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ABSTRACT 
   This paper presents proposed method for detecting fake art by using B-Spline 
curves. In this paper B-Spline curve is used with special technique helps to determine 
the difference between the excellent copy and the real McCoy image.  In the proposed 
method B-Spline curves are created for the McCoy and the image in question as 
digital print for these images. The number of defined control points, generated curves, 
and the order of the polynomial segments of the generated B-spline curvesare an 
important factors which determine the accuracy of detecting fake art.In order to 
determine if the image in question is McCoy or not the detection process is executed 
by comparing the function values of generated B-Spline curves of the excellent copy 
(its digital print) with the function values of generated B-Spline curves of the McCoy 
(its digital print). 
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 B-Spline اللوحات الفنیة المزورة باستخدام منحنیات ال طریقة مقترحة الكتشاف

 
 الخالصة

في هذا .  B-splineقة مقترحة الكتشاف الفن المزور باستخدام منحنياتيهذا البحث يقدم طر   
مع تقنية خاصة تساعد على تحديد االختالف بين النسخة الممتازة يستخدم  B-splineالبحث منحنى 

لكل من الصورة االصلية  B-splineيات نقة المقترحة يتم توليد منحيلطرفي ا. والصورة الحقيقية
عدد نقاط السيطرة المعرفة، . تحت الفحص كبصمة رقمية لهتين الصورتين التي والنسخة الممتازة

هي عوامل مهمة  تحدد المولدة B-spline منحنياتل حنيات المولدة، وترتيب قطع متعددة الحدودمنال
عملية  .او ال اصليةقيد الفحص هي  الصورةلتحديد فيما اذا كانت و. الفن المزورالدقة في اكتشاف 

) بصمتها الرقمية(االكتشاف تنفذ عن طريق المقارنة بين قيم الدالة للمنحنيات المولدة للنسخة الممتازة 
 ).بصمتها الرقمية(مع قيم الدالة للمنحنيات المولدة للصورة االصلية 
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