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Abstract 

The research and studies of compressed digital files is aimed to ease 

of dealing with communication networks and the Internet, and that by 

reducing the size of transferred multimedia files, as well as used to 

increase the security of information transmitted through digital files. 

The search has been relied on hybridization wavelet transformation 

and Embedded Zero-Tree Wavelet (EZW) for compression of digital 

video files , and through the introduction of digital video file to be 

compressed and then cut up into a series of frames and then analyzing 

each frame to slide three colorimetric (red, green, and blue ), and then 

apply the Haar_Wavelet because of its advantage in the multivariate 

analysis of the image into a number of packets sub that facilitates the 

process of compression for the purpose of access to the best results in the 

recovery and that by keeping monuments basic image, interference with 

Embedded Zero-Tree Wavelet in compression technology on each of the 

three color slides and through the application of coding and quantization 

processes and Dominant Pass Function and Subordinate PASS Function. 

After that process is decompression, and by using a set of tools and 

comparative examination shows that the results were compatible with the 

requirements of the research. 
 

 الخالصة
تيدف البحوث والدراسات الخاصة بكبس الممفات الرقمية إلى سيولة التعامل مع شبكات 

المنقولة، وكذلك الوسائط المتعددة  وذلك من خالل تقميل حجم ممفات ،االتصاالت واالنترنيت
 تستخدم لزيادة سرية المعمومات المنقولة عبر الممفات الرقمية.
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تيجين تقنية التحويل المويجي وشجرة الصفر المويجية  تم االعتماد في البحث عمى
وذلك من خالل إدخال ممف الفيديو الرقمي المراد كبسو المطمورة لكبس ممفات الفيديو الرقمي، 

ثم تحميل كل إطار إلى الشرائح المونية الثالثة  (Frames)تقطيعو إلى مجموعة من األطرثم 
لما  (HaarWavelet)عممية التحويل المويجي المقطع  )األحمر واألخضر واألزرق(، ثم تطبيق

لو من ميزة في التحميل المتعدد لمصورة إلى عدد من الحزم الفرعية التي تسيل عممية الكبس 
ل إلى أحسن النتائج في االسترجاع وذلك من خالل االحتفاظ بالمعالم األساسية لغرض الوصو 

خوارزمية شجرة الصفر المويجية المطمورة في تقنية الكبس عمى كل من  ، بالتداخل معلمصورة
وذلك من خالل تطبيق عمميات الترميز والتكميم وتطبيق دالة الممر  الشرائح المونية الثالثة

 .الممر الثانويالرئيسي ودالة 
الفحص والمقارنة  أدواتالكبس، وعن طريق استخدام مجموعة من  فكتتم بعد ذلك عممية 

 النتائج كانت متوافقة مع متطمبات البحث. أنتبين 
 

 المقدمة:-9

المتعددة أو عمى شبكة االنترنيت لوسائط إن التطورات الحاصمة في نقل المعمومات عبر ا
الحاسوب ألنيا تحتاج إلى وحدة خزن كبيرة ليتم إرساليا بشكل حزم تحتاج إلى معالجة من قبل 

كما يستغرق إرساليا وقت طويل وليذا أصبحت التقنيات بحاجة إلى الكبس واستخدام إحدى 
 أو المنقولة المعمومات تقميل ىما أساسيين مفيومين الكبس عممية وتتضمن ،[17]لكبسا أنواع
 [19].المعمومات ىذه تصاحب التي الضوضاء وتقميل المتكررة المعمومات بعض إزالة

أن الممفات المكبوسة تمتاز بصغر حجميا عند  ىي الكبس عمميات محاسن أىم من إن
، وفي بعض األحيان تكون [12]تشغل حيزا اقل في الذاكرةمقارنتيا مع الممفات األصمية فيي 

مما يساعد الكبس في تمك عن طريق العين المجردة  الصور المكبوسة ذات وضوحية أعمى
عندما يكون الممف  الحاالت عمى تحسين الصورة، وكذلك زيادة في سرعة إرسال المعمومات

مكبوسا، وأيضا تساعد بعض الخوارزميات عمى تشفير الممفات المرسمة مما يؤدي إلى زيادة 
 [17][18]من قبل أصحاب العالقة.إال سرية المعمومات المرسمة التي ال تستخدم 

سيما  ما مساوئ الكبس فانو يؤدي إلى ضياع بعض المعمومات قد تكون ميمة لمغاية والأ
، وكذلك فان الممفات المكبوسة تحتاج إلى تقنيات [5]عند استخدام خوارزميات الكبس بفقدان

