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ABSTRACT 

 This research, design a watermarking system for embedding and extracting the 

watermark in video files. This research presented four-efficient and powerful ways to 

embed and extract the watermark, the extract which in turn characterized as blind since it 

does not need the original cover in the process of extracting the watermark. The first 

method established the mean and SVD, which relied on the conversion of Singular values 

decomposition SVD and calculate the average of the unique values which are resulting from 

the application of the SVD on each data frame of the video file that required for embedding 

by, and then this method has been improved by hybrid intelligence by using a genetic 

algorithm for embedding the watermark, which is a second method. And other two methods 

has been implemented in this research. The third and fourth methods use artificial neural 

networks to embed the watermark. Depending on the characteristics of the data frame we 

use elman and Jordan neural networks and we use genetic algorithm to generate the secret 

key. The four methods of watermark were efficient and robust against various attacks which 

was found by measuring the efficiency of the methods by calculating the values of the Peak 

Signal-to-Noise Ratio PSNR and the correlation coefficient Normalized Correlation 

Coefficient NCC. 

Keywords: watermarking, genetic algorithm, artificial neural networks. 

 ضمين واستخالص العالمة المائية في الملفات الفيديوية باستخدام التقنيات الذكائية ت
 يلخل  إبراهيمشهباء  

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 2010/    12/    21تاريخ قبول البحث:                            2010/    8/    8  تاريخ استالم البحث:

 الملخص 
تم في هذا البحث تصميم نظام للعالمة المائية لتضمين واستخالص العالمة المائية في الملفات الفيديويةةة ثيةةث  

أربع طرائق كفوءة وقوية لتضمين العالمة المائية واستخالصها والذي بدوره اتصةةب ألةةا عمد لعةةدم الحاجةةة    قدم هذا البحث 
ة التةةي اعتمةةدت علةةد    mean and SVDإلد الغطاء ا صلي أثناء عملية استرجاع العالمة. وقد أنشئت الطريقةةة ا ولةةد الةة

م الفريةةدة اللالسةةتفانة منةةض ألالتضةةمين النات ة  وثسةةاب المعةةدق لل ةةي  Singular values decomposition SVDتحويةةل  
علد بيانات كل إطةةار مةةن إطةةارات الملةةب الفيةةديوي المطلةةوب التضةةمين  يةةض. ومةةن ثةةم تةةم تحسةةين هةةذه    SVDمن تطبيق الة

الطريقةةة وكلةةه بته ينهةةا ككائيةةاا وتةةم هةةذا ألاسةةتخدام الخواريميةةة ال ينيةةة فةةي تضةةمين العالمةةة المائيةةة وهةةي الطريقةةة ال انيةةة.  
 يما يخص الطريقتين ال ال ة والراألعة فقد تةةم اسةةتخدام الشةةبعات العصةةبية ا صةةطنايية فةةي تضةةمين العالمةةة المائيةةة وكلةةه  و 

  العصةةبية واسةةتخدام الخواريميةةة ال ينيةةة  Jordanو   Elmanألا عتمةةان علةةد صصةةائص بيانةةات اتطةةار ألاسةةتخدام  ةةبعتي ال
 ربعة كانت كفوءة وقوية ضد اله مات المتنوعةةة و تبةةين هةةذا مةةن صةةالق  في توليد المفتاح السري. طرائق العالمة المائية ا

 Normalizedومعامةةل ا رتبةةا     Peak Signal –to-Noise Ratio  PSNRقيةةاك كفةةاءة الطرائةةق ألحسةةاب قةةيم  

Correlation Coefficient NCC. 

 صطنايية.الخواريمية ال ينية، الشبعة العصبية ا ،  العالمة المائية  الكلمات المفتاحية:
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  المقدمةالمقدمة  11..
سةةنة تقريبةةا، ثيةةث وجةةدت أقةةدم ورقةةة  700 ظهةةرت العالمةةات المائيةةة الورقيةةة فةةي فةةن الصةةناعة اليدويةةة قبةةل

والتي لعبةت  Fabrianoوكان أصلها في مدينة ايطالية اسمها فابريانا  1292 ألالعالمة المائية في ا ر يف في سنة
ث كانةت العالمةة المائيةة هةي الطريقةة الم اليةة للقضةاء علةد أي اثتماليةة ثي، نوراا رئيسياا في تطور الصناعة الورقية

ثصةةلت العالمةةة المائيةةة علةةد الا يةةر مةةن ا هتمةةام وتطةةورت  1995 للتشةةويف فةةي تمييةةج إنتةةاع المصةةانع. ومنةةذ عةةام
 . تطوراا  ثيث توجد العديد من المواضيع المفتوثة لبحوث أك ر، ألسرعة كبيرة

وقةةد كانةةت العالمةةة المائيةةة فةةي القةةرون الماضةةية ، يةةة كبيةةرة تثبةةات ثقةةوة الملايةةةإن الحاجةةة للعالمةةة المائ
تواقيع ونحو كله. ومع التطور الذي ثصل فةي جانةا الحاسةوب ومعال ةة الصةور فةان ، محسوسة علد  عل طواألع

 ةا أن يعنةي هةذا انةض ي، الحاجة أصةبحت أن تاةون العالمةات المائيةة ميةر محسوسةة المخييةة  فةي معظةم التطبيقةات
 يعون من الصعا استخالص أو إيالة العالمة المائية من المانة المؤ رة مائيا.

فةان  ةر  دعةدم التحسةود سةو  ، ألما إن العالمة المائية يمعن استخدامها علةد أنةواع مختلفةة مةن البيانةات
ة . وهنةا  العديةد اعتمةانا علةد صصةائص المسةتلم ال ثةواك اتنسةان فةي معظةم الحةا ت العملية ، يأصذ أ عا ا مختلفةةا 

 : من المصطلحات المستخدمة في العالمات المائية الرقمية والتي   بد من إيضاح مفهومها
وتاةون العالمةة  هي  يء مير منظور يضا  إلد إ ارة الغطاء من اجل إصفاء البيانةات المخبةأة العالمة المائيةف -

 [1].المائية ألعدة أ عاق كأن تاون رقماا، نصاا أو صورة 
النظةةام التأ ةةير . ويعةةون إنصةةاق هةةذا النظةةام التأ ةةير المةةائي هةةي عمليةةة تضةةمين معلومةةات فةةي مةةانة إ ةةارة أصةةر   -

الةةذي يعةةون وجةةونه اصتياريةةاا وهةةو إمةةا أن يعةةون  Keyوالمفتةةاح  Coverعةةن طريةةق الغطةةاء  العالمةةة المائيةةة،المةةائي  
الهد   ، مين العالمة المائية استخدام مفتاحوفي معظم ا ثيان يتم في عملية تض  .Public عاما  أو Secretسريا 

تهةةةا أو أمةةن اسةةةتخدامض جعةةل العالمةةةة المائيةةة صةةةابة ا صتةةراة وتقةةةاوم عمليةةات الحةةةذ  واتثةةالق ألحيةةةث   يمعةةن قر 
 [2] . أما اتصراع  يعون بيانات الغطاء ألعد تضمين العالمة المائية  يض .تغييرها بدون استخدام المفتاح نفسض

حةةث إلةةد تصةةميم نظةةام لتضةةمين واسةةتخالص العالمةةة المائيةةة ألالملفةةات الفيديويةةة ألاسةةتخدام يهةةد  هةةذا الب 
ة ةSingular Values Decomposition (SVD)  تحويةل الة  وثسةاب المعةدق لل ةيم الفريةدة النات ةة مةن تطبيةق الة

