të dhënë përcaktojnë pozicionin e 
piklave ku mund të ngulitet  informacioni në mënyrë të sigurtë. 
 
 

4.7.3 Watermarking dual 
 
Është  e vështirë të zhvillosh njëwatermark të dukshëm që i plotëson të gjitha karakteristikat e 
watermarking, dhe që  punon mirë tek të gjithë imazhet. Për  më tepër një watermark i 
dukshëm sado i fuqishëm të jetë mund të thyhet. Për  të mbuluar këtë dobësi shpeshherë është 
e nevojshme përdorimi i një watermark  të dytë të padukshëm. Pikërisht imazhet  që 
përmbajnë të dy  tipet e watermark quhen imazhe me watermark dual. 
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4.7.4 Teknikat e bazuara në hapësirë 
 

Ashtu sikurse shihet edhe nëfigurën 16, bazuar mbi rrafshin e punës, teknikat watermark 
mund të ndahen në tre tipe. 

1. Teknika watermark në hapësirë [52] 
2. Teknika watermark në frekuencë [53] 
3. Teknika hapësiro-frekuencë 

 
Në teknikat hapësinore, ngulitja e watermarkut kryhet nëpiklat e imazhit ndërsa në teknikat 
frekuenciale ngulitja e watermark kryhet pas transformimit të imazhit.  
Në1994, Bender përshkroi dy skema watermarking. Teknika e parë njihet si “Patchwork”ku 
zgjidhen n çifte pikash të imazhit (ai, bi). Drita rritet me një njësi në ai duke ulur dritën po 
me një njësi në bi.  
Teknika e dytë quhet si metoda “texture block”. Në këtë teknikë, gjendet një zonë e 
rastësishme teksture në imazh dhe kopjohet në një zonë me teksturë të ngjashme.Zona e dytë 
rigjenerohet përmes funksionit të autokorrelimit. E meta kryesore e kësajteknike  është se ajo 
është e përshtatshme vetëm për imazhe me zona kryesisht të ngjashme. Prandaj kjo teknikë 
nuk është e përshtatshme për audio apo imazhe që kanë vetëm tekst. 
Dinu Coltuc propozoi një transformim të thjeshtë me numra të plotëe quajtur RCM 
(reversible contrast mapping) e cila aplikohet në çifte piklash. Kjo është një  skemë 
hapësinore e kthyeshme që përfton kapacitet të lartë të ngulitjes së të dhënave pa ndonjë fazë 
shtesë kompresimi. 
Fushat më popullore të transformimit janë transformimet në rrafshin e frekuencës përmes 
transformimit diskret Furie (DFT), dekompozimi me vlerë të vetme. (SVD) [54][55][56], etj. 
Skemat e Watermarking për ngulitje të watermarkëve të ngjashëm me zhurmën kuantizuese u 
sugjeruan nga Tanaka. Ata sugjeruan që meqë zhurma e kuantizimit nuk është e dallueshme 
për vëzhguesit, atëherë mund të futej edhe watermarku në të njëjtën  formë. Kjo skemë ka 
disa disavantazhe: watermarku është i dyshueshëm ndaj operacionit të përpunimit të sinjalit 
sidomos gjatë rikuantizimit dhe sulmeve gjeometrike. Për më tepër imazhi degradohet.  
Ata propozuan një teknikë watermarking për imazhe me ngjyrë dhe video. Kjo teknikë 
aplikon DCT në blloqe 8x8 dhe ngulit watermarkun nëmoduline koefiçentit të kuantizimit. 
Kjo skemë është e njëvlershme me kodimin përmes LSB të koefiçentëve të transformimit. 
Në përgjithësi teknikat  në frekuencë janë më të forta se teknikat në kohë. 
 
Bazuar mbi procesin e heqjes së watermark nga imazhi, teknikat mund të ndahen në tre tipe. 
 

1. Jo të verbër 
2. Gjysëm të verbër 
3. Të verbër 

 
Teknikat jo të verbra kërkojnë imazhin origjinal dhe një çelës sekret për zbulimin e 
watermark, teknikat gjysëm të verbra kërkojnë një çelës sekret dhe një sekuencë bitesh, 
ndërsa skemave të verbra ju mjafton vetëm çelësi sekret për  zbërthim. 
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4.8 Funksionimi i watermark 
 
Principi i punës së metodavewatermarkështë  e ngjashme me metodat steganografike. Sistemi 
watermark përbëhet nga një sistemngulitës dhe një sistem rigjenerues. Ai gjithashtu përmban 
një çelës i cili mund të jetë si publik ashtu edhe privat. Çelësi përdoret për të ofruar siguri nga 
manipulimi i palëve të paautorizuara. 
 
Skema e funskionimit të watermarking paraqitet në figurat e mëposhtme [57]: 
Procesi i watermarking kalon në dy faza,nëfazën e ngulitjes dhe në fazën e dekodimit. Për 
procesin e ngulitjes si inpute përdoren watermark, objekti bartës dhe çelësi sekret publik. 
Watermark mund të jetë tekst numra ose një tjetër imazh. Si rezultat kemi të dhëna me 
watermark. 
 

 
Figura 19Watermarking dixhital  – Ngulitja 

 
Inputet nëprocesin e dekodimit janë watermarku i të dhënave origjinale, të dhënat me 
watermark dhe çelësi publik ose sekret. Outputi është watermarku i përdorur. 

 

 

Figura 20Watermarking dixhital  – Dekodimi 

 

Pas zbulimit të ekzistencës së Watermarkut, ai nxirretnga imazhi dhe  përllogaritet 
korrelacioni ndërmjet watermarkut të nxjerrë dhe atij origjinal.  
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Figura 21Watermarking dixhital  – Korrelimi 

 

4.9 Aplikimet e watermark dixhital 

Watermark dixhitale janë përhapur gjerësisht dhe shumë suksesshëm në miliarda objekte 
multimediale përmes një game të gjerë aplikacionesh. Disa nga fushat  kryesore  në të cilat 
watermark ka zënë një përhapje  të gjerë, po i përmendim më poshtë: 

 Identifikim dhe menaxhim materialesh ( çdo lloj tipi të dhënash) 
 Mbrojtje të dhënash për audio dhe video 
 Parandalim të piraterisë dhe Mjekësi Ligjore 
 Filtrim të dhënash 
 Komunikim të pronësisë dhe të drejtave të autorit 
 Siguri Dokumentesh dhe imazhesh 
 Vërtetimi i materialeve dhe objekteve (përfshi kartat e identitetit) 
 Monitorim transmetimi televiziv 
 Lokalizim të informacionit on-line 
 Përmirësim të dukshëm të përdorimit të telefonave  celularë 
 Matje audience 
 Përmirësimi i auditimit, etj. 

4.10 Sulmet ndaj Watermarking 
 
Ka shumë gjasa që një imazh me watermark ti nënshtrohet manipulimeve (të qëllimshëm ose 
jo) siç mund të jenë zhurma, shkurtimi, filtrimi etj. Disa prej manipulimeve që mund  të 
afektojnëwatermark janë:  
 
Sulme të paqëllimta: 
 

1. Skemat e kompresimit si JPEG dhe MPEG e zvogëlojnë cilësinë e të dhënave duke 
ndryshuar ndoshta edhe vetë watermarku.  

2. Operacionet gjeometrike si rrotullimi, përkthimi, shkallëzimi dhe shkurtimi gjithashtu 
i shtrembërojnë të dhënat  duke sjellë përsëri  ndryshim të watermark. 
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3. Operacionet e procesimit të sinjalit  si konvertimi D/A, apo A/D, rimbledhja e 
mostrave,rikuantizimi, filtrimi linear dhe jolinear gjithashtu ndikojnë dukshëm në 
watermark. 

 
Sulme të qëllimta: 

 
Printimidhe riskanimi, ri-watermark, apo falsifikimi i imazheve, janë disa nga sulmet 
që i kanosen watermarkut në mënyrë të qëllimshme. 
 

Pavarësisht qëllimit të keq ose jo projektuesit e watermark  duhet ti marrin në konsideratë 
këto  problematika  në momentin e zbulimit të teknikave të reja ose gjatë përmirësimit të 
teknikave ekzistuese. 

 

4.11 Zhvillime të fundit në teknikat e watermark në imazhe 
 
Duke qenë se teknikat e watermarking janë të  ndara në kategori edhe studimet përkatëse 
kanë  ecur sipas këtyre kategorive. 

4.11.1 Kërkime në  watermarking të  dukshëm: 
 
A contrastsensitive visible watermarking scheme2006[58] 
Autorët  zhvilluan një mori koefiçentesh  të përbërë dhe imazhi me watermark u llogarit duke 
përdorur karakteristikat lokale dhe globale. Duke përdorur funksionin e ndjeshmërisë së 
kontrastit dhe fushën e transformimit diskret valor(DWATERMARK), bartësi dhe imazhi me 
watermark, ndahen në më shumë blloqe. Blloqet klasifikohen bazuar në dimensionet e 
imazhit (plani, skajet dhe teksti). Ndjeshmëriahapësinore e njerëzve ndryshon ne lidhje me 
intensitetin e imazhit me watermark.  
 
Contrast-Sensitive reversible visible image watermarking technique 2009[59] 
Propozoi një rikthim  të imazhit origjinal pa ndonjë detaj watermarking tek ana e marrësit. Në 
varësi  të faktorëve  të shkallës HVS, procesi i watermarking përmbyllet duke shtuar vlerën e 
piklave.Bazuar në diferencën midis imazhit bartës dhe versionit  të tij  të përafërt (teknika e 
parashikimit), krijohet një paketë rikonstruktimi për mundësinë e kthimit mbrapa. 
Karakteristikat HVS, merren në konsideratë për llogaritjen e faktorit më të madh dhe më të 
ulët të shkallës. Pastaj faktorët e shkallës rritëse dhe zbritëse, i caktohen ndriçimit 
mesatar(Ang. midluminance) dhe hapësirës së tekstit respektivisht. 
 
A visible watermarking algorithm based on the Content and Contrast Aware (COCOA) 
technique[60] 
Zhvilloi një teknikë watermarking duke përdorur DWATERMARK. Në fushën 
DWATERMARK, imazhet origjinale dhe ato me watermark, përdorin karakteristikat lokale 
dhe globale.Kjoteknikë përdoret për  të gjetur fuqinë dhe pozicionin më  të mirëpër 
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watermarking, në fazën e futjes se watermarkut. Ekziston një lidhje (Ang. mapping) një me 
një ndërmjet piklave të imazhit bartës dhe atij me watermark.Nëvarësitë shkëlqimit të tyre, 
piklat watermark ndahen në 2 kategori. 
 

4.11.2 Kërkime në  watermarking të dukshëm të  rigjenerueshëm (Ang. Reversible) 
 
Watermarking i dukshëm i rigjenerueshëm është procesi i ngulitjes së një watermarku të 
dukshëm në bartës dhe rinxjerrjes së tij pa e dëmtuar imazhin origjinal. Ky tip watermarking 
është quajtur gjithashtu si i kthyeshëm ose pa humbje. Bazuar në kërkesat e rigjenerimit ai 
klasifikohet në dy tipe, si i verbër dhe jo i verbër. 
Në rigjenerim të verbër mund të përmendim studimet e mëposhtme: 
 
Reversible visible water-marking and lossless recovery of original images. 2006[61] 
Propozonnjë sistem të dukshëm watermarking në të cilin watermarku i dukshëm ndihmon si 
një etiketë apo identifikues dhe largohet gjatë rigjenerimit duke ekstraktuar plotësisht 
imazhin origjinal. Në këtë studim janë propozuar dy teknika. Në të parën (data hiding),  pjesa 
e veçantë e imazhit të pambuluar, ruhet aty ku është fiksuar imazhi watermark. për 
tëzvogëluar peshën llogaritëse, përdoret kodi i karaktereve aritmetike. Në të dytën krijohet 
njëçelës përdoruesi dhe imazhi watermark fiksohet mbi pjesën e rezervuar të imazhit bartës. 
Largimi i watermarkut bëhet duke përdorur çelësin e përdoruesit. Ky çelës nuk përdoret 
vetëm për largimin e plotë të watermarkut,por gjithashtu edhe për ti dhënë informacionin e 
fshehur, përdoruesit të autorizuar. Kjo teknikë e dukshme e watermarking siguron siguri  të 
mire dhe gjithashtu rrit madhësinë e “çelësit të përdoruesit”. 
 
 A novel image recovery algorithm for visible watermarked images.  2006[62] 
 Autorët implementuan një algoritëm largimi  të watermarkut për  të rifituar imazhin origjinal 
duke përdorur një analizë  të pavarur  të komponentëve (ICA),nëpërmjet ndarjes së 
imazhitbartës  nga imazhi me watermark dhe imazhi reference. U ekzaminuan teknikat ICA 
dhe u përmblodhën 5 teknika të dukshme watermark me qëllim futjen e gradientëve  të 
qëndrueshëm dhe lineare mbi imazhin bartës. Imazhi me watermark arrihet duke përdorur një 
faktor shkalle, kurse “blindremoval” kryhet duke përdorur imazhin reference i ciliështë një 
miksim i imazhit watermark dhe watermakut të pritshëm. 
 
A High Secure Reversible Visible watermarking Scheme 2007[63] 
Autorët  propozuan një watermark  të kthyeshëm me pak humbje duke kthyer imazhin 
origjinal me anë  të përdorimit  të disa çelësave specialë. Piklat e imazhit watermark futen në 
imazhin origjinal duke përdorur teknikën shumë-me-një.Informacioni nga diferenca midis 
imazhit dhe anës së kompresuar  të saj, përdoret për  të rifituar imazhin origjinal. Përdoruesit 
me çelësin e duhur mund  të rifitojnë imazhin origjinal duke larguar imazhin watermark. 
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Secure reversible visible image watermarking with authentication 2010[64] 
Propozon një watermark  të dukshëm në një mënyre  të sigurtë. Lidhja  me piklat ngulit 
watermarkun mbi imazhin bartës. Informacioni i humbur nga procesi i watermarking trajtohet 
si informacion i rigjenerueshëm dhe enkriptohet me një çelës përdoruesi për  të gjeneruar  të 
dhënat autentike. Gjenerimi i çelësit bazohet në një sekuencë numrash dhe  të dhënash 
autentike dhe fiksohet bashkë me imazhin e dukshëm watermark. Kjo siguron transparencë 
dhe kontroll më  tëfortë. 
 
A Lossless and Visible watermarking Algorithm. 2011[65] 
Propozon një watermark  të dukshëm me më pak humbje. Çelësi i gjeneruar tek  të dhënat e 
fshehura, përdoret për  të ekstraktuar imazhin watermark në anën e marrësit. 
Funksioni aritmetik “The Rijndael Hash (RH)” përdoret nga algoritmi enkriptuesRijndael për  
të dhenë më shumë siguri. 
 
 
Në rigjenerimin jo të verbër mund të përmendim studimet e mëposhtme: 
 
Applications of the naturalness preserving transform to image watermarking and data 
hiding2004[66] 
Autorët propozuan një watermark  të dukshëm  të fuqishëm për  të mbrojtur imazhin 
watermark nga sulmet gjeometrike dhe sinjalizuese. Duke përdorur një transformim 
ndërmjetës ortogonal, imazhi watermark fiksohet në imazhin origjinal. Transformimi i 
ruajtjes së natyrshme(NPT), përdoret si një transformim i ndërmjetëm ndërmjet frekuencës 
dhe fushës hapësinore. Dy forma të ndryshme NPT  të bazuara nëtransformimet kosinus 
diskret dhe Hartley, përdoren për  të përmirësuar cilësinë e imazhit. Për  të ekstraktuar 
watermarkun nevojiten imazhi origjinal dhe imazhi me watermark. 
 
An algorithm for removable visible watermarking. 2006[67] 
Propozon një watermark  të dukshëm  të lëvizshëm duke përdorur një “çelës përdoruesi” në 
fushën DWATERMARK i cili lejon vetëm përdorues  të autorizuar. Brezat e poshtëm dhe  të 
sipërm konsiderohen më vete.Për  të përfituar  të dhënat me watermark, modeli i pare i 
watermarkutarrihet nëpërmjet procesimit duke përdorur “çelësin e përdoruesit”, pastaj ky 
templatefiksohet në imazhin bartës dhe në koefiçentet watermark  të imazhit bartës. Largimi i 
watermarkutështë e kundërta e procesit  të fiksimit pa imazhin bartës. 
 
A Novel watermarking Method with Image Signature 2006[68] 
Implemetohet një watermark  të padukshëm për ti rezistuar sulmeve  të kopjimit dhe sulmeve  
të ngjashme  të imazheve. Watermarku fiksohet dhe ekstrakti arrihet duke përdorur “Image 
Independent Block Feature” (IIBF) nga Analiza e Pavarur e Komponentëve (ICA) me 
nënshkrimin (Ang. signature) e imazhit. Përdoret gjithashtu për  të mbrojtur imazhin e 
dukshëm watermark. 
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A Novel Secure Invisible water-marking technique for color images 2007[69] 
Autorët implementojnë një teknikëwatermark të dukshme për menaxhimin e  të drejtave 
dixhitale. Në këtë studim watermarku i padukshëm realizohet përmes transformimitdiskret  të 
kosinusit(DCT) dhe përdoret kriptografia për  të siguruar mbrojtje ndaj sulmeve.Një imazh 
binar fiksohet në një imazh me ngjyra,në mënyrë  të padukshme dhe gjithashtu i caktohet një 
çelës privat autentifikimi. 
 
Invisible watermarking based on creation and robust insertionextraction of image adaptive 
watermarks2008[70] 
Propozon  një watermark  të ri  të padukshëm.Watermarku fiksohet në  mënyrë   të 
padukshme në një hapësirë  të përzgjedhur të imazhit bartës duke miksuar imazhin watermark  
të përbërë me koefiçentet DCT  të imazhit bartës. Watermarku i përbërë krijohet duke fiksuar 
në mënyrë   të padukshme logon watermark mbi imazhin bartës . Ekstrakti watermarkështë i 
dukshëm dhe për autentifikim përdoren teknikat e korrelimit. 
 
Generic lossless visible watermarking-a new approach 2010[71] 

Autorët sugjerojnë një lidhje  të kthyeshme një-me-një midis watermarkut  të dukshëm dhe 
imazhit bartës. Ngjyra e errët, ose imazhi watermark me ngjyra  të tejdukshme fiksohet në 
imazhin me ngjyra.Për të rifituar imazhin, duhet  të merren në konsideratë sinjale të 
watermarkut origjinal dhe çelësa kyç. Gjithashtu lidhja e kthyeshme përdoret edhe për  të 
shmangur defiçencën (disa vlera mapping ndryshojnë nga vlerat e propozuara) në lidhjen një-
me-një. 
 
A Robust wavelet-based watermarking scheme for copyright protection of digital images  
2010[72] 
Autorët zhvilluan një watermark  të fuqishëm  të padukshëm duke përdorur transformimin 
HaarWavelet për mbrojtjen e  të drejtave  të autorit.Fiksimi dhe largimi i Watermarkut arrihet 
duke përdorur matricën maskë. Kjo matricë vendoset me anë  të algoritmit  MD5 dhe 
gjenerimi i rastësishëm i matricëspërftohet duke përdorur imazhin origjinal. 
 
 

4.11.3 Watermarking i padukshëm jo i fuqishëm 
 
Invisible watermarking Schemes in Spatial and Frequency domains 2008[73] 
Propozohet një watermarkipadukshëm në fushën e hapësirës dhe  të frekuencës. Teknika e 
watermarkut në fushën e hapësirës është e brishtë ndaj sulmeve të watermark dhe ofrimit  të 
informacionit ndaj përdoruesve  të paautorizuar. Ajo përdoret për  të fiksuar imazhin dhe 
tekstin duke përdorur teknikën e zëvendësimit (LSB). Përpara futjes së imazhit dhe tekstit, 
kryhet paraprocesimi. Vlera e çelësit përdoret për  të lokalizuar piklat ku informacioni i 
watermarkut duhet  të fshihet në imazhin bartës. Ekstrakti i Watermarkut  të padukshëm 
arrihet duke përdorur vlerën e çelësit. 
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A New Introduction towards Invisible Image watermarking on Color Image 2009[74] 
Propozohet një zonëere për  të fiksuar imazhin watermark me ngjyra në imazhin bartës  duke 
përdorur pozicione  të ndryshme. Imazhi bartës  ndahet në disa blloqe dhe imazhi i 
watermarkut fiksohet në  të gjitha blloqet e pozicioneve LSB. Duke përdorur çelësin sekret 
dhe funksionin Hash, përdoruesi do  të kontrollojë autentifikimin e përdoruesit, integritetin 
dhe pronësinë.Nga kombinimi i blloqeve  të vlerave LSB, përdoret një teknikë e brishtë për  
të ekstraktuar imazhin watermark. 
 
 

4.11.4 Watermarking nëhapësirë 
 
Sikurse e shprehëm edhe më sipër sipas kësaj teknike, watermarkfutet në imazhin bartës duke 
ndryshuar karakteristikat e piklave ose imazheve. 
Ndër punimet më të fundit të zhvillimeve në këtë fushë mund të përmendim: 

Parity enhanced topology based spot area watermarking method for copyright protection of 
layered 3D triangular mesh data” 2006[75] 
Propozon një teknikë për të futur informacion në objekte me struktura 3D trekëndore siç janë 
ato  të ndërtuara me të dhëna CD ose MI. Kjo teknikë ka aftësinë të kontrollojë ndryshimin e 
një biti  të vetëm në çdo  8 bite të njëpasnjëshëm. Kjo topologji pariteti bazohet mbi metodën 
e watermarking me spot. 
 