خاصة لكبسيا حيث يؤدي ذلك إلى إضافة خوارزميات أخرى إلى العمل المطموب انجازه، وان 
بوسة بفقدان عند استرجاعيا ستتأثر بشكل كبير وعميو تصبح الممفات بعض الممفات المك

 [19].المسترجعة ذات معمومات مشوشة )ضوضاء(

إن كبس البيانات ال يزال حقاًل ميمًا في العديد من التطبيقات، فضاًل عن أىميتو في 
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في االستخدام ، وأىميتو [2][6]تقميل مساحات الخزن في الذاكرة المستخدمة لخزن ىذه البيانات
حيث إن الحاجة لتطوير كثير من الطرائق لتحميل اإلشارات ، األمثل الذي يؤدي إلى تقميل الكمفة

 [19]والصور ال تكفي ولكن يجب أن يتم وضع الطرائق لكبسيا وتطويرىا.

 والشائعة المعقدة التقنيات من( Zerotree) المويجية المطمورة الصفر شجرة تقنية تعد
 اليـرمي التمثيل خاصية استغالل عمى تعتمد والتي الرقميـة لبياناتا كبس تطبيقات في االستخدام
( Lewis) و (Knowles)من كل الشجرة طريقة بتكرإ من أول نحيث أ، المويجـة لمعامـالت

( Shapiro, 1993) وبير شا جاء ثم المويجي، التحويل في المعامالت لتمثيل 2881 عام في
 تمثيل تم أساسـيا عمى والتي المويجة معامالت عمى( Zerotree) الصفر شجرة أسم وأطمق
كما أنو ّطور شجرة الصفر بخوارزمية شجرة  ،(EZW) المطمورة المويجية الصفر شجـرة طريقـة

(، وأصبحت ىذه الخوارزمية ليا شأن كبير في معالجة الصورة الرقمية EZWالصفر المطمورة )
 الصور معالجة في ابحث فاتن الباحثة قدمت 1002 عام فيو ، [16]وفي مجال الكبس بالذات

بحثا  (BABU)قدم الباحث بابو 1008وفي عام ، [1]المطمورة لمويجةا الصفر شجرة باستخدام
تضمن فيو معالجة وكبس الصور الطبية الرقمية وذلك باالعتماد عمى تقنية شجرة الصفر 

 [5]المويجية المطمورة.

 المخطط العام لمبحث:-8

ُيعــد التحويــل المــويجي مــن التطبيقــات الميمــة التــي تــم اســتخداميا فــي تطبيقــات معالجــة  
، لمــا لــو مــن ميــزة فــي [15]وتشــفيرىا بيانــاتذه التطبيقــات كــبس الومــن ىــ والفيــديو الرقمــي الصــور

األداء والمتمثمة بأسموب التحميل متعدد التفاصيل، والذي يتعامل مـع الصـور مـن خـالل التفاصـيل 
التي تتمثل بيا الصورة،فضاًل عن أن ىذه الخاصية جعمتـو مالئمـًا لمعديـد مـن التطبيقـات بمـا فييـا 

 [17]معالجة صور األقمار الصناعية وبياناتيا في مجال التحسس النائي.

مـن الطـرق  (EZW)لمويجيـة المطمـورة اشـجرة الصـفر كما وتعد طريقة الكبس باستخدام 
كأحد الحمول التي تعمل عمى تقميل حجم  البيانات ، حيث تعتبر [1][7]بفقدانالمستخدمة لمكبس 

فــي الصـــورة والمرتبــة حســـب بـــت مــا ليـــا مــن تـــأثير فــي تمثيـــل شــكل الالمطموبــة لكــبس الصـــورة، ل
إظيـــار معـــالم الصـــورة، األمـــر الـــذي يســـيل عمميـــة فـــتح الشـــفرة لمصـــورة فـــي عمميـــة أىميتيـــا فـــي 
حيــث يحــدث خســارة  ،[6][8]إاّل أن ىــذه الطريقــة ال تعطــي اســترجاعًا كــاماًل لمصــورة، االســترجاع

