
 

128 

   2012، لسنة (1)، العدد (25)المجمد   -مجمة التربية والعمم    

  

 MPEGممف فيديوي باستخدام  متحرك هدفحية وغير حية ل متابعة
 

الرحمن حسو  شهد عبد       نادية معن محمد      الرحمن حسو مهى عبد .د
ب والرياضيات وكمية عموم الحاس / بوقسم عموم الحاس

جامعة الموصل 
 

 القبول االستالم

19  /09  /2010 07  /11  /2010 

 
Abstract 

The process of diagnosis and classification of moving targets 
occupies a major place in applications that use a computer. Facts in our 
world is a visual moving objects deal with video scenes that contain an 
unspecified number of moving targets. Here, the idea was to cut and 
diagnosis and follow-up to these goals through sequential video images. 

The idea of this paper is to take a video file (MPEG) and convert it 
to a set of images (JPG format) for the purpose of setting the goal of any 
moving object tracking, i.e. a moving target within a video file if it's a 
person, a car or a ball, etc. For Recognition the facility of subtracting 
between the frames is used. where Tracking is executed using Rectangle 
algorithm. 

Programs have been written in "Visual C#" as it considered one of 
the most efficient visual languages.

 

 
 الممخص

في التطبيقات التي  اً كبير اً حيز تشغلان عممية التشخيص والتصنيف لالىداف المتحركة 
عبارة عن اشياء متحركة تتعامل ىي ان الحقائق في عالمنا البصري حيث . تستخدم الحاسوب

وىنا كانت الفكرة  .تحتوي عمى عدد غير محدد من االىداف المتحركةوالتي مع مناظر فيديوية 
 .وتشخيص ومتابعة ىذه االىداف من خالل فيديو متعاقب من الصور بتقطيع

وفتحو وتحويمو إلى مجموعة من ( MPEG)أخذ ممف فيديوي عمى  بحثتقوم فكرة ال
متحرك أي تتبع ىدف متحرك داخل  Object وذلك لغرض تحديد ىدف (JPG)الصور من نوع 

التمييز تم استخدام خاصية الطرح لغرض . الخ..ممف فيديوي كأن يكون شخص أو سيارة أو كرة 
.  اما التتبع فقد تم باستخدام خوارزمية المستطيل. Framesما بين 

  .الكفوءةالمغات المرئية  إحدىباعتبارىا " #Visual C"كتبت البرامج بمغة 
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 المقدمة  .1
تشخيص او تحديد ىدف معين في فيديو متعاقب عادة بواسطة اصطفاف  عمميةتنجز 

اليدف المتحرك من الممكن ايجاده خالل عممية . صور وعمل مقارنة بين الصورازواج من ال
ولسوء الحظ (. العناقيد) او( العنقدة)  Clustringالمقارنة بين الصور باستخدام خوارزمية مثل

 [1] .فان اصطفاف الصور عادة قد ال تأتي بالضبط بنفس نقطة الصورة

الى ان  باإلضافة. تنبيو كاذب عن وجود اليدفالى االختالف الكبير بين الصور  يؤدي قد
 ،نفيذالتتاخذ وقتا كبيرا عند  ىااصطفاف الصور والطرح بين ىناك مشكمة اخرى وىي ان عمميتي

اضافة الى ذلك ان  .ان اختيار كل نقطة في الصورة تاخذ وقتا خالل عممية المقارنةكذلك 
وليذا اذا حاولنا تطبيق ىذا العمل عمى . تنفيذللوقتا كبيرا  تحتاج Clustringتطبيق خوارزمية الـ 

ذات  Hardwareالبد من وجود اجيزة عتاد ف Real Timeانظمة تعمل بالوقت الحقيقي 
 [2][3] .مواصفات خاصة يتطمبيا ىذا العمل