Improving Robustness of  Quantization-Based Image Watermarking via Adaptive Receiver 
2008[76] 
Propozon një proces  nxjerrje të dhënash të shoqëruar me një kanal të përgjithësuar me  
shtesë zhurme. Nëpërmjet tij testohet  një sekuencë trajnimi dhe vlerësohet hapi i kuantizimit 
përmes përdorimit të transformimit Furie. Qasja e tyre funksionon përkundrejt procesimeve të 
zakonshme të sinjalit duke përfshirë edhe filtrimin Gausjan, filtrimin mesatar(Ang. mean dhe 
median),  mprehtësinëdhe kompresimin JPEG me një faktor cilësie rreth 10.   
 
 “Robust watermarking based on sub-sampling and nonnegative matrix factorization”  
2008[77] 
U propozua një skemë e fuqishme dixhitale e imazhit watermark me ndihmën e disa 
nënshembujve dhe faktorizimit matricor jonegativ. Fillimisht, teknika e nën-shembujve 
përdoret për  të krijuar një sekuence nën-imazhesh. Më vonë, faktorizimi jo negativmatricor, 
u aplikua për  të shpërbërë sekuencën e ngjashmërisë së kolonës së sekuencës së nën-
imazhit.Një sekuence pseudo-watermarkuGaussian-e fiksohet në koefiçentët e shpërbërjes së 
faktorizuar. Duke pasur një ngjashmëri  të lartë  të nën-imazheve dhe faktorizim kuptimplotë 
për NMF, skema e synuar është në gjendje për  të pasur një fuqi  të lartë kryesisht ndaj 
sulmeve  të ndryshme. 
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Invisiblewatermarkingscheme in spatialandfrequencydomains” 2008.[78] 
Teknikat SSM me bazë Modulimin: Teknikat me spektër të shpërndarë janë teknika në  të 
cilat gjenerimi i energjisë në një apo më shumëfrekuenca shpërndahet me kujdes ose e ndarë 
në kohë.Kjo bëhet për arsye  të ndryshme  të cilat përfshijnë vendosjen e komunikimit  të 
sigurtë, rrisin rezistencën ndaj interferencave dhe zhurmave natyrore dhe parandalojnë 
zbulimin. Kur aplikohen në kontekstin e imazhit watermark, algoritmi watermark i bazuar ne 
SSM (Spread Spectrum Modulation) fikson informacionin duke kombinuarlinearisht imazhin 
bartës me një pseudo sinjal zhurme i cili është moduluar nga fiksimi i watermarkut. 
 
 

4.11.5 Teknikat në fushën e frekuencës: 
 
Krahasuar me teknikat në rrafshin e hapësirës, teknikat e rrafshit të frekuencave janë më 
shumë të aplikueshme. Targeti i kësaj teknike është futja e watermarkut në koefiçentët 
spektral  të imazhit.Transformimet më tëpërdorshme janë Transformimi Diskret Kosinus 
(DCT), Transformimi Diskret Furie (DFT) dhe Transformimi Diskret Wavelet 
(DWATERMARK). Transformimi DWATERMARK dhe (DCT) implementohen në mënyrë  
shumë efektive në skemat watermark me imazhe dixhitale. Në këto kohe  të ndryshimeve  të 
reja, Dekompozimi i Vlerës së Vetme (Ang. Single Value Decomposition SVD), 
implementohet shumë efektivisht në skemat watermark me imazhe dixhitale. 
Al-Haj prezantoi një algoritëm watermarku me imazh dixhital  të kombinuar 
DWATERMARK-DCT. Watermarku kryhet nëpërmjet fiksimit  të watermarkut në brezin e 
parë dhe  të dytë  të DWATERMARK në nën-sekuencën e imazhit host nga aplikimi i DCT. 
 
1. Transformimi diskret Kosinus (DCT) 
Trasformimi Diskret Kosinështë  njëlloj si Trasformimi diskret Furie. Është një teknikë për  
të konvertuar një sinjal në komponente elementare frekuence. Watermarking me teknika  
DCT janë më të fuqishme  krahasuar me teknikat e rrafshit të hapësirës. Por nga ana tjetër ato 
janë më të dobëta  kundrejt sulmeve gjeometrike siç janë rrotullimi, shkallëzimi, mjegullimi 
etj. Ato ndahen në  watermark me DTC globale dhe me bllok.  Ndër  kërkimet e fundit në 
këtë fushë mund të përmendim:  
 
DiscreteWaveletTransformBasedMultipleWatermarking Scheme”,2003[79] 
Kjo skemë bën  të mundur që watermarku  të futet ne katër rangje  të ndryshme frekuencash 
duke selektuar koefiçentët në mënyrë  zigzage. Kjo teknike jep rezultate  të mira kur shfaqen 
sulmet, por është e dështuar kur tenton të bëjë njëkohësisht kompresimin dhe procesimin e 
imazhit dukefutur vetëm një kopje të watermarkut. 
 
DCT-DomainWatermarkingTechniquesforstillImages: DetectorPerformanceAnalysisand a 
NewStructure”,, 2000.[80] 
Kjo teknike tregon se nëse watermarku futet në komponentët perceptualisht më pak  të 
rëndësishëm, për shembull frekuencat e ulëta, teknika tenton  të jete më e fuqishme ndaj 
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sulmeve por e ka  të vështirë  të fshehë watermarkun. Në anën tjetër, nëse watermarku futet 
në komponentët perceptualisht më  të rëndësishëm, për shembull frekuencat e larta, është më 
e lehtë  të fshehësh watermarkun por teknika është me pak rezistente ndaj sulmeve. 
 
A Removable Visible Image Watermarking Algorithm in DCT Domain 2008[81] 
Teknika paraqet një fushë DCT   të bazuar në një algoritëm watermark  të dukshëm dhe  të 
lëvizshëm i cili është mesatarisht i suksesshëm në mbrojtjen për fshirjen joligjore dhe 
rezistencën ndaj kompresimit. Autorët tentuan të mbronin përmbajtjen multimediale dhetë 
siguroninqë imazhet e rindërtuara të ishin me cilësi  të lartë për përdoruesin e autorizuar ose 
përndryshe me cilësi  të ulët për përdoruesit e paautorizuar duke fiksuar imazhin e dukshëm. 
Si konkluzion imazhi watermarkgjenerohet nga shtimi i koefiçentëve  të rëndësishëm DCT  të 
watermarkut  të para-procesuar dhe nga imazhi host përkatës. Ata tregojnëperformancën e 
teknikës së tyre  të propozuar. Suksesi i skemës së paraqitur në mbrojtjen e watermarkut nga 
heqja ilegale ilustrohet nga rezultatet. 
 
A Robust Digital Image Watermarking Scheme Using Hybrid DWATERMARK-DCT-SVD 
Technique” 2010[82]. 
Ideja paraqet imazhin bartës, kanalin e komunikimit watermark dhe një sinjal që duhet 
transmetuar respektivisht. Pjesa me e rëndësishme e spektrit  të sinjalit ështëspektri me 
mesazhin watermark. Zhurma Gaussiane ashtu si watermarkuaplikohet për  të rritur sigurinë. 
Imazhi watermark do  të dëmtohet nëse bëhet ndonjë përpjekje për  të shkatërruar 
watermarkun. 
 
 

4.11.6 Transformimi diskret valor (DWATERMARK) 
 
Transformimi diskret Waveletështë  një mjet matematik për  të dekompozuar  hirerarkikisht 
një imazh. Përdoret në një varietet të lartë procesimesh sinjali siç janë kompresimet audio dhe 
video, heqja e zhurmës  nëaudio, dhe similimi i shpërndarjes sëantenave wireless. Ky 
transformim mund të kryhet si në rrafshin e kohës ashtu edhe në atë të frekuencës. 
Duke qenë se Transformimi Wavelet e dekompozon imazhin në katër kanale (LL, HL, LH 
dhe HH) me të njëjtin bandwith, krijon një perspektivë të gjerë përdorimi. Për  këtë arsye 
watermarku mund të ngulitet në cilëndo  nga këto  banda frekuence. Sipas kësaj teknike disa 
nga studimet e fundit kanë qenë: 
 
Digital watermarking in wavelet domain”  2000[83] 
Ata implementuan dy watermarke duke përdorur shënjuesit binarë në LL2 dhe HH2 
respektivisht, duke rezultuar në një shenjë e cila është e fuqishme kundrejt manipulimeve si 
kompresimi dhe e dobët kundrejt prerjes dhe ri-shkallëzimit. 
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Robust DWATERMARK-SVD domain image watermarking: Embedding data in all 
frequencies”,  2004[84] 
Propozuan një algoritëm që aplikon SVD-në në të gjithë bandat e nivelit të parë të 
DWATERMARK, duke e bërë këtë proces watermarking në të gjithë frekuencat. Ata 
gjithashtu prezantuan një algoritëm me fuqi më të lartë kundrejt prerjes, zhurmës Gausiane 
dhe kompresimit. DWATERMARK-u aplikohet në HL1ose HH1. Nëse përdoren bandat HH2 
ose HL2 duhen ndarë në blloqe 4 x 4. Në fund  SVDaplikohet në çdo bllok dhe watermarku 
ngulitet në matricën S. 
 
 “A robust watermark algorithm for jpeg2000 images” 2009.[85] 
Prezanton një watermark të adaptuar për JPEG2000 nëpërmjet përdorimit të dy algoritmave 
për të modifikuar koefiçentët e valës të bandës LH2 të imazhit bartës. Ai prezanton vetëm 
diferenca minimale ndërmjet imazhit me watermark dhe atij origjinal. 
 

4.11.7 Transformimet sipas SVD 
 
Dekompozimi më një vlerë të vetme (Ang. Singular Value Decomposition (SVD)) është  një 
analizë numerike e algjebrës lineare që përdoret në shumë aplikacione të procesimit të 
imazhit. Përdoret për të dekompozuar një matricë me  një gabim të vogël  trunkimi sipas 
ekuacionit: 

𝐴𝐴 = 𝑈𝑈𝑆𝑆𝑉𝑉𝑇𝑇 
 
Ku A është  matrica origjinale, U dhe V janë matrica ortogonale me dimensione MxM dhe 
NxN respektivisht, S është  një matricë diagonale e vlerave të A dhe T tregon transpozimin e 
matricës.  
Në 2002 u propozua një skemë watermarking bazuar në SVD për të ofruar mbrojtje të të 
drejtave të autorit [86]. 
Kjo teknikë kryente dekompozimin e imazhit bartës dhe shtonte watermarkun përmes një 
koefiçenti shkalle α dhe përftonte ekuacionin: 𝑆𝑆 + 𝛼𝛼𝑊𝑊 = 𝑈𝑈w𝑆𝑆w 𝑉𝑉 watermark . 
Duke shumëzuar matricat  U, VTdhe SW përftohej imazhi i watermark-uar Aw: 

 
𝐴𝐴w = 𝑈𝑈𝑆𝑆w𝑉𝑉T 

 
Kjo gjë ishte e mundur për shkak të stabilitetit të lartë tëvlerës së vetme SVD.  
 Në një tjetër studim imazhi ndahej në blloqe dhe SVD i aplikohej secilit bllok. Në këtë rast 
dimensionet e watermarkut duhet të ishin të barabarta me madhësinë e bllokut dhe 
watermarku kopjohej në secilin nga blloqet. Kjo teknikë përmirësonte fuqinë dhe rezistencën 
e watermarkut kundrejt shumë sulmeve. 
 
Digital Image Watermarking Using Singular Value Decompositiont 2002[87] 
Propozon një teknikë bazuar në SVD për tëdy imazhet, atëbartës dhe atë me watermark. 
Vlerat SV të watermarkut shumëfishohen sipas një faktori shkalle dhe i shtohen vlerave SV të 
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imazhit bartës. Sulmet e përdorura janëJPEG dhe filtrat e rendit të ulët. Kjo teknikë ishte e 
natyrës Jo-e verbër. 
 
A SVD and quantization based semi-fragile watermarking technique for image authentication 
2002[88] 
Propozon një teknikë bazuar në skemën e Watermarking me SVD, ku eksplorohet për ngulitje 
komponentja D dhe njëmatricë diagonale. Mekanizmi bazë i përdorur ishte kuantizimi i 
komponenteve të mëdha me një konstante fikse numër të plotë, i quajtur koefiçenti i 
kuantizimit. Nëpërmjet ndryshimit të koefiçentit të kuantizimit mund të përftohet 
transparencë ose fuqi. Gjithsesi kjo teknikë dështon në rastet e përftimit të watermarkeve me 
normë gabimi zero. 
 
An Efficient Implementation of the Forward and Inverse MDCT in MPEG Audio Coding  
2005 [89] 
Në këto dy artikuj tregohet se teknika SDV mund të jetë një teknikë e fortë për  watermarking  
të fuqishëm. Kjo fuqi i atribuohet:  
 Vlera e vetme (SV) e një imazhi dixhital është  stabël. SV-të mbeten të paprekura 

gjatë shtimit të ndërhyrjeve në imazh. 
 SVD ruan karakteristikat si të simetrisë ashtu edhe të asimetrisë, të cilat  nuk ruheshin 

gjatë transformimeve DCT ose DFT. 
 SV-të janë në gjendje të përdorin karakteristikat  gjeometrike të imazheve dixhitale. 
 SVD-të mund të realizohen në matricat katrore dhe rrethore. 

 
SVD based digital image watermarking scheme, 2005.[90] 
Propozon një skemë watermarking bazuar në fushën e SVD. Për ngulitjen e watermarking 
përdoret një matricë U, SVD. Diferenca absolute ndërmjet dy rreshtave të  matricës U  
përdoret për ngulitjen e watermarking. Autorët vëzhguan marrëdhëniet pozitive ndërmjet 
rreshtave të matricave U dhe V që përftohen pas kompresimit JPEG. 
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4.12 Fusha e kërkimeve të mëvonshme: 
 

Ashtu si edhe kriptografia watermarkështë  një fushë shumë e rëndësishme në mbrojtjen e 
informacionit edhe fushat në të cilat mund të zhvillohen teknikat aktuale apo zbulimi i 
teknikave të reja janë mjaft të larmishme. Ne po përmendim disa prej tyre duke marrë në 
konsideratë që ekzistojnë edhe shumë të tjera me të cilat studiuesit e mëvonshëm mund të 
punojnë: 

 Teknika watermarking në imazhe  

o Watermarking në fushën DCT 

o Watermarking  në fushën  DWATERMARK 

o Watermarking  në fushën  DFT  

 Teknikat watermark në audio 

o Kodimi i Bitit me peshë më të vogël (LSB) 

o Kodimi në fazë 

o Metoda e kuantizimit 

o Metoda e shpërhapjes së spektrit 

o Metoda e replikimit etj. 

 Teknikat watermarking në video 

o Ngulitja nërrafshin e kohës 

o Ngulitja nërrafshin e frekuencës 

o Ngulitja nërrafshin e kompresimit etj 

 Fuqia 
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KAPITULLI  5 – Steganografia 
 

5.1 Hyrje 
Një nga përdorimet më të hershme të steganografisë dokumentohet nga historia [91. Herodoti 
tregon se diku nga viti  440 para erës së re,  Histiaeus i rruajti kokën skllavit të tij  mëtë 
besueshëm dhe i tatuoi një mesazh, i cili u zhduk me rritjen e flokëve. Qëllimi i mesazhit 
ishte  ngritja e një revolte. E njëjta  procerdurë mund  të bëhej në kthim. 
Gjatë revolucionit amerikan, u përdor bojë e padukshme që shkëlqente nën dritën e flakës për 
të komunikuar  ndërmjet amerikanëve dhe britanikëve  në mënyrë sekrete [92]. 
Steganografia gjithashtu u përdor edhe nga gjermanët në të dy luftrat botërore. Spiunët  
gjermanë e fshehnin tekstin nëpërmjet përdorimit të bojës së padukshme duke shkruar pika 
sipër  ose poshtë tekstit dhe duke ndryshuar peshën e shkronjave të tekstit  të dukshëm [93]. 
 

5.1.1 Era dixhitale e Steganografisë 
Për sa i përket Steganografisëdixhitale ajo i ka fillesat e saj në vitin 1983 nga kriptografi 
Gustavus Simmons [94], i cili formuloi problemin e komunikimit steganografik nëpërmjet 
shembullit (shumë të famshëm  tashmë) të dy të burgosurve që duan të arratisen sëbashku. 
Ata mund të komunikojnë sëbashku por janë të survejuar, kështuqë komunikimi duhet  kryer 
i fshehur  përmes  një komunikimi të zakonshëm (bartës). 
 
Me rritjen e madhe të fuqisë së kompjuterave dhe  të internetit, dhe me zhvillimin e 
procesimit dixhital të sinjaleve (DSP), teorisë së informacionit, apo teorisë së kodimit, edhe 
Steganografia dixhitale është  fuqizuar dukshëm. Ajo ka krijuar një atmosferë vigjilence 
korporate duke ofruar aplikaicone interesante të shumta, dhe duke garantuar një zhvillim në 
vazhdimësi. 
Metoda më e hershme që diskutohet  është  ajo  e Kurak dhe McHugh [95], të cilët propozuan 
një metodë që kryente fshehjen nëpërmjet 4 bitëve me më pak peshë. Ata ekzaminuan 
degradimin dhe kontaminimin që sot njihen si steganografia me bazë imazhi. 
 

5.1.2 Steganografia  dhe Kriptografia 
 

Kriptografia dhe steganografia  kanë qëllime të ndryshme. Kriptografia fsheh përmbajtjen e 
mesazhit sekret nga një përgjues, ndersa steganografia  fsheh edhe vetë ekzistencën e 
mesazhit [96]. Për më tepër steganografia  ofron më tepër  konfidencialitet dhe siguri 
informacioni se kriptografia duke qenë se fokusi i tij është  fshehja  e vetë mesazhit.  
Edhe pse të dy fushat  synojnë komunikimin sekret, ata kanë përkufuzime të ndryshme në 
termat  e thyerjes së sistemit. 
Një sistem kriptografik konsiderohet i thyer nëse një sulmues mund  të lexojë mesazhin 
sekret, ndërsa një sistem steganografik konsideohet i thyer nëse  një sulmues arrin ta  zbulojë 
dhe  më pas lexojë përmbajtjen e mesazhit të fshehur. Për  më tepër një sitem steganografik 
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quhet i dështuar nëse një sulmues dyshon për një skedar specifik apo metodë steganografike 
edhe nëse nuk  e dekodon mesazhin. 
Për  këtë arsye sistemet steganografike quhen më të ndjeshme  ndaj thyerjeve se ato 
kriptografike.  Në realitet steganografia  shton shtresa të tjera  sigurie, pasi kombinimi i dy 
metodave ofron një nivel mjaft të lartë të komunikimit  privat. Si përfundim mund të themi që 
steganografia është  një metodë  plotësuese e kriptografisë dhe jo  zëvendësuese e saj. 
 

5.1.3 Steganografia  dhe Watermarking 
 
Steganografia  synon të fshehë ekzistencën e komunikimit duke e  ngulitur mesazhin sekret 
në një objekt bartës. Ndërkohë, watermarking synon të mbrojë të drejtat e autorësisë së 
mediave dixhitale (për më tepër gjeni në Kap. 4). Kështu të dy këto  metoda bëjnë pjesë në 
fushën e fshehjes së informacionit dhe ndajnë mes tyre disa karakteristika të përbashkëta. Por 
ndërkohë që steganografia  ka si qëllim parësor mesazhin e ngulitur, watermark ka qëllim 
parësor mesazhin bartës.  
Ndërkohë që ideja e steganografia  është  të  fshehë sa më shumë informacion në objektin 
bartës, watermarking synon të jetë sa më i vogël.  
 

Si konkluzion mund të themi që: 

 Kriptografia mbron sinjalin origjinal.  
 Watermark mbron autorësinëe sinjalit origjinal.  
 Steganografia  mbron sinjalin e ngulitur në sinjalin origjinal. 

Pavarësisht nga fokusi i tyre të tre këto fusha të mbrojtjes së të dhënave lidhen ngushtësisht 
me njëra tjetrën përsa i përket metodava dhe teknikave që përdoren për ti realizuar ato. Për 
shembull, steganografia moderne është  një komunikim i sigurtë i informacionit nëpërmjet 
ngulitjes së mesazhit sekret në një tjetër mesazh sekret, të ngulitur në një multimedia 
dixhitale bartëse pa asnjë ndryshim perceptual të këtij të fundit. 

Në tabelën e mëposhtme tregohet krahasimi i tre teknikave të fshehjes së të dhënave [97]: 

Kriteri/Metoda Steganografia Watermarking Enkriptimi 

Bartësi Çdo sinjal dixhital 
Mësë shumti skedarë 

imazhe/audio 
Zakonisht bazuar 
në tekst, imazhe 

Të dhëna sekrete payload watermark Tekst i thjesht 
Çelësi opsional I domosdoshëm 

Skedari input Tëpaktën dy përveç rastit të vetngulitjes Një 

Zbulimi I verbër 

Zakonisht informues 
(bartës origjinal, ose 

nevojitet watermarku për 
rigjenerim 

I verbër 
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Vërtetimi 
Tërheqje e plotë e të 

dhënave 
Zakonisht përftohet nga 

korrelimit kryq 
Tërheqje e plotë e 

të dhënave 

Objektivi Komunikim sekret Ruajtje të drejtash 
Mbrojtje të 

dhënash 
Rezultati Skedar-stego Skedar-watermark Skedar i koduar 

Shqetësimi Kapaciteti Fuqia Fuqia 
Tipet e sulmeve Steganaliza Përpunimi i imazhit Kriptanaliza 

Dukshmëria Asnjëherë Ndonjëherë Gjithmonë 
Dështon kur Zbulohet Hiqet/zëvendësohet Dekodohet 

Lidhja me 
bartësin 

Jo i domosdoshëm. 
Mesazhi është më i 

rëndësishëm se bartësi. 