لم الصــورة األصــمية عنــد قميمـة فــي المعمومــات ولكنيــا ال تـؤثر كثيــرًا عمــى التفاصــيل األساسـية لمعــا
 العام لمبحث. ط( يوضح المخط2والمخطط )، استرجاعيا
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 ممف الفيديو الرقمي: إدخال 8-9
 (Avi) ذات االمتــداد ممفــاتال نأ، حيــث AVIممــف الفيــديو الرقمــي بصــيغة  إدخــاليــتم  
 فيــديو ذو االمتــداد، ذلــك أن ممــف الالبيانــات مــن مختمفــة وألنــواع التيــارات مــن العديــد عمــى تحتــوي
(Avi)  يتــألف مــن تتــابع مجموعــة مــن األطــر(Frames)( 2، وكمــا موضــح فــي الشــكل،)  حيــث

أن كــــل إطــــار ىــــو عبــــارة عــــن صــــورة يــــرتبط بيــــا جــــزء يكــــون خــــاص بيــــا مــــن القنــــاة الصــــوتية 
الشـــرائح  إلـــىمـــن اطـــر الفيـــديو يـــتم تحميمـــو  إطـــاركـــل  إلـــىفبعـــد الوصـــول ، [2][12][15]لمفيـــديو

 ( ليتم بعد ذلك معالجة الشرائح المونية الثالثة.واألزرق واألخضر األحمرالمونية الثالثة )

 (: المخطط العام لمبحث1المخطط)

 البداٌة

 AVIقراءة ملف الفٌدٌو بصٌغة 

 Threshold (T0)حساب قٌمة 

T0 = floor[2logMAX(M)] 

 معالجة إطار من الفٌدٌو )صورة(

 تحلٌل األطرإلى الشرائح اللونٌة الثالثة )األحمرواألخضرواألزرق(

 الموٌجً على كل من الشرائح اللونٌة الثالثةتطبٌق مرحلة التحوٌل 

 (EZW)تطبٌق تقنٌة شجرة الصفر الموٌجٌة المطمورة 

 تطبٌق دالة الممر الرئٌسً

 دمج األطر اللونٌة المكبوسة إلى ملف الفٌدٌو الناتج

هل انتهى 

 الفٌدٌو

 النهاٌة

 تطبٌق دالة الممر الثانوي

 ال

 نعم
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 المدخل لإلطارالمدرج التكراري -ب                             من الفيديو المدخل األول اإلطار-أ

 (: التدرج الموني لإلطار المدخل2الشكل)
 مرحمة التحويل المويجي: 8-8

 عممية إلجراء الداخل الفيديو تحميل خاصية من المويجي التحويل تقنية بو تمتاز ما إن
 الصور ترميز في المستخدمة الطرائق أحسن جعمتيا الفرعية الحزم من عدد إلى عميو الكبس
 عندانو  يتضح الصفر شجرة وتكوين الصورة عمى المقطع المويجي التحويل إجراء فعند، الرقمية
 أكبر أىمية ذات تكون المنتخبة العتبة قيمة من أكبر ىي التي المويجة معامالت محدد مستوى

نو  ،[1][3]العتبة قيمة من أقل التي تمك من  أي المقياس قلّ  كمما تقل الفرعية الحزم في الطاقة ا 
 حزمة في المويجة معامالت أنحيث  عالية تمييز قدرة ليا تكون الواطئ اإلمرار حزمة أن

 المتتابع الترميز عممية أن يوضح وىذا الواطئ اإلمرار حزمة في التي تمك من أقل العالي اإلمرار
 [3][4].الرقمية أطر ممفات الفيديو كبس في المويجي التحويل مجال في الطبيعي االختيار ىي

( 2D-DWT) البعدين ذي المقطع المويجي التحويل عممية إجراء تمثل الخطوة ىذه إن
ثالثة  إلىالمدخل  اإلطارعمى  المويجيعممية التحويل  إجراءحيث تم ، الداخل اإلطار عمى

 [4][5][10].مستويات
 

 :الفيديو كبس في المطمورة المويجية الصفر شجرة تطبيق تقنية 8-3
 في الصورية اإلشارة طاقة معظم تركيز ىي المويجة لتحويل الميمة الخواص من إن
 من بعدد العالية الترددات طاقة تمثيل يتم بينما ،[7][6]الواطئ اإلمرار حزمة معامالت
 المعامالت معظم تكون حيث ،[10]المنتظمة غير المناطق في فضائياً  المتجمعة المعامالت

 الالزمة البيانات معدل لتقميل الخاصية ىذه من االستفادة يمكن لذا ميممة، قيم ذات المتبقية
 حزم في الميمة المعامالت تحديد يتم المويجي التحويل ففي ،[8]الصورية اإلشارة لتمثيل