SVD الطريقة وكلةه  علد بيانات كل إطار من إطارات الملب الفيديوي المطلوب التضمين  يض ومن ثم تحسين هذه
بته ينها ككائياا وهذا تم ألاستخدام الخواريمية ال ينية في تضمين العالمة المائية وكلةه بتوليةد عةدة مفةاتيل والتضةمين 
بها ومن ثم تعريض الغطاء المتضمن للعالمة للعديد من اله مات ومن ثم ثساب نالة اللياقة المعتمدة علةد معامةل 

وبا عتمان علةد قيمةة نالةة اللياقةة يةتم  Peak Signal –to-Noise Ratio PSNR ا رتبا  وم ياك جونة الغطاء
تحديد المواقع الم لد التي ي ا التضمين بها وأيضاا تم في هذا البحث استخدام الشبعات العصبية ا صةطنايية فةي 

 Jordan و Elman  ةةةبعتيتضةةةمين العالمةةةة المائيةةةة وكلةةةه ألا عتمةةةان علةةةد صصةةةائص بيانةةةات اتطةةةار ألاسةةةتخدام 
 واستخدام الخواريمية ال ينية في توليد المفتاح السري.

 البحوث السابقة 2.

وآصةرون طريقةة كفةوءة لتضةمين العالمةة المائيةة  N. A. El-fishawyو  R. A. Ghazyقةدم البةاث ون  
والتضةمين وكله ألاعتمان تقطيع الصورة إلةد مقةاطع ميةر متداصلةة  SVDألالصور الرقمية ألاستخدام التقنية الرياضية 

ضمن هذه المقاطع الصورية لتقويتهةا ضةد اله مةات وكةان التضةمين أل مةع قيمةة العالمةة المائيةة مةع بيانةات المقطةع 
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طريقةة  Henri NICOLASو Maher EL'ARBI  ،CHOKRI BEN AMARقةدم كةل مةن  .[7] المعةين
 MRME الحركةةة متعةةدن ا ألعةةانلتضةةمين العالمةةة المائيةةة فةةي الفيةةديو ألاسةةتخدام تحويةةل الموي ةةة المتقطةةع وتخمةةين 

وتةم التطةوير والتحسةين فةي هةذا البحةث. فةي  [5 ,6] ألاتضافة لذله تةم اسةتخدام  ةبعة عصةبية فةي تضةمين العالمةة
تةةم اقتةةراح طريقةةة جديةةدة  د Image Watermarking Based on Genetic Algorithm د الموسةةومالبحةث 

 Discrete الخواريميةة ال ينيةة وتحويةل ال يةا تمةام المتقطةعلتحسةين عمةل تضةمين العالمةة المائيةة وكلةه ألاعتمةان 

Cosine Transform DCT  ثيةةةث اسةةةتخدم الخواريميةةةة ال ينيةةةة  صتيةةةار معةةةامالتAc  لتحويةةةل ال يةةةا تمةةةام
المتقطةةع لتضةةمين العالمةةة المائيةةة ألطريقةةة الطيةةف المبع ةةر فيهةةا وطبةةق كلةةه علةةد الصةةور وتةةم الحصةةوق علةةد نتةةائ  

 An Svd Based دببحةة هم الموسةةوم  .Yoo C و .Jang D و .Lee S البةةةاث ون . اقتةةرح [16] جيةةدة

Watermarking Method for Image Content Authentication with Improved Security طريقةة  د
من ألةةةأعلد قيمةةةة مةةةن قةةةيم الصةةةورة ألعةةةد تحويلهةةةا   إلةةةدلتضةةةمين العالمةةةة المائيةةةة ألاسةةةتخدام مت ةةةض التامةةةيم الةةةذي يضةةةص

Singular Values Decomposition (SVD) وطبقةةت علةةد صةةورة كات تةةدرع رمةةاني وأثةةريت نتةةائ  جيةةدة 
طريقةة جديةدة فةي تضةمين العالمةة  .Shieh C., Huang H., Wang F. and Pan J . اقتةرح البةاث ون [11]

 اطع ث مهةامع الخواريمية ال ينية وكله بتقسيم الصورة إلد مقة  DCTالمائية ألاستخدام تحويل ال يا تمام المتقطع 
عليهةا وتاةون هةذه المقةاطع ميةر متداصلةةة وتضةمين العالمةة المائيةة فةي هةذه المقةاطع وتعريضةةها  DCT وعمةل 8*8

لله مات ومن ثم ثساب قيمة معامل ا رتبا  ونسبة تشوه ات ارة واتخاكهةا كدالةة لياقةة ثيةث أن معامةل ارتبةا  كةل 
 .[15] ة ال ينية يعون الحل المطلوب الذي يستخدم ألالتضمينقيمة منض تعامل مع معامل الصالنة ونات  الخواريمي

 Singular Values Decomposition (SVD) تحويل 3.
 SVD  .تحويل إن هي طريقة عدنية تستخدم لتحليل المصفوفات  SVD المصفوفة إلةد  هي عملية فصل

صةورة يبةارة عةن صةفو  كات ثالثة مصفوفات أصر  في نفو ث م المصفوفة ا صلية. في ال بر الخطي تعتبةر ال
 R أنثيث  ، هي مصفوفة مربعض  Aقيم عدنية موجبة يمعن اعتبارها كمصفوفات. ألشعل عام إكا كانت

 [4]يعون ألالشعل التالي:A للمصفوفة   SVDفان تحويل، الح ي ية هي م موعة اتعدان
A=  

 تم ل مصفوفة قطرية. و ،عامدةمصفوفة مت و    

 
ةالعناصةةر القطريةةةة فةةي  ةالةةة ومرتبةةض ترتيبةةةا تنايليةةةا.                                         Aللمصةةةفوفة Singular Values تسةةةمد ال ةةيم المفةةةرنة  Sالةةة

nrr   + ................  ألالمت هات المفرنة اليسةر   Uتسمد أعمدة المصفوفة . 1321

. العناصةةةر القطريةةةة تم ةةةل اتضةةةاءة Aألالمت هةةةات المفةةةرنة اليمنةةةد للمصةةةفوفة   Vد أعمةةةدة المصةةةفوفةبينمةةةا تسةةةم
Luminance  .[4]للصورة بينما تحدن المت هات التركيا الهندسي للصورة 

لها عدة قيم فريةدة والةبعض منهةا صةغير جةدا وعةدن ال ةيم الفريةدة ميةر الصةفرية  Aألصورة عامة المصفوفة  
لهةا عةدة صصةائص. وثيةث أن اسةتخدامها فةي معال ةة الصةور الرقميةة لهةا ألعةض   A.SVDمصفوفة يساوي رتبة ال
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ميةةر ثابةةت ويمعةةن أن تاةةون مربعةةة أو مسةةتطيلة.  SVDالفوائةةد: أولهةةا ث ةةم المصةةفوفات النات ةةة مةةن عمليةةة تحويةةل 
ليةل مةن التشةويف إلةد ثيةث أن إضةافة الق ،تاةون كات اسةتقرار وتةواين عةالي جةدا  singular valuesال ةيم الفريةدة

الصورة فان قيمها   تتأثر ألصورة سريعة. ال يم الفريدة تم ل الخصائص ال بريةة للصةورة والتةي تاةون جوهريةة وميةر 
 [14]  مرئية. والنقا  التالية تبين مد  تأثير التغيرات الهندسية المألوفة علد ال يم الفريدة للصورة.

• Transpose المصفوفة الح ي ية :A لها نفو ال يم الفريدة.فوفة المحورةوالمص 

• Flip لها نفو ال يم الفريدة للمصفوفة ا صلية وا عمدة   : قلا الصفو A. 

