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Abstract 
    This paper presents a new approach for watermarking by using geometric analytic 
and mathematical model providing robustness to embed the watermarking in postage 
stamp (ps) image, using the angle between two lines to insert the embedded 
information in blue component for pixels. Analytic geometry, also known as 
coordinate geometry, or Cartesian geometry, is the study of geometry using a 
coordinate system and analysis. The modern and advanced meaning refers to the 
geometry of analytic varieties, to develop a data-hiding method that has a good 
performance in color images. Furthermore, the watermark must be either robust or 
fragile; depending on the application. The expression "robust" in this paper refers to 
the capability of the watermark to resist manipulations of the media. Two types of 
watermarked attack was used; the JEPQ compression as lossy compression (where 
compressing and decompressing data retrieve hidden information that may be close 
enough to the original image), and the enhancement filter (mean filter). This proposed 
watermarking system refers to the watermark objective evaluation test or (WOET). 
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hidden information, attack watermarking. 
 

الصورة  طباستخدام الزوايا في المكونات الزرقاء لنقاا�دخال العشوائي �خفاء معلومة  
 على الطوابع البريدية

 الخ�صة
#خف�اء المعلوم�ات باس�تخدام التحلي�ل الھندس�ي لمكون�ات نق�اط ھذا البحث ت�م اس�تحداث طريق�ة جدي�دة     

البريدية الصور وباستخدام النموذج الرياضي لتوفير متانة جيدة #خفاء رسالة معينة على صور الطوابع 
من خ.ل استحداث الزوايا بين خطين منتخبين ضمن الصورة #دخال المعلومة المخفي�ة للمك�ون ا#زرق 

  .لنقاط الصورة
ان التحليل الھندسي يعرف على انه ھندسة ا#حداثيات  او الھندس�ة الديكارتي�ة حي�ث ي�تم دراس�ة الھندس�ة 

يف الحديث لھذا النموذج يشير الى التحلي�ل الھندس�ي ان التعر. باستخدام نظام ا#حداثيات ومن ثم تحليلھا
اض�افة ال�ى . للنقاط المختلفة لتطوير طريقة جديدة #خفاء المعلومات التي تمتلك اداء جيد للصور الملونة

ان . ذلك فان طريقة ا#خفاء قد تكون متينة او قابلة ل.خت�راق وذل�ك يعتم�د عل�ى ن�وع التطبي�ق المس�تخدم
البح�ث يش��ير ال��ى ق��درة ط�رق ا#خف��اء عل��ى مقاوم��ة الت.ع�ب ف��ي الوس��ط البيئ��ي  مص�طلح مت��ين ف��ي ھ��ذا

  .المستخدم
) JEPQ Compression(تم استخدام طريقتين لمھاجمة اخف�اء المعلوم�ة ، ا#ول�ى ھ�ي طريق�ة الض�غط 

حي�ث ي�تم ض�غط البيان�ات وم�ن ث�م فتحھ�ا يمك�ن م�ن اس�ترجاع (الذي يعرف عل�ى ان�ه ا#نض�غاط المفق�ود 
، ام�ا الطريق�ة الثاني�ة فت�تم باس�تخدام ) ات المخفية بصورة تكون قريبة جدا ال�ى الص�ورة ا#ص�ليةالمعلوم
الطريقة المقترحة في ھذا البحث تشير الى فح�ص تقي�يم اھ�داف اخف�اء . )مرشح الوسط( المحسن المرشح

 .المعلومات