 
  خزن الصور الرقمية   .2

تخزن الصور في الحاسوب عمى شكل بيانات صورية في ممفات ذات ىيئة خاصة تسمى 
 ىناك عدة طرائق لخزن الصور الرقمية في الحاسوب. Graphic File Format))ات الرسم ممف
الجل حاجة وطبيعة التعامل مع الصور، والطريقة المناسبة لخزن ممفات الصور  حسب

ىي  بوسائل متعددة بعيدة عن تخصص كل وسيمة ئياالمعالجات الحاسوبية وامكانية اجرا
((Joint Picture Expert Group (JPG)  عن  جيداً والتي تختار لكونيا تعطي وصفا فيزيائيا

نسبة مناسبًا وليذا السبب يكون حجم الممف فيو كبيرًا او صغيرًا الكبس ان يكون  يمكنو ،الصورة
 [4] .وغيرىا GIFو BMPالى باقي انواع ممفات الصور مثل 

بالصور النقطية  JPGيطمق عمى الصورة التي تخزن في ممف من نوع 
(Raster Image)  بالشكل والتي يمكن تمثيميا بنموذج مصفوفة ثنائية  .f(r,c)  

 متغير يشير الى اسم المصفوفة f:  :-حيث ان

              :r عدد اسطر المصفوفة     :c عدد اعمدة المصفوفة 

تخزن بيانات الصورة وعميو تكون الصورة النقطية ىي مجموعة من النقاط  المصفوفةىذه 
من قبل أي  الصورة من ىذا النوع لعندما يتم ادخا. ن لكل نقطة لونا وموقعا محددا مسبقاحيث ا

 Image)نظام تتم المعالجة عمى نقاط ىذه الصورة التي يطمق عمييا عادة بمعمومات الصورة 

Information) [5] .وليس عمى االشياء المكونة لمصورة 
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 MPEG الممف الفيديوي   .3

من الطرائق المعروفة  MPEG (Motion Picture Expert Group)طريقة تعتبر 
حيث القت اقبااًل شديدًا عمى استخداميا من . والمشيورة لمتعامل مع الفيديو او الصور المتحركة

. مختمف المجاالت كمحطات االذاعة المرئية وسوق االفالم واالنترنيت
ما بين الصور باالضافة الى  وباألخصتعتمد ىذه الطريقة عمى حذف المعمومات المتكررة 

. وكذلك تعتمد عمى حذف المعمومات غير الميمة في الصور. تمك المتكررة في الصورة الواحدة
. وبيذا الحذف يقل حجم البيانات لمتخزين او النقل

فعمى . تشترك الصور المتتابعة في الفمم عادًة مع بعضيا البعض في كثير من المكونات
ان لم  -تتابعتين في فمم ما ليما اغمب المعمومات المكونة لمصورة االولىصورتين م سبيل المثال،

وفي حال اختمفت الصورتان، فعادًة ما تختمفان . وىي نفسيا في الصورة التي تمييا-جميعيا تكن
في االجزاء المتحركة القميمة والتي قد انزاحت قمياًل بالفترة الزمنية القصيرة ما بين الصورتين، 

عن االجزاء المتحركة  MPEGففي ىذه الحالة، تبحث طريقة . تعدى عشر الثانيةوالتي ال ت
لتحفظ تمك المعمومات التي تفيد الحركة فقط بداًل من االحتفاظ بالصورة كاممة، اذا ما تم 

معمومات الحركة في مناطق الفم لمذيع : ومثال عمى ذلك. بالصورة التي تسبقيااالحتفاظ 
بتقطيع الصور الى وحدات كبيرة نسبيًا والتي تكون بحجم  MPEGوتتم عممية . االخبار
16x16 pixel. [6] 

الى االستفادة من ضعف حساسية العين  MPEGوالبحث تمجأ طريقة  المقارنةقبل عممية 
فعين االنسان تكون اكثر حساسية لمتغير في االضاءة لمساحة صغيرة من . لمتغير في االلوان

لذلك تسعى الطريقة الى التقريب في . في تمك المنطقة من الصورة الصورة من التغير في المون
وبذلك يقل حجم الصورة اذا ما استبدل . االلوان وحذف التفاصيل المونية التي ال تمحظيا العين

