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ABSTRACT 
The research aim is apply algorithm for finding the number of regions to 

determine the largest number of faces of candidates in the video or detection, which 

appear in the video depending on the color techniques in the video and to fragment the 

skin and reject the largest number of regions that are non skin, and reduce the false 

faces.  

The algorithm depends on the usage of technique to detect human face and select 

it in the video after segment it to set of color images, the technique includes two steps 

for image processing The first is for building a model for skin color, and an outline of 

the distribution of color and isolate areas of skin and non skin within the image, then 

identify areas of the skin. The second step includes the template matching.  

The results proved high accuracy by nearly 85% in the discrimination of the faces 

in the video and enclosed in geometric and stored in a new video, the algorithms is 

programmed in MATLAB 7.10.0 (2010) programming language which has many 

efficient functions in image processing. 

Keywords: Detection human face, images processing. 
 

 الكشف عن الوجوه في ملف فيديو باالعتماد على مطابقة قالب الوجه
 عبد الرحمن حّسو شهد مهى عبد الرحمن حّسو 

 جامعة الموصل ، ب والرياضياتو كلية علوم الحاس
  15/02/2012 تاريخ قبول البحث:                                     14/11/2011 تاريخ استالم البحث:

 الملخص
أو  فيرديولتحديد اكبرر عردد مرل الوجروم المرفرحة  ر  ال مناطق ةعد يجادإل تطبيق خوارزمية إلىلبحث يهدف ا

تجزئة الجلد ور ض اكبر عردد  إلىو  ملف الفيديوعلى تقنيات اللون     والت  تظهر    ملف  يديو باالعتماد كشفها
 .مل مناطق غير الجلد، والتقليل مل الوجوم الكاذبة

مجموعرة مرل  إلرىفيرديو بعرد تقطيعره لكشف وجه اإلنسان وتحديدم    ال تقنيةاستخدام على  خوارزميةلاتعتمد 
للرررون الجلررد، ومخطررر   أولهمرررا خوارزميررة لبنرررا  أنمرروذ   تتضرررمل خطرروتيل لمعالجرررة الصررورة والتقنيررة صررور الملونرررة، ال

الخطروة ، إمرا منراطق الجلردللتوزيع اللون  وعزل مناطق الجلد عل مناطق غير الجلد ضمل الصرورة، ومرل  رح تحديرد 
 . الوجهابقة قالب خوارزمية مطتتضمل استخدام  الثانية: 

%  رر  تمييررز مجموعررة الوجرروم الموجررودة  رر  ملررف الفيررديو وإ اطتهررا  85أ بتررا النتررائة دقررة عاليررة بمررا يقررارب 
 MATLAB 7.10 (2010)بشكل هندس  وخزنها    ملرف  يرديو أخرر وقرد تمرا  رمجرة خوارزميرات البحرث  ل رة 

 المجهزة  دوال كفو ة لمعالجة الصور.

 معالجة الصور.كشف وجه االنسان، تقنية الكلمات المفتاحية: 
 . المقدمة1

علررى الصررور وكيعيررة عرضررها ب  ضررل فرركل مررل خرر ل زيررادة  والمعلوماتيررة تقنيررات البرمجيرراتعتمررد معظررح ت
 [.1] دة دقتها يها بحيث تبدو ك نها  قيقية لش األلوانوزيادة عدد  الصورة،دقة 
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التعمق  ر   إلىازدياد الصعوبات التقنية وتعقيدها وعدم قدرة العامليل    بعض المجاالت قاد البا ثيل  إن
الحل وخزنها واسترجاعها،  إلىالحلول البديلة والمناسبة    سرعة الوصول   إيجادخوارزميات كفو ة تساعد     إيجاد

وجرروم لخفررخا   رر  الصررور الملونررة الترر  تعررد خطرروة تسرربق عمليررة والسرريما اسررتخدام الحاسرروب  رر  مجررال  كشررف ال
تمييررز الوجرروم لخفخرررا   رر  الصررور الملونررة والترر  يمكررل اإل ررادة منهررا  رر  المجررال الجنررائ  للكشررف عررل المجرررميل 

  .[3[]2]وخزن صورهح واسترجاعها عند الحاجة 
   الصور الرقمية وتستفيد مل ذلك   تتمكل عملية تحديد الوجه مل تحديد أماكل وأ جام الوجوم البشرية