Zakonisht bëhet atribut i 
bartësit. Bartësi është më 

i rëndësishëm se 
mesazhi. 

N/A 

Fleksibiliteti 
I lirë të përdorë çdo lloj 

bartësi. 
Zgjedhja e bartësit është 

e limituar 
N/A 

Historia 
Shumë i lashtë përveç 

versionit dixhital 
Era moderne 

Shumë i lashtë 
përveç versionit 

dixhital 
 

Tabela 2   Krahasimi i teknikave të komunikimit sekret. 

 

5.2 Principet e steganografisë 
 
Të gjithë teknikat tradicionale kanë patur limitim në kapacitetin e fshehjes së informacionit, 
vetëm (10% ose më pak) të të dhënave  bartëse. Kjo për shkak se parimi i atyre teknikave 
ishte ose të zëvendësonin një pjesë speciale të komponenteve në frekuencë, ose të 
zëvendësonin bitet LSB të një imazhi  shumëvlerësh. Teknikat moderne i tejkalojnë këto 
limite duke përshirë aspektin vizual të njeriut i cili nuk mund ti perceptojë ndryshimet  e 
vogla të vlerave tëbiteve. Sipas kësaj qasje për  të fshehur informacionin mund të shërbejë i 
gjithë imazhi  bartës  dhe jo vetëm  pjesë të caktuara të tij. 
 

5.3 Elementet  e sistemeve Steganografike 
 
Sistemet Steganografike  kanë një parim të përgjithshëm, të përshkruar nga Katzenbeisser 
dhe Petitcolas i [98](2000) si më poshtë.  
Dërguesi (Alice), i cili dëshiron të dërgojë një mesazh sekret (m) për marrësin (Bob), 
rastësisht zgjedh një fotografi të padëmshme si bartës (c).Më pas, Alice ngulit mesazhin e 
fshehtë (m) në foton (c) dhe ndoshtapërdor një çelës stego (k). Si rezultat, Alice merr një 
skedar stego (s) i cili duhet të jetë i padallueshëm nga skedari bartës (c) as nga njerëzit e  as 

                                                            
iPër më tepër  shikoni referencën .40. 
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nga një sistem kompjuterik. Prandaj, fotografia stego (s) përfaqëson skedarin origjinal 
(bartës) (c) së bashkume mesazhin sekret (m) ngulitur brenda këtij skedari. Pastaj, Alice 
transmetonskedarin stego (s) tek Bob nëpërmjet një kanali komunikimi.Qëllimi i 
sistemitështë për të parandaluar Wendy-n (një palë e tretë) nga vëzhgimi apo zbulimi i 
mesazhit të  fshehur (m). Nga ana tjetër, Bob e zbërthen mesazhin e ngulitur (m) duke qenë 
se ai di çelësin (k) dhe mënyrën e ngulitjes.  
Vetëm transmetuesi dhe marrësi i destinuar, duhet të kenë çelësin stego.Prandaj, shumica e 
sistemeve steganografike nxisin përdoruesit të përdorin njëçelës stego ose një fjalëkalim gjatë 
përpjekjes së ngulitjes së njëinformacioni në një skedar bartës. 
 
 

 
Figura 22Parimi bazë i sistemit steganografik të imazheve [99] 

 
Këto çelësa duhet të zgjidhen sa më të fortë që të jetë e mundur në mënyrë që të parandalojnë 
sulmuesit nga thyerja e sistemit steganografik duke përdorur të gjithë çelësat e mundshëm 
[100]. 
 
 
 

5.4 Sulmet e steganografisë 
 
Sulmuesit e Steganografisëjanë interceptuesit e skedarëve  STEGO në kanalet e 
komunikimitnë mënyrë për të zbuluar mesazhe të fshehura në këto skedarë STEGO. Në 
problemin e “të burgosurve" të shpjeguar në seksionet e mësipërme këto sulmues njihen si 
gardianët. Ekzistojnë tre tipe  të ndryshme sulmesh ndaj steganografisë. Sulme pasive, aktive 
dhe keqdashëse. Edhe teknikat e mbrojtes gjithashtu ndahen në po të njëjtat kategori. 
 
Sulmet pasive – Sulmiështë  pasiv atëherë kur sulmuesi është  i kufizuar nga modifikimi i 
përmbajtjes së skedarit stego. Në këtë rast sulmuesi vetëm mund të lejojë ose  ndalojë kalimin 
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e këtij skedari. Shumica e teknikave steganografike  synojnë të eleminojnë këto lloj sulmesh 
nëpërmjet  përjekjes së ngulitjes së mesazhit  në mënyrë sa më të padukshme. 
Sulmet aktive – Në  rast se sulmuesi jo vetëm zbulon imazhin stego po edhe e modifikon atë 
qëllimisht atëherë kemi të bëjmë me një sulmues aktiv. Sistemet që arrijnë tu  bëjnë ballë 
këtyre sulmeve njihen si sisteme të fuqishme. 
Sulme keqdashëse – Nëse sulmuesi e ndryshon mesazhin dhe hiqet si derguesi origjinal 
atëherë ky  tip sulmi quhet keqdashës. Ky lloj sulmi është  më i vështirë dhe më i rralli nga 
tre tipet e sulmeve. Këto  lloj sulmesh konsiderohen jo frekuentë pasi është  shumë e vështirë 
për  tu aplikuar pasi sulmuesi përveç zbulimit të mesazhit  duhet të njohë edhe çelësin e 
dërguesit nëse  dëshiron të hiqet si ai. 
 
 

5.5 Teknikat e Steganografisë 
 

Ekzistojnë dy këndvështrime në klasifikimin e sitemeve steganografike. Kënvështrimi i parë 
bazohet mbi tipin e skeadrit bartës ndërsa këndvështrimi i dytë mbi metodat e fshehjes së 
informacionit. 
 

5.5.1 Steganografia  bazuar tek bartësi 
 
Meqenëse mund të përdoren shumë tipe skedarësh si bartës  stego, klasifikimi i parë do ishte  
tipi i skedarit. Tipe të ndryshme skedarësh ofrojnë mundësi të ndryshme  bartjeje për mesazh 
sekret. Tipet e skedarëve më të përdorura për  qëllime steganografia  janë: imazhe, audio, 
video, tekst dhe HTML. 
 

5.5.2 Steganografia  e bazuar në metodat e fshehjes 
 
Pavarësisht nga tipi i bartësit, steganografia  mund të klasifikohet edhe në bazë të metodave 
që përdoren për të fshehur të dhënat sekrete. Në fakt  ky lloj klasifikimi është  më i 
parapëlqyeri në komunitetin e studiuesve të steganografisë. Kemi tre menyra për të fshehur të 
dhëna  në skedarët bartës: Bazuar në ndërthurje, bazuar në zëvendësim dhebazuar në 
gjenerim. [101][102] 
 

5.5.3 Metoda e bazuar nëndërthurje 
 
Kjo metodë varet nga gjetja e disa hapësirave të bartësit që zakonisht injorohen 
ngaaplikacionet që e lexojnë atë skedar bartës. Avantazhi kryesor është  në faktin që 
përmbajtja e imazhit origjinal mbetet i pa ndryshuar. Një shembull i thjeshtë është  përdorimi 
i një dokumenti Word për të shkruar ndërmjet marzheve. Duke qenëse konfigurimi i Word 
është  i tillë që injoron çdo gjë përtej këtyre hapësirave, mesazhi i fshehur nuk do të duket. 
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Një shembull tjetër do të ishte një algoritëm  ndërfutjeje që mund ti shkruante të dhënat 
sekretet në blloqet e komenteve të një skedari HTML. Disa lloje skedarësh dhe programesh 
përcaktojë një shënjues EOF për të treguar fundin e një skedari. Të dhënat e shkruara pas 
këtij shënjuesi quhen inekzistente për sa kohë që përmbajtja me kuptim është përftuar. 
Megjithatë, nga pikëpamja steganografike EOF mund të përdoret për të shënuar fillimin e të 
dhënave të fshehura. Përdorimi i  një teknike ndërfutjeje ndryshon madhësinë e skedarit në 
përputhje me sasinë e të dhënave të fshehura, gjë që e ekspozon skedarin si të dyshimtë. Për 
shembull, kujtdo që do ti shkonte një skedar HTML 5MB do ti ngjalleshin dyshime. 
 

5.5.4 Metoda bazuar në zëvendësim 
 
Ndryshe nga metoda e ndërthurjes, kjo metodë nuk i shton të dhënat sekrete mbi skedar por 
përpiqet të gjejë zona  të parëndësishme që më pas tazëvendësojë këtë zonë me  të dhënat 
sekrete.Në këtë rast madhësia e skedarit nuk ndryshon, por cilësia e tij mund të degradojë në 
varësi të sasisë së të dhënave sekrete që vendosennë skedar.Gjithashtu edhe sasia e 
informacionit të parëndësishëm të bartësit e limiton sasinë e  mesazhit sekret që mundtë 
ngulitet. Fotografitë me cilësi më të lartë kanë tendencë për të mbajtur më shumë pjesë të 
informacionit të parëndësishëm dhe rrjedhimisht mund të ngulisim më shumë informacion 
sekret. 
 

5.5.5 Metodat bazuar në ndërthurje dhe zëvendësim 
 
Algoritmat e ndërthurjes dhe zëvendësimit kërkojnë që të dy një skedar të“mbuluar” që 
përmban informacionin që duhet fshehur dhe një skedar të “zbuluar”që vepron si bartës. 
Teknika e gjenerimit kërkon vetëm një skedar të mbuluar, pasi ky skedar përdoret për të 
krijuar skedarin e zbuluar . Për shembull, skedari i fshehtë mund të përdoret për të krijuar një 
imazh fraktal me ngjyra, kënde, dhe gjatësi linjash unike. Një e metë kryesore e teknikave të 
ndërthurjes dhe zëvendësimit është aftësia për të krahasuar një skedar të caktuar me një tjetër 
skedar  gjoja " të njëjtë". Nëse madhësia e skedarit, kontrolli i checksum-it MD5, apo ndonjë 
gjë tjetër është e ndryshme, mund të supozohet se janë shtuar të dhëna në skedarin në fjalë. 
Duke qenë se rezultati i një algoritmi Gjenerimi është një skedar "origjinal "(i ri) , teknika 
është imune ndaj testeve krahasuese.  
 

5.6 Steganaliza 
 

Sipas Zollner, në thyerjen e një sistemi steganografik përfshihen dy faza: faza e parë është  
zbulimi që kemi një steganografi, dhe e dyta është  leximi i mesazhit të ngulitur [103]. 
Njësteganograf duhet të përdorë metodat e Steganalizës për të përcaktuar nëse një mesazh 
është i sigurtë dhe si pasojë nëse një proces steganografik ka qenë i suksesshëm. Qëllimi i një 
stegoanalisti është të zbulojë STEGO-mesazhet, të lexojë mesazhet e ngulitur dhe të provojë 
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se mesazhi është  ngulitur nga palë të treta [104]. Sipas Johnson, zbulimi përfshin 
marrëdhëniet respektive midis kombinimeve të bartësit, mesazhit, mjedisin stego dhe mjetet 
Steganografike [105](i njohur ndryshe si observim pasiv).Ndërsa Pfitzmann e çon edhe më 
tej këtë përkufizim (njohur ndryshe si observim aktiv) duke përfshirë edhe heqjen e mesazhit 
nga bartësi, pa e ndryshuar shumë imazhin-stego ose pa u shqetësuar shumë për bartësin). 
 Për të realizuar një proces të sigurtë steganografik duhen plotësuar 2 kushte: 
 Çelësi duhet të mbetet i panjohur nga sulmuesi 
 Sulmuesi nuk duhet të jetë familjarizuar me bartësin 

Edhe nëse imazhi bartës është  i njohur, ne mund të përftojmë një steganografi të sigurtë 
përmes metodave steganografike por gjithsesi është  e preferueshme që bartësi të mos jetë i 
njohur. 
Sulmet steganografike mund të përfshijnë zbulimin dhe /ose shkatërrimin e mesazhit sekret: 
 Një sulm vetëm-stego  ndodh kur është  i disponueshëm për analizë vetëm imazhi-

stego.  
 Një sulm bartës ndodh kur është  i disponueshëm edhe imazhi origjinal. Në këtë rast 

zbulimi është  më i thjeshtë pasi bëhet përmes krahasimit të imazhit origjinal me atë 
stego. Analiza e tyre mund të realizohet përmes studimit të kompozimit të ngjyrave, 
luminancës, marrëdhënies ndërmjet piklave apo karakteristikave jo të zakonshme. 

 Nëse mesazhi i fshehur zbulohet në një kohë të mëvonshme sulmuesi mund ta 
analizojë imazhin-stego për sulme të ardhëshme. Kjo procedurë njihet si sulm i njohur 
mesazhi.  

 Sulmi i zgjedhurstego përdoret kur algoritmi i steganografisë dhe imazhi origjinal janë 
të njohur. Ky sulm ndodh kur stegoanalisti gjeneron imazhe-stego duke përdorur një 
algoritëm  stego dhe një mesazh të njohur. Qëllimi është  ekzaminimi i 
karaktersitikave që prodhohen nga imazhet-stego që mund të çojnë në përdorimin e  
disa algortimave steganografikë.  

 

5.7 Analiza e imazheve 
 
Nëse bëjmënjë krahasim mes metodave steganografikedhe kriptografike është gjetur se një 
nga metodat kryesore të përdorura zakonisht për Steganografi përfshin procesin e fshehjes së  
një mesazhi në piklate  imazhit. Imazhet janë mjeti më i përhapur që përdoret si bartës. 
Ekzistjonë mënyra të ndryshme për ta realizuar këtë gjë. Në disa metoda qëllimi është për të 
minimizuar ndryshimet në imazh dhe në disa të tjera qëllimi është për të ngulitur mesazhin në 
mënyrë të rastësishme në mënyrë që të jetë më e vështirë për tu zbuluar. Në disa metoda 
mund të ruhet më shumë informacion duke përdorur më shumë se një bit të ngjyrave që 
përfaqësojnë piklat. Kjo metodëmundëson ruajtjen e më shumë informacioni, por gjithashtu 
rezulton në formimin e më shumë ngjyrave të reja dhe nevojën për të përdorur një imazh 
fillestar që është i përbërë nga më pak ngjyra. Në disa metoda procesi i ruajtjen e 
informacionit mund të rezultojë në prodhimin e ngjyrave të reja në imazh dhe në disa metoda 
përdoren vetëm ngjyrat ekzistuese. Disa metoda të tjera përfshijnë përdorimin e një çelësi. Të 
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gjitha  këto karakteristika të ndryshme mund të përdoren individualisht ose të kombinuara për 
të prodhuar sisteme të reja.  

 

5.8 Mangësitë e Steganografisë 
 

Duke qenë se steganografia ka fituar popullaritet vetëm nëdekadat e fundit, ekzistojnëende 
mjaft të meta dhe dobësi të cilat kanë ende nevojë për përmirësime. Rrjedhimisht po 
zhvillohen shumë teknologji të reja steganografike. Ndër dobësitë kryesore mund të 
përmendim, nxjerrjen e të dhënave të fshehura dhe manipulimi i të dhënave të fshehura. 
 
 Nxjerrja e të dhënave të fshehura  Duke qenë se steganografia modifikon një skedar 

ekzistues që me shumë mundësi është në qarkullim në internet, një krahasim bitësh të 
imazhit të dhënë me të "njëjtin" skedar të dyshuar për përmbajte informacioni të 
fshehur mund të zbulojë përdorimin e steganografisë. Përveç kësaj, dy partitë e 
komunikimit mund të identifikohen lehtë si bashkëbisedues sekretë kur ata 
shkëmbejnë foto të cilat nuk kanë nevojë të shkëmbehen.   

 Bërja e të dhënave sekrete të pa dobishme Nëse një skedar identifikohet si i 
dyshimtë për fshehje të dhënash, ai mund të bëhet pre e sulmeve. Dikush mund të 
tentojë të nxjerrë këtë informacion sekret por gjithashtu mund të tentojë edhe ti 
shkatërrojë këto të dhëna. Nëse shkatërrimi i të dhënave kryhet pa ndikuar në cilësinë 
e imazhit bartës atëherë është  shumë e vështirë të kuptohet që imazhi është  
manipuluar dhe rrjedhimisht mesazhi që arrin në destinacionin final nuk është  ai që 
duhej por diçka tjetër e pavlefshme ose edhe e rrezikshme.  
 
 

5.8.1 Steganografia  Praktike: Watermarking Dixhital 
 
Në një kohë kur shumica e informacionit shpërndahet në formë dixhitale, është bërë gjithnjë e 
më e nevojshme për të siguruar një mjet me të cilin ky informacion të mund të identifikohet 
lehtë si pronësi të një entiteti. Watermarking Dixhital është një mjet me të cilin një imazh 
shënjohet në mënyrë të tillë që autori i tij të  mund të identifikojë me të drejtë çdo element të  
atij skedari. Për shembull, kompanitë që shesin fotografi për përdorim në faqet e internetit ose 
reklamat mund të ngulisin në foto watermarke për të identifikuar nëse për një fotografi në 
përdorim është paguar për të apo jo. Kohët e fundit ka pasur edhe kërkime të rëndësishme të 
në "gjurmët e gishtërinjve" (numrat serial të fshehura ose një grup karakteristikash që 
tentojnë të dallojnë një objekt nga objekte të tjera të ngjashme). Në përgjithësi, shenjat e 
gishtërinjve mund të përdoren për të zbuluar shkelësit e të drejtave të autorit, ndërsa 
watermarking mund të përdoret për ti ndjekur penalisht ata. Në mënyrë që watermarking të 
mos  bëhet pre e sulmeve është  e nevojshme që ai të ngulitet në fshehtësi dhe ky veprim 
mund të kryhet lehtësisht përmes teknikave të steganografisë. 



Elda Cina – Tezë Doktorate 

« Kompresimi dhe Mbrojta e Informacionit përmes Paraqitjes së të Dhënave me Kombinime» 
 

 
64 

 

5.9 Aplikimet e steganografisë 
 
Steganografia zë vend në shumë aplikacione të rëndësishme. 
Ajo mund të përdoret si një variacion i watermarking për kontrollin e të drejtave të kopjimit, 
mund të përdoret për të rritur fuqinë e motorëve të kërkimit për imazhe dhe ID smart (kartat e 
identitetit) të cilat kanë të ngulitur informacione personale të individëve. 
Aplikacione të tjera janë sinkronizmimi i audios – videos, qarkullimin e sigurt të 
informacioneve sekrete brenda kompanive, transmetimet televizive, paketat TCP/IP (për 
shembull një ID sekrete mund  të vendoset në një imazh për të analizuar trafikun e gjeneruar 
nga përdorues të veçantë, dhe gjithashtu ngulitjes së checksumeve-eve) [106]. 
 Petitcolas [107] nëpërmjet punës së tij tregon disa aplikime të tjera bashkëkohore. Një prej 
tyre është sistemi mjekësor i imazherisë, sipas të cilit të dhënat personale të pacientëve duhen 
mbajtur të  ndara nga të dhënat që shfaqen në imazhe (grafi, skopi, ekografi,etj), por nga ana 
tjetër duhet ruajtur një lidhje ndërmjet tyre. Kështu ngulitja e informacionit personal të 
pacientit në  imazh do të ishte e dobishme në zgjidhjen e këtij problemi. Steganografia mund 
të ofrojë një garanci themelore vërtetimi gjë të cilën asnjë mjet tjetër sigurie nuk mund ta 
ofrojë. 
 

Aplikimi i steganografisë në sistemin mjekësor është studiuar edhe nga Miaou [108] , 
Nirinjan dhe Anand [109], dhe Li [110]. 

Të inspiruar nga fakti që steganografia mund të ngulitet  si pjesë e një procesi normal 
printimi, firma e mirënjohur Japoneze Fujitsu ka zhvilluar një teknologji për të enkoduar të 
dhëna në një foto të pa zbërthyeshme për syrin njerëzor, por që mund të dekodohet nga një 
telefon celular me kamera. Këto tipe fotosh po përdoren si Barkode për të gjithë produktetqë 
dalin në treg duke zëvendësuar modelin e mëparshëm tëidentifikimit të tyre. 

 

Figura 23Steganografia e shprehur në Barkode 
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Kjo teknikë realizohet përmes transformimit të imazhit me ngjyra në komponentet përkatëse 
të cilësisë (Ang. Hue) intensitetit (Ang. Saturation) dhe vlerës (HSV). Me pas ato  nguliten në 
fushën e cilësisë sipas të cilës  syri i njeriut nuk është i ndjeshëm. 
Fushë tjetër aplikimi është mbrojtja e dokumenteve të skanuara nëpërmjet teknikës së vetë 
ngulitjes.Si shembull mund të marrim Cheddad [111]. I cili propozon një skemë sigurie që 
ofron mbrojtje dokumentesh të skanuara dhe gjithashtu ofron mundësi që ekspertë ligjorë të 
mund të aksesojnë dokumentet origjinale pavarësisht manipulimit që ju është bërë. 
 

5.10 Metodat e Steganografisë 
 
Duke qenë se tashmë ekzistojnë shumë metoda dhe teknika steganografike ne do të përpiqemi 
të tregojmë vetëm disa prej tyre që ne i konsiderojmë më të rëndësishme. 
Formati më popullor i imazheve në internet është padyshim GIF (GraphicsInterchange 
Format),JPEG (JointPhotographic ExpertsGroup), dhe diçka më pakPNG 
(PortableNetworkGraphics). Shumica e metodave janë zhvilluar duke pasur si fokus 
shfrytëzimin e strukturës së këtyre formateve, me disa përjashtime në literaturë për 
formatin BMP (Bitmap) për shkak të strukturës së thjeshtë të të dhënave.  
Në vitin 2000  Johnson [112] kreu një studim mbi steganografinë në imazhe i cili u 
përditësonte studimin e tij të mëparshëm të1990 për shkak të evoluimit shumë të shpejtë të 
kësaj fushe. Sipas tij metodat e steganografisë ndahen në: sisteme zëvendësimi, metoda 
transformimi, metoda të përhapjes së spektrit, metoda statistikore, metoda shtrembërimi, dhe 
metoda gjenerimi të bartësit. Ai nuk flet për historikun e steganografisë dhe as për aplikimet e 
saj. Gjithashtu ai nuk përfshin imazhe test për tu mundësuar lexuesve vizualizimin e 
koncepteve. 
 