كذلك فان تقميل عدد االلوان يسيل عممية البحث . التكرار في االلوان بالمون والعدد بداًل عنيما
. MPEGفي الصورة والتي تتميز بيا طريقة  عن االجزاء المتحركة

الى سمسمة من الصور  MPEGالمتتابعة في الفيديو باستخدام طريقة  الصورتتحول 
 [6][7] :تكون كل صورة احدى االنواع الثالثة التالية( المختزلة)المضغوطة 

  صورة- I  I - Frame 

  صورة– P  P - Frame 

  صورة– B  B - Frame 
 Group of Pictures" الصورمجموعة من "في مجموعات تسمى  وترتب تمك الصور

"GOP .مثااًل عمى ( 1)يمثل الشكل . ويتكرر الترتيب في المجموعة الواحدة تمو االخرى
 دائمًا من النوع  GOPوتكون اول صورة في اية مجموعة . GOPمجموعة 

I-Frame.  أعاله لألنواعوفيما يمي وصف :
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 I-Frame. أ
الذي يعتمد عمى معمومات الصورة  رميزأي الت Intra-frame encoding اختصار وىو
حيث يعتمد ىذا النوع عمى اختزال الصورة مستقمة عما يسبقيا او يمييا من الصور . فقطنفسيا 

تمثل االضاءة و  Y، حيث ان YCbCrجال مجموعة االلوان مون الصورة كّك وتٌ . في الفيديو
CbCr  ة الحمراء والزرقاء عمى الترتيبالتموينتمثل سويًة .
 

 P-Frame. ب
يعتمد ىذا النوع . المتنبىء الترميزاي  Predictive frame encodingاختصار وىو 

وتكون . Motion Vector (MV)الحركة  متجووتسمى . عمى معمومات الحركة ان وجدت
يل في الصورة ان وجد ليا مث 16x16 pixelالصور والتي بحجم لكل وحدة كبيرة من وحدات 

. حتى وان لم تتحرك MVفان وجدت كانت ليا معمومات تفيد الحركة . التي تسبقيا
 

 B-Frame. ج
. أي التنبؤ ذو االتجاىين Bidirectional Predictive frame encoding اختصاروىو 

يأتي ىذا النوع من الصور المختزلة ليحد من زيادة حجم البيانات في حال فشل عممية البحث 
ذو االتجاىين، عمى البحث عن الوحدة المعنية من  B-Frameفيعمل . ةن الوحدة الشبيوع

عمى ان تكون الصورة المقارن ( الماضي والمستقبل)الصورة الحالية في كال االتجاىين الزمنيين، 
  .MPEGيوضح مقطعًا تفصيميًا عن ممف الفيديو من نوع ( 2)والشكل  .Pاو  Iبيا من النوع 

 
 

 

 
 مجموعة من الصور(: 1)شكل رقم 

 

 

Figure (3.2): MPEG video data. 
 



 شهد عبد الرحمن حسو  &نادية معن محمد    &مهى عبد الرحمن حسو  . د

132 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : JPG(Frame)الفيديو  بيانات  .4

. لكل لون bit 8أي  RGBتمثل  عادة ما، Pixelلكل  bit 24تكون الصورة مكونة من 
وكأن الصورة الواحدة تتمثل بثالث طبقات من . YUVاو   YIQفتحول الى مجموعة الوان

. YUVاو  YIQالصور، واحدة لكل عنصر من العناصر الثالث 
وذلك . اإلضاءةيمثل  Yالن عنصر  YUVو أ YIQ األلوانوعة وقد اختيرت مجم

