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ABSTRACT 
This research concerns with generating and hiding invisible chaotic 

watermarking, in a manner different from that used in the rest of the known watermarks, 

has been presented.  
The work has two phases in each of which the chaotic function has been used 

twice. In the first phase it is used to generate the watermark from the same cover picture 

then embedding it in another level of the cover depending on the chaotic positions in 

order to increase authenticity and fortification against attacks. As for the second phase, 

the chaotic function has been used to generate and retrieve the watermark and compare 

them to ensure authenticity. Through the practical results that were obtained using the 

measurements of Correlation, PSNR, and MSE the quality of this algorithm has been 

shown. Some of the image processing procedures have been used to measure the 

robustness of this algorithm through calculating the correlation coefficient. 

Keywords: watermarking, chaotic, authenticity, PSNR. 

 العالمة المائية الفوضوية لحماية حقوق الملكية 
 ميالد جادر سعيد
 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 18/90/2012: البحث قبولتاريخ                                  01/04/2012: البحث استالمتاريخ 
 الملخص

تم في هذا البحث عرض خوارزمية جديدة لتوليد واخفاء العالمة المائية الفوضوية غير المرئية بطريقة 
تختلف عن تلك المستخدمة في باقي العالمات المائية المعروفة، فقد تضمن العمل مرحلتين، استخدم كالهما الدالة  

ا في توليد العالمة المائية من نفس صورة الغطاء ومن ثم  الفوضوية مرتين، ففي المرحلة االولى تم استخدامه
اخفاؤها بمستوى اخر من الغطاء باالعتماد على المواقع الفوضوية لغرض زيادة الوثوقية والتحصين ضد الهجمات، 

أكد من لة الفوضوية في توليد واسترجاع العالمة المائية والمقارنة بينهما للتالدااما المرحلة الثانية فقد استخدمت 
تبين مدى جودة   PSNR, MSEالوثوقية، ومن خالل النتائج العملية التي تم الحصول عليها باستخدام المقاييس 

هذه الخوارزمية كما تم استخدام بعض عمليات معالجة الصور لقياس مدى قوة هذه الخوارزمية من خالل حساب 
 معامل االرتباط. 

 .PSNR،  الوثوقية، الفوضى ،  العالمة المائية الكلمات المفتاحية:

 :المقـــــــــــدمـة -1

في يومنا هذا نرى أن االنتشار السريع في أنظمة األوساط المتعددة يطرح سؤااًل حول حماية حقوو  الطبوع     
 مراقبة إشارات اإلزالة   وتطوير خوارزميات وتطبيقات الزمن الحقيقي التي قد تمنع النسخ غير الشورعي وتمنوع إعوادة

 data watermarkingتوزيووع النسووخ المسووروقة . ويدموون احوود الحلووول لهووذه المسووالة فووي عالمووات مائيووة للبيانووات 
تضاف إلى محتويات الوسائط المتعددة بطريقة ثابتوة وغيور مدركوة   و عود  لوك  تلوون الجهوات المسوتخدمة لهوا قوادرة 
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طووورت فووي البدايووة للصووور الرقميووة وليفووالم الفيديويووة علووى  برهنووة ملليووة الملفووات ، إن تقنيووات العالمووات المائيووة قوود 
 ووصلت مؤخرا إلى الصوت.

 extractionواالسوتخال    embeddingتشترك كل نظريات العالمات المائية بنفس عمليتي التضومين 
مفتوواح ، .  وفووي معظووم األحيووان يووتم فووي عمليووة تضوومين العالمووة المائيووة اسووتخدام detectionوتسوومى أيضووًا اللشووف 

الهدف من استخدامه جعل العالمة المائية صعبة االخترا  وتقاوم عمليات الحذف واإلحوالل بحيوث ال يمدون قراءتهوا 
أو تغييرها بدون استخدام المفتاح نفسه .ويدون الغطاء نصا ، صورة ، صورا متحركوة أو ملفوا صووتيا ، أموا اإلخورا  