• Rotation المصفوفة ا صلية : A.والمصفوفة المدورة لها نفو ال يم الفريدة 

• Scaling تابيةةر المصةةفوفة : Aالصةةفو  أو عةةدن ا عمةةدة ا صةةلية للمصةةفوفة  بواسةةطة تاةةرار عةةدن n مةةن
هةةي ال ةةيم الفريةةدة للمصةةفوفة  S. ثيةةث المةةرات فةةان ال ةةيم الفريةةدة للمصةةفوفة ا صةةلية تسةةاوي 

 ا صلية.

• Translationتجثيةةف المصةةفوفة : A  صةةفو  صةةفرية إليها فةةان المصةةفوفة النات ةةة لهةةا  أوألإضةةافة أعمةةدة
 [14]ير الصفرية للمصفوفة ا صلية.نفو ال يم الفريدة م

فةةي طةةرة تضةةمين العالمةةة المائيةةة. والفاةةرة SVD اسةةتنانا إلةةد هةةذه الخصةةائص فقةةد تةةم اسةةتخدام تحةةويالت 
ومةةن ثةةم  Sللغطةةاء المتم لةةة ألقطةةر المصةةفوفة  Singular Valuesالرئيسةةية تامةةن فةةي إي ةةان ال ةةيم الفريةةدة 
 [14]تعديل تله ال يم لتضمين العالمة فيها.

في تضمين العالمةة المائيةة وكلةه ألحسةاب المعةدق لل ةيم الفريةدة   SVDي هذا البحث تم استخدام تحويل ف
التةي تم ةل  Seedلال مقطع من مقاطع إطار الفيديو المختارة ألا عتمان علد المفتاح السةري المولةد ألاسةتخدام البةذرة 

يد مواقع عشوائية تختلب ألةاصتال  قيمةة المفتةاح. ومةن ثةم المفتاح السري لدالة توليد ا رقام العشوائية والتي تقوم بتول
كانةت قيمةة الفةرة أكبةر  فةإكاثساب الفرة بينض وبين قيمة المركج للمقطع المختار ومقارنتض مع قيمة معامل الصةالنة 

مركةج  من قيمة المعامل فسو  تأصذ قيمة المعدق لل يم الفريةدة فةي عمليةة التضةمين والكا   فيةتم ا عتمةان علةد قيمةة
والمعدق مةع الخواريميةة  SVDالمقطع في التضمين ثيث تم الحصوق علد نتائ  مناسبة. أيضا تم استخدام طريقة 

 ال ينية لتحسين ا ناء والحصوق علد نتائ  أفضل.

 الخوارزمية الجينية 4.

تامن في قدرتها علد   التقنية  هأن قوة هذألتتميج تقنية الخواريميات ال ينية عن التقنيات التقليدية السائدة 
التركيج تي ان الحلوق ا م لية الموضاية بل في اتساع نطاة المنطقة المدروسةة المةران تم يلهةا، وتعيةين قيمةة أم ليةة 

تعتمةةد الهيئةةات ا كانيميةةة ثاليةةاا طريقةةة الخواريميةةات ال ينيةةة كتقنيةةة واعةةدة لتحقيةةق و  تقةةارب ال يمةةة ا م ليةةة الشةةمولية.
فةةةي منتصةةةب عقةةةد  Genetic Algorithms GAsات ال ينيةةةة يةةة أت نراسةةةة طريقةةةة الخواريمبةةةد، ثيةةةث ةيةةة ا م ل

 optimization. [3]السبعينات ومن ثم تطورت إلد طريقة فعالة لتحديد النمذجة الم لد 
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 الخوارزمية الجينية في نظام العالمة المائية 1.4

يتم توليد مفةاتيل عةدة وباسةتخدام الخواريميةة تم توظيف الخواريمية ال ينية في نظام العالمة المائية، ثيث 
ال ينية يتم الحصوق علد الحل ا م ل أي ألعةد تنفيةذ الخواريميةة ال ينيةة علةد ال يةل ا بتةدائي المعةون مةن المفةاتيل 
المولةةدة عشةةوائياا يةةتم الحصةةوق علةةد المفتةةاح الم ةةالي الةةذي يسةةتخدم فةةي عمليةةة تضةةمين العالمةةة المائيةةة واسةةترجاعها 

 Peak Signal –to-Noiseعةةد اصتيةةار وثسةةاب نالةةة اللياقةةة المعتمةةدة علةةد معامةةل ا رتبةةا  وم يةةاك الةةة وكلةةه أل

Ratio  PSNR  وم ياكBit Correct Ratio BCR .[10] 

 خطوات الخوارزمية  2.4

 من المفاتيل ألصورة عشوائية تم ل أفران ال يل ا بتدائي. dالخطوة ا ولد: توليد 
مةةن الصةةور  dن العالمةةة المائيةةة فةةي الصةةورة ألاسةةتخدام المفةةاتيل واثةةد ألعةةد ا صةةر ثيةةث ينةةت  الخطةةوة ال انيةةة: تضةةمي

 المضمنة بها العالمة المائية.
 لال صورة متضمنة للعالمة المائية. PSNRالخطوة ال ال ة: ثساب قيمة 

 الخطوة الراألعة: تنفيذ اله مات علد كل الصور المتضمنة للعالمة المائية.
 dة: اسةةتخدام النةةات  للخطةةوة السةةاألقة كإنصةةاق لعمليةةة ا سةةتخالص  سةةترجاع العالمةةة المائيةةة منهةةا الالخطةةوة الخامسةة 

 من العالمات المائية .
 لال فرن. BCRالخطوة السانسة: ثساب قيمة 

 الخطوة الساألعة: ثساب نالة اللياقة لال فرن.
 الخطوة ال امنة: اصتيار الفرن الذي يمتله أعلد قيمة لياقة. 

 .t=tfinalوة التاسعة: توقب إكا كان عدان الخواريمية ال ينية يساوي العدان النهائي الخط
 الخطوة العا رة: تنفيذ عملية العبور لتوليد أفران جدن لل يل القانم.

 الخطوة الحانية عشر: تطبيق الطفرة الوراثية علد كل فرن.
 [10]ة. والعونة إلد الخطوة ال اني t=t+1 اجعلالخطوة ال انية عشر: 

 

  Mean and SVDفي هذا البحةث تةم تطبيةق الخواريميةة ال ينيةة فةي تضةمين العالمةة المائيةة ألاسةتخدام  
مةن المفةاتيل عشةوائياا كمفةاتيل ابتدائيةة والتةي تم ةل أفةران ال يةل ا بتةدائي. ومةن ثةم تضةمين العالمةة  dثيث تم توليد 

ألاسةةتخدام المفةةاتيل واثةةد ألعةةد ا صةةر وبهةةذا يتاةةون لاةةل  VIفةةي كةةل إطةةار مةةن إطةةارات الملةةب الفيةةديوي  Wiالمائيةةة 
مسةةاوياا لعةةدن أفةةران ال يةةل الحةةالي للخواريميةةة  dإطةةار م موعةةة مةةن الصةةور المضةةمنة بهةةا العالمةةة المائيةةة وعةةدنها 

لاةل إطةار  PSNR. يحسا قيمة 'VIال ينية. ومن ثم إعانة بناء إطارات الملب الفيديوي المتضمن للعالمة المائية 
ن للعالمة المائية وتنفيذ اله مات علد كل إطار متضمن للعالمة المائيةة ومةن ثةم اسةتخالص العالمةة المائيةة متضم

مةةن العالمةةات المائيةةة ألعةةدن المفةةاتيل المسةةتخدمة ألعمليةةة التضةةمين ثةةم ثسةةاب قيمةةة  dمنةةض فلاةةل إطةةار أصةةلي ينةةت  
وقيمة  PSNRياقة لال فرن ألا عتمان علد قيمة معامل ا رتبا  لال عالمة مائية مسترجعة. وبعدها تحسا نالة الل

معامل ا رتبا ، وأصيراا يتم اصتيار الفرن الذي يمتله أعلد قيمة لياقة علةد مسةتو  ال يةل الحةالي الةذي يم ةل المواقةع 
 ا نسا لعملية التضمين.
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  نظام العالمة المائية باستخدام الشبكات العصبية 5.