فنستطيع تمثيل الطبقة . اإلضاءةلالستفادة من ضعف حساسية العين لمتغير في االلوان بعكس 
الن كل  8x8 pixelبداًل من  4x4 pixelلكل وحدة بحجم  Vو  Uاو  Iو  Qالثانية والثالثة 

pixel  2تغطي مساحةx2 pixel  لطريقة األساسيةوالخطوات . ألصميةافي الصورة 

(Joint Picture Expert Group) JPG الحظ الشكل  .سوف تطبق عمى كل طبقة بالمثل
(3.) [6] 
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سابقة ذات عالقة  أعمال  .5

: وكما يميالبحوث التي سبقت ىذا العمل والتي تعنى بنفس الموضوع تمخيص يمكن 
بتقديم خوارزمية مقترحة  2005الخالق في العام  ر عبدقام الباحثان باسل الخياط وعبي

.  [1]لمتعقب الفيديوي وتطبيقيا عمى كرة السمة، وحصموا عمى نتائج جيدة في حينيا 
وآخرون من تقديم مرجع عمى قدر كبير   .Yilmaz, A باحث، استطاع ال2006وفي العام 

الطرائق والخوارزميات المعتمدة  شمل العديد من من االىمية يتعمق بموضوع التعقب الفيديوي
ليشيد   ,.Meng, Yو   ,.Zheng, Yوعمى ايدي الباحثان 2008وجاء العام . [2]لذلك 

  .[9]عرض خوارزمية ديناميكية لمتعقب تتعمق بذكاء سرب الحشرات عند الحركة 
من تطبيق طريقتو في التعقب عن  .Utkarsh, K. Sتمكن الباحث  2009كذلك في العام 

وآخرون فقد تمكنوا من تطوير فكرة   .Cecilia, C.M.Bاما الباحث . [8] األجزاء طريق
. [10] 2010التعقب االعتيادي ليصبح تعقب بطريقة التوازي وذلك في العام 

 
  التعقب الفيديوي الحي  .6

ق خصائص التعقب لمجياز والتي تنفذ بالكامل عمى لوح يطبتكجزء من البحث البد من 
تصميم االشياء يفيد كثيرا وبشكل خاص عمى حيث ان  ،(hardware board) الماديالجزء 

لمخوارزميات التي  المعقدةولكي نتجنب التحديدات  ،والتي تاخذ جيدا ووقتا الماديةقطعة االجيزة 
لذا الخوارزميات قد صممت بشكل صحيح جميع ن كون اضملو الماديةتطبق عمى الواح االجيزة 

وكاميرا اليد ( web)من كاميرا  frameلتقميد بيئة التقاط ( window application)سيتم كتابة 
 [8][9]. بالتعقب

 JPGلعممية  األساسيةالمراحل (: 3)شكل رقم 

YIQ or YUV 

DCT Quantization 

الترميز 
 الالمصدري

f(i,j) F F 

 اولجد

مقدمة 
جداول 
 المحتوى

8x8 

 الممف

Zig-Zag 

 المسح
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الى اجيزة تجميع الفيديو ومنيا لموصول يجيز تطبيقات واجيات برمجية  Classتم بناء 
(Web Camera)  لكي نكون قادرين عمى تتبع  .مع ىذا التطبيق استخدمتوالتيObject  من

 Cap )ماستخدتم ا ذلكل عمى وحصللو ،مستقمة (Frames)ن بحاجة لـ سنكوفيديو حي  خالل

Set Callback On Frame) وكما يمي: 
BOOL CapSetCallbackOnFrame (HWND hwnd, FrameCallback fpProc) 

 

HWND hwnd *   :Handle لنافذة التقاط الفيديو. 
FrameCallback fpProc *   :وتخصص . اعيمؤشر لعرض دالة االستدعاء االرج

لمنع تمكين تثبيت دالة  (NULL)ليا القيمة 
 .االستدعاء االرجاعي

 

عممية  تبدألنافذة االلتقاط ب هناقترا يتمس (callback) اإلجراء إلى Frameل وحال دخ
 .التعقب

 ،بشكل ممحوظ عممية الحسابوان اختيار فضاء المون الصحيح لمتطبيق المحدد سيبسط 
 األلوانلكي نكون واثقين من ان فضاء . (Brightness)ية السطوع في ىذا التطبيق ىي خاصو