 .ئية فيهفيدون بيانات الغطاء بعد تضمين العالمة الما
امووا عمليووة اسووترجاع العالمووة المائيووة بادخووال بيانووات الغطوواء بعوود تضوومين العالمووة المائيووة فيهووا ، والمفتوواح 
سوووواء أكوووان سوووريا أم عاموووا والبيانوووات األصووولية للغطووواء قووود تلوووون موجوووودة أو غيووور موجوووودة اعتموووادا علوووى الطريقووووة 

 non-blindاالسووووترجاع تسوووومى هووووذه الحالووووة  المسووووتخدمة . وعنوووود اسووووتخدام بيانووووات الغطوووواء األصوووول فووووي عمليووووة

watermarking  وعنووووودما ال تسوووووتخدم البيانوووووات األصووووول فوووووي عمليوووووة االسوووووترجاع تسووووومى هوووووذه العمليوووووةblind 

watermarking [1]. 
 تطبيقات نظام العالمات المائية : ومن  

 حماية حقو  الطبع والنشر . 1. 
 حماية حقو  االستنساخ    2. 

    ة في وثوقية الصور       العالمات المائي 3. 

 بصمات األصابع  4.  

 اما اهم متطلبات العالمات المائية هي:
 . Robustnessالمتانة                           -1
 .            Tamper Resistance مقاومة التهديد -2
 .Fidelity          الجودة                       -3

 .            Computational Costحساب الللفة  -4

 .    False Positive Rateمعدل نسبة الخطأ فيها -5
وعمليا من غير الممدن تحقيق  نظام عالموات مائيوة  يمتلوك جميوع هوذه الخووا  وللون مون الضورور  أن 

 .[1]يدون هناك توازن في هذه الخوا  وحسب طبيعة التطبيق 
مووات المائيووة واخفاءهووا يزيوود موون السوورية و لووك للونهووا تمتلووك ان اسووتخدام الدالووة الفوضوووية فووي توليوود العال

 الصفات االتية:
 التعقيد العالي والسلوك غير الخطي.1. 
 الحساسية المعتمدة على القيمة االبتدائية.2. 

 :[2]اضافة لما  كر ، فان نظم الفوضى تمتاز باستحالة التنبؤ على المدى البعيد ،من امثلة الدوال الفوضوية 
 Logistic Functionالدالة اللوجستية 1. 
  Lorenz Functionدالة لورانز2.      

  Rossler Functionروسليردالة 3. 
 وقد تم استخدام الدالة اللوجستية في هذا البحث  
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، بالنسووبة للووو  Transform Domainاو الووو   Spatial Domainموون الممدوون اخفوواء العالمووة المائيووة ضوومن الووو  

Spatial Domain   تلون عملية اخفائه سهلة وسريعة اال ان لها مساوئ وهي انها التقاوم التهديودات ومون الممدون
ن طريووق اسووتخدام الدالووة الفوضوووية الخفوواء ، ولقوود تووم تجوواوز هووذه النقطووة فووي هووذا البحووث عوو  [3]بسووهولة اكتشووافها

باسوتخدام  Spatial Domainالعالمة المائية الفوضووية المتولودة بالمرحلوة االولوى داخول احود مسوتويات الصوورة فوي 
 خوارزمية جديدة اثبتت كفاءتها من خالل المقاييس المعتمدة.  

 االعمال السابقة:   -2

هووذا مجووال اسووتخدام الدالووة الفوضوووية فووي توليوود واخفوواء العالمووة  قووام عوودد موون البوواحثين بتقووديم اعمووالهم فووي 
بوواقتراح خوارزميووة جديوودة للعالمووة المائيووة التووي اسووتخدمت الدالووة  [4]واخوورون   xianyong Wuالمائيووة، فقوود قووام .