 في معامل كل فان( LL) الواطئ اإلمرار حزمة في أما، [10](HL,LH,HH,LL) الترددات
 وسيكون وطأاأل المستوى وعند المقابمة الحزمة في أحفاد أربعة لو معين مستوى وعند معينة حزمة

 المستوى عند حزمة كل في أحفاد ثالثة مستوى أعمى وعند الواطئ اإلمرار حزمة في لممعامل
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 ىرمي وبتمثيل( quad-tree) رباعية شجرة بشكل المعامالت تمثيل إلى يؤدي مما ،[3][4]نفسو
 (.1) الشكل في كما

 
 (: عممية تحويل المويجة1الشكل )

 معـــامالت إحـــدى كانـــت إذا أنـــو عمـــى تـــنص التـــي النظريـــة عمـــى تعتمـــد التقنيـــة ىـــذه إن
 المعــامالت فــ ن ،[10]معينــة عتبــة قيمــة إلــى بالنســبة ميمــة غيــر العميــا المســتويات وعنــد المويجــة
 [19].نفسو المكاني الموقع وفي الواطئة المستويات عند نفسو، االتجاه في تكون التي المويجية

 والى( Root)جذر ال من تبدأ التي ،األصفار من شجرة تكوين من األساسية الفكرة إن
 العالية لمترددات الفرعية الحزم في الميمة غير المعامالت من العديد أن ىو مستوىال نياية
 تمثيل يمكن بحيث الشجرة ىيكل تّشفر المطمورة الصفر شجرة أن حيث إىماليا، ممكن

 [18].المستخدمة البتات أىمية وحسب متدرج بشكل الناتجة المعامالت

 االتجــاه فــي المختمفــة المســتويات عنــد الــذاتي التشــابو مــن تســتفاد الخوارزميــة ىــذه فــان لــذا
 اسـتثناء يمكـن بحيـث ،[18][17]الشـجرة معامالت في كبير تشابو احتمال ىنالك إن حيث نفسو،

 ىــذه العميــا، المســتويات فــي الواقــع المعامــل عمــى اعتمــاداً  الواطئــة المســتويات فــي كبيــرة مســاحات
 [4].لمبتات المطمور الجريان ُتدعى النتيجة

 :(Quantization) التكميم 8-0
 باستخدام الحزم ىذه ترميز يتطمب الفرعية الحزم من عدد إلى اإلطار تحميل عممية إن

 مما الداخمة الصورية اإلشارة بيانات في تقميل المرحمة ىذه في يحدث حيث ،[7]العددي المكمم
 ولمختمف المتجاورة المعامالت بين التشابو أوجو وباستغالل ،المعمومات بعض فقدان عنو ينتج

 وتتم، لمستوياتا ولكل تنازلي ترتيب وفي المويجة معامالت ترميز يتم اتجاه كل وفي المستويات
 [13](.Threshold value) العتبة قيمة تمثل معينة قيمة باستخدام العممية ىذه

 Level 3 

 

Level 2 

 

Level 1 

 

 

Level 2 

 

 

 

Level 1 
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 وتضاف المعامل يشّفر فعندىا المنتخبة العتبة قيمة من أكبر المويجة معامل كان ف ذا
 قيمة من أقل المويجة معامل كان إذا أما ،(Q) قيمة األصمية الصورة في( موقعو في أي) إليو

 العممية ىذه تكرر وىكذا ،[16]منو( Q) قيمة بطرح ولكن أيضا يشفر فسوف المنتخبة العتبة
  المتعرج المسح استخدام طريق عن يتم وذلك ،المستويات كل في المويجة معامالت جميع عمى

(Zig-Zag Scan Order) ،من وثم اليمين إلى اليسار من النقاط جميع أخذ يتم إنو حيث 
 [9][8].األسفل إلى األعمى

 المقارنة ىذه نتيجة حسب وتصنيفيا المويجة معامالت بين لممقارنة قيمة العتبة ستخدمت
 إلى المعامالت تصنف حيث شجرة الصفر المويجية المطمورة، شفرة تنفيذ من طور كل وفي
( Insignificant Coefficents) ميمة غير وأخرى( Significant Coefficents) ميمة

 [14][1].المنتخبة العتبة قيمةى إل بالنسبة

 قيمة أكبر تمثل التي العظمى القيمة حساب طريق عن يكون العتبة قيمة إيجادحيث أن 
 يمثل (X)المتغير كان ف ذا، ليا المويجي التحويل عممية بعد لمصورة المويجة معامالت بين من