الذي يممك  األلوانىو احد فضاء   YUVيكون عندئذٍ متمك مكونات السطوع ينتعامل معو  الذي
 ،(web camera) ىاتوفرة التي الصيغبالضرورة يكون  قد ال YUVان  وبما. ىذه الخاصية

. YUV))الى صيغة ( RGB 24)نموذج عممية التحويل من الولذا سنكون بحاجة ل
 [6] :من خالل المجموعة التالية YUVو  RGBالعالقة بين يمكن توضيح 

[Y]       [  0.257    0.504   0.098   0.063 ]   [R] 

[U]       [ -0.148   -0.291   0.439   0.500 ]   [G] 

[Y]       [  0.439   -0.368  -0.072   0.500 ]   [B] 

[Y]       [  0.000    0.000    0.000   1.000 ]   [L] 
 

 ذهحيث انو في مثل ه ،خطيالجبر الالمصفوفة ناتجة من مفيوم تغيير النواقل في ىذه 
وكانو ناقل جديد يمتمك مكونات مع ممكية فردية  األلوانعتمد عمى تدوير مكعب حاالت يٌ ال

R=G=B .  

استخداميا لتعقب التي تم خوارزمية وال ،pixel كل عالى سطو ةً صول مباشرالو بإمكاننااالن 
نقاط في كل  أربعةتحافظ عمى تعقب والتي  ،خوارزمية المستطيل ىي (object)سطوح الكائن 

(frame)،  األعمىالجزء top واألسفل bottom  واليمينright  واليسارleft، معظم ىذه و
 .المعينة thresholdقد تجاوزت بسطوعيا نقطة تكون النقاط 

بدال ستا، كما يمكن المستطيل من ىذه النقاط والتي تخبرنا عن سطوع الكائنبناء  باإلمكان
.  لون الذي نرغب بولاطار المستطيل بالون 
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 [10] :ىي نقاطالبعض بخوارزمية المستطيل تمتاز 
  موقع اعطاءObject عمى الشاشة مقطع كاملك. 
  باي معمومات عن شكل عدم االحتفاظObject. 

 تحديد وسط لقدرة عمى عدم اObject. 

  متابعة اكثر من عدم القدرة عمىObject في وقت واحد. 

 
النتائج والمناقشة   .7

: كما الحظنا مما ذكر سابقا فان العمل يقوم عمى جزأين رئيسيين ىما
 

 Object Tracking برنامج   1.7
  :يمكن تمخيص عمل ىذا البرنامج بالتسمسل التالي

 ىذا حيث يتم فتح مسبقًا، تسجيمة تم قد (MPEG) بصيغة ديوفي ممف نختار سوف .أ 
 .Open))باستخدام األمر  البرنامج داخل من الممف

وكما موضح ( JPG) بييئة صور (Frames) من مجموعة إلى MPEG ممف تحويل .ب 
 (.4)في الشكل رقم 

صور  عمى حصمنا قد نكون بيا وىكذا الخاص( Header) خالل  من الصور ىذه قراءة .ج 
 .JPG  نوع من ونةمل

 .(Gray Level) رمادية تدرجات ذات صور إلى الممونة الصور تحويل .د 

 وان ثابتة خمفية تعتبر والتي األولى الصورة  من (األخرى تمو واحدة) الصور جميع طرح .ه 
 .(Object) ظيور سيكون ىذه العممية ناتج

 إلى األبيض من الرمادي التدرج يحمل الطرح عممية من الناتج( Object) أن وبما .و 
 الرمادي التدرج ضمن تقع البرنامج داخل تحديدىا يتم قيمة عن البحث األسود، اذن سيتم

(Object )عمى الدالة النقطة ستشكل وىذه Object. 

 .المحددة النقطة من أعمى لونية قيم ذات النقاط جميع النقطة تمك إحداثيات أخذ .ز 

  :عن البحث .ح 

 بالنسبة باإلحداثيات قيمة اكبر (Y-axis )ارتفاع تشكل والتي Object. 