Në 2006 Bailey dhe Curran [113], studiuan imazhet e tipit GIF përmes disa softwareve në 
rrafshin e hapësirës, por nuk dhanëndonjë vlerësim të teknikave apo software-ve dhe nuk 
kritikuan ndonjë nga algoritmet kryesore. Vlerësimi i tyre u krye përmes krahasimit 
tëimazheve origjinale dhe atyre stego. 

 

5.10.1 Steganografiae imazheve në rrafshin Hapësirës 
 

Në metodat e rrafshit të hapësirës një steganograf modifikon të dhënat sekrete dhe mjetin 
bartës,përmes kodimit në nivelin e LSB. Kjo metodë edhe pse më e thjeshtë, ka një ndikim 
më të madh krahasuar me dy lloje të tjera të metodave [114] 
 
Fingerprintedsecretsharingsteganographyforrobustnessagainstimage croppingattacks 
2005[115] 
Përdorën një teknikë hapësinore për të përftuar një steganografi për gjurmim (Ang. 
Fingerprinting) sekret të fuqishëm ndaj sulmeve të prerjes. Artikulli i tyre adreson më shumë 
efektet e prerjeve sesa të propozojnë teknika të reja.  
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A newapproachtoPersian/Arabictextsteganography 2006[116] 
Shfrytëzuan alfabetet e gjuhës arabe dhe Persiane për të fshehur mesazhet. Teknika e tyre nuk 
lidhet me logjikën e LSB, por e trajtojnë tekstin si imazh. Ndryshe nga gjuha angleze që ka 
vetëm dy shkronja me pika gjuhët e testuar kanë  një variacion më të larmishëm. Mesazhi 
sekret binarizohet dhe shkronjat me pika modifikohen sipas vlerave binare. 

 
Data hiding method using image interpolation,Computer Standards andInterfaces 2009[117] 
Autorët i ndanë imazhet në mostra sa gjysma e madhësisë së tyre dhe më pas përdorën një 
teknikë interpolimi të modifikuar, të quajtur  Interpolimi me fqinjësi mesatare (Ang. 
Neighbour Mean Interpolation NMI). 
 
Reversible imagehidingschemeusingpredictivecodingandhistogram shifting,  2009[118] 
Teknika e ndan imazhin në blloqe 5x5 ku imazhi i mbetur llogaritet duke përdorur 
parashikimin linear. Më pas të dhënat sekrete nguliten në imazhin e mbetur, dhe rindërtohet 
imazhi i plotë nga blloqet. Këto skema kanë avantazhin e ripërftimit të imazhit origjinal pas 
steganografisë. Kapaciteti i ngulitjes është i kufizuar. 
 
 

5.10.2 Steganografia e imazheve në rrafshin e frekuencës 
 
Zbulimi i ngulitjes së mesazheve sekrete përmes mekanizmit LSB ishte një arritje e madhe. 
Ajo funksionon perfekt në rastet kur nuk mashtrohet me HVS, por është e dobët ndaj 
sulmeve. Kjo dobësi mbulohet lehtësisht përmes transformimit në rrafshin e frekuencës. 
 
Mund të përdoret DCT gjerësish me kompresimin e videove dhe imazheve p.sh. kompresim 
me humbje JPEG. Koefiçentët e çdo blloku  DC kuantizohen përmes  një tabele kuantizimi 
(QT). Nëfigurën e mëposhtme tregohet një matricë e standartit JPEG. Logjikae përzgjedhje së 
tabelës bazohet  në eksperimentime që  përpiqen të ruajnë një balancë mes kompresimit të 
imazhit dhe faktorit cilësi.HVS dikton normën ndërmjet vlerave QT. 
 

16 11 10 16 24 40 51 61 
12 12 14 19 26 58 60 55 
14 13 16 24 40 57 69 56 
14 17 22 29 51 87 80 62 
18 22 37 56 68 109 103 77 
24 35 55 64 81 104 113 92 
49 64 78 87 103 121 120 101 
72 92 95 98 112 100 103 99 

 

Tabela 3JPEG sugjeron tabelën e kuantizimit të luminanceës në kompresimin DCT me humbje. 

 
Vlera e theksuar (16) përfaqëson koefiçentin DCT ndërsa vlerat e tjera janëkoefiçentë AC. 
Li dheWang  [119], prezantojnënjë teknikë steganografike që modifikon QT dhe ngulit 
bitet sekrete në mes të koefiçentëve të frekuencës. 
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Versioni i ri i QT  përdor 36 koefiçentë në secilin bllok 8x8 për të ngulitur të dhënat e tyre 
sekrete duke prodhuar një rezultat të kënaqshëm.Puna e tyre motivohet nga një tjetër 
paraardhëse [120]. 
Shumica e teknikave përdorin imazhet JPEG si mjet për ngulitjen e të dhënave të tyre. 
Meqenëse JPEG përftohet përmes transformimit DCT. Koeficentët e këtij të fundit 
përdoren për ngulitjen e informacionit sekret. Nëse ndryshojmë vetëm një koefiçent të 
vetëm i tërë blloku prej 64 piklave do të afektohej [121].Por meqenëse ndryshimet kryhen 
në rrafshin e frekuencës nuk do të ketë ndryshime të dukshme në imazhin bartës [122]. 
Sipas Raja et al [123],Metoda etransformimit të shpejte Furie (FFT) paraqet rrumbullakim të 
gabimeve, pra nuk është i përshtatshëm për komunikim të fshehur. Megjithatë, Johnson dhe 
Jajodia [124], mendonin ndryshe dhe e përfshinë atë në mesin e transformimeve të përdorura 
në Steganografi. Gjithashtu McKeon[125] shfrytëzoi Transformimin Diskret Furiet (DFT) 
2D për të gjeneruar steganografi në filma. 

Ndër algoritmet e parë që përdornin imazhet JPEG është algoritmiJsteg. Ky algoritëm  
ishte i fortë ndaj sulmeve vizuale, por në rrafshin e frekuencës dallohej ekzistenca e  të 
dhënave sekrete nëpërmjet shpërndarjes statistikore të koefiçentëve DCT. 

Ai dallohet lehtësisht nëpërmjet testit X2-test dhe për më tepër koeficentët DCT duhen 
trajtuar me ndjeshmëri.Wayner[126]tregoi që koefiçentët në kompresimin 
JPEGnormalisht vijnë si një kurbë dhe informacioni i ngulitur e shtrembëron atë.  
Manikopoulos etal. [127]diskuton një algoritëm që përdor funksionin e densitetit 
probabilitar (FDF) për të gjeneruar karakteristika diskriminuese për të ushqyer një sistem 
rrjete neurale e cila zbulon të dhënat e fshehura në këtë rrafsh. 
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5.11 Fushat e kërkimeve të mëvonshme 
 
Edhe Steganografia ashtu si simotrat e saj ofron shumë fusha dhe hapësira të reja eksplorimi 
për metoda të reja dhe përmirësime të metodave aktuale në fshehjen e informacionit. Ndër to 
mund të përmendim: 
 

 Steganografia në rrjeta 
 Steganografia linguistike 
 Steganografia shumë nivelëshe 
 Kapaciteti i steganografisë 
 Steganografia Batch 
 Steganografia në gjeometrinë 3D 
 Steganografia përmes paraqitjes me kombinime, e të tjera 
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KAPITULLI6 – Analiza e Studimit 
 

6.1 Hyrje 
 

Metodat e paraqitura në kapitullin  e dytë ishin disa nga metodat më të njohura që përdoren 
sot në fushën e kompresimit të imazheve. Në të njëjtin kapitull jemi përpjekur t’u ofrojmë 
edhe disa nga teknikat e zhvilluara në vitet e fundit të cilat sjellin përmirësim të cilësisë dhe 
normës së kompresimit krahasuar me metodat bazë. Në këtë kapitull prezantohet përpjekja 
jonë modeste për të dhënë një kontribut në fushën e kompresimit dhe mbrojtjes së 
informacionit. teknikat e propozuara bazohen mbi një ide ndryshe të paraqitjes së të dhënave,  
atë tëParaqitjessë të dhënave përmes kombinimeve. Kjo ide është njërisi në fushën e 
kompresimit dhe mbrojtjes së informacionit e cila është prezantuar për  herë të parë në Janar 
të vitit 2013  nga Prof. Habib Hamam në një konferencë të organizuar nga  IEEEi.  

Bazuar mbi këtë ide janë zhvilluar  gjithsej 6 teknika të reja në fushën e kompresimin dhe 
gjithashtu janë implementuar edhe dy teknika në fushën e mbrojtjes së informacionit, 
Kriptografisë dhe Steganografisë. Seksioni 6.3 tregon teknikën e parë të përdorur “ Numërimi 
sipas Variabilitetit”, seksioni 6.4 paraqet teknikën “Shtegu i Spirales”, seksioni 6.5 paraqet 
teknikën e parë me humbje “Shtegun e Spirales me plane binare”, seksioni 6.6 tregon 
aplikimine teknikës së “Shtegut të Spirales” në Kriptografi dhe Steganografi. Seksioni 6.7 
paraqet teknikën e “Paraqitjes përmes kombinimeve në rrafshin e frekuencës”, Seksioni 6.8 
paraqet teknikën e “Kompresimit të të dhënave numerike”, teknikë e cila mund të përdoret 
për kompresim me humbje dhe pa humbje informacioni. Seksioni i fundit paraqet teknikën 
“Kompresimimit me rigjenerim”.  

 

6.2 Kompresimi i imazheve përmes Paraqitjes me kombinime. 
 

Pavarësisht nga numri i madh i teknikave dhe algoritmeve të ndërtuar për kompresimin e të 
dhënave (vetëm për kompresimin e imazheve studiohen 30 të tilla në librin e David Solomon, 
2006) mund të themi se asnjëra prej tyre nuk është e përshtatshme për të gjithë tipet e të 
dhënave. Për këtë arsye kjo fushë studimi është gjithnjë në zhvillim. 

Ashtu sikurse është përmendur edhe në kapitullin e dytë ky studim bazohet mbi kompresimin 
e një tipi të dhënash: Imazhet. 

Deri tani janë zhvilluar dhe përdorur shumë metoda në fushën e mbrojtjes së të dhënave. Për 
shembull vetëm për kompresimin mund të përmendim:  
 Enkodimi Run length (RLE) 

                                                            
iH. Hamam “A new representation of data through combinations”, ICCAT 2013  
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 Huffman. 
 Kodimi Lempel-Ziv-Welch (LZW)  
 Kodimi Aritmetik 
 Ekodimi Delta  
 Kompresim i bazuar në transformim, ( Furie, Waveletwatermark etj). 

Të gjitha metodat e sipërpërmendura kanë në fokus ndërveprimet me përmbajtjen e imazhit 
pra me piklat e tyre dhe dërgimin e imazhit të ndryshuar në destinacion (tek marrësi). 
Ideja e Paraqitjes së të dhënave përmes kombinimeve, nuk e ndryshon informacionit brenda 
imazhit por e konsideron imazhin si një pjesë e tërë. Nëpërmjet saj nuk dërgohet tek marrësi 
imazhi ynë i përpunuar  por dërgohet një skedar i cili përmban një numër indeks dhe disa info 
shtesë në header për të konvertuar këtë indeks në imazh. Ky model quhet “Kompresim 
nëpërmjet Paraqitjes me kombinime”. 
Sipas këtij modeli mund të përftohet jo vetëm kompresim por gjithashtu krejt natyrshëm  
dalin në pah edhe opsione të reja për mbrojten e informacionit. 
 
 Le ta paraqesim më qartë këtë metodë. 
Ne e dimë fare mirë që për të shprehur një informacion të plotë duhet që numri i fjalëve të 
jetë më i madh ose i barabartë me numrin e pjesëzave të informacionit. Për shembull: 

 

 
Sipas shembullit,duhen8 fjalë për të shprehur 5 pjesëzat e informacionit që ne na 
nevojitet(objekti përbëhet nga 2 fjalë por mund të ishte edhe një, vendi përbehet nga tre fjalë, 
minimumi do të ishte një). Nëse ne heqim cilëndo prej tyre nga fjalia, informacioni që 
marrim do të mbetej i paplotë. Në një rast të tillë ne nuk mund të flasim për kompresim.  
Por nëse konteksti i bisedës tonë është  dita e djeshme në FE – UT, do të na mjaftonte të 
thoshim. 

 
 
Në këtë rast fjalët që përshkruajnë vendodhjen dhe kohën nuk janë të nevojshme sepse janë të 
ditura.  
Pjesa e panjohur e informacionit njihet si “Informacion eksplicit” ndërsa informacioni i 
njohur “Informacion implicit” si më poshtë: 
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Sipas shembullit të dytë ne kemi arritur ta kompresojmë informacionin nga 5pjesëza 
informacioni në 3 prej tyre ( nga 8 fjalë në 4). 
Pra për të përftuar kompresim informacioni na mjafton të kthejmë një informacion eksplicit 
në implicit. 
 

6.3 Paraqitja e sinjaleve 
 
Në terma të përgjithshëm  sinjalet diskretë 1-D, 2-D ose 3-D shprehen sipas një matrice me 
mostra të përcaktuara. Nëse këtë matricë e transformojmë atëherë përftojmë një tjetër matricë 
mostrash. Për shembull, nëse kryejmë transformimin Furie [128], matrica e përftuar do të 
ishte një matricë me mostra frekuencash. Kompresimi i sinjalit mund të kryhet si në rrafshin e 
sinjalit ashtu edhe në atë të frekuencës. Për shembull kompresimi JPEG [129] kryhet në 
rrafshin e frekuencës. Meqenëse transformimi Furie është kompleks ne mund të përdorim 
transformimin Kosinus ( Ang. Cosine) [130][131] në vend të tij. Edhe Kriptografia, 
Watermarking dhe Steganografia gjithashtu përdorin sinjalet e shprehur në formën e 
matricave. Dhe përpunimi i këtyre matricave mund të kryhet në rrafshin e sinjalit, të 
frekuencës ose të dyjave [132].  
Qëllimi është që të përpiqemi të kthejmë informacionin eksplicit në implicit. Konkretisht 
nëse merret në konsideratë një sinjal çfarëdo s  me tre mostra s[1], s[2], s[3], ku secila prej 
tyre mund të ketë njërën prej këtyre 3 vlerave 0, 1 dhe 2. Sinjali diskret s  do të shprehej sipas 
njërit prej 27 kombinimeve të mundshme të këtyre tre vlerave, si në tabelën e mëposhtme: 
 

Kombinimi s[1] s[2] s[3] 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 1 0 
4 0 1 1 
5 0 1 2 
6 0 2 0 
7 0 2 1 
8 0 2 2 
9 1 0 0 
10 1 0 1 
11 1 0 2 
12 1 1 0 
13 1 1 1 
14 1 1 2 
15 1 2 0 
16 1 2 1 
17 1 2 2 
18 2 0 0 
19 2 0 1 
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20 2 0 2 
21 2 1 0 
22 2 1 1 
23 2 1 2 
24 2 2 0 
25 2 2 1 
26 2 2 2 

 

Tabela 4 Të gjitha kombinimet e mundshme për tre mostra me tre vlera të mundshme secili 

 
Zakonisht për të ruajtur sinjalin në memorie ne shkruajmë një skedar i cili ka një etiketë 
(formatin, tipin, madhësinë etj) dhe vlerat e mostrave. Për thjeshtësi po e anashkalojmë pak 
etiketën (header). 
Për shembull sinjali që i korrespondon kombinimit 15  (s[1]=1, s[2]=2 dhe s[3]=0) ruhet në 6 
bite: 01  10  00 (e theksuar në tabelën e mësipërme). Pra ne na nevojiten 6 bite për të 
shprehur sinjalin diskret meqenëse për çdo vlerë 0, 1, 2 nevojiten dy bite. Nëse e shprehim 
tabelën e mësipërme në formën binare do të përftonim tabelën 2. 
 

Kombinimi  s[1] s[2] s[3] 
0 00 00 00 
1 00 00 01 
10 00 00 10 
11 00 01 00 
100 00 01 01 
101 00 01 10 
110 00 10 00 
111 00 10 01 
1000 00 10 10 
1001 01 00 00 
1010 01 00 01 
1011 01 00 10 
1100 01 01 00 
1101 01 01 01 
1110 01 01 10 
1111 01 10 00 
10000 01 10 01 
10001 01 10 10 
10010 10 00 00 
10011 10 00 01 
10100 10 00 10 
10101 10 01 00 
10110 10 01 01 
10111 10 01 10 
11000 10 10 00 
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11001 10 10 01 
11010 10 10 10 

 

Tabela 5 Kombinimet në formën binare. 

 
Vlerat s[1], s[2] dhe s[3] për  një rresht në tabelën 2 janë bitet që ruhen në kujtesë për të 
ruajtur një sinjal të dhënë.  
 
Ideja e paraqitjes së të dhënave me kombinime konsiston që, në vend të këtyre gjashtë biteve, 
sinjali mund të shprehet nga indeksi korrespondues i tyre. Për shembull nëse marret sërish 
kombinimi 15 (i theksuar në tabelë) vihet re që nevojiten vetëm 4 bite 1111, për ta shprehur 
këtë indeks në vend të 6 biteve 011000, që do të duheshin nëse  do të shprehej vetë sinjali.  
Në këtë formë  arrihet të përftohet një kompresim prej 33% (6/4 = 1.5:1) krejt natyrshëm pa 
pasur nevojë për të kryer transformime apo metoda komplekse.  
Nga tabela e mësipërme vërehet gjithashtu që për të gjithë kombinimet e mundshme na 
mjaftojnë 5 bite  për ta shprehur sinjalin që do të ofronte një kompresim prej të paktën 1 të 
gjashtën (6/5=1.2:1)  
Mbi këtë metodë mund të përdoren edhe metoda të tjera për të ofruar  kompresim më të lartë 
apo funksionalitete të tjera siç janë Kriptografia, Steganografia dhe Watermarking.  
 

6.4 Paraqitja e Imazheve 
 

Le të marrim sërish një sinjal me katër mostra  s[1], s[2], s[3] dhe s[4]  ku secili mund të ketë 
njërën prej tre vlerave 0, 1 dhe 2 por tashmë në formën e imazheve 2D si në figurë.   
 

 
s[1] 
 

s[2] 

 
s[3] 
 

s[4] 

Figura 24Shembull imazhi 

 
Sinjali diskret S shprehet nga njëri prej 81 kombinimeve të mundshme të këtyre tre vlerave. 
Si në tabelën e mëposhtme: 
 
 

Kombinimi s[1] s[2] s[3] s[4] 
0=0 00 00 00 00 
1=1 00 00 00 01 
2=10 00 00 00 10 
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3=11 00 00 01 00 
4=100 00 00 01 01 
5=101 00 00 01 10 
6=110 00 00 10 00 
7=111 00 00 10 01 
8=1000 00 00 10 10 
9=1001 00 01 00 00 
10=1010 00 01 00 01 
11=1011 00 01 00 10 
12=1100 00 01 01 00 
13=1101 00 01 01 01 
14=1110 00 01 01 10 
15=1111 00 01 10 00 
16=10000 00 01 10 01 
17=10001 00 01 10 10 
18=10010 00 10 00 00 
19=10011 00 10 00 01 
20=10100 00 10 00 10 
21=10101 00 10 01 00 
22=10110 00 10 01 01 
23=10111 00 10 01 10 
24=11000 00 10 10 00 
25=11001 00 10 10 01 
26=11010 00 10 10 10 
27=11011 01 00 00 00 
28=11100 01 00 00 01 
29=11101 01 00 00 10 
30=11110 01 00 01 00 
31=11111 01 00 01 01 
32=100000 01 00 01 10 
33=100001 01 00 10 00 
34=100010 01 00 10 01 
35=100011 01 00 10 10 
36=100100 01 01 00 00 
37=100101 01 01 00 01 
38=100110 01 01 00 10 
39=100111 01 01 01 00 
40=101000 01 01 01 01 
41=101001 01 01 01 10 
42=101010 01 01 10 00 
43=101011 01 01 10 01 
44=101100 01 01 10 10 
45=101101 01 10 00 00 
46=101110 01 10 00 01 
47=101111 01 10 00 10 
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48=110000 01 10 01 00 
49=110001 01 10 01 01 
50=110010 01 10 01 10 
51=110011 01 10 10 00 
52=110100 01 10 10 01 
53=110101 01 10 10 10 
54=110110 10 00 00 00 
55=110111 10 00 00 01 
56=111000 10 00 00 10 
57=111001 10 00 01 00 
58=111010 10 00 01 01 
59=111011 10 00 01 10 
60=111100 10 00 10 00 
61=111101 10 00 10 01 
62=111110 10 00 10 10 
63=111111 10 01 00 00 
64=1000000 10 01 00 01 
65=1000001 10 01 00 10 
66=1000010 10 01 01 00 
67=1000011 10 01 01 01 
68=1000100 10 01 01 10 
69=1000101 10 01 10 00 
70=1000110 10 01 10 01 
71=1000111 10 01 10 10 
72=1001000 10 10 00 00 
73=1001001 10 10 00 01 
74=1001010 10 10 00 10 
75=1001011 10 10 01 00 
76=1001100 10 10 01 01 
77=1001101 10 10 01 10 
78=1001110 10 10 10 00 
79=1001111 10 10 10 01 
80=1010000 10 10 10 10 

 

Tabela 6: Kombinimet e shprehura në formë binare për një imazh me 4 pikla ku secila mund të ketë tre vlera të 
mundshme. 

