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Abstract 
         Imperfect transmission of block-coded images often causes lost blocks. 

These blocks may contain very important information of image. In this 
paper, an efficient method of error concealment scheme is proposed for 
restoring lost blocks and lines in medical images that are transmitted over 
error prone network such as the internet and wireless networks. It adopted 
the idea of data hiding that can be implemented in the DCT domain. The 
algorithm determines the most important information in each block of 
original image and rotated one by 900 clockwise and embeds this information 
into another block that is not adjacent to it, since adjacent blocks have high 
probability to be lost at the same time. Simulation results show that the 
visual quality and the PSNR evaluation of a reconstructed image are 
significantly improved using the proposed scheme with respect to other 
techniques. 
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دة المعلومات من القطع المفقودة للصور الطبية المرسلة طريقة كفوءة الستعا
 عبر الشبكات المعرضة للخطأ 

 الخالصة
هـذه  و ،غالباً ما يسبب فقدان هذه القطع ذات التشفير المقطعاالرسال الردئ للصور            

 تم اقتراح طريقةفي هذا البحث، . الصورة فيتحتوي على معلومات مهمة جدا ربما القطع 
عبـر الشـبكات    رسـلة الم الطبيـة  الصور فيالستعادة القطع والخطوط المفقودة ءة كفو

وقد اعتمدت هذه الطريقة على فكـرة   مثل االنترنت والشبكات الالسلكية المعرضة للخطأ،
الخوارزميـة تحديـد   هـذه  تضمنت .  DCTفي مجال   بنائهااخفاء البيانات التي يمكن 

باتجـاه   90رة االصلية والصورة المدورة بمقـدار  للصو المعلومات المهمة في كل قطعة
واخفاء هذه المعلومات في قطعة أخرى ليست مجاورة لهـا ، ألن القطـع   عقارب الساعة 

المستخلصة ان جـودة  نتائج الوتبين . فقد في نفس الوقتالمتجاورة لها احتمالية كبيرة أن تُ
ـ   PSNRوقيم الـ الرؤية  ر باسـتخدام الطريقـة   للصور المستعادة ان هناك تحسـن كبي

  .التقنيات االخرىمقارنة مع المقترحة 
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