 القيمة مثلي( M)فان المتغير  مستويات لثالثة المويجي التحميل عممية بعد لإلطار المصفوفة
 الموغاريتم لقيمة أسياً  مرفوعة تكون العتبة فقيمة، [13](X) المصفوفة في معامل ألكبر العظمى
 :التالية المعادلة في وكما T بالمتغير عنيا ويعبر العظمى لمقيمة

T0=floor[2
log2(max(M))

]                                          Where T= 0,1 , 2, ---,Tn-1  

 .العتبة لقيمة( Initial Value) االبتدائية القيمة تمثل( T0) أن حيث
 سيحدث التي المويجة معامالت عمى يتم الحصولس المويجي التحميلعممية  إكمالبعد 

شجرة الصفر المويجية  تنفيذ خالل من تتمثل التي الدورات من عدد خالل من وذلك تكميم ليا
 ىذه تنفيذ أن حيث ،(T0) لمعتبة االبتدائية القيمة عمى باالعتماد مستويات ولعدة المطمورة
 التنفيذ شرط نفاذ عند الدورة ىذه تتوقف ،شجرة الصفر المويجية المطمورة شفرة تّكون الدورات
 المعالجة وسط في تتوقف أن ممكن أنيا أي العتبة، قيمة عمى باالعتماد ًاو اختياري يكون الذي
 من أصغر العتبة قيمة تصبح عندما النياية إلى المعالجة تكمل أن ممكن أو مستوى أي عندأو 
 [16][9].معامل أصغر قيمة

 المصفوفة معامالت لكل مسح مميةحيث تتم ع (Mapping)بعدىا إجراء عممية التنظيم  يتمو 
 [11].المتعرج المسح استخدام طريق عن وذلك المعامالت جميع مواقع تحديد يتم لكي الناتجة

 :(Coding Stage) الترميز 8-5
 أىمية تحديد ويتم ،لممعامل الترميز عممية خاللمن  الحزم معامالت ترميز يتم
 تحوي التي الصفرية الشجرة كل تشفر بحيث ،[8][7]العميا الحزم في بو المرتبطة المعامالت

 واحد رمز أنيا عمى العتبة قيمة من أقل قيميا تكون التي( الميمة غير) المعامالت عمى
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(Single Symbol )إلىماليا المرتبطة المعامالت مواقع تأشير ويتم ،(0)بالصفر عنو يعبر 
 العتبة قيمة من اكبر قيميا تكون التي( الميمة) المعامالت أما، الحزم ىذه معامالت ترميز عند
 تقميل إلى يؤدي مما (Q) قيمة إلييا مضاف األصمية بقيمتيا عنيا ويعبر ترميزىا فيتم

 [14].البيانات

 لذا الطريقة ىذه وصف في لممعامالت الثنائي التمثيل عمى تعتمد شابيرو نظرية أن بما
 في بتاتال مع تتطابق العتبة قيمة فان ولذلك، بتال تمثيل أساس عمى قائمة الترميز عممية تكون

 إذا فيما لبيان المشفر إلى إشارة ترسل العتبة قيمة استعمال فعند، لممعامالت الثنائي التمثيل
 ،عممية التنظيم حسب ترتيبيا تم أن بعد العتبة، قيمة من أصغر أو أكبر المويجة معامالت كانت
 [1][16]:أساسيتين مرحمتين خالل من ذلك ويتم

 

 :(Dominant Pass Function) الرئيسي الممر دالة 8-5-9
( T) العتبة قيمة وحسب المويجة معامالت لكل( Scan)مسح  عممية تتم الدالة ىذه في

 الميمة المعامالت لفصل وذلك ،[11]المويجة معامالت فيو تقع الذي المستوى وفي
(Significant Coefficients )غير والمعامالت العتبة قيمة من أكبر قيمتيا تكون التي 

 يتم حيث العتبة، قيمة من أصغر قيميا تكون التي( Insignificant Coefficients) الميمة
 الفرعية الحزم بقية في ليا التابعة األخرى والمعامالت المعامالت ىذه جميع تمثيل

(Subbands )الصفر بشجرة (Zerotree.)[16]  

 
 (: دالة الممر الرئيسي1المخطط)

 المعامل حالة يمثل( Symbol) برمز عنو سيعبر( Coefficent) مويجة معامل وكل
 أربعة استخدام تم (شابيرو) نظرية وحسب، [9][1](Initial Threshold) العتبة لقيمة بالنسبة