لباحووث الفوضوووية بموورحلتين ، االولووى فووي تشووفير مواقووع االخفوواء فووي الغطوواء والثانيووة فووي تحديوود موقووع االخفوواء، امووا ا
Christophe Guyeux  فقوود قوودموا  خوارزميوووة لتوليوود العالمووة المائيووة وللوون باالعتموواد علووى الدالوووة  [5]واخوورون

الفوضووووية المتقطعوووة التوووي اسوووتخدمت بوووالتلوين واالخفووواء فوووي داخووول وسوووط حامووول جديووود والوووذ  ا هووور مقاومتوووه ضووود 
فقوود اقترحوت طريقوة اخفوواء صوورة ثنائيووة   Shaimaa SH.  [3]مجموعوة الهجووم التووي تعورض لهوا ، بينمووا الباحثوة 

كعالمووة مائيووة داخوول صووورة رماديووة وموون ثووم اسووتخدام التحويوول المووويجي لالخفوواء ولزيووادة قوووة وفعاليووة الخوارزميووة تووم 
اقترحووا  [6]وآخورين  V.Santhi استخدام الدالة اللوجستية الفوضوية لتحديد مواقع االخفاء  داخل الصوورة، كموا ان 

للصووور الرقميووة فووي نظوام التحويوول المووويجي حيوث ان العموول تضوومن اكثور موون مرحلووة إ  تووم   Blindمائيووةالعالموة ال
ومووون ثوووم اسوووتخدام الدالوووة الفوضووووية لتلووووين سلسووولة عشووووائية مووون   Block 8*8تقسووويم الصوووورة الوووى مجموعوووات 

و مووة المائيووة عوون طريووق وموون ثووم اسووتخدام التحويوول المووويجي علووى جووزء موون الصووورة و عوودها اخفوواء العال  Blocksالوو
 مقارنة كل نقطة مع النقاط المحيطة.

 الخوارزمية الفوضوية وتوليد العالمة المائية :  -3

، لموا   [4]في السنوات االخيرة، تم استخدام الدالة الفوضوية في العالمة المائية الرقميوة و لوك لزيوادة السورية 
تنبوؤ للمودى البعيود مسوتحيلة. اموا فوي هوذا البحوث فقود توم تتمتع به هذه الدالوة مون خصوائم ومميوزات تجعول عمليوة ال

استخدام الدالة الفوضووية فوي توليود العالموة المائيوة فوي احود مسوتويات  الصوور الملونوة ومون ثوم اخفاؤهوا داخول نفوس 
الصووورة المشووتقة منهووا أ  فووي مسووتوى اخوور و لووك لزيووادة السوورية والتمويووه فووا  تغيوور بسوويط يقوووم بووه الوودخيل يدتشووف 

حيووث ان القوويم المحووددة التووي تلونهووا هووذه  Logistic Functionولة ، اضووافة الووى اسووتخدام الدالووة اللوجسووتية بسووه
 [7]  [2]الدالة هي قيم عشوائية تماما في صيغتها ) على الرغم من انها تقع ضمن حدود معينة(.

 اما التمثيل الرياضي للدالة فهو : 
nnn xxX )1(1 −=+            …(1) 

10: 11  ++ nn xx  

40:    

nXالقيمة االبتدائية : 
1+nX( 1،  0: القيم التي تلي القيمة االبتدائية بالتتابع وهي قيمة موجبة بين) 
( 4،  0: قيمة موجبة تتراوح قيمتها بين) 
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 والخوارزمية التالية توضح خطوات توليد القيم الفوضوية المستخدمة في توليد العالمة المائية الفوضوية:
 ,0Xاالدخاالت : صورة الغطاء الملونة، 

 : قراءة الصورة الملونة، تحليلها الى المستويات الثالثة المدونة لها )االحمر ، االخضر ، االزر (-1-الخطوة 
 : اختيار احد المستويات الثالثة،وقد تم اختيار المستوى  )االحمر( بوصفه المستوى االول.-2-الخطوة 
، بحجووووم  ,0X( لتوليوووود مصووووفوفة  االرقووووام الفوضوووووية باعتموووواد علووووى قوووويم 1: اسووووتخدام الدالووووة )-3-الخطوووووة 

16*16 
 الثالث والرابع من القيم الناتجة من الخطوة السابقة ووضعها في مصفوفة جديدة .  digit: اخذ الو-4-الخطوة 
 للحصول على قيم الموقع في المستوى المختار)االحمر(. index: اعتماد ارقام المصفوفة السابقة كو -5-الخطوة 
 : تحويل المصفوفة االخيرة الى صورة وتمثل العالمة المائية الفوضوية.-6-الخطوة 

 : العالمة المائية الفوضوية خراجاتاإل

 خوارزمية اخفاء العالمة المائية الفوضوية 4.

