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Abstract  

Website phishing is a growing threat on the internet and its effect is devastating 
when it comes to phishing financial web sites, such as eBay, official bank accounts or 
other critical sources. 

It is an easy way to fraud a web site source code and even a whole website 
can be totally downloaded using free software packages, clients do not know 
for sure if they talk to a genuine or fake websites by counting on what it 
looks like and its components.  

This paper is proposed to use randomized dyadic dilation wavelet to 
enhance the authenticate designated website to the visitor and in the same 
time authenticate the visitor to the website. This technique mainly designed 
to defeat Man-In-Middle attack which is the main threat source for website 
phishing due to the difficulties of getting the transformed image 
reconstructed easily.  

  
تقنية مكافحة تزوير المواقع االلكترونية باستخدام التحويالت الموجية المتقطعة 

  المعتمدة على االزاحة العشوائية
 الخالصة

ان عملية تزويـر وتقليـد الموقـع االلكترونـي اصـبحت مـن االخطـار المتناميـة علـى          
علـى مواقـع الكترونيـة     االنترنيت ولها من التأثيرات المدمرة خاصة عندما يكون هـذا التـأثير  

خاصة باالمور المالية  مثل البنوك ومواقع الدفع االلكترونـي وغيرهـا مـن المواقـع الحكوميـة      
  .  الحساسة

انه من اليسير ان تتم عملية تزوير موقع الكتروني واسـتخدام الشـفرة الخاصـة بـه كونهـا       
تنزيـل موقـع كامـل بكـل      من النوع المفتوح والمتاح الى الجميع، باالضافة انه مـن االمكـان  
   . برامجياته باستخدام حقائب برمجية مجانية موجودة على االنترنيت

ة باسـتخدام طريقـة التحويـل    يم اسـلوب المعالجـة الصـور   استخديقترح اهذا البحث المقدم 
تحقيـق هويـة الزائـر الـى الموقـع      تحسـين عمليـة   الصوري المعتمد على االزاحة العشوائية ل

نفس الوقـت تحقيـق هويـة الموقـع االلكترونـي الـى الزائـر، ان الطريقـة         االلكتروني وفي 
المقترحة مصممة خصيصا الفشال المهاجمـة المعتمـدة علـى اسـلوب الجلـوس فـي الوسـط        

 . والتي تعتبر الخطر االكبر لتزوير المواقع االلكترونية
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