 الثذاٌح

 Zig-Zagتاستخذام طزٌقح  Wavelet Decomposedهسح كل الوعاهالخ الناتجح تعذ تطثٍق 

 Threshold T0هقارنح كل هعاهل هع قٍوح 

>T0الوعاهل 

 إلى قائوح دالح الووز الثانوي تسجٍل الوعاهل وإضافته

 هاهً إشارج الوعاهل الوسجل

 Nالوعاهل سالة  Pالوعاهل هوجة 

 Rootالتحقق هن تفزعاخ كل جذر 

 هل هناك تفزعاخ هتشعثح

 

 IZالوخزج  Zالوخزج 

 ال نعن

+ - 
 ال نعم
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 مع مقارنتيا عند لمصورة المويجية المعامالت من معامل كل حالة عن لتعبر الدالة ىذه في رموز
 [16]:وكاالتي العتبة قيمة

2- (P - Positive )أكبر المقارنة بعد النيائية والقيمة العتبة قيمة من أكبر المعامل قيمة كانت إذا 
 .(P)  بالرمز لو يرمز فالمعامل الصفر من

1- (N-Negative )المقارنة بعد النيائية والقيمة العتبة قيمة من أصغر المعامل قيمة كانت إذا 
 .(N)  بالرمز لممعامل يرمز الصفر، من أقل

2- (IZ- Isolated )المصدر كان إذا (Root )الشجرة في (Tree )ولكن العتبة قيمة من أقل 
 من أكبر قيمتو تكون ما األخرى المستويات وفي نفسيا لمشجرة التابعة المعامالت أحد في يوجد
 .(I Z) بالرمز لو يرمز العتبة، قيمة

3- (Z-Zerotree )المصدر كان إذا (Root )المعامالت وسائر العتبة قيمة من أقل قيمتو لمشجرة 
 لممعامالت يرمز العتبة، قيمة من أكبر قيمتو تكون من فييا يوجد ال نفسيا لمشجرة التابعة
 أوالرمز( P) بالرمز متمثالً ( Significant) المعامل كان ف ذا ،(Z)  بالرمز الشجرة ليذه التابعة

(N )، ثانوية مصفوفة في قيمتو خزن يتم سوف (sub list)، مصفوفة من قيمتو رفع ويتم 
 لكيال نفسيا المصفوفة في المذكور لممعامل التابع الموقع في( 0) قيمة ووضع الداخمة الصورة

 خزن وعند ،(1) المخطط في موضح وكما، العتبة لقيمة الثانية الدورة تنفيذ عند إليو الرجوع يتم
 في المخزونة المعامالت لسائر بالنسبة تنازلياً  ترتيباً  ترتيبو يتم( Sub List)الـ في معامل كل

 .المعامالت ليذه المطمقة القيمة أخذ مع الثانوية، المصفوفة
 

 :(Subordinate PASS Function) الثانوي الممر دالة 8-5-8
 تصفية يتم حيث ،[14][13](Refinement Pass) التصفية بممر العممية ىذه تسمى

 نتجت التي( Subordinate List) الثانوية المصفوفة في الموجودة الميمة لممعامالت المتغيرات
 Significant) الميمة المويجية المعامالت وتضمنت( الرئيسي الممر دالة) السابقة الدالة من

Coefficents) ،عددي مكمم استخدام عمى الدالة ىذه عمل يعتمد (Scalar Quantizer)، 
 تمييا التي العتبة وقيمة (Ti)  االبتدائية العتبة قيمة أخذ طريق عن قيمتو حساب يتم والذي

(2Ti)، الوسطية القيمة وحساب (Interval Value )من لكل (Ti, 2Ti)، جمع طريق عن 
 عمى ويتم ،(معيارية كقيمة) ستكون واحدة قيمة بالنتيجة ستظير 1 عمى وتقسيميما القيمتين
 [11](.Sublist) الثانوية المصفوفة في المخزونة المعامالت مقارنة أساسيا

 تمييا التي فالقيمة( =  Ti 21) لمعتبة االبتدائية القيمة أن افترضنا لو المثال سبيل وعمى
(2Ti =64 )قيمة الفترة  حساب فعند(Interval Value )المكمم مثل في ،(37) يكون فالناتج 
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( 37) من اكبر قيمتو المعامالت احد كانف ذا  المعامالت، جميع مقارنة تتم أساسو وعمى العددي
 .(2) الشكل في كما ،[1](0) ف خراجو( 37) من أقل قيمتو كانتإذا  أما( 2) إخراجو يكون

