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   Abstract 

 

 With the high development of the global technology and the international 

focus on the aspects of the electronic security, physical identification 

documents are increasingly continued to be used. These secure documents, are 

much more important than electronic data, because these documents are used 

to prove our identity finally, who we are on a regular basis and to gain access 

to a range of services, provided by both public and private organizations. This 

importance, combined with their ubiquity, makes it easy to understand why 

these documents are such a target for fraudulent and criminal activity. 

Therefore, we have to focus on an important aspect and critical issue (the 

forgery and counterfeiting of printed document) and find the appropriate 

solutions that prevent or reduce the forgery and counterfeiting of the important 

and vital documents such as (ID Card, Passport, University Certificates, and 

other documents, which are of high impotence).  

There are a number of methods for preventing counterfeiting of valuable 

documents such as printing vital documents with features that cannot be 

reproduced on consumer color printers, in addition to embedding features in 

valued documents that are recognizable to a machine and using very highly 

expensive printers, ink colors, papers that cannot be owned by the consumers. 

However, the price of these techniques is high. 

This thesis, proposes a system to prevent any type of counterfeiter of vital 

documents such as (ID Card, Passport, and University Certificate) by using 

image processing and mathematical tools. By extracting features of documents 

and generating set of curves, this set of curves will be unique for each 

“ A 



document because the generation of these curves depends on the information 

of document itself.  

 Several tests were conducted to evaluate the performance of the proposed 

security system. Furthermore, the experimental results reveal that the proposed 

system can provide high-performance security systems as a result of its use. 
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 ا “
ظل التطور السريع للتكنولوجيا العالمية والتركيز الدولي على جوانب االمن االلكتروني , فان في 

وثائق التعريف المطبوعة تستمر بالتزايد بدال من النقصان . هذه الوثائق المؤمنة تكون ذات اهمية 

هويتنا ومن نحن بصورة اكبر من البيانات االلكترونية. حيث اننا نستخدم الوثائق المطبوعة الثبات 

منتظمة حيث نستخدمها للحصول على الكثير من الخدمات التي يقدمها القطاع العام والخاص. 

سبب جعلها ان يجعل من السهل فهم ونتيجة الهمية هذه الوثائق المطبوعة مع تواجدها من كل مك

مشكلة كبيرة ) وهي هدف لعمليات االحتيال والتزوير. ولذلك فالبد من التركيز على جانب مهم و

مشكلة تزوير الوثائق المطبوعة( وايجاد الحلول المناسبة التي تمنع او تقلل من تزوير الوثائق المهمة 

والحيوية مثل )البطاقات التعريفية الشخصية, جوازات السفر, الشهادات الجامعية وغيرها من 

 الوثائق الحيوية والتي تكون ذات اهمية عالية(.

الطرق المستخدمة في منع تزوير الوثائق المهمة ومنها طباعة الوثائق بخصائص  يوجد العديد من

ال يمكن اعادة طبعها باستخدام الطابعات العادية المتوفرة لدى المستهلك او من خالل  وضع 

خصائص يمكن تمييزها باستخدام أالت خاصة من خالل استخدام طابعات ال يمكن توفرها لدى 

 ن ثمن هذه المعدات يكون باهض جدا.المزورين وبالتالي فا

)البطاقات التعريفية يمنع تزوير الوثائق الحيوية مثل عملنا على اقتراح نظام  ه الرسالةفي هذ

الشخصية, جوازات السفر, الشهادات الجامعية( باستخدام المعالجة الصورية والرياضيات وذلك 

ة. تكون مجموعة المنحنيات هذه فريدة بتوليد مجموعة من المنحنيات اعتمادا على خصائص الوثيق

 وخاصة بتلك الوثيقة الن مجموعة المنحنيات المتولدة معتمدة على معلومات الوثيقة نفسها.

العديد من االختبارات اجريت لمعرفة اداء النظام المقترح. وقد اوضحت النتائج التجريبية ان النظام 

 يوفر مدى عالي جدا من االمنية للوثائق.
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