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Abstract  
Digital watermarking hides secret or personal information in host digital data to 
demonstrate and protect the copyrights of digital products, to authenticate the contents 
of digital data, or to convey side information such as access control or annotations. 
There are several fundamental requirements for watermarking such as: Perceptual 
invisibility. For robustness, a watermark should be resistant to a variety of 
manipulations, either unintentional or malicious. The detection should be accurate and 
especially the mean square error rate should be very small. To help protect the 
copyright and data security, Rijndael algorithm will be used using many mathematical 
operations like (Byte Substitution, ShiftRow, MixColumn and AddRound Key).  The 
wavelet transform or wavelet analysis is probably the most recent solution to 
watermarking Rijndael code. Meaning by factoring technique for invisible 
watermarking Rijndael code is calculated and inputted in random locations. At the end, 
a detection process based on back propagation neural network will be used to detect 
watermarking string. 

 
 العالمة المائية السرية غير المرئية باستخدام خوارزمية رايندال وتحويل المويجة

 
  الخالصــــة

إن الغرض من  إخفاء البيانات الرقمية في العالمة المائية الرقمية هو إما لحماية  المنتج الرقمي ، للتأكـد    
هنالك الكثير من .  على الوصولمن محتوى المعلومات الرقمية أو إليصال جزء من المعلومات مثل السيطرة

وللمتانة يجب أن تكون العالمة     . اإلدراك الحسي بأنه غير مرئية    : المتطلبات األساسية للعالمة المائية منها    
يجب أن يكون الكشف تام وخاصة معامـل        . المائية مقاومة للمناورة المتغيرة  المقصودة وغير المقصودة       

وللمساعدة في حمايـة النشـر أو البيانـات         . يكون صغير جدا  والذي يجب أن    ) MSE(معدل مربع الخطأ    
إحالل بايت ، تزحيـف  (باستخدام عدة عمليات حسابية مثل  ) Rijndael(السرية تستخدم خوارزمية رايندل     

إن تحويل المويجة أو تحليل المويجة قد يعتبر الحل األمثل لشفرة العالمة            ) . صف ، مزج عمود ، وغيرها     
ان عمليـة  . تعرض في هذا البحث تقنية المعامل كتطوير لشفرة رايندل للعالمـة المائيـة      . المائية لرايندل 

 .الكشف عن سلسلة العالمة المائية ستتم باستخدام الشبكات العصبية
 