مةةن البحةةوث التةةي اسةةتخدمت الشةةبعات العصةةبية لتصةةميم نظةةام تأ ةةير ظهةةرت فةةي السةةنوات ا صيةةرة العديةةد 
مةةائي يمتةةاي ألةةالقوة والمتانةةة ضةةد العديةةد مةةن اله مةةات التةةي تتعةةرا لهةةا البيانةةات. إن فائةةدة الشةةبعات العصةةبية هةةي 
تحليةل صصةائص الصةورة التةةي يةتم تضةمين العالمةةة المائيةة فيهةا ثيةةث يةتم التضةمين فيهةةا ألا عتمةان علةد صصةةائص 

 [10] صورة والعالمة المائية.ال

، Jordanو Elmanفةةي هةةذا البحةةث تةةم اسةةتخدام  ةةبعتين لعمةةل نظةةام ككةةائي للعالمةةة المائيةةة همةةا  ةةبعتي 
ثيث تبدأ عملية تضمين العالمةة المائيةة ألاصتيةار مقةاطع مةن إطةار الملةب الفيةديوي عةدنها يسةاوي عةدن قةيم العالمةة 

تم ألاعتمان المفتاح السري المولد ألاستخدام الخواريمية ال ينية. هذه العناصر المائية  وعملية ا صتيار هذه يمعن أن ت
التةةي تةةم اصتيارهةةا تم ةةل بيانةةات اتنصةةاق لتةةدريا الشةةبعة العصةةبية ثيةةث يةةتم تةةدريا الشةةبعة العصةةبية علةةد قةةيم هةةذا 

هةةا والتةةي تم ةةل نقطةةة المقطةةع وان اتصةةراع المطلةةوب للشةةبعة العصةةبية هةةو النقطةةة المةةران تضةةمين العالمةةة المائيةةة في
المركةةج للمقطةةع الحةةالي. ألعةةد تةةدريا الشةةبعة العصةةبية فةةان اتصةةراع هةةو قيمةةة قريبةةة جةةدا مةةن ال يمةةة المتوقعةةة. عمليةةة 

تتم ألاستبداق ال يمة ا صلية للمركج ألال يمة النات ة من معانلة التضمين المذكورة  ثقاا   Wiتضمين العالمة المائية 
 إنصةةاق العالمةةة المائيةةة مةةن اةةون تتعمليةةة تضةةمين العالمةةة المائيةةة بعة العصةةبية. والن فةةي صواريميةةة التضةةمين ألالشةة 

والملةةب الفيةةديوي ويعةةون اتصةةراع لهةةا هةةو الملةةب الفيةةديوي ألعةةد تضةةمين العالمةةة المائيةةة  يةةض ونةةات  الشةةبعة العصةةبية 
ق لعملية ا سةترجاع هةو الملةب ثيث يتم ا ثتفاظ بنات  الشبعة  ستخدامض في عملية ا سترجاع. بينما يعون اتنصا

الفيديوي المضمن للعالمة المائية ونات  الشبعة العصبية من عملية التضمين. في هذه الطريقةة فقةا المالةه ا صةلي 
للبيانات يمعنض استخدام نات  الشبعة  سترجاع العالمة المائية. فهذه الطريقة تضمن أن مواقةع العالمةة المائيةة تاةون 

 إي جهة أصر  وبالتالي فقا ال هة الشريية يمعنها استرجاع العالمة المائية من هذه البيانات.مير معروفة إلد 

  Elmanمعمارية شبكة  1.5
والطبقةةة الوسةطد وتسةةمد ، ا قةةل مةن ثةةالث طبقةات مةةن الخاليةا: طبقةةة اتنصةاقفةي  Elmanتتةألب  ةةبعة 

الوسةطد  ةلطبقة الطبقةة التةي تليهةا مةع ارتبةا  صاليةا األالشةبعة فةي وطبقة اتصةراع. وتةرتبا كةل طبقةة ، الطبقة المخبئة
ة أيضا مةع طبقةة اتنصةاق كةل ترسةل إصراجهةا إلةد  اتنصةاقصليةة فةي طبقةة  ةية أ نأهةذا يعنةي و  Context Layer ألالة

والةةد طبقةةة  صليةةة فةةي طبقةةة اتصةةراع الخاليةةا فةةي الطبقةةة الوسةةطد، وترسةةل صاليةةا الطبقةةة الوسةةطد إصراجهةةا إلةةد كةةل
د المسةألة وث ةم معلومةات ية عدن الخاليا في الطبقة الوسطد علةد نرجةة تعق. ويعتمد Context Layer اتنصاق ألالة
الطبقةة و طبقة اتنصةاق  وهي المتاونة من ثالث طبقات Elman  الشبعة العصبية 1الشعل اليوضل و [9]  اتنصاق.

 الوسطد وطبقة اتصراع علد الترتيا.
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   Jordan معمارية شبكة  2.5
مةةةةةن ثيةةةةةث التركيةةةةةا مةةةةةا عةةةةةدا أن اترجةةةةةاع يعةةةةةون مةةةةةن طبقةةةةةة   Elman ةةةةةبعة Jordanض  ةةةةةبعة تشةةةةةب  

 Hidden Layer. [9]وليو مةن الطبقةة الوسةطد Context Layerإلد طبقة اتنصاق   Output Layerاتصراع
لطبقةة او طبقةة اتنصةاق  وهةي المتاونة من ثالث طبقات Jordanشبعة العصبية يوضل التركيا العام لل  2والشعل ال

 الوسطد وطبقة اتصراع علد الترتيا.
 

weights

Hidden
Outputweights

Jordan network structure
Input

 
 

 Elman التركيا العام لشبعة .(1)كل الش

 
 

 Jordanالتركيا العام لشبعة  .(2)الشكل 
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 مقاييس الكفاءة 6.

المتضمن العالمة المائية عن طريق ثساب قيمة الغطاء ا صلي و  الغطاءيتم ثساب نسبة الخطأ بين  
Peak Signal –to-Noise Ratio  PSNR :[8 ,12] ألاستخدام القانون التالي 

dB
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PSNR 
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ي ا أن تاون العالمة   .المتضمن العالمة المائية غطاءم ل الي Iw(i, j)ا صلي وغطاء م ل الي I(i, j)ثيث إن 
ثساب معامل ا رتبا   المائية المسترجعة مشابهة للعالمة المائية ا صلية ويتم ثساب نسبة التطابق من صالق 

Normalized Correlation Coefficient  :[13 ,12]وثسا المعانلة التالية        
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 المسترجعة. العالمة المائية تم ل w*(i,j)والعالمة المائية ا صلية تم ل  w(i,j)ثيث إن 

  MMeeaann  aanndd  SSVVDDأواًل عملية  التضمين باستخدام  7.
تبةةدأ عمليةةة تضةةمين العالمةةة المائيةةة فةةي الملةةب الفيةةديوي ألإنصةةاق الملةةب الفيةةديوي والعالمةةة المائيةةة ثةةم يةةتم 
فصل إطارات الملب الفيديوي ليتم تضمين العالمة المائية في كل إطار من إطارات الملةب الفيةديوي علةد ثةدة. يةتم 

أصذ كل إطار من إطارات الملب الفيةديوي والتعامةل معةض علةد  ومن ثم avi.كله ألقراءة الملب الفيديوي كي ا متدان 
 ثدة ثسا المقطع البرم ي التالي.