 [.  4   ضب  التركيز اآلل  على الوجه، و   المراقبة الفيديوية ]
ات طررار ويتكررون مررل سلسررلة مررل اإل  إن الفيررديو الرقمرر  هررو جررز  مهررح جررداي  رر  تكنولوجيررا الوسررائ  المتعررددة

الرقم  ه   بساطة تمثل عملية التقاط  وتش يل الفيديو وقد يعتقد البعض أن عملية التقاط األطر،  (الصور) الساكنة
ولكرل لسرو  الحر   الوا ردة،ثانيرة  ر  ال اإطرار  24مرا يقرارب وإعادة تش يله بشكل متسلسل  يث يتح تش يل  إطاركل 

ه  ليسا  هذم السهولة، إن الصورة المفردة الساكنة أو األطر يجب أن يكون بحجح نا ذة العرض وأن يكون ضرمل 
وهرذا كلره  اي مليرون لونر  16المتو رة سريكون  روال   األلوانلتمثيل اللون وهذا يعن  أن عدد  Bit 24وعالية وضو ية 
 .[5] مسا ة كبيرة مل القر  إلىيحتا  

لذا يمكل م  ظة أن ملفات الفيديو الرقم  تكون كبيرة  تى لو كان المسا ة الخزنيرة المطلوبرة مترو رة إال 
 [.6] الكبيرة مل البيانات بكل  انية على الحاسبة الشخصية انه ليس عملياي أن يتح تش يل هذم الكمية

 فر  دد الخ يرا التر  يحجزهرا كرل لرون لعر ومل  يث  جمهرا  األلوانالصور مل  يث محتوياتها لعدد تقسح 
األزرق( وبردمة –األخضرر–ية الث  رة )األ مررساسر األ األلروان جمرعكل و دة صرورية مرل  يها تتكون الصور الملونة 

هرذا النررون مرل الصرور كفررو اي  أنوبررالرغح مرل  الث  رة يرتح الحصررول علرى اللرون المطلروب األلرروانلهرذم   ةضرافردة اإل
، إاّل أّن هنرا  بعرض المسراوا باسرتخدام هرذا النرون مرل مليرون لونراي  16مرل  أكثرر إلرىيصل  األلوانلت طية مدى مل 

 . [8[ ]7]  أطول للخزن ذاكرة اكبر ويست رق وقتاي  إلىالصور  يث انه مكلف  سا ياي ويحتا  
أنمروذ  لرون  ابسر   إلرى األلوانل رض التعامل مع الصور الملونة بسرعة ومسا ة خزنية اقل يتح تحوير و 

كعنصرر مفررد  ضرا ةتخرزن معلومرات اإلهذا األنموذ  كثير االستعمال لعرض الفيرديو الرقمر ،  ، يعد(rCbCYوهو )
   (Y)  ومعلومات اللون تخزن كعنصريل)r(C و) b(C [5] . 
  b:C .يمثل الفرق اللون االزرق ومرجع القيمة 
  rC. يمثل الفرق اللون اال مر ومرجع القيمة : 

 باستخدام المعادالت )rCbYC( األلواننظام  إلى (RGB) األلوانيمكل التحويل مل نظام 
 : [9]التالية 

Y=0.299R+0.587G+0.11B                                                                                      …(1- a) 
b) -1(…                                                                           128B+5.0G+3313.0-R1687.0=bC 

c) -1(…                                                                            128B +0813.0-G4187.0-R5.0=rC 
 :. هدف البحث2

داخررل ملررف  يررديو وخزنهررا  رر   أماميررةتطبيررق خوارزميررة مبسررطة لتحديررد مجموعررة وجرروم  إلررىيهرردف البحررث 
 ل رض متابعة  ركة هذم الوجوم ل ستفادة    تحديد األفخا  ومل  ح تمييزهح. آخرملف  يديو 
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تخدمة لكشررف الوجرروم يشررمل البحررث  قرررات رئيسررية بعررد المقدمررة وهرردف البحررث يررتح اسررتعراض الطرائررق المسرر 
والتررر  تضرررح الدراسرررات السرررابقة  رررح تررر ت   قررررة الخوارزميرررة المقتر رررة بكرررل خطواتهرررا ومرررل  رررح عررررض النترررائة وبعررردها 

 االستنتاجات والتوصيات ت ت  بعد ذلك المصادر والملحق الذي يحتوي نماذ  مل تطبيق الخوارزمية ونتائجها.