 
 
Vlerat  s[1], s[2], s[3] dhe s[4] për  një resht në tabelën 3 janë bitet që duhen shkruar në 
kujtesë për  të ruajtur sinjalin e dhënë.  Për shembull për sinjalin s me numër kombinimi 7  
(s[1]=0, s[2]=0, s[3]=2 dhe s[4]=1) nevojiten 8 bite, përkatësisht: 00 00 10  01 (e theksuar në 
tabelën 3).  
Në vend të këtyre 8 biteve, sipas Paraqitjes me kombinime, ruhen bitet e nevojshme  për  të 
shkruar numrin e kombinimit i cili është 7 = 111. Në këtë rast mjaftojnë vetëm 3 bite në vend 
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të 8  biteve të metodës së drejtpërdrejtë.  Kjo zgjedhje sjell një normë kompresimi prej  5/8-
ave ( 8/5=1.6:1). Për  çdo kombinim, nevojiten maksimumi 7 bite  për ta shprehur sinjalin, që 
do  të thotë se përftohet një kompresim prej të paktën 1 të tetën (norma e kompresimit është : 
8/7=1.14:1).  
 

6.5 Kriptim i natyrshëm 
 
Bazuar sërish në tabelën 3, në rast se ndryshohet rendi i renditjes së kolonës  së indekseve në 
mënyrë krejt të natyrshme përftohet kriptim i informacionit. Sigurisht që të dy palët, dërguesi 
dhe marrësi duhet të bien dakord për renditjen e zgjedhur. Për personat e paautorizuar  sinjali 
i marrë do të ishte i pavlefshëm nëse  ata do bazohen në mënyrën  e drejtë të renditjes sipas 
tabelës 4. 
 

6.6 Teknika e Kompresimit të imazheve përmes Variabilitetit 
 

Çdo imazh prezantohet si matricë 2 dimensionale (kombinim dy – dimensional) piklash ku 
çdo pikël përfaqësohet nga një numër i caktuar bitesh 8 – 16 – 32. Për ta ruajtur imazhin në 
kujtesë duhet regjistruar i gjithë seti i piklave. Nëse vendosen të gjithë kombinimet e 
mundshme të atyre piklave sipas një rendi të caktuar atëherë numri i rreshtit (indeksi) që i 
përkon imazhit origjinal do ta përcaktojë në mënyrë unike atë imazh. Në këtë mënyrë,  në 
vend të imazhit origjinal,në memorie mund të ruhet ky  numër indeks. Sipas Hamam, ky 
numër  mund të zërë hapësirë nga 1 -- 2log (madhësisë  së imazhit) bite. Gjithashtu sipas këtij 
këndvështrimi imazhi origjinal mund të rindërtohet sërish kurdo që të lindë nevoja për të. 
Nëse renditja  realizohet në mënyrë të zgjuar mund të përftohen numra të vegjël indeksi që do 
të thotë më pak bite të nevojshëm  për ta paraqitur atë. Sigurisht nuk duhet lënë pa përmendur 
informacioni shtesë inevojshëm për tu shtuar në header në lidhje me metodën e përdorur. 
Sipas këtij këndvështrimi mund të përfitohet jo vetëm mundësi kompresimi por edhe hapësira 
të reja për kriptografi, watermarking dhe steganografi përmes manipulimit dhe renditjes së 
këtyre kombinimeve.  
Për thjeshtësi eksperimentimi, studimi ynë është limituar në imazhet me nivele grije.  
Përpara se të paraqesim teknikën tonë të parë le të tregojmë diçka më shumë në lidhje me  
Paraqitjen e imazheve përmes kombinimeve.  
 

6.6.1 Renditja sipas histogramës 
 
Nëse marrim një imazh me përmasa 2 x 2 pikla (W=2 dhe H=2).  Secila prej tyre mund të 
ketë një vlerë ndërmjet 0 dhe 255=L-1. Ku L përfaqëson numrin e niveleve të grisë. 
Kombinimet e mundshme për një imazh me këto përmasa do të ishin  LWxH= 2562x2 meqë 
kemi 4 pikla dhe secili prej tyre mund të ketë vlerë nga 0 deri L-1 (L=256). Meqenëse numri 
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total i kombinimeve është  2564= 232, atëherë indeksi i cilitdo nga imazhet e kësaj përmase do 
ishte ndërmjet 0 dhe 232-1. Për të ruajtur këtë indeks do të nevojiteshin 1 – 32 bite. 
Që nga ky moment përfitohet hapësirë përkundrejt metodës konvencionale të Paraqitjes të 
imazheve me nivele grije (PGM:  Portable Graymap format ), e cila do të kërkonte çdo herë 8 
bite për secilën pikël. Nëse numri i kombinimit është i vogël atëherë do të nevojiten më pak 
bite. Norma e kompresimit do të varionte: 
 

2

2

(log ( ))min :1
( log ( ))

W x H x roundup L
roundup W x H x L

=  

 
deri në (kombinimi i parë 0 dhe 1): 
 

( )( )2max log :1W H roundup L= × ×  

 
 
Një mënyrë për të rritur normën e kompresimit është përdorimi i histogramës [133]. 
Histograma nxjerr në pah nivelet e grisë më të shpeshta.  
Duke supozuar  një nivel grije g (për shembull g=50) përsëritet G herë (G=2) në imazh, 
atëherë numri i kombinimeve të mundshme do të ishte GHWG

HW LC −×
×

− )1( = C2

4
x 2552= 

390150~219. Në këtë rast do të na nevojiteshin 19 bite në vend të 32  biteve të modelit klasik të 
kompresimit. Gjithsesi nuk duhet harruar të merret në konsideratë edhe fakti i shtimit të 
informacionit në header që vlera 50 përsëritet 2 herë. Për këtë arsye nevojiten ( )HW ×+ 2log8 = 
8+2 bite shtesë. Niveli gri g=50 shprehet me 8 bit dhe shpeshtësia e tij G=2 shprehet me 2 bit. 
Si rezultat nevojiten 29 bite në total. 

Në përgjithësi  numri i biteve të nevojshëm do të ishte: 

( )HWL GHWG

HW
C ×++− −×

× 2log8))1(2(log  

 
Dhe norma e kompresimit: 
 

( )HWLC
HWCR

GHWG
HW ×++−

××=
−×

× 22 log8))1((log
8

 
 

6.6.2 Renditja e kombinimeve sipas variabiliteti të imazhit 
 

Teknika e parëme të cilën ne kemi punuar bazohet mbi teknikën e histogramës duke i shtuar 
karakteristikën e variabilitetit të imazheve i  [134]. Për të përllogaritur variabilitetin ne 
përdorim derivatet e tyre. 

                                                            
iE.Cina, H.Hamam Increasing Compression Rate Of Images Through The Method Of Numbering 
Combinations ISTI 2013 
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Bazuar mbi vetinë e variabilitetit të imazheve mund të themi që jo të gjithë rreshtat e tabelës 
së kombinimeve rezultojnëimazhe me kuptim. Një imazh i korruptuar (Ang. garbled) nuk ka 
ndonjë kuptim përveçse në rastin kur është i kriptuar. Një imazh i tëri i zi apo që përmban 
vetëm  një nivel grije nuk ofron ndonjë informacion. 
Për të tillë tipe imazhesh ne mund të caktojmë numra të mëdhenj kombinimi (indeksi) duke 
qenë se ato nuk janë shumë të përdorshëm. Për analogji imazheve me kuptim përpiqemi tu 
caktojmë numra të vegjël kombinimi. Meqenëse këta të fundit kanë probabilitet të madh për 
të ndodhur ne  mund të përftojmë norma  më të larta kompresimi.  
Le të marrim në konsideratë një pikël (m,n) dhe fqinjët e saj përreth siç paraqitet në figurën e 
mëposhtme. 

 
N 

M 
      
  m,n   
      

Figura 25 Një pikël imazhi dhe fqinjët e tij më të afërt 

Derivati diskret i kësaj pikle është : 
 

( 1, 1) ( , )

( 1, 1) f(m,n)
| ( 1, 1) ( , ) |
| ( , 1) ( , ) |
| ( , 1) ( , ) |
| ( 1, ) ( , ) |

( , ) | ( 1, ) ( , ) |
8

f m n f m n

f m n
f m n f m n
f m n f m n
f m n f m n
f m n f m n

df m n f m n f m n
dxdy

+ + − +

− − − +

− + − +
+ − +
− − +

+ − +
− −

=  

 

 
 
Për sinjale 1D shprehja mund të thjeshtohet si më poshtë: 
 

( ) ( ) ( )1
df n

f n f n
dx

= + −  

 
Nëse marrim në konsideratë të gjithë sinjalin 1D ( N mostra) do të përftonim: 
 

( ) ( ) ( )
1 1

1 1

1
n n

N Ndf n
S f n f n

dx =

− −

=

= = + −∑ ∑  
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Meqenëse  ( )  0 255df n
dx

≤ ≤   vlerat minimale dhe maksimale të S do të jenë:  

max ( 1) x 255
min 0

S N
S

= −
=

 

 
Për sinjalet 2D (imazhet), ne përftojmë: 
 

( )1

1

1

1

,M N

m n

df m n
S

dxdy=

−

=

−

= ∑∑  

 

Kështu, meqenëse  ( , )  0 255df m n
dxdy

≤ ≤  vlerat minimale dhe maksimale të S do të jenë:: 

 
max ( 1) ( 1) ( 1)

 
min 0

 

S M x N x L

S

= − − −

=
 

 
Po çfarë na tregon S? 
S paraqet një njësi  matëse të variabilitetit. Ajo na jep një ide nëse piklat e një imazhi variojnë 
shumë (imazhe të eksituar), variojnë pak (imazhe të qeta) apo variojnë në mënyrë të 
moderuar. Këta të fundit quhen imazhe me kuptim (imazhe të zakonshëm).  

 
Figura 26  Variabiliteti i një  imazhi 

 
 
Sipas këtij këndvështrimi imazhet me S shumë të vogël  pranë Smin apo ato me S shumë të 
madhe pranë Smaxkonsiderohen imazhe pa kuptim dhe duhet të renditen në fund të tabelës. 
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Imazhet me S mesatare konsiderohen si imazhe me kuptim dhe duhen vendosur në fillim të 
tabelës së kombinimeve. 
 
 
 
 

6.6.3 Analiza 
 
Për shembull le të marrim një rang shumë të thjeshtë imazhesh me 6 pikla (N=6), ku secili 
prej tyre mund të marrë tre vlera 0 (e zezë), 1 (gri) ose 2 (e bardhë).  Pas përllogaritjes së të 
gjithë kombinimeve janë përftuar  rezultatet e pasqyruara në tabelën e mëposhtme: 
Ajo çka ne duhet të bëjmë është të riorganizojmë tabelën sipas këndvështrimit të mësipërm në 
mënyrë të tillë që të përftojmë norma kompresimi më të larta. 

( ) ( )6 1 3 1 10 Smin 0Smax = − × − = =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8 Rirenditja e imazheve sipas variabilitetit    Tabela 7 Numri i imazheve me të  njëjtën vlerë S 

Tabela e dytë tregon  një mënyrë riorganizimi të kombinimeve e cila vë në fillim të tabelës  
imazhet me kuptim dhe alternon deri në fund të saj imazhet pa kuptim. 
Sipas këtij këndvështrimi për grupin e parë me S mesatare do të kishim këto rezultate 
krahasuar me mënyrën e drejtë  të ndërtimit të tabelës së kombinimeve:  

Vlera e S Përsëritet 

0 3 

1 20 

2 70 

3 120 

4 180 

5 136 

6 122 

7 44 

8 28 

9 4 

10 2 

Indeksi Vlera e S Përsëritet Nr i biteve 

 0 - 135 5 136 9 

136 – 257  6 122 9 

258 – 437  4 180 9 

438 – 481  7 44 9 

482 – 601  3 120 10 

602 – 629  8 28 10 

630 –699  2 70 10 

700 –703  9 4 10 

704 – 723  1 20 10 

724 - 726 0 3 10 

727 -728 10 2 10 
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Nëse ndërthurim teknikën e histogramës me teknikën e propozuar të variabilitetit do të 
përftonim norma edhe më të larta kompresimi. Ky aspekt është lënë i hapur për studime të 
mëvonshme. 

6.7 Teknika e shtegut të Spirales 
 

Për të transportuar  imazhet  në mjetet e transmetimit fillimisht nevojitet transformimi i tyre 
në sinjale 1 dimensionale dhe pastaj konvertimi nësistemin binar. Metoda konvencionale e 
transformimit është sipas renditjes së rreshtave njëri pas tjetrit. Më pas  gjendet  indeksi nga 
tabela e kombinimeve dhe dërgohet  skedari  në destinacion. Për të rimarrë imazhin origjinal 
kryejmë hapat e kundërta.  

Kjo është një metodë që pa diskutim  ofron kompresim të kënaqshëm  por nëse ne duam të 
përfitojmë nga  teknikat e seksionit paraardhës, Histogramës dhe variabilitetit të imazhit ne 
kemi propozuar një mënyrë tjetër të transformimit të imazhit.  

Teknika që ne propozojmë quhet “Shtegu i Spiralesi [135]”. Kjo teknikë i  kënaq  të dy 
teknikat e mëparshme si edhe ofron  përparësi të reja. Sipas saj ne e fillojmë ndërtimin e 
sinjalit një dimensional në piklën  me  vlerën  më të përsëritur dhe vazhdojmë rrugëtimin  
përmes  njëspiraleje si në shembullin e mëposhtëm. 

 

                                                            
iTermi “Shtegu i Spirales” është një term i zgjedhur nga ne për të emërtuar teknikën e propozuar dhe nuk ka  
lidhje të drejtpërdrejtë me  M. Alptekin Engin and Bulent Cavusoglu ,ose B.C. Vemurie etj. 
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Figura 27  Shtegu I Spirales
 

Sipas kësaj spiraleje do të përftohej vektori i mposhtëm: 

154 154 123 123 154 180 180 180 123 154 154 166 149 166 167 123 136 128 128 136 

Figura 28Vektori një dimensional 

 

6.7.1 Pse veprohet kështu? 
Bazuar në teorinë e variabilitetit apo “Principin e kompresimit të imazheve [136]” i cili 
bazohet në sjelljen e imazheve reale, nëse për shembull, transformimi nga matrice 2 
dimensionale në vektor 1 dimensional fillon nga  pika me nivel grije 154 (vlera më e 
përsëritur), probabiliteti është shumë i lartë që nivelet 155 dhe 153 (të cilat duhet të gjenden 
pranë 154)  janë gjithashtu shumë të përsëritura. Për këtë arsye ne kemi vendosur të fillojmë 
numërimin e indekseve nga  imazhi me “variabilitet mesatar”. Kemi quajtur imazh me 
variabilitet mesatar atë imazh piklat e të cilit variojnë nga pika e parë duke u rritur ose zbritur 
me një. Sipas shembullit të dhënë imazhi me variabilitet mesatar do të ishte: 

  

 

154 155 153 156 152 157 151 158 150 159 149 160 148 161 147 162 146 163 145 164 

Figura 29Imazhi me variabilitet mesatar 

Ky kombimin do të jetë kombinimi me indeks zero i tabelës së kombinimeve dhe mbushja e 
tabelës do të realizohej duke përdorur një algoritëm të ngjashëm me atëtë ndërtimit të imazhit 
me variabilitet mesatar. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

154 155 153 156 152 157 151 158 150 159 149 160 148 161 147 162 146 163 145 164 

 

154 154 123 123 154 180 180 180 123 154 154 166 149 166 167 123 136 128 128 136 
Figura 32. a) Imazhi me indeks zero nga ideja origjinale. b) Imazhi me indeks zero sipas teknikës së shtegut të 

spirales, c) imazhi konkret. 
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Sipas këtij këndvështrimi, imazhi real i marrë në studim, ndoshta nuk do të jetë në fillim të 
tabelës  por sigurisht shumë afër tij.  

Një çështje që duhet  marrë në konsideratë është se cila  pikë që kënaq  histogramën  duhet 
marrë si pikë fillestare, meqenëse janë shumë prej tyre. Bazuar mbi elementet matematikore 
dhe analizave të shumta ne kemi dalë në përfundimin që për  të optimizuar pikën  fillestare të 
imazhit duhen llogaritur variabilitetet e secilës spirale që kënaq kushtin e histogramës. Prej 
tyre zgjedhim atë që ka  variabilitetin më të ulët. Sipas formulës së mëposhtme: 

1

( ) ( 1)
( )

N

i

a i a i
f x

N=

− −
= ∑  

Pra pika më e mirë e fillimit është pika e parë e vektorit me f(x)më të vogël.
.
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6.7.2 Devijimi nga ideja origjinale. 
 

Sipas Hamam për çdo imazh përftohet një indeks i vetëm. Praktikisht kjo gjë është e 
pamundur për shkak të limitimeve hardware-ike. Numri i kombinimeve rritet në mënyrë 
eksponenciale në varësi të madhësisë së imazhit.  

Nr i kombinimeve = Lmadhësi e imazhit= 256 madhësi e imazhit = 2 8 x madhësi e imazhit 

 dhe Nr i biteve = 8 x madhësie imazhit. 

Meqenëse tipi më i madh i variablave numerike është double atëherë  numri maksimal indeks 
që mund të procedohet është 64 bite i gjatë i cili rrjedhon në një madhësi imazhi me vetëm 8 
pikla. Ndërkohë që imazhet e përdorura sot janë të përmasave disa qindra herë më të mëdha 
sesa kaq. 

Ekziston edhe një tip tjetër variabëli numerik i quajtur “Variable precesion integer” i cili 
mund të operojë me numra më të mëdhenj por ne nuk e kemi marrë në konsideratë për dy 
arsye: 

 E para, koha e ekzekutimit është shumë e madhe aq sa për ta  bërë përdorimin e tij të 
padobishëm 

 E dyta, ky tip variabli është ende eksperimental dhe nuk ofron 100% siguri të 
precesionit. 

Për  këtë arsye ne nuk mund ta  zbatojmë metodën e Paraqitjes përmes kombinimeve sipas 
kontekstit të shprehur nga profesor Hamam.  Praktikisht ne jemi të detyruar ta ndajmë 
imazhin në dritare  të vogla. 

 

6.7.3 Hapat e Algoritmit 
 

Meqenëse imazhet nuk mund të konvertohen në një indeks të vetëm atëherë e copëzojmë atë 
në dritare të vogla. Për çdo dritare aplikojmë spiralen dhe si rezultat marrim një grup 
indeksesh në vend të një të vetmi që citohet në metodën origjinale. Ndarja në dritare të vogla  
e ul performancën e rezultateve, si pasojë e rritjes së madhësisë së headerit nga numri i 
dritareve, pikla më e përsëritur për  secilën prej tyre e të tjera. Por pavarësisht nga këto limite 
rezultatet e teknikës janë mjaft të kënaqshme Për  një performancë pak më të lartë ne  
aplikojmë teorinë e Paraqitjes me kombinime edhe tek headeri.

 
Algoritmi që ne kemi ndërtuar kalon nëpër këto hapa: 

1. Ndajmë imazhin në blloqe (dhe për çdo bllok): 

a. Llogarisim Histogramën 
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b. Gjejmë piklën fillestare 

c. Llogarisim piklën fillestare më të mirë 

d. Ndërtojmë vektorin njëdimensional duke u nisur nga pikla fillestare 

e. Ndërtojmë imazhin me variabilitet mesatar 

f. Llogarisim indeksin 
 

2. Mbledhim grupin e indekseve dhe dërgojmë...... 
 

Hapat e kundërt që do të ndjekë marrësi do të jenë: 

1. Ndajmë indekset 

2. Ndërtojmë blloqet sipas zbërthimit të indekseve 

3. Ri mbledhim imazhin origjinal 
 

Siç mund të vihet re nga hapat e algoritmitprocesi i dekompresimit  është më i thjeshtë dhe 
më i shpejtë se ai i kompresimit. 
 

6.7.4 Rezultate 
 

Një numër i konsiderueshëm imazhesh janë marrë në shqyrtim për të vlerësuar performancën  
e algoritmit të propozuar. Janë testuar imazhe me përmasa dhe përmbajtje të  ndryshme. Sipas 
kësaj teknike ne përftojmë një normë kompresimi 4:1 në të gjitha rastet e mundshme. Pra 
mund të themi që kompresimi përmes Shtegut të Spirales është një teknikë e pavarur nga 
imazhi. 

Kjo normë kompresimi është dukshëm  më e lartë se metodat tradicional të cilat arrijnë në një 
raport rreth 2:1i. Gjithashtu kjo normë kompresimi do të ishte shumë më e lartë nëse hararët 
do të mund të procesonin numra të mëdhenj. Kjo do të thotë që në të ardhmen norma e 
kompresimit do të rritet edhe më shumë.  