 
 عممية المكمم العددي لممعامالت أثناء عممية الترميز: (2)الشكل

 إذا أما ،"(2)" يكون فاإلخراج الناتجة المعيارية القيمة من أكبر المعامل قيمة كانت ف ذا
 معامل قيمة أخذ يتم وىنا، "(0)" يكون فاإلخراج المعيارية، القيمة من أصغر المعامل قيمة كانت

 تحويو لما الترتيب، طريقة حسب المصفوفة في الموجودة المعامالت بين من أوالً  األكبر المويجة
 .(2) المخطط في موضح كما ،[16][1]الصورة عن ميمة معمومات من المعامالت ىذه

 بعدد متمثمة ثنائية قيم إلى لمصورة المويجية المعامالت قيم ستتحول العممية ىذه نتيجة
( Subordinate Pass) الثانوي الممر أن أي، المّرمز إلى ترسل التي"( 0)" من وعدد"( 2)" من
 في المخزونة المويجة معامالت من معامل كل موقع تمثل واحدة( bit) إرسال خاللو من يتم

 من متسمسمة مجموعات تمثل( Bits)ال ىذه وان ،(Subordinate List) الثانوية المصفوفة
 [9].الكبس لعممية( Coder) الالزم المرّمز حجم تقميل في خاصية ليا يجعل مما"( 0)"و"( 2)"الـ

 
 

 
 

 (: دالة الممر الثانوي2المخطط)

 الثذاٌح

 إدخال الوعاهالخ الوطلوتح الووجودج فً قائوح الووز الثانوي

Q=(T i+2Ti)/2حساب قٍوح 

 Q>الوعاهل 

 "2اإلخزاج " "9اإلخزاج "

 ال نعن

1 

 

 

0 
 

 العتبة قيم

23 84 48 
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 الكبس: كف-3
وذلك من  األصمية، بياناتتم استرجاع قيمة المعامالت لميبعد أن تمت عممية الكبس، 

ات السابقة، بحيث يتم التعامل مع الرموز معاكسة لما حدث في الخطو  اتعمميخالل تنفيذ 
(P,N,IZ,Z)  الرموز واألرقام ، فيتم اخذ كل (1)أو  (0)وما يعبر عن قيمة كل معامل سواء

رجاع الثنائية الناتجة من دالة ( Pكان الرمز ) ف ذا، [11]قيميا العددية الممر الرئيسي والثانوي وا 
موقع ىذا الرمز الذي يعبر عن المعامل الموجود في مصفوفة  إلى( q) قيمة إضافةفيتم 

 [16]( من موقعو في مصفوفة االسترجاع.qفيتم طرح ) (،Nكان الرمز ) إذا أما االسترجاع،

( في موقعو في مصفوفة االسترجاع لكي التتم 0( يتم وضع قيمة )Zفي حالة الرمز)
عممية المسح عمى المعامالت التابعة ليذا الموقع وكذلك تصفير كل المعامالت وفي المواقع 

أن  إلى(، T i/2وتستمر العممية بقسمة قيمة العتبة )، التابعة لو األخرىنفسيا في الحزم الفرعية 
استرجاع صورة واضحة  إلىالمستوى الذي يتم فيو الوصول  إلى( أو 0.5تصبح قيمتيا )

 [11][8]المعالم.

المطمورة وذلك بقسمة العتبة الى  شجرة الصفر المويجية خوارزمية قد استمر تنفيذل
الحد الذي تتضح فيو معالم الصورة  إلىأن تصل  إلىنصف قيمتيا والصعود بالحزمة الفرعية 

، وكما موضح في الشكل األصميةالمسترجعة بحيث تكاد تكون مطابقة أو قريبة من الصورة 
 .الذي يعطي وضوحًا لمصورة المسترجعة ،(3)

    
 بعد الكبس-ب ،قبل الكبس-(: إطار واحد من الفيديو المدخل االول: أ3الشكل)

 

 مقياس الدقة: -0
بوساطة  الكبسبعد أن تم تطبيق جميع الخوارزميات والحصول عمى نتائجيا، تم تقييم 

طرق رياضية، وتوجد عدة أنواع من االختبارات وذلك من خالل استخدام االختبارات اإلحصائية، 
 [1][15]أىميا:اإلحصائية 

بين إشارة اإلدخال واإلخراج  (Minimum Squared Error)إيجاد اقل قيمة لمربع الخطأ  -2
MSE = (∑MN[Ii(m,n)-I21(m,n)]:           كما موضح في المعادلة

2
) / (M*N) 

 أ ب
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إشارة اإلدخال  I21(m,n)و Ii(m,n)عدد األعمدة واألسطر لإلشارة وتمثل N و Mتمثل
 واإلخراج.