 ,0Xاالدخالت: الصورة الغطاء ، العالمة المائية الفوضوية، 
 : قراءة الصورة الملونة وتحليلها الى المستويات الثالثة )احمر ،اخضر ، ازر (.-1-الخطوة 
 :اختيار احد المستويات لالخفاء، وقد تم اختيار المستوى  )االخضر( بوصفه المستوى الثاني.-2-الخطوة 
 ( لتوليد ارقام فوضوية لتحديد مواقع االخفاء.1: استخدام المعادلة رقم )-3-الخطوة
و-4-الخطوووة  سووتوى فووي مصووفوفة الم INDEX: معالجووة االرقووام السووابقة لتحويلهووا الووى ارقووام صووحيحة السووتخدامها كوو

 المختار.
 : تبديل مرتبة االحاد من المواقع المختارة بقيم مصفوفة العالمة المائية الفوضوية.-5-الخطوة 
 : االستمرار بهذه العملية لحين انهاء قيم مصفوفة العالمة المائية الفوضوية.-6-الخطوة 
 :ارجاع المستوى المختار الى الصورة الملونة االصلية. -7-الخطوة 
 : ارسال الصورة بعد االخفاء. -8-الخطوة 

   (Watermarking Image)االخراجات: صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية 
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 ( يوضح المخطط االنسيابي لخوارزمية اخفاء العالمة المائية الفوضوية1الشدل )
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 الوثوقية:خوارزمية استرجاع العالمة المائية والتاكد من 5.  

 لالستخرا ,0Xللتوليد،  ,0Xاالدخاالت: صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية، 
 : قراءة الصورة وتحليلها الى المستويات الثالثة المدونة لها.-1-الخطوة 
 : اختيار المستوى االول )االحمر(. -2-الخطوة 
 الخاصة بها. ,0X( لتوليد ارقام فوضوية حسب 1استخدام المعادلة ):  -3-الخطوة 
 في المستوى المختار. INDEXمن االرقام الفوضوية واعتمادها كو  3و 4الو  Digit: سحب الو  -4-الخطوة 
العالمة المائية  من المستوى المختار لتلوين مصفوفة INDEX: سحب المواقع المنا رة لقيم الو  -5-الخطوة 

 الفوضوية.
 : اختيار المستوى الثاني )االخضر(.-6-الخطوة 
 الخاصة بها.  ,0X( لتوليد ارقام فوضوية حسب 1: استخدام المعادلة )-7-الخطوة 
 لمواقع االخفاء. INDEX: اجراء المعالجة على االرقام الناتجة بالخطوة السابقة العتمادها كو  -8-الخطوة 
 واستخرا  مرتبة االحاد وخزنها في مصفوفة جديدة. INDEX: تحديد المواقع باالعتماد على الو -9-الخطوة 
 المصفوفة.: االستمرار باستخرا  القيم الى الوصول الى نهاية -10-الخطوة 
: مقارنة المصفوفة االولى المستخرجة من المستوى االحمر مع المصفوفة الثانية المستخرجة من -11-الخطوة 

 المستوى االخضر.
 ا ا تساوت المصفوفتان ، ا هار رسالة للمستلم تؤكد حماية المللية في  الصورة المستلمة.              
ن غير متساويتين ، ا هار رسالة للمستلم تنبهه بانه لم يتم تحقيق حمايوة اما ا ا كانت المصفوفتا              