 بالنسبة باإلحداثيات قيمة اقل (Y-axis )السفمي الحد وتشكل Object. 

 بالنسبة باإلحداثيات قيمة اكبر (X-axis )أبعاد بداية وتشكل Object. 

 بالنسبة باإلحداثيات قيمة اقل (X-axis )أبعاد نياية وتشكل Object.  
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سقاط( Object أبعاد حسب)من االحداثيات السابقة باالستفادة  مستطيل أو مربع رسم  ىذه وا 
والذي ( 5)الحظ الشكل رقم  (.تحويميا قبل الممونة الصورة) األصمية الصورة عمى اإلحداثيات

 .يوضح الصور التنفيذية لمبرنامج مع تحديد اليدف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Live الحي تعقببرنامج ال  2.7

:  عمى(( 6)والموضح بالشكل )عقب الحي يعمل برنامج الت
الموضحة القائمة الى الدخول بعد يبدأ البرنامج حيث متابعة حية  Objectمتابعة  .أ 

 (.7) رقمبالشكل 

 .(Track)المتابعة والتعقب اختيار  .ب 

التي ( Brightness)سيطمب تحديد قيمة  الذيو (Brightness) الى االختيارل ودخال .ج 
 .ابعةالمت ستعتمد عمييا عممية

 (.األول أو الثاني)مابين ار عن طريق االختي Objectتحديد نوعية احاطة  .د 

متابعة  يوضح مخطط (: 4)شكل رقم 
( MPEG)هدف من ممف فيديوي نوع        

Extract frames (.JPG) 

START 

END 

Open video file (.MPEG) 

Object Track 

Select difference threshold 

Find the (x,y) axis set S 

that is not exceed the gray 

threshold value 

Find the minimum and 

maximum (X,Y) in set S 

Draw Rectangle  

depending on (x,y) around 

the tracked object 

تحديد هدف ( a،b(: )5)شكل رقم 
ضمن ممف فيديو 

(a) 
 

(b) 
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 األول سيعمل عمى احاطة فObject  بشكل مستطيل أو مربع حسب أبعادObject 
 (.8)رقم  لشكلفي اموضح كما و

 إحاطةالثاني فسيعمل عمى  اما Object  (منتظمة وغير منتظمة)بمجموعة نقاط 
 (.9)رقم  الشكلظر ، انObjectوحسب شكل 

 .(Track)عممية المتابعة والتعقب مما يعني بداية القائمة نفس في ( Ok)اختيار  .ه 
 

 :تمتاز خوارزمية التعقب الحي ببضعة محاسن
  القدرة عمى تعقب اكثر منObject. 
  القدرة عمى ان تتعقب شكل ىذهObjects. 

ه المعمومات والمسافة مع ىذ. عمى الشاشة Objectالتي تكون  Pixelيمكن حساب عدد 
 .تحديده باإلمكانالثالثة سيكون  أبعادهفي  Objectالصحيحة المحددة لموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة هدف من ممف فيديوي حي يوضحمخطط (: 6)رقم  شكل

END 

Capture 

Source 

Select brightness threshold 

Stop 

Format  

Select window size 
Track 

Brightness  

Segment  

 

Stop 

START 

Refresh the  
device name in the PC 
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 ية والقوائم الفرعية لبرنامج التعقب الحيالشاشة الرئيس(: 7)شكل رقم 
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( a،b،c)(: 8)الشكل رقم 
محاط   objectنموذج وضح ي

بمستطيل او مربع ضمن فيديو حي 

 (b) 

  (
 (a) 

  (

(c) 

  ( 

( a،b،c)(: 9)الشكل رقم 
محاط بنقاط منتظمة  objectنموذج وضح ي

او غير منتظمة ضمن فيديو حي 

 (a) 

  ( 
(b) 

  (

(c) 

  ( 
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