  

                                                            
iHandbook of DataCompression, Fifth Edition,David Salomon, With Contributions by David Bryant, Giovanni 
Motta ISBN 978-1-84882-902-2 e-ISBN 978-1-84882-903-9, DOI 10.1007/10.1007/978-1-84882-903-9, _c 
Springer-Verlag London Limited 2010, faqe 19 
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6.8 Kompresimi përmes Shtegut të spirales dhe Planet Binare 
 
Në seksionin paraardhës  u tregua një teknikë kompresimi pa humbje  ku imazhi origjinal 
rigjenerohet identik siç ishte përpara përpunimit. Ky tip kompresimi imazhesh është shumë i 
rëndësishëm  në fushën e mjekësisë, vizatimeve teknike, apo astronomisë ku saktësia e të 
dhënave  është shumë thelbësore. Në këtë seksion do të paraqesim një variant me humbje të 
teknikës së spiralesi [137] i cili gjithashtu mund të përdoret në fushat e mësipërme ku saktësia 
është kritike.Kjo për shkak se humbjet që përftohen nga kjo teknikë janë pothuajse të 
padallueshme. 
Imazhet që ne marrim në konsideratë janë imazhe me precizion 8 bit/pikël (bpp precesion). 
Çdo pikël ka një vlerë ndërmjet 0 dhe 255 (nivele grije). Nëse  i konsiderojmë të dhënat 8 
bpp në formën  e  planeve binare, secili plan shoqërohet me një pozicion në prezantimin binar 
të piklës. Pra një e dhënë 8  bitëshe është një set  prej  8 planesh binare. Secili plan mund të 
ketë një vlerë 0 ose 1 në secilën nga piklat e imazhit, por të gjitha bashkë përbëjnë një Byte 
me vlera nga 0 në 255. Figura e mëposhtme ilustron ndarjen e një imazhi në planet binare 
përkatëse. Plani me vlerë më të ulët  është plani LSB  dhe plani më i lartë ai MSB.  
 

 
Figura 30Shembull i ndarjes së një imazhi në plane binare 

 
 Propozimi ynë është të sakrifikojmë disa nga planet binare për të arritur një normë 
kompresimi më të lartë se  ai i përmendur në seksionin më lart. Bazuar në eksperimente u 
arrit në konkluzion që me heqjen e dy planeve binare më të ulta përftojmë një normë 
kompresimi të barabartë me 5.3333..:1.  
Humbja e përftuar sipas këtij këndvështrimi është shumë e ulët (për të mos thënë e pa 
konsiderueshme) për shkak se heqja e dy planeve binare të ultë do të ndryshonte vetëm  
intensitetin e nivelit të grisë deri në 3 nivele. Më saktësisht: 

 
Plani binar 8 = 1*20=1 
Plani binar 7 = 1*21=2 

 

                                                            
iCompressing 2D Images through data representation using spiral path, E. Cina, E. Aliaj, H. Hamam, ISTI 

2014 
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Kjo diferencë është pothuajse e pamundur të dallohet edhe nga syri më i stërvitur. Nga 
studimet sistemi HVS toleron deri në heqjen e katër planeve binare.  Si rrjedhojë mund të 
thuhet me plot gojën  që kjo teknikë kompresimi është pothuajse pa humbje. 
 

6.8.1 Rezultate 
 
Për të vlerësuar performancën e algoritmit janë kryer një sërë eksperimentesh. Janë testuar 
imazhe me përmasa dhe përmbajtje të ndryshme. Sipas kësaj teknike ne arritëm të përftonim 
një normë kompresimi Cr=5.333:1 në çdo rast. Më poshtë jepen disa shembuj konkretë dhe 
rezultatet përkatëse. Imazhet ilustrohen të shoqëruar me gabimin real dhe të intensifikuar. 
 

 
 

 

 

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image
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Figura 31 Shembuj imazhesh ( Lena, Asja, Perime, Majmuni, Fëmijët, Ajla ) 

Më poshtë paraqiten detaje numerike  të imazheve të mësipërme: 
Imazhi Lena Asja Perime Majmuni Fëmijët Ajla 
Pikla (përmasat) 256-256 640-480 512-512 256-256 1600-1200 970-720 
(RMS) 1.87 1.84 1.87 1.87 1.87 1.92 
(PSNR)  dB 42.69 dB 42.93 dB 42.69 dB 42.69 dB 42.78 dB 42.56 dB 
(SNR) 5.039.900 5.342.941 4.954.313 5.224.803 3.354.280 8.702.531 

 (SSIM) 0.9919 0.9890 0.9889 0.9969 0.9849 0.9916 
 
Siç mund të vihet re qartë nga rezultatet, humbja e informacionit është pothuajse e 
paperceptueshme. Ashtu sikurse modeli i shtegut të spirales kjo teknikë është e pavarur nga 
përmasat dhe përmbajtja e imazhit.  
Heqja e planeve binare, përveç rritjes së normës së kompresimit ofron gjithashtu një 
performancë më të mirë përpunimi. Duke përdorur pikla të  përfaqësuara nga 6 bite ofrohet 
mundësia e të punuarit me numra me bazë 64 në vend të bazës 256, gjë e cila rrjedhon në një 
tabelë më të vogël kombinimesh, blloqe më të mëdha dhe më pak indekse. Më konkretisht 
koha e përpunimit të imazhit përgjysmohet. 
 

6.9 Aplikime të tjera  të teknikës së  spirales 

6.9.1 Aplikimi i teknikës së Spirales në Kriptografi 
 
Teoria e Paraqitjes të informacionit përmes kombinimeve gjen hapësirë të madhe aplikimi jo 
vetëm në fushën e kompresimit të imazheve por edhe në atë të sigurisë së informacionit. Një 
version të thjeshtë të aplikimit të kësaj teknike jemi përpjekur t’ua servirim përmes shtegut të 
spirales. Në seksionet e mësipërm është përmendur që për të optimizuar normën e 
kompresimit duhet të zgjidhet ajo spirale e cila ka variabilitetin më të vogël. Nëse hiqet dorë 

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image

Original BW Image Final BW Image Actual Error Image Intensified Error Image
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nga ky optimizim, mund të zgjidhet një mënyrë sekrete për fillimin e spirales për secilën 
dritare të imazhit. Konkretisht në këtë shembull është marrë në konsideratë shpërndarja e 
rastësishme (rëndom) për të aplikuar  modelin tonë. Figura e mëposhtme paraqet outputin e 
programit që është zhvilluar. 

 

Figura 32Imazh i kriptuar dhe kompresuar sipas modelit të spirales
 

Matrica e kriptuar do të ketë madhësinë (numri i blloqeve, madhësia e bllokut2) dhe 
gjithashtu do të kemi një matricë me çelësa me madhësi (numri i blloqeve, 2). Në këtë rast 
nuk do të kishim normën e kompresimit prej 4:1 por 3.6:1 raport i cili përsëri është mjaft i 
kënaqshëm krahasuar me modelet tradicionale. Kuptohet që aplikacioni i mësipërm është një 
rast modest i cili nuk tregon plotësisht fuqinë e paraqitjes përmes kombinimeve por tregon që 
kjo është një fushë studimi shumë premtuese e cila do të jetë pjesë e fokusit të studimit tonë 
të mëtejshëm.  

6.9.2 Aplikimi i teknikës së Spirales në Steganografi 
 
Është zvhilluar një program i cili ndërthur teknikën e shtegut të Spirales me teknikën 
steganografike LSB. Në këtë program kemi preferuar të ngulisim një informacion teksti 
brenda imazhit. Ideja kryesore është që ngulitja të bëhet në një nga piklat e çdo spiraleje. 
Konkretisht ngulitja është bërë në piklën e fundit të çdo spiraleje të ndërtuar. Sipas këtij 
arsyetimi numri i karaktereve që mund të fshehim brenda imazhit do të ishte i barabartë me 
numrin e spiraleve/8 që do të thotë që ky model mund të përdoret kryesisht për identifikimin 
e të drejtave të autorit.  
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Figura 33Ngulitja e një mesazhi në imazh 

 

Figura 34Histogramat përkatëse të imazhit origjinal dhe imazhit me mesazh të ngulitur 

Humbja  e informacionit është plotësisht e pakonsiderueshme. Zhvillimi i mëtejshëm i këtij 
programi në kontekst të fortësisë së ngulitjes do të jetë fokus i punës tonë në vazhdim. 
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6.10 Teknika E Paraqitjes Permes Kombinimeve në Rrafshin e 
Frekuencës 

 
Imazhet ashtu sikurse edhe tipet e tjera të të dhënave mund të përpunohen në dy rrafshe: Në 
rrafshin e hapësirës  dhe në rrafshin e frekuencës. Zakonisht transformimi i sinjalit në rrafshin 
e frekuencës  realizohet për të dekorreluar piklat fqinje. Transformimi i imazheve mund të 
kryhet ose përmes  modelit diskret Furie i cili është kompleks ose përmes transformimit 
Kosinus, i cili ka gjetur terren më të gjerë për shkak të thjeshtësisë së tij për  komponente 
reale. Një nga standardet më të njohura që përdor këtë transformim është JPEG 
[138][139][140]. 
Teknika e propozuar dhe e zhvilluar  nga ne bazohet pikërisht mbi këtë transformim. Ne 
bazohemi mbi disa hapa fillestare të standardit JPEG dhe më pas i implementojmë teknikën e 
Paraqitjes përmes kombinimeve i  [141]. Ashtu sikurse edhe JPEG ne ofrojmë një model 
kompresimi me humbje.  
 
Sipas JPEG: 

1. Përpara se të realizohet kompresimi, imazhi ndahet në blloqe me 8x8 pikla 
2. Spostohen nivelet e grisë nga 0 – 255 në 127 – 128 
3. Transformohen në rrafshin e frekuencës sipas transformim Kosinus (DCT). Deri në 

këtë moment asgjë nga informacioni nuk ka humbur.  
4. Blloku kuantizohet sipas një modeli të mirë studiuar. Koefiçentët e kauntizuar  

llogariten sipas formulës: 

=  0.5ij
ij

ij

l
Q
θ 

+ 
 

  (1) 

 
Ku Qij është elementi i (i,j)-të i tabelës së kuantizuar.  

5. Ndërtohet vektori 1D sipas një zig – zagu 
6. Zbatohet modeli RLE ( Run Length Encoding). 

 
Teknika e propozuar nga ne është e ngjashme me formatin JPEG deri në hapin e 4. 
Hapi i pestë ndryshon nga origjinali pasi kahu i zigzagut është i kundërt. Kjo procedurë 
kryhet  për  shkak se në hapin e gjashtë kur ne të aplikojmë teorinë e Paraqitjes përmes 
kombinimeve, renditja e numrave në rendin rritës  do të rrjedhonte në një numër  indeksi 
konsiderueshëm më të vogël se në rastin kur numrat do të ishin në rendin zbritës. Për 
shembull: nëse kemi tre pikla ku vlera maksimale e grisë është 3 atëherë kombinimi 0 1 3 me 
indeks=0*42+1*41+3*40= 4 ndërsa kombinimi 310 do të kishte indeksin= 3*42+1*41+0*40= 
52. 
 
                                                            
iE. Cina, E. Aliaj, H. Hamam, Increasing compression rate of Images through Data Representation Using Spiral 
Path and Biplanes,International Journal of Engineering Research & Technology Vol. 3 - Issue 7 (July - 2014) e-
ISSN:   2278-0181 
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6.10.1 Hapat e Algoritmit të propozuar 
 
Më konkretisht algoritmi i propozuar nga ne kalon nëpër hapat e mëposhtëm:   
 

1. Ndajmë imazhin në blloqe me 8x8 pikla dhe për secilin bllok: 
a. Kryhet transformimi DCT 
b. Kuantizohet 
c. Kryhet Zigzagu i anasjelltë  
d. Hiqen zerot nga pjesa e majtë e vektorit të përftuar 
e. Gjendet indeksi  

2. Mblidhet grupi i indekseve dhe dërgohet skedari 
 

Nga ana tjetër tek marrësi do të zhvillohet procesi i dekompresimit sipas: 
 

1. Ndahen indekset 
2. Zbërthehet secili indeks në kombinimin përkatës dhe për çdokombinim: 

a. Shtohen zerot në fillim 
b. Ndërtohen blloqet sipas zigzagut 
c. Kryhet transformimi DCT i kundërt 

3. Rindërtohet imazhi 
 
Ky algoritëm do të paraqitej vizualisht sipas diagramës së mëposhtme: 

 
Figura 35Procesi i Enkodimit – Dekodimit 

Për të përftuar një indeks sa më të vogël është marrë në konsideratë edhe fakti që në rrafshin 
e frekuencës nuk kemi më 256 vlera të ndryshme por shumë më pak, gjë e cila na ofron 
mundësinë të operojmë me bazë numrash më të vogël. Për këtë arsye për çdo dritare llogaritet 
numri më i madh për të përcaktuar bazën përkatëse mbi të cilën  do të llogaritet indeksi.  
 
Gjithashtu në rrafshin e frekuencës nuk punojmë më vetëm me numra pozitivë por edhe 
negativë, gjë e cila do të na e rrisë artificialisht diapazonin e numrave (bazën e zbërthimit të 
indeksit). Për këtë arsye numrat negativë i kemi konsideruar pozitivë duke ruajtur pozicionet 
e tyre në mënyrë që gjatë dekompresimit të mund tu kthejmë atyre vlerën reale.  
Për të minimizuar madhësinë e vektorit të pozicioneve të numrave negative, aplikojmë mbi të 
njëjtën procedurë të indeksimit.  



Elda Cina – Tezë Doktorate 

« Kompresimi dhe Mbrojta e Informacionit përmes Paraqitjes së të Dhënave me Kombinime» 
 

 

93 

 

6.10.2 Rezultate 
 

Rezultatet e marra pas  analizave të shumta të kryera me imazhe konkrete i kemi krahasuar 
me formatin JPEG me RLE për të paraqitur një tablo më të qartë të përparësive  që ofron 
teknika jonë.  
 

Imazhi origjinal Paraqitja në Frekuencë DCT me RLE 

   
Lule 

   
Perime 

   
Lena 
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Asja 

   
Majmuni 

Figura 36Krahasimi i teknikës së Paraqitjes përmes  kombinimeve me JPEG sipas RLE
 

 
Në tabelën e mëposhtme tregohen rezultatet numerike të shembujve të mësipërm. Ku Cr 
tregon normën e kompresimit,  RMS (Root Mean Error), PSNR (Peak Signal to Noise 
Ratio), dhe SSIM (Structural Similarity Index) paraqesin nivelet e humbjeve për secilën 
teknikë. 
 

 Origjinali Paraqitja në Frekuencë DCT me RLE Paraqitja / DCT 

L
ul

e 

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=  9.1:1 

RMS= 5.271 

PSNR=33.694 dB 

SSIM index=0.9603 

Cr= 2.2:1 

RMS=5.271 

PSNR=33.694 dB 

SSIM index=0.9603 

4.14 

Pe
ri

m
e 

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

Cr=  7.9:1 

RMS= 5.352 

PSNR=33.561 dB 

Cr= 1.6:1 

RMS= 5.352 

PSNR=33.561 dB 

4.94 
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SSIM index=1 SSIM index= 0.9403 SSIM index= 0.9403 
L

en
a 

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=  8.7:1 

RMS=5.179 

PSNR= 33.845 Db 

SSIM index=  0.9374 

Cr=  1.7:1 

RMS=5.179 

PSNR= 33.845 dB 

SSIM index=0.9374 

5.12 

A
sj

a 

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr= 9.5:1 

RMS=3.040 

PSNR=38.562 dB 

SSIM index= 0.9527 

Cr=  2.2:1 

RMS=3.040 

PSNR=38.562 dB 

SSIM index=0.9527 

4.32 

M
aj

m
un

i 

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=  7.1:1 

RMS=9.607 

PSNR=28.479 dB 

SSIM index=0.8735 

Cr=1.2:1 

RMS= 9.607 

PSNR = 28.479 dB 

SSIM index =  0.8735 

5.92 

Tabela 8 Krahasimi në vlera numerike, i teknikës së Paraqitjesnë frekuencë  me DCT dhe RLE 

 
Siç qartësisht duket edhe në tabelën e mësipërme, teknika e propozuar nga ne  ofron norma 
më të larta kompresimi, përgjithësisht  të paktën 4 herë më të larta  se  formati i JPEG me 
RLE. Kjo është e vlefshme për nivelin e parë të kompresimit. Në varësi  të nevojave të 
përdoruesve ne  mund të arrijmë në norma  kompresimi edhe më të larta, por sigurisht me 
humbje më të mëdha.  
 
Teknika e sapo paraqitur është  një teknikë me humbje, e varur nga përmbajta e imazhit dhe 
mënyra se si nivelet e grisë janë të shpërndara në pikla. Ne kemi zhvilluar edhe një variant 
tjetër të kësaj teknike, të pavarur nga imazhi. Në vend që të hiqen vetëm zerot në fillim të 
vektorit  mund të hiqen edhe disa vlera relativisht të vogla. Në këtë rast do të kishim një 
normë kompresimi më të lartë por me disa humbje të tjera të vogla. Sipas këtij këndvështrimi  
norma e kompresimit  mund të variojë nga 5.8:1 nëse  nuk heqim asnjë numër (as zerot) deri 
në 16:1 nëse  marrim  në shqyrtim vetëm  8 numrat e fundit ( koefiçentë DCT) nga 64  të 
mundshëm. Gjithsesi në rastin e fundit humbja e informacionit do të ishte  e dallueshme  edhe 
nga shikimi normal.  Sipas eksperimenteve të kryera, ne propozojmë që rasti më i mirë do të 
ishte marrja në shqyrtim e vetëm 16 numrave të fundit duke rezultuar në një normë 
kompresimi 12.8:1  në të gjitha rastet pavarësisht se sa i madh është imazhi.  Humbja e 
informacionit  është e pranueshme. Për një panoramë sa  më të qartë janë përdorur si  
shembuj të njëjtët  imazhe si nëseksionet e mësipërme: 
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Imazhi origjinal JPEG me DCT Paraqitja me 16 
koefiçentë 

Paraqitja me 8 
koefiçentë 

    

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=  2.18:1 

RMS=3.04 

PSNR=38.56 dB 

SSIM index=0.95 

Cr= 12.8:1 

RMS=3.808 

PSNR=36.61 dB 

SSIM index=0.95 

Cr= 16:1 

RMS=5.69 

PSNR= 33.12 dB 

SSIM index= 0.92 

    

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=  1.723996:1 

RMS=5.18 

PSNR= 33.85 dB 

SSIM index=0.94 

Cr= 12.8:1 

RMS=7.64 

PSNR=30.472 dB 

SSIM index=0.91 

Cr= 16:1 

RMS= 10.21 

PSNR= 27.965 dB 

SSIM index= 0.85 
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Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr= 2.15:1 

RMS=5.271 

PSNR=33.69 dB 

SSIM index=0.96 

Cr= 12.8:1 

RMS=9.4 

PSNR=28.63 dB 

SSIM index=0.93 

Cr= 16:1 

RMS=14.60 

PSNR= 24.84 dB 

SSIM index= 0.87 

    

Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr= 1.6:1 

RMS= 5.35 

PSNR=33.56 dB 

SSIM index= 0.94 

Cr= 12.8:1 

RMS= 7.65 

PSNR=30.46 dB 

SSIM index= 0.9169 

Cr= 16:1 

RMS= 11.619 

PSNR=26.83 dB 

SSIM index= 0.8558 
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Cr= 1:1 

RMS=0 

PSNR=Infinit 

SSIM index=1 

Cr=1.2:1 

RMS= 9.61 

PSNR = 28.48 dB 

SSIM index =   0.87 

Cr= 12.8:1 

RMS=13.97 

PSNR=25.23 dB 

SSIM index= 0.76 

Cr= 16:1 

RMS=16.89 

PSNR=23.58 dB 

SSIM index=0.61 

Figura 37 Imazhet shembuj të kompresuara në rrafshin e frekuencës
 

 
Siç mund të vihet re nga figurat dhe rezultatet numerike, për imazhe të ndryshme përftohet 
një normë kompresimi fikse. Nga shembujt vihet re gjithashtu që për  imazhe me energji jo 
shumë të madhe dhe me rezolucion të lartë si në rastin e Asjas  mund të arrijmë deri në 
nivelin e kompresimit 16:1 pa  humbje të ndjeshme informacioni, por të njëjtën gjë nuk mund 
ta themi edhe për Lenën i cili është një imazh me energji të lartë dhe rezolucion të ulët. Për 
këtë arsye mbetet në dëshirat dhe nevojat e përdoruesit të zgjedhë nivelin e kompresimit dhe 
humbjes së të dhënave që atij i përshtaten më shumë. 
 
Sigurisht që kjo teknikë mund të zgjerohet mëtej për tu përshtatur edhe me teknikat e sigurisë 
së informacionit si kriptografia, steganografia apo watermarking për të cilat ne kemi folur në 
kapitujt e parë. 
 

6.11 Kompresimi i sinjaleve numerike 

 
Sipas teorisë së kompresimit me “Paraqitjen përmes kombinimeve”, për  çdo sinjal dixhital 
përftojmë një numër indeks të vetëm. Në seksionet e mësipërme u tregua që praktikisht 
implementimi i një teknike të tillë ende  nuk është e mundur  për  shkak të limitimeve 
hardware-ike të procesorëve. Ashtu sikurse është  përmendur edhe në seksionet e më 
përparme, numri indeks  rritet në mënyrë eksponienciale me madhësinë e imazheve (dhe nuk 
duhet harruar që imazhet e sotme kanë një rezolucion  shumë të lartë). Për  këtë arsye jemi të 
detyruar ta ndajmë imazhin në pjesëza të vogla dhe për secilën prej tyre të ekstraktojmë një 
indeks. Në këtë seksion prezantohet një teknikë tjetër e quajtur “Kompresim i të dhënave 
numerike”i [142]. Ajo është një teknikë që operon me të gjitha të dhënat numerike  të  plota 
me vlera  nga -256 në 256, por për hir të fokusit të këtij  punimi ne do të trajtojmë 
vetëmsinjalet dy dimensionale, imazhet. 
 