 للمللية.
 االخراجات: صورة الغطاء الملونة )االصلية( ،تحديد الحماية.
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 ( يوضح المخطط االنسيابي لوخوارزمية استرجاع العالمة المائية والتاكد من الحماية 2الشدل )
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 التطبيق العملي: -6 
وادخالها على الخوارزميات المقترحة كما فوي  400*  600(  والتي كانت بحجم Boy.bmpتم اخذ صورة ) •

 ( يوضح الصورة االصلية )الغطاء(:3الخطوات التالية والشدل)

 
 الصورة االصلية ( 3شكل )

تحليل الصورة الى المستويات الثالثة المدونة لها ومون ثوم اختيوار المسوتوى االحمور وتطبيوق الدالوة الفوضووية  •
 لينتج المصفوفة  والموضح جزء منها 

 

 
 

 ثم معالجتها للحصول على ارقام صحيحة لتنتج االرقام اآلتية •
 

 
 

 
 
 
 
 

 ثم سحب محتويات المواقع الفوضوية من المستوى االحمر وكانت قيمها كاآلتي •

 

 
 
 
 

 

60 92 
90 27 
32 75 
83 69 
52 80 
94 59 
19 91 

 

79 65 
88 75 
78 62 
63 88 
78 77 
102 101 
65 108 
78 78 
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اخفوواء هووذه القوويم بووداخل المسووتوى االخضوور بعوود تحديوود مواقووع عشوووائية أيضووًا بوونفس الصوويغة السووابقة وموون ثووم  •
 (. 4صورة ملونة وكانت كما في الشدل )ارجاع المستويات الى 

 

 
 صورة الغطاء الحاوية على  العالمة المائية( 4الشكل )

امووا عمليووة اسووترجاع العالمووة المائيووة فتووتم بالصوويغة نفسووها وللوون علووى موورحلتين منفصوولتين االولووى علووى المسووتوى  -
والثانيوووة علوووى المسوووتوى االخضووور وهوووي اسوووتخرا  االحمووور وهوووي اشوووتقا  العالموووة المائيوووة باسوووتخدام الدالوووة الفوضووووية 

العالمة المخفية بداخله ايضًا باستخدام الدالة الفوضوية، ومن ثم مقارنة النتائج، ففي حالة التساو  دليل على حماية 
المللية للصورة المرسلة وعودم وصوول الودخيل اليهوا وتغيور معالمهوا. اموا فوي حالوة عودم التسواو  فيعنوي ان هنواك يودًا 

 درة تسللت الى هذه الصورة وغيرت مضامينها.غا

 النتائج والمناقشة:-7

تم تطبيق خوارزميات البحوث علوى عودد مون الصوور التوي تمثول الغطواء للعالموة المائيوة الفوضووية المتولودة 
 استخدامها بمرحلتين:( والتي يتم اشتقاقها واخفاؤها في داخل الغطاء، وان الدالة الفوضوية تم 1باستخدام المعادلة )

002.00االولى : مرحلة تلوين العالمة المائية الفوضوية وكانت  =x  2وقيمة= 
083.00الثانية: في مرحلة اخفاء العالمة المائية الفوضوية وكانت  =x 3وقيمة= 

 ( يوضح صورة الغطاء فبل و عد اخفاء العالمة المائية 1والجدول )
 

 صور الغطاء قبل و عد االخفاء(  1جدول )

 صورة الغطاء االصلية  اسم الصورة
صورة الغطاء الحاوية على العالمة 

 المائية

Boy.bmp 
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 والثبات كفاءة الخوارزميات المقترحة تم تطبيق عدد من المقاييس لقياس مدة جودتها وهي :
- MSE) )Mean Sequare Error :ويحسب حسب المعادلة اآلتية : 


= =

−=
n

i

m

j

jiCjiCMNlMSE
1 1

2)),(2),(1(*)*(1         …(2) 

- (PSNR )Peak Signal to Noise Ratio:كما في المعادلة التالية : 
PSNR in db )max(log10 2