قيم البيانات إذا  R2: تمثل (Peak Signal-to-noise ratio)قياس نسبة الضوضاء  -1
 .  Unsigned integerأو  Floating Pointكانت 

       PSNR = 10log10[R2/MSE] 
 حساب نسبة الكبس: وىي عبارة عن قسمة حجم الممف غير المكبوس عمى الممف المكبوس. -2

Compression ratio (CR) = uncompressed file size / compressed file size 

كما تم مالحظة االستقرارية  ،الفيديو الرقمي،اطر  تم حساب نسبة الكبس الناتجة عمى
 .(4والشكل ) (2الجدول )النسبية بمعدل القيم الخاصة بمقاييس الدقة، وكما موضح في 

 
CR PSNR MSE Frame No. 

203302 2003224 408210e+03 1 
201273 802205 604750e+03 4 
202234 806835 507262e+03 20 
204555 2007170 402627e+03 24 
203838 2005541 404682e+03 10 
 (: تطبيق مقاييس الدقة عمى مجموعة من االطر من الفيديو المدخل األول2الجدول)

        

   

 حيث: ولالفيديو المدخل األ االطر من من مجموعة تطبيق مقاييس الدقة عمى (:4الشكل )  
 CRنسبة الكبس -ج   ،PSNRقياس نسبة الضوضاء  – ب   ،MSEقيمة مربع الخطأ -أ

 

   

 تطبيق مقاييس الدقة عمى مجموعة من االطر من الفيديو المدخل الثاني(: 5الشكل )
 

 ج ب أ

 ج ب أ
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 االستنتاجات: -5
أعطت نتائج مفات الفيديو الرقمي عممية التيجين لكبس ممن خالل ما تقدم يمكن القول بان 

 ، ومن خالل التطبيق العممي تم التوصل إلى ما يمي:تناسبت مع متطمبات البحث العممية
 وشجرة الصفر المويجية المطمورة (Haar wavelet) تيجين تقنية التحويل المويجي نإ -2

(EZW) أعطت نتائج متوافقة مع متطمبات البحث. لكبس ممفات الفيديو الرقمي 
التحويـــل المـــويجي يعتبـــر أداة كفـــوءة فـــي تنفيـــذ ىـــذه الخوارزميـــة لمـــا لـــو مـــن  إن تطبيـــق تقنيـــة -1

والتــي تتمثــل  ميــزات تســاعد فــي تســييل معالجــة البيانــات الفيديويــة وتحضــيرىا لعمميــة الكــبس،
 .(LLالناتجة من تحميل الممف الفيديوي في حزم الترددات الواطئة ) األطربتركيز معمومات 

كمــا أن خاصــية التمثيــل اليرمــي  لمعــامالت المويجــة تســاعد فــي تحديــد مواقــع تمركــز الطاقــة  -2
 إلـىأن خاصية التحميل متعـدد التفاصـيل ليـذه التقنيـة أدت  إلىباإلضافة ، في الحزم المختمفة

فضاًل عن ، وتشفيرىااألطر ة المعالجة التي تمت عمى كبس عطاء الخوارزمية كفاءة في سرعإ
ــــو مناســــبًا لتطبيقــــات  ــــل  إرســــالأن ىــــذه الخاصــــية تجعم ــــة عبــــر وســــائط النق الممفــــات الفيديوي

)كاالنترنت( وفي مراحل تنفيذ ىذه الخوارزمية وباالعتماد عمى أسموب حد العتبة والذي يتمثل 
 تبة.عند مستويات مختمفة لقيمة العاألطر في كبس 

عمميـة التيجـين  عند اسـتخدام إن جودة استرجاع الفيديو واضح المعالم وعند نسبة كبس جيدة -3
 عمى الفيديو المستخدم.بين الخوارزميتين 

تبين أن النتائج أعطت نتائج مقاييس الدقة المطبقة عمى اطر الفيديو من خالل مالحظة  -4
 وضوحية الصورة مع النتائج المطموبة.استقرارية مع معظم اطر الفيديو المطبقة، إضافة إلى 

 

 المصادر: -6
معالجة الصور باستخدام شجرة الصفر لممويجة " ،1002 ،فاتن عزيز مصطفى -2

 .العراقجامعة الموصل،  ب والرياضيات،و كمية عموم الحاس بحث ماجستير، "،المطمورة
2- A. Murat Tekalp, 2015, “Digital Video Processing”, Second Edition, 
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