Teknikat e Spirales dhe ajo në rrafshin e frekuencës për të cilat ne kemi folur më parë 
punojnë mbi të njëjtin princip: atë të copëzimit të imazhit origjinal, por në një këndvështrim 
ndryshe. Nëse teknikat e mëparshme e ndajnë imazhin në seksione të cilat kanë struktura të 
                                                            

i
   Elda Cina, Esmerald Aliaj, Habib Hamam , “Numerical Data Compression With Data Representation 
Through Combinations”, International Journal of Advanced Research in Computer and Communication 
Engineering Vol. 3, Issue 8, August 2014, ISSN (Online) : 2278-1021 ISSN (Print) : 2319-5940 
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ngjashme dhe operojnë me  cilësitë e këtyre strukturave, për  këtë teknikë nuk ka rëndësi 
mënyra se si ne e copëzojmë imazhin.  
  Më konkretisht teknika jonë bazohet mbi këto hapa: 

 
Procesi i eknodimit: 

1. Kthejmë imazhin në vektor 
2. Ruajmë pozicionet e numrave negativë (ky hap vlen për  sinjalet e çfarëdoshëm, 

imazhet nuk kanë numra negativë) 
3. Ndajmë vektorin në grupe me nga 6 pikla  
4. Për secilin grup gjejmë indeksin 
5. Përsërisim të njëjtin hap edhe për vektorin e shenjave 

 
Në fund të këtij procesi do të kemi headerin standard sëbashku me madhësinë e vektorit me 
indekse, vektorin me indekse, dhe një vektor me pozicionet e shenjave negative. 

 
6. Këtë sinjal të transformuar e dërgojmë tek marrësi 

 
 
Procesi i dekodimit: 

1. Pasi marrim skedarin dhe heqim headerin standard 
2. Ndajmë vektorin e indekseve nga ai i shenjave 
3. Konvertojmë indekset në kombinimet përkatëse të numrave 
4. Përsërisim të njëjtin hap edhe për vektorin e shenjave 
5. Bashkojmë grupin e numrave  
6. Rikthejmë shenjat negative në vendet përkatëse  
7. Kthejmë vektorin në imazh 

 
 
Kjo teknikë mund të aplikohet për  kompresim pa humbje sipas algoritmit të përshkruar më 
sipër por gjithashtu mund të aplikohet edhe me humbje për një nivel më të lartë kompresimi.   
 
Në rastin e dytë  algoritmi ndryshon pak. Shtohet një hap pjesëtimi ndërmjet hapit të dytë dhe 
të tretë të procesit të enkodimit dhe një hap shumëzimi ndërmjet hapit të gjashtë dhe të shtatë 
të dekodimit. Ky faktor pjesëtimi/shumëzimi varion nga 1 (kompresim pa humbje) në 10 për 
të arritur një cilësi sinjali të kënaqshëm. Në këtë mënyrë ne do të humbasim nga 0 deri në 9 
nivele grije gjë e cila  është e vështirë të dallohet nga sistemi vizual njerëzor. Ky faktor mund 
të përdoret edhe më i madh se 10 po në këtë rast artefaktet do të ishin më se të dukshme. 
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6.11.1 Rezultate 
 
Për vlerësimin e kësaj teknike janë marrë në shqyrtim  shumë imazhe por për  hir të 
koherencës në punim do të paraqiten të njëjtët shembuj si në seksionet e mësipërm. Shembujt 
janë paraqitur me 6 nivele të ndryshme kompresimi: 
 
 
Faktori  i cilësisë = 1 Faktori i cilësisë = 1 Faktori  i cilësisë = 4 

   
Faktori  i cilësisë = 8 Faktori  i cilësisë = 10 Faktori  i cilësisë = 12 

   
Imazhi Lena 

Madhësia (pikla) W-256 H-256 

Faktori i cilësisë 1 2 4 8 10 12 

Norma e kompresimit [CR] 5,35 6.13 7,61 8.32 9 9.66 

Koha e CPU për kompresim 0.3 0.094 0.094 0.062 0.078 0.094 
Koha e CPU për 
dekompresim 

0.9 0.265 0.265 0.234 0.218 0.218 

(RMS) 0 0.71 1.88 4.16 5.34 6,53 

(PSNR)  dB Infinit 51.17 dB 
42.66 
dB 

35.75 
dB 

33.58 
dB 

31.84 dB 

Ngjashmëria strukturore 
(SSIM) 

1,000 0,998 0.992 0.970 0.956 0,943 

Figura 38Lena, kompresuar me modelin e kompresimit numerik 
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Faktori  i cilësisë = 1 Faktori  i cilësisë = 2 Faktori  i cilësisë = 4 

   

Faktori  i cilësisë = 8 Faktori  i cilësisë = 10 Faktori  i cilësisë = 12 

   

Imazhi Peppers 

Madhësia (pikla) W-512 H-512 

Faktori i cilësisë 1 2 4 8 10 12 

Norma e kompresimit [CR] 5 6.17 7.67 8.39 9.08 9.75 

Koha e CPU për kompresim 0.30 0.39 0.25 0.22 0.20 0.09 
Koha e CPU për 
dekompresim 

1.30 1.19 0.98 0.89 0.87 0.17 

(RMS) 0 0.71 1.87 4.17 5.36 6.53 

(PSNR)  dB Infinit 51.14 dB 42.69 dB 
35.72 
dB 

33.55 dB 
31.83 dB 

Ngjashmëria strukturore 
(SSIM) 

1,000 0.998 0.989 0.957 0.937 
0.913 

 

Figura 39 Perimet, kompresuar me modelin e kompresimit numerik 
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Faktori  i cilësisë = 1 Faktori  i cilësisë = 2 Faktori  i cilësisë = 4 

   
Faktori  i cilësisë = 8 Faktori  i cilësisë = 10 Faktori  i cilësisë = 12 

   
 

Imazhi Majmuni 
Madhësia (pikla) W-600-420 
Faktori i cilësisë 1 2 4 8 10 12 
Norma e kompresimit [CR] 5.35 6.13 7.61 8.32 9 9.65 
Koha e CPU për kompresim  0.36  0.09  0.06 0.08 0.08 0.13 
Koha e CPU për dekompresim 0.09  0.33  0.27  0.25 0.23  0.56 
(RMS) 0  0.71 1.87 4.17 5.34 6.51 
(PSNR)  dB Infinit 51.14 dB 42.69 dB 35.72 dB  33.58 dB 31.87 dB 
Ngjashmëria strukturore (SSIM) 1,000 0.999  0.997  0.987 0.980 0.971 

 

Figura 40 Majmuni, kompresuar me modelin e kompresimit numerik 

 

Siç mund të shihet edhe nga shembujt është përftuar një normë e lartë kompresimi me  shumë 
pak humbje. Është përftuar një normë kompresimi mbi 5:1  për  kompresim pa humbje i 
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ciliështë mjaft i mirë krahasuar me metodat tradicionale të përdorura por gjithashtu më e mirë 
edhe se teknika e spirales që shpjegohet në seksionet më lart.  Përsa i përket kompresimit me 
humbje mund të themi sërish që kemi një kompresim mjaft të kënaqshëm  mbi 9.6:1 dhe 
niveli i humbjeve është minimal. Nëse faktori i cilësisë kalon vlerën 10  humbjet fillojnë e 
bëhen të dukshme. Këto  humbje janë variabël në varësi të përmbajtjes së imazhit.Për 
shembull në rastin e Lenës artefaktet duken në nivelin 12 ndërsa tek majmuni edhe me këtë 
nivel kemi pamje mjaft të qartë, kështu si konkluzion mund të themi sërish që është në dorë të 
përdoruesit të zgjedhë  nivelin e duhur të kompresimit bazuar mbi nevojat dhe dëshirat për 
cilësi kundrejt hapësirës së memories. 
 

6.12 Teknika e kompresimit me rigjenerim 
 

Kur një sinjal transmetohet në rrjet mund të përballet me dëmtime dhe humbje të shumta si 
pasojë e përplasjes, problemeve të transmetimit apo ndërhyrjeve nga palë të treta. Për ti 
rigjeneruar këto humbje janë zhvilluar teknika të  ndryshme nga të cilat mund të përmendim, 
interpolimin, ekstrapolimin dhe impainting. Të tre këto teknika janë zhvilluar në forma të 
ndryshme. Bazuar mbi këndvështrimin e rigjenerimit ne kemi zhvilluar një teknikë të re 
kompresimi. Imazhi (apo çfarëdolloj sinjali elektronik) copëzohet qëllimisht dhe prej tij  
hiqen të dhëna në mënyrë që të përftohet një sinjal me përmasa më të vogla. Këtij sinjali 
(imazhi) i aplikohet teknika e kompresimit të të dhënave numerike (e shpjeguar në seksionin 
më lart). Në këtë mënyrë do të përftojmë një normë shumë të lartë kompresimi. Për ta 
rikthyer imazhin në gjendjen fillestare aplikojmë një teknikë rigjeneruese. 
Modeli rigjenerues që ne kemi zgjedhur njihet me emrin Inpainting [143][144][145], i cili 
është njëderivim i interpolimit. Ky model përdoret për të rindërtuar piklat e humbura të 
imazheve. Ajo bazohet mbi ekuacionet diferenciale të pjesëshme (PDE)  për të automatizuar 
interpolimin e imazhit. PDE-të operojnë pak a shumë siç do të vepronin meremetuesit e 
trajnuar në botën reale: Ato propagojnë informacion nga  struktura rreth vrimës për të 
mbushur vrimën me informacion. Mbushja e piklave të munguara realizohet bazuar nga 
vlerat e fqinjëve të tyre. Teknika e rigjenerimit kalon nëpër tre hapa: 
 
Inpainting i thjeshtë: Fillimisht përdoret ekuacioni i nxehtësisë Furie i cili përdoret për 
llogaritjen e temperaturës në çdo pikë të materialit. 

tu u= ∆  

Ky ekuacion njihet ndryshe edhe si ekuacioni i difuzionit, pasi përshkruan se si një vlerë 
difuzon përreth një hapësire në një interval kohe. Me zëvendësimin e temperaturës me nivelet  
e grisë, përftohet një ekuacion shumëi ngjashëm. Por për shkak se ekuacioni i 
nxehtësisëofron vetëm zgjidhje të lëmuara, ajo nuk i përmbush nevojat për disa elemente të 
imazheve siç janë konturet. Kjo mangësi vihet re sidomos kur përgjatë kontureve ka vrima të 
mëdha. 
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Inpainting jolinear: Për të eliminuar problemet e ekuacionit të parë përdoret  “total variation 
flok”, një teknikë në të cilën difuzimi konstant varet nga madhësia e gradientit të 
imazhit.  Përmes saj reduktohet sasia e difuzionit përgjatë kontureve. Imazhi rigjenerohet 
sipas formulës: 

t

uu div
u

 ∆
=  ∆ 

 

Faktorizimi në gradient. Hapi i tretë konsiston në përmirësimin e ekuacionit sipasCahn-
Hilliard për të përmirësuar rezultatet e kontureve të humbura: 

t

uu div
u

  ∆
= −∆   ∆    

 

6.12.1 Hapat e Algoritmit të programit: 
 
Programi që ne kemi realizuar kalon nëpër këto hapa: 
 
Procesi i enkodimit 

1. Copëzohet imazhi sipas një hapi të caktuar vertikalishtdhe horizontalisht 
2. Hiqet njënumër i caktuar rreshtash dhe kolonash në të dy drejtimet 
3. Ribashkohen pjesët e mbetura 
4. Aplikohet algoritmi i kompresimit numerik (seksioni 6.8) 
5. Dërgohet nëdestinacion ose ruhet nëmemorie 

Procesi i dekodimit. 

1. Aplikohet algoritmi i kundërt i kompresimit numerik ( seksioni 6.8) 
2. Copëzohet sinjali sipas përmasave fillestare 
3. Mbushen hapësirat e humbura përmes ekuacionit të inpainting. 
4. Ripërftohet imazhi me humbje. 

 

Programi është ndërtuar në mënyrë të tillë që hapi i copëzimit të jetë variabël  në varësi  të 
preferencave të përdoruesit. Gjithashtu në dëshirë të preferencave të përdoruesit është 
lënëedhe faktori i cilësisë. Gjithsesi nga rezultatet tona do të sugjeronim që për kompresim 
me cilësi të lartë të mos kalohet hapi i copëzimit 2 ( hiqen nga imazhi çdo dy rreshta dhe 
kolona) dhe faktori i cilësisë 10 (faktori i pjesëtimit të nivelit të grisë). 

 

6.12.2 Rezultate 
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Pas eksperimentimeve të shumta kemi arritur në konkluzionin se ky model kompresimi mund 
të përdoret në ato raste kur humbja e informacionit nuk është shumë e rëndësishme. 
Mëposhtë jepen disa imazhe shembull me rezultatet përkatëse të tyre. 
 
 
 

 

 

 

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image
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Figura 41 Shembuj të kompresimit me rigjenerim me një nivel copëzimi 

 

Lena Asja Perime Majmuni Lule 

Cr= 23.91:1 

RMS=60.944 

PSNR=30.281 

SSIM index=0.922 

Cr= 24.552:1 

RMS= 17.481 

PSNR=35.71 dB 

SSIM index=0.961 

Cr= 23.48:1 

RMS= 73.784 

PSNR=29.45 dB 

SSIM index= 0.923 

Cr= 23.91:1 

RMS= 297.438 

PSNR=23.397 dB 

SSIM index= 0.712 

Cr= 16:1 

RMS= 120.469 

PSNR=27.32 dB 

SSIMindex=0.93 

 

Tabela 9 Rezultate numerike të kompresimit me rigjenerim me një nivel copëzimi 

  

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image
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Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image
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Figura 42 Shembuj të kompresimit me rigjenerim me dy nivele copëzimi 

 

Lena Asja Perime Majmuni Lule 

Cr= 95.638:1 

RMS=128.695 

PSNR=27.035 

SSIM index=0.832 

Cr= 96.12:1 

RMS= 91.920 

PSNR=28.497dB 

SSIM index=0.862 

Cr= 95.638:1 

RMS=128.695 

PSNR=27.035 

SSIM index=0.832 

Cr= 86.918:1 

RMS= 595.536 

PSNR=20.382dB 

SSIM index= 0.437 

 

Cr= 86.918:1 

RMS= 515.441 

PSNR=21.009dB 

SSIMindex=0.739 

 

Tabela 10  Rezultate numerike të kompresimit me rigjenerim me dy nivele copëzimi 

Nga rezultatet vihet re që kompresimi me rigjenerim është mjaft produktiv me një nivel 
copëzimi  dhe në disa raste edhe me dy nivele copëzimi (funksioni i copëzimit realizohet 
përmes dy iterimeve).  

Norma e kompresimit e përftuar nga kjo teknikë varet nga madhësia e imazhit dhe nga 
përmbajtja e tij. Në përgjithësi përftohet një normë kompresimi mbi 23:1 me një nivel 
copëzimi dhe një normë kompresimi mbi 86:1 për dy nivele copëzimi.   

Kjo teknikë kompresimi është e limituar vetëm për kompresim me humbje.  

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image

Original BW Image Fragmented Image Interpolated Image
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KAPITULLI7 - Konkluzione dhe zhvillime të mëtejshme 
 
 

7.1 Përfundime 
 
Përpunimi dhe mbrojtja e informacionit përbën një çështje shumë të rëndësishme dhe të 
ndjeshme për suksesin dhe jetë gjatësinë e një organizate në kohën kur pothuajse çdo 
shkëmbim i tij kryhet në formën dixhitale. Përmes këtij punimi kemi paraqitur një analizë të 
metodave dhe teknikave kryesore që përdoren në kompresimin dhe ruajtjen e të dhënave të 
erës  dixhitale si dhe jemi përpjekur të zhvillojmë disa teknika të reja bazuar mbi paraqitjene 
informacionit përmes kombinimeve.  
Teknikat dhe modelet e propozuara janë aplikuar në imazhe por ato mund të aplikohen 
plotësisht ose të modifikuara pjesërisht, në të gjitha tipet e të dhënave.   

Janë zhvilluar 6 teknika të reja kompresimi bazuar mbi metodën e Paraqitjes përmes 
kombinimeve dhe në të gjitha rastet kemi përftuar norma të larta kompresimi krahasuar me 
modelet tradicionale të përdorura deri më sot. Gjithashtu janë paraqitur edhe dy teknika në fushën 
e kriptografisë dhe steganografisë.  

 

7.2 Vërtetimi i hipotezave fillestare 
 

Në varësi të objektivave që synojnë të arrihen në tezë, kemi arritur në këto konkluzione.  

Hipoteza 1. Metoda e “Paraqitjes së të dhënave me kombinime” mund të zhvillohet 
më tej për të rritur normën  e kompresimit. 

E shprehur edhe në kapitullin 6, metoda e paraqitjes së informacionit me kombinime është 
vetëm një ide teorike e cila nuk është aplikuar asnjëherë praktikisht. Sipas zhvillimeve të disa 
teknikave të ndryshme vihet re që indekset që përfaqësojnë imazhin zvogëlohen në krahasim 
me indekset sipas teorisë së drejtpërdrejtë dhe rrjedhimisht arrijmë në një normë kompresimi 
më të lartë. Zvogëlimi i indekseve arrihet përmes disa manipulimeve të  ndryshme që i bëhen 
imazhit. Në rastin e “Kompresimit përmes variabilitetit” dhe “Shtegut të Spirales” ndryshohet 
mënyra e renditjes së kombinimeve për ta afruar imazhin në fillim të tabelës së kombinimeve. 
Në “rrafshin e frekuencës”,në “kompresimin e sinjaleve numerike” si dhe tek “kompresimi 
me rigjenerim”,  dritaret përpunohen me baza të ndryshme numrash, gjë e cila na mundëson 
të përdorim baza më të vogla dhe rrjedhimisht edhe indekse më të vegjël. Përveç tyre në 
secilën teknikë përdoren edhe manipulime të tjera matematikore që na sjellin rezultate më të 
kënaqshme se ajo e idesë origjinale. 

 

Hipoteza 2. Kombinimi i Teknikave të propozuara me teknika të tjera ofron rezultate edhe 
me te larta. 
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Seksioni 6.3 tregon që kombinimi i modelit të histogramës me variabilitetin e imazhit rrit  
normën e kompresimit të imazhit,  seksioni  6.5 tregon që kombinimi i teknikës së shtegut të 
Spirales me heqjen e disa planeve binare rrit gjithashtu normën e kompresimit dhe seksioni 
6.8 tregon që kombinimi i modelit të Paraqitjes me kombinime dhe interpolimit gjithashtu rrit 
normën e kompresimit. 

Hipoteza 3. Realizimi i kompresimit dhe mbrojtjes së të dhënave nëpërmjet 
Paraqitjes me kombinime ofron përparësi të dukshme ndaj metodave tradicionale 
të përdorura deri më sot. 
 

Sipas rezultateve të marra nga implementimi i teknikave të zhvilluara në kapitullin 6 mund të 
themi që kemi përftuar norma kompresimi mjaft të larta krahasuar me teknikat tradicionale.  

Tabela e mëposhtme ofron një përmbledhje të rezultateve të përftuara nga studimi: 

Teknika Norma e kompresimit 

Variabiliteti i imazhit Variabël nga 1.3 deri 12.5 herë pa humbje (model teorik) 

Shtegu i Spirales 4 herë pa humbje 

Kompresimi i të dhënave numerike Variabël nga 5 pa humbje, deri 9.5 me humbje të lehta 

Shtegu i Spirales me Plane Binare 5.33 me humbje të pakonsiderueshme 

Paraqitja në rrafshin e frekuencës  Variabël deri në12.8 herë me humbje të lehta  

Kompresimi me rigjenerim Variabël nga mbi 23 deri në mbi 86 me humbje 

Tabela 11  Rezultate të përftuara nga studimi 

Në tipin e kompresimit pa humbje përparësia është e shumë e qartë pasi metodat tradicionale 
ofrojnë një normë kompresimi deri në 2 herë ndërkohë që teknikat e zhvilluara nga ne ofrojnë 
nivelin më të ulët  të kompresimit 4 herë. 

Përsa i përket tipit të kompresimit me humbje kjo përparësi është pak me e zbehtë për faktin 
se  raporti i cilësisë kundrejt kompresimit është variabël sipas kërkesave të përdoruesve. 
Megjithatë mund të themi që: 

1. Teknika në rrafshin e frekuencës ofron një normë kompresimi së paku 4 herë më të 
lartë se DCT dhe RLE.  

2. Teknika e Shtegut të Spirales me plane binare ofron kompresim pothuajse pa humbje. 
3. Kompresimi i të dhënave numerike ofron nivele mjaft të larta  kompresimi pothuajse 

pa humbje dhe krahasuar sërish me DCT dhe RLE ofron normë kompresimi mbi 5 
herë më të lartë.  

4. Teknika e kompresimit me rigjenerim ofron norma kompresimi mbresëlënëse mbi 23 
herë. 
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7.3 Zhvillime të mëtejshme 
 

Projektimi i një aplikacioni konkret i cili mund të përdoret nga të gjithë për kompresimin e 
imazheve në nivele grije ashtu edhe në formatin RGB.  

Së dyti zhvillimi i mëtejshëm i teknikave të realizuara në fushën e mbrojtjes së informacionit 
dhe të drejtave të autorit si Kriptografia, Steganografia dhe Watermarking si dhe 
propozimi i teknikave të reja në këtë fushë. 

Së treti studimi dhe zhvillimi i teknikave të reja bazuar mbi metodën e Paraqitjes të 
informacionit përmes kombinimeve jo vetëm në imazhe por edhe në tipet e tjera të të 
dhënave si tekst, audio dhe video. 

Së katërti  zhvillimin e mëtejshëm të kësaj metode  në fushën e inteligjencës artificiale. 
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8. Shtojca 
 

Në seksionin e metodologjisë është përmendur që krahasimi i rezultateve të teknikave të zhvilluara 
është kryer me benchmarket më të fundit në literaturë. Nëkëtë shtojcë jepen disa nga rezultatet e 
marra nga testimet e teknikave të propozuara në këtë punim disertacioni. 