10 lMSEC=               …(3) 
 : يمثالن ابعاد صورة الغطاءM,Nحيث ان 
        C1تمثل صورة الغطاء قبل االخفاء : 
        C2تمثل صورة الغطاء الحاو  على العالمة المائية: 
 ( يوضح نتائج المقاييس بعد التطبيق: 2والجدول )

 نتائج مقاييس اللفاءة( : 2جدول )

 
والختبار الطريقة فقد تم تعريضها الى عدد من الهجموات ، ومون ثوم قيواس معامول االرتبواط حسوب المعادلوة  •

 اآلتية:

Girle.bmp 

  

Sun.bmp 
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= = = =

= =
=

n

i

m

j

n

i

m

j

n

i

m

j

jiwjiw

jiwjiw

wwsim

1 1

2

1 1

2

1 1

),(2),(1

),(2),(1

)2,1(            …(4) 

 ( وقيم  معامل االرتباطtophatFiltered( يوضح نتائج الصور بعد تعرضها الى ) 3والجدول )
 

 وقيم معامل االرتباط  tophatFilteredيوضح صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية قبل وبعد ( 3جدول )

 ت
صورة الغطاء الحاوية  
 على العالمة المائية  

صورة الغطاء الحاوية  
المائية  بعد  على العالمة 

 تعرضها الوى

tophatFiltered 

قيمة معامل 
 االرتباط

1 

  

0.9243 

2 

  

0.9440 

3 

  

0.8319 

 

 ( اآلتي4بقيم ضوضاء مختلفة موضحة بالجدول ) Gaussianومن ثم تم تعريض الصورة الى هجوم  •

 

 وقيم معامل االرتباط Gaussianيوضح صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية بعد التعرض لهجوم ( 4جدول )

 ت
صورة الغطاء الحاوية  
 على العالمة المائية

 قيمة الضوضاء 
صورة الغطاء الحاوية على  
العالمة المائية بعد التعرض 

 Gaussianوم الى هج

قيمة معامل 
 االرتباط

1 

 

0.0001 

 

0.9998 
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2 

 

0. 001 

 

0.9981 

3 

 

0.01 

 

0.9818 

 

و زوايا مختلفة  وكانت النتائج حسب الجدول   Rotationثم تم تعريض الصورة الى انواع من التدوير  •
 ( اآلتي5)

 التدوير على صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية تأثير( 5جدول )

 ت
صورة الغطاء الحاوية على العالمة 

 المائية
صورة الغطاء الحاوية على العالمة 

 التدويرالمائية بعد 
زاوية  
 التدوير

قيمة معامل 
 االرتباط

1 

  

90 0.7990 

2 

  

180 0.8000 

3 

  

2700 0.7990 

 ( اآلتي:6فلانت النتيجة كما موضح بالجدول) Croppingاما عند تعرض الصورة الى  •
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 على صورة الغطاء الحاوية على العالمة المائية Croppingتاثير الـ ( 6جدول )

صورة الغطاء الحاوية على  ت
 العالمة المائية 

صورة الغطاء الحاوية على 
العالمة المائية بعد التعرض للـ 

Cropping 

قيمة الـ 
cropping 

قيمة معامل  
 االرتباط

1 

 

 

[60 40 100 

90] 
0.8564 

2 

 

 

[100 90 60 

40] 0.8797 

( نالحو  ان صوورة الغطواء الحاويوة علوى العالموة المائيوة بعود تعرضوها 6 ()5 ()4( )3الجوداول )ن خوالل مالحظوة 
علووى انووواع موون الهجوووم وموون خووالل قيوواس قوويم معاموول االرتبوواط يتضووح ان انووواع الهجوووم لووم تووؤثر علووى صووورة الغطوواء 

 الحاوية على العالمة المائية.