 

% ------------- read avi file and its information ----------------- 
[filename pathname]=uigetfile({'*.avi';'*.*'},'open vedio file'); 
info=aviinfo([pathname filename]) 
avi=aviread([pathname filename]); 
aviobj=avifile('a1.avi'); 
for index=1:size(avi,2) 
     frame=avi(index);  %-- read ith-frame from avi vedio  
     [imagframe,map]=frame2im(frame);%convert frame to rgb imageframe   
   ycbcr=rgb2ycbcr(imagframe);%covert imageframe to ycbcr color space 
   orginal_frame=double(ycbcr(:,:,1));%select y matrix for embeding       

   watermarked_frame =double(orginal_frame); 
lengt=32; 
for i=1:lengt 

         for j=1:lengt        
             r=keyr(i,j); c=keyc(i,j); 
             block_input=orginal_frame(r-1:r+1,c-1:c+1);  
             [u s v] = svd(block_input); 
             meanofsvd(i,j)=mean(diag(s));  
         sub = abs(meanofsvd(i,j) - orginal_frame(r,c)); 
         if (sub >= strength) 
             value1 = meanofsvd(i,j); 
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        else 
             value1 = orginal_frame(keyr(i,j),keyc(i,j)); 
        end 
        if orginal_water(i,j) == 1 
          x=max(value1,orginal_frame(r,c)+strength); 
        else 
         x= min(value1,orginal_frame(r,c)-strength); 
        end 
  watermarked_frame(r,c)=x;       
          end 
       end 
       ycbcr(:,:,1)=watermarked_frame; 
       rgb=ycbcr2rgb(ycbcr); 
       Framepsnr(index)=mean(psnr(double(rgb),double(imagframe))); 

       frame=im2frame(rgb,map); 
       aviobj=addframe(aviobj,frame); 
       av(index)=frame; 
       meansvd(index,1:1024)=meanofsvd(:)';             
end 
save('meansvd_key.mat','meansvd','keyr','keyc'); 
aviobj=close(aviobj); 
avi1=aviread('a1.avi'); 
save avi3.mat  av; 

% ---------------------------------------------------------------- 
 

ةRGB يتم تحويل كل أطار من صيغة الة  ةوق  Ycbcr إلةد صةيغة الة  اتطةاراتلأللةوان الهةذه الصةيغة ستحة
التةي تم ةل  Crالتةي تم ةل التلوينةة الجرقةاء و Cb، وهي تم ل  ةدة  إضةاءة الصةورة Yالملونةة إلد ثالث طبقات هي 
. يةتم اصتيةار Cbو  Cr غييةر   يةؤثر ك يةرا كمةا فةيثيةث أن الت Yفي طبقة  اتطارالتلوينة الحمراء  ثم تغيير نقا  

لاةل مقطةع وتضةمين العالمةة المائيةة فيهةا  SVDمقاطع ألصورة عشوائية ألعدن بتات العالمة المائية ويتم ثساب قةيم 
وبعةده إعةانة بنةاء اتطةارات فةي  RGB إلةد  YCbCrثةم إعةانة التحويةل مةن Yثةم إعةانة بنةاء المقةاطع فةي مصةفوفة 

 وي ليتم الحصوق علد الفيديو المضمن للعالمة المائية كما موضل كله ألالمقطع البرم ي السابق.الملب الفيدي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطع الفيديو

 علد كل مقطع SVDتطبيق 

تقسيم المصفوفة  
Y مقاطع إلد 

يحوق لصيغة  
Ycbcr 

ا طارات
frames 

 العالمة المائية تضمين العالمة المائية

إعانة ت ميع المقاطع 
 Yفي مصفوفة 

التحويل من إعانة 
YCbCr  إلدRGB 

 إلد framesإعانة تركيا 
 ملب الفيديو

 المقطع الفيديوي المضمن ألض العالمة المائية

 Mean and SVDالمخطا العام لتضمين العالمة المائية ألطريقة   .(3الشكل )
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 ثانيًا خطوات الخوارزمية 7.

 .M*Nكات الح م  Wوالعالمة المائية  VI: قراءة الملب الفيديوي ا ولدالخطوة 
 الموضحة ألالخطوات التالية. SVDاستخدام الخطوة ال انية: معال ة كل إطار من إطارات الملب الفيديوي أل

 Yوالصتيار مصفوفة  YCbCrإلد صيغة  RGBمن الملب الفيديوي من صيغة   Fالخطوة ال ال ة: تحويل كل إطار
 للتضمين ناصلها.

 الخطوة الراألعة: توليد مفتاح سري لتحديد المواقع ضمن الغطاء لتضمين العالمة المائية.
لتضةةمين  xi, yiالغطةةاء ثسةةا المفتةةاح السةةري  Yمةةن المصةةفوفة  3*3 ألح ةةم Biالخطةةوة الخامسةةة: تحديةةد مقطةةع 
 .Wiالعالمة المائية 

ثيةث  Biعلةد قةيم كةل مقطةع مختةار Singular Values Decompositions SVDالخطةوة السانسةة: تطبيةق 
 أن:

                                                              (4)                                              Bi=USVT 
المختةارة اعتمةاناا علةد المفتةاح  اتطةارالتةالي علةد كةل مقطةع مةن مقةاطع  اتيعةايأي أنض يتم تنفيةذ 

ومن ثم يتم أصذ المصفوفة  Vو  Sو  Uالسري للحصوق علد ثالث مصفوفات مم لة ألالمصفوفة 
S  عملية التضمين: تجراءوالتعامل معها 

   [U S V]= svd(block_input); 
الملةةةب الفيةةةديوي  إطةةةاراتالمعةةةين مةةةن  اتطةةةاريم ةةةل المقطةةةع المختةةةار ضةةةمن  Block_Inputوالن 

 المطلوب التضمين  يض.

 :Sلل يم الفريدة النات ة من الخطوة الساألقة المم لة ألالمصفوفة  meanالخطوة الساألعة: ثساب المعدق 
                                                                                         (5)   Mean1=mean(diagonal(S)) 

 المختارة ثسا المفتاح السري كما يلي: Biالخطوة ال امنة: تضمين قيم العالمة المائية ألالمراكج للمقاطع 

(6)                                                   
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wi  ،تم ل بت من بتات العالمة المائيةY'  تم ل الغطاء المتضمن العالمة المائيةة وتسةتمر عمليةة
التضةةمين إلةةد أن تنتهةةي قةةيم العالمةةة المائيةةة. والن قيمةةة المركةةج لل ةةيم الفريةةدة عوملةةت مةةع معامةةل 

نة ألالجيةةةانة والنقصةةةان لتواينهةةةا ومالءمتهةةةا لعمليةةةة التضةةةمين ويةةةتم كلةةةه ألا عتمةةةان علةةةد قةةةيم الصةةةال
 اعتمدت علد الفرة مابين المعدق لل يم الفريدة والمركج. Valueالعالمة المائية وقيمة المتغير 
. RGBد صيغة إل YCbCrالمتضمن للعالمة المائية من صيغة  'Fالخطوة التاسعة: تحويل إطار الملب الفيديوي 

 وعرضض. 'VIثم إعانة بناء إطارات الملب الفيديوي المتضمن للعالمة المائية 
 ل ميع اتطارات المتضمنة العالمة المائية. PSNRالخطوة العا رة: ثساب قيمة 
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  MMeeaann  aanndd  SSVVDDثالثًا عملية االسترجاع باستخدام  7.