Për kompresimin me humbje janë paraqitur teknika në rrafshin e frekuencës dhe analogja e saj JPEG 
me RLE e testuar në të njëjtat kushte hardware-ike dhe software-ike, me të njëjtat metrika gabimi.  

Për kompresimin pa humbje janë paraqitur teknika e sinjaleve numerike dhe benchmarket respektive 
botërore.  

Teknika e Spirales nuk është pasqyruara pasi ajo ofron një normë kompresimi fiks të barabartë me 
4:1, pavarësisht nga përmasat dhe përmbajtja e imazhit. 

Gjithashtu nuk janë pasqyruar edhe rezultatet e përftuara nga teknikat e tjera me humbje për shkak se 
performanca e tyre është relative në varësi të dëshirave dhe nevojave të përdoruesit. 
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Tabela 1. 

Krahasimi i rezultateve të teknikës së rrafshit të frekuencës me JPEG me RLE: 

Librari Nr. Imazhi Metoda  (pikla)  madhësia 
(byte) 

Compression 
rate [CR] 

PMK/JPEG  
(RMS)   

(PSNR)  
dB 

Total time 
(sekonda) 

SSIM 
(index) 

R
an

do
m

 

1 Lena PMK  W-256 H-256 524288 8,70 5,12 5,18 33,85 5,50 0,937 
JPEG  W-256 H-256 1,70 5,76 

2 Flower  PMK  W-256 H-256 524289 9,10 4,14 5,27 33,69 1,85 0,960 
JPEG  W-256 H-256 2,20 0,97 

3 Ajla PMK W-960 H-720 5529600 8,37 5,04 3,20 38,12 57,58 0,975 
JPEG  W-960 H-720 1,66 52,79 

4 Pepers PMK  W-256 H-256 524288 7,90 4,94 5,35 33,56 3,52 0,940 
JPEG  W-256 H-256 1,60 3,12 

5 Majmuni PMK  W-256 H-256 524288 7,10 5,92 9,61 28,48 4,12 0,874 
JPEG  W-256 H-256 1,20 3,97 

6 Ajla 2 PMK  W-1600 H-1200 15360000 9,47 4,51 3,10 36,54 166,38 0,950 
JPEG  W-1600 H-1200 2,10 148,65 

7 Asja PMK  W-640 H-480 2457600 9,50 4,32 3,04 38,56 27,79 0,952 
JPEG  W-640 H-481 2,20 25,00 

8 Iphone 1 PMK 1936-2592 40144896 8,40 4,49 5,05 34,15 873,78 0,920 
JPEG 1,87 844,15 

9 Iphone 2 PMK 2592-1936 40144896 8,32 4,31 4,91 34,40 949,80 0,873 
JPEG 1,93 854,38 

K
od

ak
 

10 Kodim 1 PMK 150-150 180000 7,47 5,12 6,24 32,23 4,50 0,926 
JPEG 1,46 4,12 

11 Kodim 2 PMK 150-150 180000 8,23 4,26 4,05 35,98 4,42 0,940 
JPEG 1,93 4,40 

12 Kodim 3 PMK 150-150 180000 7,93 4,66 4,83 34,46 4,71 0,940 
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JPEG 1,70 4,03 
13 Kodim 4 PMK 150-150 180000 7,99 4,70 5,27 34,70 5,35 0,921 

JPEG 1,70 4,05 
14 Kodim 5 PMK 150-150 180000 6,88 5,59 9,27 28,79 4,67 0,924 

JPEG 1,23 4,90 
15 Kodim 6 PMK 150-150 180000 7,66 4,76 5,60 33,16 4,73 0,921 

JPEG 1,61 4,06 
16 Kodim 7 PMK 150-150 180000 7,47 4,98 6,53 31,84 6,25 0,936 

JPEG 1,50 4,05 
17 Kodim 8 PMK 150-150 180000 6,92 5,49 8,24 29,82 4,45 0,947 

JPEG 1,26 4,08 
18 Kodim 9 PMK 150-150 180000 7,88 4,61 5,17 33,86 4,36 0,944 

JPEG 1,71 4,03 
19 Kodim 10 PMK 150-150 180000 7,82 4,77 5,25 33,73 4,44 0,936 

JPEG 1,64 4,76 
20 Kodim 11 PMK 150-150 180000 7,60 4,78 5,81 32,85 4,69 0,938 

JPEG 1,59 4,07 
21 Kodim 12 PMK 150-150 180000 8,02 4,41 4,49 35,08 4,51 0,945 

JPEG 1,82 4,09 
22 Kodim 13 PMK 150-150 180000 7,20 5,37 7,80 30,07 4,53 0,911 

JPEG 1,34 4,29 
23 Kodim 14 PMK 150-150 180000 7,36 5,26 6,95 31,30 4,48 0,930 

JPEG 1,40 4,16 
24 Kodim 15 PMK 150-150 180000 7,91 4,65 5,30 33,66 4,66 0,949 

JPEG 1,70 4,02 
25 Kodim 16 PMK 150-150 180000 7,91 4,60 4,49 35,09 4,70 0,937 

JPEG 1,72 5,46 
26 Kodim 17 PMK 150-150 180000 7,69 5,06 5,86 32,77 4,34 0,938 
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JPEG 1,52 4,15 
27 Kodim 18 PMK 150-150 180000 7,64 5,20 6,75 31,54 4,38 0,916 

JPEG 1,47 4,00 
28 Kodim 19 PMK 150-150 180000 7,71 4,88 5,51 33,31 4,38 0,936 

JPEG 1,58 4,38 
29 Kodim 20 PMK 150-150 180000 7,85 4,46 5,33 33,60 4,43 0,959 

JPEG 1,76 4,01 
30 Kodim 21 PMK 150-150 180000 7,71 4,88 5,53 33,42 4,35 0,942 

JPEG 1,58 4,21 
31 Kodim 22 PMK 150-150 180000 7,67 4,89 5,28 33,68 4,36 0,924 

JPEG 1,57 4,12 
32 Kodim 23 PMK 150-150 180000 7,95 5,00 4,85 34,43 4,56 0,951 

JPEG 1,59 4,06 
33 Kodim 24 PMK 150-150 180000 7,44 4,40 6,58 31,76 4,36 0,930 

JPEG 1,69 4,08 

W
as

hi
ng

to
n 

E
du

 

34 affreigh data 1 PMK 12,-160 153600 8,20 5,73 5,90 32,80 3,82 0,897 
JPEG 1,43 4,20 

35 arborgreens PMK 504-756 3048192 7,79 5,16 6,75 31,73 50,00 0,920 
JPEG 1,51   

36 arborgreens 2 PMK 504-756 3048192 8,02 4,92 6,22 32,44 49,66 0,929 
JPEG 1,63   

37 Arborgreens 8 PMK 504-757 3048193 7,73 5,26 7,10 31,28 49,97 0,942 
JPEG 1,47   

W
at

er
lo

 38 Plane PMK 512-512 2097152 9,04 4,59 4,04 36,00 39,54 0,941 
JPEG 1,97   

39 Frymire PMK 148-150 177600 6,35 6,61 10,99 27,31 10,21 0,922 
JPEG 0,96 4,21 

40 Lena 2 PMK 150-150 180000 7,41 5,49 6,96 31,28 4,60 0,934 
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JPEG 1,35 4,56 
41 Monarc PMK 100-150 12000 7,08 6,00 8,62 29,60 3,78 0,940 

JPEG 1,18 4,24 
42 Pepers 2 PMK 150-150 180000 7,70 5,58 5,90 32,72 4,59 0,941 

JPEG 1,38 4,12 
43 Serrano PMK 189-150 226800 6,74 6,36 9,17 28,94 5,36 0,939 

JPEG 1,06 4,80 
44 Tulips PMK 100-150 120000 6,68 6,30 8,87 29,35 4,04 0,939 

JPEG 1,06 3,30 
45 Clegg PMK 880-814 5730560 7,21 6,01 8,47 29,58 100,33 0,912 

JPEG 1,20 96,09 
46 Sail PMK 512-768 3145728 7,60 5,63 6,71 31,78 55,05 0,901 

JPEG 1,35 51,02 

Im
ag

e 
C

om
pr

es
si

on
 b

en
ch

m
ar

k 

47 Artificial PMK 466-700 2609600 8,56 3,19 5,09 35,18 52,31 0,945 
JPEG 2,68 50,12 

48 Big_Building PMK 525-700 2940000 7,71 3,07 6,98 31,34 52,54 0,884 
JPEG 2,51 50,01 

49 Big tree PMK 523-700 2928800 7,74 3,67 7,49 30,74 51,33 0,920 
JPEG 2,11 49,93 

50 Bridge PMK 200-135 216000 7,33 3,29 9,14 29,08 5,32 0,921 
JPEG 2,23 5,10 

51 Cathedral PMK 200-132 211200 8,00 3,08 6,21 32,45 4,89 0,897 
JPEG 2,60 4,80 

52 Deer PMK 130-200 208000 8,43 4,00 5,32 33,81 4,47 0,943 
JPEG 2,11 4,40 

53 Firewarks PMK 150-200 240000 8,85 3,16 6,26 32,29 5,28 0,923 
JPEG 2,8 5,12 

54 Flowers_Foveon PMK 133-200 212800 8,97 4,23 3,56 37,29 5,13 0,948 
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JPEG 2,12 5,10 
55 Hdr PMK 133-200 212800 8,27 3,90 4,71 34,85 5,04 0,931 

JPEG 2,12 4,92 
56 Leaves Iso 200 PMK 132-200 211200 6,12 3,17 12,85 26,14 4,84 0,881 

JPEG 1,93   
57 Big Building big 

size 
PMK 5412-7216 312423936 9,12 3,60 3,44 37,48 82152,92 0,958 
JPEG 2,53 82150,12 

 

 

Tabela 2 

Rezultatet e marra nga teknika e kompresimit të sinjaleve numerike me benchmarket e marra nga Sqweezechart 2014, Image compression, 
Waterlo, Kodak e të  tjera: 

 

Libraria Nr. Imazhi  (pikla)  Madhësia 
(byte) 

Norma e 
kompresimit 

[CR] 

Cr. Max e 
mëparshme 

Herë më e 
mirë  

Im
ag

e 
co

m
pr

es
si

on
 

1 Big tree 4550-6088 221603200 5,39 4,32 1,25 
2 Artificial 2048-3072 50331648 5,39 0,44 12,25 
3 Big Building big size 5412-7216 312423936 5,39 3,88 1,39 
4 Bridge 4049-2749 89045608 5,39 1,91 2,82 
5 Cathedral 3008-2000 48128000 5,40 0,91 5,93 
6 Deer 2641-4043 85420504 5,39 1,99 2,71 
7 Fireworks 2352-3136 59006976 5,35 0,66 8,11 
8 Flower_Foveon 1512-2268 27433728 5,39 0,39 13,82 
9 Hdr 2048-3072 50331648 5,39 0,77 7,00 
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10 Leaves Iso 200 2000-3008 48128000 5,39 1,24 4,35 
11 Leaves Iso 1600 2000-3000 48128001 5,39 1,12 4,81 
12 nightshot_iso_100.pgm 2352-3136 59006976 5,39 0,88 6,13 
13 nightshot_iso_1600.pgm 2352-3137 59006977 5,39 1,21 4,45 
14 Spider Web 2848-4256 96968704 5,39 1,42 3,80 
15 Zone Plate 2000-3000 48000000 5,39 1,42 3,80 

Se
ti 

i K
od

ak
 

16 Kodak 1 150-150 180000 5,38 2,31 2,33 
17 Kodim 2 150-150 180000 5,38 2,62 2,05 
18 Kodim 3 150-150 180000 5,38 3,08 1,75 
19 Kodim 4 150-150 180000 5,38 2,64 2,04 
20 Kodim 5 150-150 180000 5,38 2,22 2,42 
21 Kodim 6 150-150 180000 5,38 2,50 2,15 
22 Kodim 7 150-150 180000 5,38 2,85 1,89 
23 Kodim 8 150-150 180000 5,38 2,16 2,49 
24 Kodim 9 150-150 180000 5,38 2,70 1,99 
25 Kodim 10 150-150 180000 5,38 2,65 2,03 
26 Kodim 11 150-150 180000 5,38 2,58 2,08 
27 Kodim 12 150-150 180000 5,38 2,87 1,87 
28 Kodim 13 150-150 180000 5,38 2,02 2,66 
29 Kodim 14 150-150 180000 5,38 2,37 2,27 
30 Kodim 15 150-150 180000 5,38 2,72 1,98 
31 Kodim 16 150-150 180000 5,38 2,76 1,95 
32 Kodim 17 150-150 180000 5,38 2,65 2,03 
33 Kodim 18 150-150 180000 5,38 2,23 2,41 
34 Kodim 19 150-150 180000 5,38 2,49 2,16 
35 Kodim 20 150-150 180000 5,38 3,29 1,63 
36 Kodim 21 150-150 180000 5,38 2,46 2,19 
37 Kodim 22 150-150 180000 5,38 2,39 2,26 
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38 Kodim 23 150-150 180000 5,38 2,83 1,90 
39 Kodim 24 150-150 180000 5,38 2,39 2,26 
40 Kodak 1 real size 512-768 3145728 5,39 2,31 2,33 
41 Kodak 2 real size 512-768 3145728 5,39 2,62 2,05 
42 Kodak 3 real size 512-768 3145728 5,39 3,08 1,75 
43 Kodak 4 real size 512-768 3145728 5,39 2,64 2,04 
44 Kodak 5 real size 512-768 3145728 5,39 2,22 2,43 
45 Kodak 6 real size 512-768 3145728 5,39 2,50 2,15 
46 Kodak 7 real size 512-768 3145728 5,39 2,85 1,89 
47 Kodak 8 real size 512-768 3145728 5,39 2,16 2,50 
48 Kodak 9 real size 512-768 3145728 5,39 2,70 2,00 
49 Kodak 10 real size 512-768 3145728 5,39 2,65 2,03 
50 Kodak 11 real size 512-768 3145728 5,39 2,58 2,09 
51 Kodak 12 real size 512-768 3145728 5,39 2,87 1,88 
52 Kodak 13 real size 512-768 3145728 5,39 2,02 2,66 
53 Kodak 14 real size 512-768 3145728 5,39 2,37 2,28 
54 Kodak 15 real size 512-768 3145728 5,39 2,72 1,98 
55 Kodak 16 real size 512-768 3145728 5,39 2,76 1,95 
56 Kodak 17 real size 512-768 3145728 5,39 2,65 2,04 
57 Kodak 18 real size 512-768 3145728 5,39 2,23 2,41 
58 Kodak 19 real size 512-768 3145728 5,39 2,49 2,17 
59 Kodak 20 real size 512-768 3145728 5,39 3,29 1,64 
60 Kodak 21 real size 512-768 3145728 5,39 2,46 2,19 
61 Kodak 22 real size 512-768 3145728 5,39 2,39 2,26 
62 Kodak 23 real size 512-768 3145728 5,39 2,83 1,90 
63 Kodak 24 real size 512-769 3145729 5,39 2,39 2,26 

W
at

er
lo

 
Co

lo
r  64 Clegg 880-814 5730560 5,39 5,56 0,97 

65 Frymire 148-150 177600 5,39 8,77 0,97 
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66 Lena 150-150 180000 5,39 1,86 0,61 
67 Monarc 150-150 180000 5,39 2,67 2,91 
68 Pepers 100-150 120000 5,39 2,35 2,02 
69 Sail 768-512 3201024 5,39 2,25 2,29 
70 Serrano 189-150 226800 5,39 9,95 2,39 
71 Tulips 100-150 120000 5,39 2,42 0,54 

Ra
nd

om
 

72 Lena 256-256 524288 5,35   2,23 
73 Arborgreens 1 504-756 3048192 5,38     
74 Pepers 512-512 512 5,00     
75 Baboon 600-420 2016000 5,35     
76 Ajla 960-720 5529600 5,39     
77 Asja 640-480 2457600 5,39     
78 Flower 256-256 524288 5,35     
79 Barbara 512-512 2097152 5,38     
80 Brick House 600-440 2112000 5,38     

Fo
to

 p
er

so
na

le
 Ip

ho
ne

 4
 

81 iphone 1 640-480 2457600 5,39     
82 iphone 2 1280-960 9830400 5,39     
83 iphone 3 1936-2592 40144896 5,39     
84 iphone 4 640-480 2457600 5,39     
85 iphone 5 1280-960 9830400 5,39     
86 iphone 6 1936-2592 40144896 5,39     
87 iphone 7 640-480 2457600 5,39     
88 iphone 8 640-480 2457600 5,39     
89 iphone 9 640-480 2457600 5,39     
90 iphone 10 1280-960 9830400 5,39     
91 iphone 11 1936-2592 40144896 5,39     
92 iphone 12 640-480 2457600 5,39     
93 iphone 13 640-480 2457600 5,39     
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94 iphone 14 1280-960 9830400 5,39     
95 iphone 15 1936-2592 40144896 5,39     
96 iphone 16 640-480 2457600 5,39     
97 iphone 17 1280-960 9830400 5,39     
98 iphone 18 1936-2592 40144896 5,39     
99 iphone 19 640-480 2457600 5,39     

100 iphone 20 640-481 2457600 5,39     
101 iphone 21 1280-960 9830400 5,39     
102 iphone 22 1936-2592 40144896 5,39     
103 iphone 23 640-480 2457600 5,39     
104 iphone 24 640-480 2457600 5,39     
105 iphone 25 640-480 2457600 5,39     
106 iphone 26 1280-960 9830400 5,39     
107 iphone 27 1936-2592 40144896 5,39     
108 iphone 28 640-480 2457600 5,39     
109 iphone 29 1936-2529 40144896 5,39     
110 iphone 30 640-480 2457600 5,39     

Sq
ue

zz
e 

ch
ar

t 2
01

4 

111 Fuji Film 2870-4448 102126080 5,39 2,14 2,52 
112 Fuji Film_x_e1_20 3288-5120 134676480 5,39 1,76 3,06 
113 Leica_m82_05 3920-2638 82727680 5,39 2,00 2,69 
114 Leica_m82_05 3920-2638 82727680 5,39 1,89 2,85 
115 Nikon_1_v2_17 3084-4620 113984640 5,39 1,30 4,15 
116 Nikon_d4_10.tiff 3292-4992 131469312 5,39 1,18 4,58 
117 Canon eos 6b 3708-5568 165169152 5,39 1,17 4,60 
118 Olympus_epm2_16 4640-3472 128880640 5,39 1,10 4,90 
119 ■ canon_eos_5d_mark_iii_05 3456-5184 143327232 5,39 1,20 4,48 
120 ■ canon_eos_6d_14.cr2 5568-3708 165169152 5,39 1,17 4,60 
121 ■ canon_eos_m_04.cr2 5280-3528 18627840 5,39 1,15 4,67 
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122 ■ fujifilm_finepix_x100_11.raf 4448-2870 102126080 5,39 1,83 2,94 
123 ■ fujifilm_x_e1_20.raf 5120-2870 117555200 5,39 2,14 2,52 
124 ■ fujifilm_xf1_08.raf 2944-2144 50495488 5,39 1,76 3,06 
125 ■ leica_m82_05.dng 2638-3920 82727680 5,39 2,00 2,69 
126 ■ leica_x1_10.dng 4288-2862 98178048 5,39 1,89 2,85 
127 ■ nikon_1_v2_17.nef 4620-3084 113984640 5,39 1,30 4,15 
128 ■ nikon_d4_10.nef 4992-3292 131469312 5,39 1,18 4,58 
129 ■ nikon_d5200_14.nef 3472-4640 128880640 5,39 1,18 4,56 
130 ■ olympus_epm2_16.orf 4640-3472 128880640 5,39 1,10 4,89 
131 ■ olympus_om_d_e_m5_24.orf 4640-3472 128880640 5,39 1,11 4,85 
132 ■ olympus_xz2_10.orf 3984-2986 95169792 5,39 1,51 3,56 
133 ■ panasonic_lumix_dmc_gh3_10 4624-3472 128436224 5,39 1,48 3,64 
134 ■ panasonic_lumix_g5_15.rw2 4992-3284 131149824 5,39 1,35 3,99 
135 ■ pentax_k5_ii_12.dng 4992-3285 131189760 5,39 1,39 3,89 
136 ■ pentax_q10_19.dng 4000-3000 96000000 5,39 1,68 3,22 
137 ■ samsung_nx20_01.srw 4624-3472 128436224 5,39 1,67 3,24 
138 ■ samsung_nx1000_19.srw 4624-3478 128658176 5,39 1,85 2,91 
139 ■ sigma_dp2.x3f 1792-2688 38535168 5,39 1,22 4,43 
140 ■ sigma_sd1_merrill_13.x3f 1792-2690 38563840 5,39 1,27 4,23 
141 ■ sony_a55.arw 4928-3280 129310720 5,39 1,25 4,29 
142 ■ sony_a77_08.arw 3133-3828 95944992 5,39 1,36 3,96 
143 ■ sony_a99_04.arw 4032-3024 97542144 5,39 1,39 3,87 
144 Canon 2640-1760 37171200 5,39 2,86 1,89 
145 Fuji 3456-5184 143327232 5,39 2,61 2,07 
146 Hubble 3264-4912 128262144 5,39 1,71 3,14 
147 Oly 24 4032-3024 97542144 5,39 3,21 1,68 
148 Sigma 24 3640-1760 6012240 5,39 4,03 1,34 
149 Radiograph 2048-2922   47874048 5.39  6.59 0.82 
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150 Sony 2 3264-4912 128262144 5,39 2,82 1,91 
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