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Abstract 
          As the computers are more and more integrated via the network, the 
distribution of digital media is becoming faster, easier, and requiring less effort to 
make exact copies. One of the major impediments is the lack of effective 
intellectual property protection of digital media to discourage unauthorized 
copying and distribution. 
This paper aims to produce random and dynamic watermarking technique to 
provide copyright protection for digital media (video) by embedding a digital 
image for video sequences compressed according to the   MPEG-1 video coding 
standard.  
Digital image is used to be embedded in one of the most widespread video coding 
standard    (MPEG-1), by implementing third degree B-spline curve equation on I-
frames macroblocks data to interpolate data and provide according to the 
comparing condition effective points that represent the selected location where 
watermark image will be embedded.  
Using B-spline curve fitting equation will show distribution of watermark location 
through secondary intra-frame of MPEG-1 standard by drawing curves depending 
on watermarked points as control points. 
Test measurements will be used to prove robustness of the proposed technique 
against watermark attacks and control point for curve drawing illustrating how 
watermark image is distributed among a number of video samples. 
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  B-Spline باستخدام MPEG-1 فيديو في  المائية العالمة تقنية
  الخالصة
كلما زاد التوحد بين الحاسبات من خالل االنترنت ، فإن توزيع الوسائط الرقمية اصبح          

رئيسية هي النقص وإن احدى العقبات ال.اسرع، اسهل ويتطلب جهداً اقل لعمل نسخ مشابهة منه
الفعال في حماية الملكية الفكرية للوسائط الرقمية والذي يشجع على التوزيع واالستنساخ غير 

  .المرخص به
ديناميكية لتوفير الحماية عشوائية والى تقديم خوارزمية اضافةعالمة مائية  يهدف هذا البحث

في متواليات مضغوطة من بتضمين صورة رقمية ) الفيديو(لحقوق الملكية للوسائط الرقمية 
احد اكثر ضمن في تستخدم الصور الرقمية لتُ. MPEG-1المرمز  الفيديوديو وفقاً لنموذج يالف

من نوع من الدرجة الثالثة معادلة المنحني بتطبيق  )MPEG-1(ةمرمزالفيديو ال انواع نماذج
)B-spline ( على بياناتmacroblocks  لالطار الداخلي )I-frame  (البيانات وتقديم  القحام

نقاط فعالة وفقاً لشرط مقارنة والتي تمثل المواقع المختارة التي سيتم تضمين الصورة الرقمية 
  لتظهر كيفية توزيع مواقع العالمة ) B-spline(معادالت المنحنى استخدام .كعالمة مائية فيها
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عن طريق رسم  MPEG-1لنموذج  )secondary I-frame(المائية خالل االطار الداخلي الثانوي 
مقاييس االختبار  ستستخدم الثبات  .منحنيات باالعتماد على مواقع العالمة المائية كنقاط سيطرة

لمائية ونقاط السيطرة في رسم المنحنى ستوضح  قوة النظام المقترح ضد الهجوم على العالمة
  .كيف تم توزيع الصورة الرقمية  بالنسبة لعدد من عينات الفيديو
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