مة المائية ثيث يتم فصةل إطةارات الملةب الفيةديوي تبدأ هذه العملية ألإنصاق الملب الفيديوي المتضمن للعال 
ليةةتم اسةةتخالص العالمةةة المائيةةة مةةن كةةل إطةةار مةةن إطةةارات الملةةب الفيةةديوي علةةد ثةةدة، ألعةةد تحويةةل كةةل أطةةار مةةن 

 لأللوان كما مبين ألالخواريمية التالية:  YCbCr إلد صيغةRGB صيغة 
 .'VIالمائية : قراءة الملب الفيديوي المتضمن للعالمة ا ولدالخطوة 

وتحويةل صةيغة اتطةار  SVDمن الملب الفيديوي المتضمن للعالمةة ألاسةتخدام  'Fالخطوة ال انية: معال ة كل إطار
  ستخالص العالمة المائية ألاعتمان المفتاح السري. 'Yواصتيار YCbCrإلد  RGBمن 

ثسةةا المعانلةةةة  'Yمم لةةة ألالمصةةةفوفة الخطةةوة ال ال ةةةة: يةةتم اسةةةتخالص قةةيم العالمةةةة المائيةةة مةةةن اتطةةار الفيةةةديوي ال
 التالية:

(8)                                                                


 

=
otherwise

ImeansvdyixiY
Wi

  ,  0

)(),(  ,  1 

 وتستمر هذه العملية إلد أن يتم استرجاع جميع قيم العالمة المائية.
 المسترجعة.للعالمة المائية  NCCالخطوة الراألعة: ثساب قيمة معامل ا رتبا  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 المهجنة ذكائياً المهجنة ذكائياً     MMeeaann  aanndd  SSVVDD باستخدامخوارزمية التضمين  8.

والمعةةدق لاةةل إطةةار مةةن  SVDصطةوات تطبيةةق الخواريميةةة ال ينيةةة علةةد نظةةام العالمةةة المائيةة فةةي تحويةةل 
 إطارات الملب الفيديوي يمعن تلخيصها ألالشعل التالي:

اسةتخدام البةذرة كمفةاتيل ابتدائيةة والتةي  إلدعشوائياا ألصورة مبا رة نون الحاجة من المفاتيل  d: توليد ا ولدالخطوة 
 تم ل أفران ال يل ا بتدائي.

ألاسةتخدام المفةاتيل واثةد  VIفي كل إطار من إطةارات الملةب الفيةديوي  Wiالخطوة ال انية: تضمين العالمة المائية 
الغطةاء ثسةا اثةد المفةاتيل  Yفوفة مةن المصة  3*3 ألح م Biألعد ا صر الوكله ألعد تحديد مقطع 

لل ةةيم  Mean، ومةةن ثةةم ثسةةاب المعةةدق Biعلةةد قةةيم كةةل مقطةةع مختةةار  SVDالسةةرية ثةةم تطبيةةق 
المختةارة   Biوبعدها يتم تضمين قيم العالمة المائية ألالمراكج للمقةاطع  Sالفريدة المم لة ألالمصفوفة 

 وكله ثسا المعانلة التالية:

 مقطع الفيديو

 علد كل مقطع SVDتطبيق 

 Yتقسيم المصفوفة 
 مقاطع إلد

يحوق لصيغة  
Ycbcr 

 Framesاتطارات 

 استخالص العالمة المائية 

 العالمة المائية

 Mean and SVD المخطا العام لعملية استرجاع العالمة المائية ألطريقة  .(4الشكل )
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أن تنتهةةةي قةةةيم  إلةةةدتم ةةةل الغطةةةاء المتضةةةمن للعالمةةةة المائيةةةة وتسةةةتمر عمليةةةة التضةةةمين  'Yثيةةةث 
 إلد Ycbcrالمتضمن للعالمة المائية من صيغة  'Fالعالمة المائية. تحويل إطار الملب الفيديوي 

 dها   وتوليةةد لاةةل إطةةار م موعةةة مةةن الصةةور المضةةمنة بهةةا العالمةةة المائيةةة وعةةدنRGBصةةيغة 
ال يةةل الحةةالي للخواريميةةة ال ينيةةة. ومةةن ثةةم إعةةانة بنةةاء إطةةارات الملةةب الفيةةديوي  أفةةرانمسةةاويا لعةةدن 

 .'VIالمتضمن للعالمة المائية 
 لال إطار متضمن للعالمة المائية لتقييم جونتض. PSNRالخطوة ال ال ة: ثساب قيمة 

المائية ومن ثم استخالص العالمة المائية منض فلاةل  الخطوة الراألعة: تنفيذ اله مات علد كل إطار متضمن العالمة
مةةن العالمةةات المائيةةة ألعةةدن المفةةاتيل المسةةتخدمة ألعمليةةة التضةةمين ثةةم ثسةةاب  dإطةةار أصةةلي ينةةت  

 قيمة معامل ا رتبا  لال عالمة مائية مسترجعة.
وم مةةوع معةةةامالت  PSNRالخطةةوة الخامسةةة: ثسةةةاب نالةةة اللياقةةة لاةةةل فةةرن ألا عتمةةان علةةةد قيمةةة م يةةاك ال ةةةونة 

ا رتبةةةا  ل ميةةةع العالمةةةات المائيةةةة المسةةةترجعة مةةةن تةةةأثير اله مةةةات لةةةنفو اتطةةةار ومعاملةةةة هةةةةذا 
 الم موع ألمعامل الصالنة لمواينة العملية وكله ثسا المعانلة التالية:

(9)                                                      
=

+=
n

i

iWWNCCPSNRjfitness
1

' ),(*)(  

من المفاتيل المولدة  dرقم اتطار المتضمن للعالمة المائية ثسا المفتاح ا وق من تم ل  jثيث 
تم ل عدن اله مات التي تمت علد هذا اتطةار. وأصيةراا يةتم اصتيةار الفةرن الةذي يمتلةه  nعشوائياا و

 أعلد قيمة لياقة علد مستو  ال يل الحالي الذي يم ل المواقع ا نسا لعملية التضمين.
 .t=tfinalلسانسة: يتم التوقب إكا كان عدان الخواريمية ال ينية مساوياا للعدان النهائي الخطوة ا

 الخطوة الساألعة: تنفيذ عملية العبور لتوليد أفران جدن لل يل القانم، ومن ثم تطبيق الطفرة الوراثية.
 ية.والعونة إلد الخطوة ال ان t=t+1الخطوة ال امنة: ييانة عدان الخواريمية ال ينية 

 وأصيراا المفتاح ا فضل هو الذي يستخدم في عملية تضمين واسترجاع العالمة المائية. 

  عملية التضمين باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية 9.

