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Abstract 

Due to availability many of the image editing and processing tools in addition 

to availability of the printing hardware and cheap scanning, therefore, it is possible 

to allow non-experts and experts easily to create faked vouchers without leaving 

any obvious traces, which led to the problem of verification the voucher document. 

These issues have led to the development of several approaches to tamper of the 

voucher documents.  

In this thesis, a proposed system called "Texture Analysis to Recognize Faked 

Voucher (TARFV)" is the system for verification of the voucher document 

depending on the multilevel texture analysis methods. The TARFV system uses the 

Auto Crop process to detect and extract the images of signature, logo and stamp 

from original voucher documents. Then, each image is processed in allotted level. 

The proposed Signature Shape Extraction (SSE) and the Segmentation-based 

Fractal Texture Analysis (SFTA) methods were used to extract features from the 

signature image. The HSL color space and the Gray Level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) methods have been used to extract features from the logo image. While, 

the HSL color space and the Texture Energy Measures (TEM) methods were used 

to extract features from the stamp image. The thresholds that are used in 

verification process in each allotted level were proposed methods. 

The TARFV system uses the Naïve Bayesian (NB) as classification 

technique. The TARFV system consists two phases: the training phase that 

connected with system construction (Naïve Bayesian classifier) which is the basis 

of the next phase in the decision making. The testing phase is connected with 

verification of authenticity of the voucher document to decide being a faked or not. 



Most works in the credibility voucher field were concerned with recognizing 

whether it was faked or not. In this work, the signature, logo and stamp were 

detected and extracted from original voucher document that used to determine the 

voucher document being a faked or not. It should be mentioned that such work is 

almost not available yet for ensuring the authenticity of the voucher depending on 

all of the signature, logo and stamp together and not even two of them so far. 

The experimental results show that the TARFV system has achieved 

identification Accuracy of 94% and verification Accuracy of 95%. Also, the results 

showed that the signature recognition identification Accuracy was about 97.94% 

and verification Accuracy was 98.19%. The logo recognition identification 

Accuracy was 96.75% and verification Accuracy gave 98%. The stamp recognition 

identification Accuracy was about 94.35% and verification Accuracy of 96.41%. 
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 الخالصة

جهزة الطباعة أ توفر كذلكو الصور تحرير ومعالجة المستخدمة في العديد من أدواتتوفربسبب 

خلق مستندات مزيفة  فرصةلغيرالخبراء والخبراء  تسمح فمن الممكن  ، لذلك مقبول .والمسح الضوئي بسعر 

الى تطوير  ادت هذه المسائل .إلى ضرورة التحقق من المستندات يوديالذي و بدون ترك أي آثارواضحة،

 . من الطرق لتزوير المستند عدد

( TARFV) ز المستندات المزيفةيالمسمى نظام تحليل النسيج لتميوالنظام المقترح  ،الرسالةفي هذه 

 TARFV نظامال .على أساليب تحليل النسيج متعددة المستويات هونظام للتحقق من المستندات باالعتماد

بعدها . والختم من صورة المستند األصلية الشعار واستخراج صورالتوقيع، يستخدم طريقة القطع االلي لتحديد

طريقة  و (SSEالطريقة المقترحة الستخراج شكل التوقيع ) .كل صورة تعالج في مستوى مخصص لها

توقيع. التستخدمان الستخراج الخصائص من صورة  (SFTA)التقسيم المعتمدة على كسور تحليل النسيج 

الستخراج تستخدمان ( GLCM) وطريقة مصفوفه توارد مستوى التدرج(HSL) طريقة لون الفضاء 

 (TEM) طريقة مقياس طاقة النسيجو (HSL)طريقة لون الفضاء الخصائص من صورة الشعار. بينما, 

كل عملية التحقق ل ( المستخدمة في(thresholdsالعتبات . تستخدمان الستخراج الخصائص من صورة الختم

 .مستوى هي طرق مقترحة

يتألف من  TARFV النظام .كتقنية تصنيف (Naïve Bayesian)يستخدم  TARFV النظام 

الذي يكون اساس المرحلة التاليه في ( Naïve Bayesian) مرحلة التدريب تهتم ببناء النظام :مرحلتين

 ام ال. مزوهاالختبار تهتم بالتحقق من اصاله المستند لتحديد هل هو  مرحلة .عملية صنع القرار

في هذه . اغلب البحوث في حقل مصداقية المستندات تهتم بالتعرف على المستند كونه مزيفا أم ال

لبيان كونها المستند  تقيم صحةلغرض ت التوقيع, الشعاروالختم من المستند الحقيقي العمل, تم تحديد واستخراج

التي تناولت صحة المستند باالعتماد على  نود أن ننوه ان مثل هذه االعمال باألضافة الى ذلك  .مزيفا ام ال

 .جميعها او اثنين منها غير متوفره لحد االن التوقيع, الشعار والختم

في صحه  %95و   في صحة التعرف %94 حقق دقة  TARFV التجريبية أن النظاماظهرت النتائج 

 التحققوصحة   %97.94ز التوقيع يتميلالتحقق لكشف التزوير. واظهرت النتائج التجريبيه لصحه التعرف 

ز الختم حقق يتمي. %98صحة التحقق و  %96.75ز الشعار اظهرت النتائج صحة التعرف يتمي. 98.19%

 ..%96.41وصحة التحقق   %94.35في صحة التعرف 
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