 االستنتاجات : -8

( يتضح كفاءة الطريقة المقترحة فوي توليود واخفواء واسوترجاع العالموة المائيوة،  2من خالل مالحظة جدول)
( نالحووو  مرونوووة العالموووة المائيوووة المتضووومنة ضووود االزالوووة ، إ  توووم 6( )5( )4( )3ومووون خوووالل مالحظوووة الجوووداول )
ن وعلووى الوورغم موو   Croppingو   tophatFiltered ،Gaussian ،Rotationتعريضووها الووى  عوودة هجمووات مثوول 

  لوك فانوه توم اعوادة العالموة المائيوة. و هوذا فوان العالموة المائيوة المتلونوة فوي هوذه الخوارزميوة تعود مون النووع الصولد 

.Robust.وهذا ما اكدته قيم معامل االرتباط 
وان اسووتخدام الدالووة الفوضوووية فووي اكثوور موون مرحلووة زاد موون تعقيوود وسوورية الطريقووة، كمووا ان الخوارزميووات  

 تاز بالسهولة اضافة الى اللفاءة العالية.المستخدمة تم
ان توليوود العالمووة المائيووة واخفاءهووا فووي نفووس الصووورة المتولوودة منهووا زاد تعقيوود العمليووة وار وواك الوودخيل الووذ  
يتوجب عليه معرفة اللثير للي يوتمدن مون الوصوول الوى العالموة المائيوة الحقيقيوة.كما ان العالموة المائيوة المتضومنة 

غيوور مدركووة فووي االطووار المضوومن وتضوومينها اليسووبب تغيوورًا او تشووويهًا فووي الغطوواء الحاموول لهووا، كمووا  تميووزت بدونهووا
تميزت الخوارزمية بقوتها ومتانتها امام الهجمات التي تعرضت لهوا بقصود التغييور او االزالوة  حيوث ان أ  تغيور ولوو 
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خلها  ويدون مؤشورًا علوى حودور خور  علوى كان بسيطًا على الصورة  سوف يوثر على العالمة المائية المتضمنة دا
 في تنفيذ هذا البحث. MATLABالصورة، ولقد تم استخدام لغة 

 التوصيات: -9

 تطوير الخوارزميات المقترحة باضافة الشبدات العصبية والخوارزمية الجينية.1.  
 استخدام دوال فوضوية اخرى ودمجها مع بعضها لزيادة سرية الطريقة.2. 

 او تحويالت اخرى. DCTو DWTتحوير صورة الغطاء الى 3. 



 لعالمة المائية الفوضوية لحماية حقوق الملكية  ا 
 

 

257 

 المصادر

، " استخدام العالموة المائيوة فوي توثيوق النصوو "، رسوالة ماجسوتير ، كليوة 2004المشهداني، فرقد حامد،  [1]
 علوم الحاسوب والرياضيات، قسم علوم الحاسوب.

"التشفير الفوضوو  باسوتخدام  ،  2010،عبدالمجيد، ايالف اسامةالقدو، سجى جاسم، سعيد، ميالد جادر،  [2] 
 (.3)(، العدد7مفتاح المقياس الحيو "، مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات، المجلد )

[3] Mohammad, Shaimaa Sh., 2011 , " Encryption and Hiding Water_marking 

Using A Chaotic Modified Wavelet Transform", Raf.J. of Comp.& Math's, Vol. 

8, No. 2. 

[2] Wu, Xianyong, Guan, Zhi-Hong, 2007 , " A noval digital watermark algorithm 

based on chaotic maps", physics Letters. 

[5] M.Bahi, Jacques, G.Christophe, 2010 , "A NEW Chaotic-Based Watermarking 

Algorithm", Security10, Int.conf. on Security and cryptography. 

[6] santhi V. Thangavelu Arunkumar, 2009 ," DWT-SVD combined full band 

robust watermarking technique for color image in YUV color space", 

International Journal computer Theory and Engineering, Vol. 1, NO. 4. 

[7] Enayatifar, R., Mohmoudi, F. and  Mirzaei, K., 2009, "Using the chaotic map in 

Image Sreganography", International Conference on Information Management 

and Engineering, IEEE, P.491-495. 

www.ivsl.org. 

 