تشةةةةبض عمليةةةةة تضةةةةمين العالمةةةةة المائيةةةةة فةةةةي الملةةةةب الفيةةةةديوي ألاسةةةةتخدام الشةةةةبعات العصةةةةبية ا صةةةةطنايية 
يعل العام لاةن ا صةتال  ا ساسةي هةو أنةض يةتم تطبيةق الشةبعة العصةبية من ثيث اله Mean and SVDصواريمية 

وبمفتةةاح سةةري مولةةد ألالخواريميةةة ال ينيةةة مهيةةأ  SVDا صةةطنايية علةةد المقةةاطع بةةدق تطبيةةق ثسةةاب ال ةةيم الفريةةدة 
خدام المخطةا العةام لعمليةة تضةمين واسةتخالص العالمةة المائيةة ألاسةت (5 ,6) ا  ةعاقمبا رة لعمل الشةبعة وتوضةل 

 الشبعات العصبية.
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ألاسةةةتخدام المفتةةةاح السةةةري الالمولةةةد  VIفةةةي كةةةل إطةةةار مةةةن إطةةةارات الملةةةب الفيةةةديوي  Wiتضةةةمين العالمةةةة المائيةةةة 
ألاسةةتخدام الخواريميةةة ال ينيةةة ثيةةث تةةم توليةةد المفتةةاح أي المواقةةع التةةي يةةتم التضةةمين بهةةا فةةي كةةل مقطةةع مةةن مقةةاطع 

اعتمةةةان الخواريميةةةة ال ينيةةةة وتةةم الحصةةةوق علةةةد مصةةةفوفة تحةةوي المواقةةةع التةةةي يةةةتم التضةةمين بهةةةا بةةةد ا مةةةن اتطةةار أل
الغطةاء ثسةا المفتةاح السةري ثةم  Yمةن المصةفوفة  3*3 ألح ةم Biالمفتاح المولد عشوائياا  وكله ألعد تحديةد مقطةع 

الموضةل تةدريبها ألةالمقطع  Jordanة  ةبع أو Elmanالشبعة العصةبية ا صةطنايية  إلدإنصاق بيانات هذا المقطع 
 البرم ي التالي:

net.hidout=0; 

for i=1:3 
    for j=1:9 

net.hidnet(j)=dot(net.input,net.wet(j,1:len))+net.wet(j,11); 
    end %net.input represent the value of block that selected 
    net.hidout=logsig(net.hidnet); 
    net.outnet=dot(net.hidout,net.outwet); 
    net.out=logsig(net.outnet); 
    dlt=(targ-net.out)*(1-net.out)*net.out; 
    net.outwet=net.outwet+dlt.*net.hidout*beta; 
    for j=1:9 
        s=net.outwet(j)*dlt*net.hidout(j)*(1-net.hidout(j)); 

 لعصبيةالمخطا العام لتضمين العالمة المائية ألاستخدام الشبعات ا .(5) الشكل

 
 

 المخطا العام  سترجاع العالمة المائية ألاستخدام الشبعات العصبية. (6) الشكل

 
 

 مقطع الفيديو
يحوق لصيغة  

Ycbcr 
 Framesاتطارات 

 استخالص العالمة المائية 

 نات  الشبعة

 العالمة المائية 

 المفتاح السري 

 مقطع الفيديو

 تطبيق الشبعة العصبية علد كل مقطع

تقسيم المصفوفة  
Y مقاطع إلد 

يحوق لصيغة  
Ycbcr 

 Frames اتطارات 

 العالمة المائية عالمة المائيةتضمين ال

إعانة ت ميع المقاطع 
 Yفي المصفوفة 

إعانة التحويل من 
Ycbcr  إلدRGB 

  إلد Framesإعانة تركيا 
 ملب الفيديو

 المقطع الفيديوي المضمن ألض العالمة المائية

 نات  الشبعة
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        net.wet(j,1:len)=net.wet(j,1:len)+beta*s.*net.input; 
    end  
    len=10; 
    net.input(10)=net.outnet; 
    mse=(targ-net.outnet)^2/2; 
    if abs(mse)<0.0001 
        break; 
    end 
end 
y=net.outnet; 

 المعانلة التالية:            المختارة وكله ثسا  Biوبعدها يتم تضمين قيم العالمة المائية ألالمراكج للمقاطع 
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قيم العالمة المائية. ومن ثم  تم ل الغطاء المتضمن للعالمة المائية وتستمر عملية التضمين إلد أن تنتهي 'Yثيث 
 .'VIإعانة بناء إطارات الملب الفيديوي المتضمن للعالمة المائية 

 ةبعة  أو Elmanأما عمليةة اسةتخالص العالمةة المائيةة بهةذه الطريقةة فيةتم ألا عتمةان علةد نةات  الشةبعة المسةتخدمة 
Jordan .بد ا من معدق ال يم الفريدة 

 النتائج والمناقشة 10.

الةذي يم ةل  480*640   كي ا ألعةانavi.طبيق جميع طرائق البحث علد الملب الفيديوي من نوييةة التم ت
إطار. أما ألالنسبة للعالمة المائية فقةد تةم اسةتخدام  101 الغطاء للعالمة المائية، وعدن اتطارات المعون منها الفيديو

طرائةق البحةث علةد هةذا الفيةديو تةم توجيةض العديةد وأثنةاء تنفيةذ . 32*32 ألأألعةان Binary Imageعالمة مائية ثنائية 
من اله مات للفيديو  صتبار قوة ومتانة طرائق البحث في تضمين العالمة المائية وكذله في اصتيار المفتةاح ا م ةل 
لعملية التضمين ومن هذه اله مات تم إضافة  ةيء مةن الضوضةاء لرطةار المتضةمن للعالمةة المائيةة وعمةل تابيةر 

وميرهةةةةا مةةةةن اله مةةةةات   ةةةةم اتطةةةةار كةةةةذله كةةةةبو اتطةةةةار وتعريضةةةةض أيضةةةةاا  نةةةةواع مةةةةن المر ةةةةحات ...وتصةةةةغير لح
 الموضحة نتائ ها ألال داوق وا  عاق التالية. 

  

              
 
 
 

 

 

 اإلطار المتضمن العالمة المائية  اإلطار األصلي 

 العالمة المائية ا صلية   

 

يوضل اتطار ا صلي ا وق واتطار المتضمن للعالمة المائية من الملب الفيديوي المستخدم ألالبحث  .(7شكل )ال
 والعالمة المائية ا صلية المستخدمة
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NCC Attacks 

0.929 Salt&pepper 
0.910 Gaussian 
0.699 Jpeg 50% 
0.873 Jpeg 75% 
0.954 Jpeg 90% 
0.870 Lowpass 

0.699 Cropping 

0.732 Image resize 
0.922 sharpening 

0.617 blurring 

0.835 motion 

0.923 wiener 

 

    
Jpeg 75% Jpeg 50% Gaussian Salt&Pepper 

    
Image Resize Cropping Lowpass Jpeg 90% 

    
Wiener Motion Blurring Sharpeing 

 
 
 

التةي طبقةت علةد الفيةديو أن نتائ هةا جيةدة ألعةد  mean and SVDسةاألقين أن طريقةة نالثظ مةن ال ةدوق والشةعل ال
توجيةةةض العديةةةد مةةةن اله مةةةات ثيةةةث كانةةةت قةةةيم معامةةةل ا رتبةةةا  قريبةةةة مةةةن الواثةةةد وهةةةذا يعنةةةي أن العالمةةةة المائيةةةةة 

ة. ول يةةاك جةةونة المستخلصةة مةةن الفيةديو المتضةةمن للعالمةة المائيةةة كانةةت  ةبيهة أو مطاألقةةة للعالمةة المائيةةة ا صةلي
ثيةةةث كانةةت قيمتةةةض  PSNRالطريقةةة المسةةةتخدمة تةةم كةةةذله قيةةاك جةةةونة اتطةةار المتضةةةمن للعالمةةة المائيةةةة ألم يةةاك 

50.2946dB  

 يوضل قيم معامل ا رتبا  بين العالمة المائية ا صلية   .(1جدول )
 Mean and SVD طريقةوالعالمة المائية المسترجعة أل

