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Abstract 

Providing ownership on relational database is a crucial issue in today 
internet-based application environments and in many content distribution 
applications.This paper provides the effective watermarking technique to protect 
valuable numeric relational data from illegal duplications and redistributions as 
well as to claim ownership,the robustness of proposed system depending on using 
new hybrid techniques ,first technique MAC(Message Authentication Code) that 
used one way hash function SHA1 ,second technique is threshold  generator base 
on simple combination of odd number of register  and by using secret key in 
proposed system. Detecting the watermark neither requires access to neither the 
original data nor the watermark. The watermark can be detected even in a small 
subset of a watermarked relation as long as the sample contains some of the marks. 
The finally stage is the analysis of technique that used, our extensive analysis 
shows that the proposed technique is robust against various forms of malicious 
attacks and updates to the data. 
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  الع�مة المائية في قاعدة البيانات بواسطة استخدام مولد حد العتبة

  الخ�صة
ان اثب��ات حق��وق الملكي��ة لقواع��د البيان��ات الع�ئقي��ة ھ��ي قض��ية مھم��ة ف��ي بيئ��ات التطبيق��ات المس��تندة عل��ى   

ل فع�ال ي�وفر ھ�ذا البح�ث تقني�ة الع�م�ة المائي�ة بش�ك. ا'نترنيت وف�ي العدي�د م�ن تطبيق�ات توزي�ع المحتوي�ات
لحماي��ة البيان��ات العددي��ة الع�ئقي��ة المھم��ة و الثمين��ة م��ن النس��خ واع��ادة التوزي��ع الغي��ر ش��رعية لھ��ذه البيان��ات 

, با'ضافة الى ذلك  'دعاء الملكية الخاصة ،حيث تعتم�د ق�وة النظ�ام المقت�رح عل�ى اس�تخدام تقني�ات ھجين�ة 
ذات اتجاه واح�د غي�ر قايل�ة للكس�ر او ا'رج�اع  الذي يستخدم دوال) رمز تخويل الرسالة( MACاو' تقنية 

والتقنية الثانية ھي استخدام مولد حد العتبة م�ن تجمي�ع ع�دد ف�ردي م�ن المس�ج�ت  SHA1وھي خوارزمية 
 .الخطية وكذلك باستخدام المفاتيح السرية  في النظام المقترح

الع�م�ة المائي�ة . ال�ى الع�م�ة المائي�ة اكتشاف الع�مة المائية 'يتطل�ب الوص�ول ال�ى البيان�ات ا'ص�لية و'  
يمكن ان تكتشف من مجموعة صغيرة لقاعدة البيانات المعلمة لطالما العينة تحت�وي عل�ى ال�بعض م�ن اج�زاء 

 . الع�مة المائية
المرحلة ا'خيرة ھي تحليل التقنية المستخدمة  ونتائج التحليل وضحت ان ھذه التقنية تقاوم ا'شكال المختلفة 

 .ھجمات الخبيثة وكذلك ضد تحديث البياناتمن ال
 

 