 يوضل العالمة المائية المسترجعة من اتطار المتضمن للعالمة   .(8شكل )ال
 ألعد تعريضض لله مات Mean and SVD المائية ألطريقة
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NCC  Attacks 

0.951 Salt&Pepper 
0.933 Gaussian 
0.811 Jpeg 50% 
0.952 Jpeg 75% 
0.997 Jpeg 90% 
0.919 Lowpass 

0.849 Cropping 

0.829 Image Resize 
1 Sharpening 

0.873 Blurring 

0.870 Motion 

0.963 Wiener 

 

    
Jpeg 75% Jpeg 50% Gaussian Salt&Pepper 

    
Image Resize Cropping Lowpass Jpeg 90% 

    
Wiener Motion Blurring Sharpeing 

 
 
 

الفيةديوي تةم الحصةوق علةد المه نةة ككائيةاا ألالخواريميةة ال ينيةة علةد الملةب  mean and SVDألعد تطبيةق طريقةة 
وهذا واضل من ال ةدوق والشةعل أعةاله ثيةث تةم الحصةوق علةد عالمةة  mean and SVDنتائ  أفضل من طريقة 

مائيةةة مطاألقةةة لألصةةلية. إن نتةةائ  ا صتبةةارات أظهةةرت أن الخواريميةةة المسةةتخدمة فةةي عمليةةة التضةةمين وا سةةترجاع 
ثتةد فةي ثالةة اسةتخدام معامةل كةبو واطةق. والن قيمةة   JPEG compressionقوية ضد عملية الابو ألاسةتخدام 

PSNR  53.6942هنا هي dB 

 يوضل قيم معامل ا رتبا  بين العالمة المائية ا صلية والعالمة   .(2جدول )ال
 ام الخوارزمية الجينيةباستخد  mean and SVD المائية المسترجعة ألطريقة

 يوضل العالمة المائية المسترجعة من اتطار المتضمن للعالمة المائية ألطريقة .(9شكل )ال
 Mean and SVD  ألعد تعريضض لله مات باستخدام الخوارزمية الجينية 
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NCC  Attacks 

0.968 Salt&Pepper 
0.995 Gaussian 
0.869 Jpeg 50% 
0.995 Jpeg 75% 

1 Jpeg 90% 
0.930 Lowpass 

0.869 Cropping 

0.963 Image Resize 
1 Sharpening 

0.928 Blurring 

0.873 Motion 

0.990 Wiener 

 

    
Jpeg 75% Jpeg 50% Gaussian Salt&Pepper 

    
Image Resize Cropping Lowpass Jpeg 90% 

    
Wiener Motion Blurring Sharpeing 

 
 
 

وعنةةد اسةةتخدام الشةةبعات العصةةبية ا صةةطنايية فةةي عمليةةة التضةةمين وا سةةترجاع للعالمةةة المائيةةة تةةم الحصةةوق علةةد 
د صصةةائص الغطةةاء والعالمةةة المائيةةة فةةي عمليةةة التضةةمين ألالشةةبعات العصةةبية نتةةائ  أفضةةل ثيةةث تةةم ا عتمةةان علةة 

في تضمين العالمة المائية ألةالملب الفيةديوي واسةتخدمت الخواريميةة ال ينيةة  Jordanو  elmanواستخدمت  بعتي 
ألال ةةداوق هنةا فةةي توليةةد المفتةةاح السةةري فقةةا وت هيةةجه لعمليةةة التضةةمين وتةةم الحصةةوق علةةد نتةةائ  ممتةةاية كمةةا موضةةل 

وا  ةعاق الخاصةةة ألالشةةبعات العصةةبية ا صةةطنايية ثيةةث العالمةةة المسةةترجعة كانةةت مطاألقةةة للعالمةةة ا صةةلية وقةةيم 
معامل ا رتبا  قريباا جداا من الواثد وهةذا يؤيةد كفةاءة الطرائةق المسةتخدمة ألالبحةث علةد الملةب الفيةديوي. إن النتةائ  

جعة يوضل قيم معامل ا رتبا  بين العالمة المائية ا صلية والعالمة المائية المستر  .(3) الجدول
 مع المفتاح السري المولد بالخوارزمية الجينية Elmanالشبكة العصبية ألطريقة 

 يوضل العالمة المائية المسترجعة من اتطار المتضمن للعالمة المائية ألطريقة الشبعة  .(10شكل )ال
 ألعد تعريضض لله مات مع المفتاح السري المولد ألالخواريمية ال ينية Elmanالعصبية 
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ثتةةد فةةي ثالةةة اسةةتخدام  JPEG compressionلاةةبو ألاسةةتخدام أظهةةرت أن هةةذه الخواريميةةة قويةةة ضةةد عمليةةة ا
 54.4213dBكانت  PSNRمعامل كبو واطق وكذله قوية ضد ألاقي اله مات. وقيمة 

 

 
 

NCC  Attacks 

0.968 Salt&Pepper 
0.995 Gaussian 
0.869 Jpeg 50% 
0.997 Jpeg 75% 

1 Jpeg 90% 
0.930 Lowpass 

0.869 Cropping 

0.963 Image Resize 
1 Sharpening 

0.933 Blurring 

0.883 Motion 

0.990 Wiener 

 

    
Jpeg 75% Jpeg 50% Gaussian Salt&Pepper 

    
Image Resize Cropping Lowpass Jpeg 90% 

    
Wiener Motion Blurring Sharpeing 

 
 

 االستنتاجات 11.

 القوية ثيث:تعتبر الطرائق المستخدمة ألالبحث لتضمين العالمة المائية من الطرائق 

تميةةجت الخواريميةةات المسةةتخدمة ألةةالقوة والمتانةةة ت ةةاه العديةةد مةةن اله مةةات التةةي تتعةةرا لهةةا العالمةةة المائيةةة  •
 ألقصد تغييرها أو إيالتها.

يوضل قيم معامل ا رتبا  بين العالمة المائية ا صلية والعالمة المائية المسترجعة  .(4جدول )ال
 مع المفتاح السري المولد بالخوارزمية الجينية Jordanالشبكة العصبية ألطريقة 

 يوضل العالمة المائية المسترجعة من اتطار المتضمن للعالمة المائية ألطريقة الشبعة .(11شكل )ال
 ألعد تعريضض لله مات مع المفتاح السري المولد ألالخواريمية ال ينية Jordan العصبية



 تضمين واستخالص العالمة المائية في الملفات الفيديوية باستخدام التقنيات الذكائية 
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المضةمن وتضةمينها    اتطةاركما تميجت العالمة المائية المضمنة ألالملب الفيديوي ألعونها ميةر مدركةة فةي  •
 اء الحامل أي الملب الفيديوي لها.يسبا تغير أو تشوه في الغط

تتميةةج هةةذه الخواريميةةات ألعونهةةا ككائيةةة  سةةتخدام الشةةبعات العصةةبية ا صةةطنايية والخواريميةةة ال ينيةةة فةةي  •
 تضمين العالمة المائية.

إن قوة العالمة المائية تتناسا طرنيا مع قيمة معامل صالنة العالمة المائية في معانلةة التضةمين أمةا جةونة  •
 المضمن للعالمة تتناسا ععسيا مع هذا المعامل.  اتطار

 التي أثبتةت جةونة وكفةاءة الطرائةق المسةتخدمة ألالبحةث. NCCتم الحصوق علد قيم ممتاية لمعامل ا رتبا   •
 لرطار المضمن للعالمة المائية ل ميع الطرائق المستخدمة.  PSNRوكذله قيم 
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