 السابقة(: . الطرائق المستخدمة لكشف الوجوه )الدراسات3

اسررتخ   الوجرره مررل  أسررا  يررث تقرروم علررى ُتعررد عمليررة كشررف الوجرره الخطرروة األولررى  رر  تمييررز الوجرره 
أريد البحث عل صورة إنسان  إذا، أو  تعبير أخر  ه  تحديد لمواقعه    الصور الملونة، و [9]خلعية الصور الملونة  

عمليرة البحرث أو التمييرز  إجررا ه  ر  القاعردة ، ومرل  رح مخزونة    قاعدة  يانات َلَوَجَب     داية األمر كشف الوج
  [.10تتبع الوجه    الفيديو ] أو عل الوجه وا بات هويته أو التعرف على فخصيته

[ 11( ]2007عمليررة كشررف الوجرره وتحديرردم  قررد قررام البا ثرران سررتيفان وجرريل ) إلررىقررام الكثيررر مررل البررا ثيل بررالتطرق 
 هدافأل اآلل ة مل الوجوم ومطبقة على االنترنا مبافرة وقد تما صياغة التتبع خوارزمية تتبع    لمجموع إيجادب

 آخرررون البا ررث  نررك و  أمرراعررال  للتطبيررق،  أدا سرررعة و  إلررىمتحركررة وباسررتخدام سلسررلة مرراركوف وهنررا تحتررا  العمليررة 
 الخلعية. إبقا ومع [  قد قاموا  تمييز وجه بعدة اتجاهات مل صورة  ا تة اعتمادا على لون البشرة 12( ]2009)
بحثا لتحديد الوجه وتمييزم عل طريق  نا  عدة قوالب مل قاعدة  يانرات  أجرو[  قد 13( ]2009) آخرون ناصر و  أما

وتح تطبيق التمييز على قاعدة البيانات نفسها وكذلك  قد قاموا بحسراب بعرد  الرث لصرورة الوجره القالرب ل ررض زيرادة 
 إجرا [ بر 14( ]2011) آخررون و  أينمرااالعتمراد علرى قاعردة  يانرات. وكرذلك  قرد قرام  نسبة التمييز وهنا تتطلب العملية

بحثه عل تمييز تفاصيل الوجه مل عينيل و رح وانرف وكرذلك تمييرز الت يرر النفسر  علرى الوجره كاال تسرامة والضرحكة 
 ملتقطة للوجه  ق . أماميةوالتعجب وتح التطبيق على قاعدة  يانات لصور وجوم 

 مية المقترحةالخوارز  -4

ية  ر  معالجره الفيرديو ساسالت  تمثل الو دة األ كشف الوجه وتحديدم    الصور الملونةتح    هذا البحث 
( 1هرا كمرا هرو مبريل  ر  الشركل )إجرا يرتح  ات عردةإجررا خطروات و  إلرىتحترا  بطريقة سهلة جردا ومتيسررة للتطبيرق و 

 والذي يوضح المخط  الصندوق  للطريقة المقتر ة.

 صور بصيغة ثنائية إلىقراءة وتحويل الملف الفيديوي  4-1

المكونة له   األطر إلى(  ح تقطيع الملف الفيديوي AVIقرا م ملف  يديو مل نون )تتح هذم الخطوة ب  
  األلوانأنموذ   إلى وتحويله  RGB مل كل  انيه والذي يكون  إطار أولول رض تسريع عملية التحديد يتح اختيار 

rCbYC صورم  نائيه  سب قيمه  د عتبه   إلى وزيادة سرعة البرنامة بعدها يتح التحويل  الوجه ييز لون ليتح تم
 مناسب.

 

 

 
 
 
 
 

 
 المخط  الصندوق  للخوارزمية المقتر ة( 1الشكل )
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 Skin Regionمنطقة الجلد  إيجاد 4-2

تبيل مل الخطوة السابقة انه يتح الحصول على صورة  نائية باستخدام قيمة عتبة، ومل خ ل عدة قيح يتح 
 د ما مناطق الجلد وغير الجلد اي يتح تحديد  إلىح الحصول على صورة تعزل  د عتبة مناسب بحيث يت إيجاد

مناطق الجلد ومناطق غير الجلد وذلك  تطبيق  د العتبة المناسب للتحديد ويتضح أنه ليسا كل المناطق الت   
ة وبعدها يتح تحديد عدد مناطق الجلد    الصور  إلىوجه اإلنسان لذا نحتا   إلى  ددت على أنها مناطق جلد تشير 

 تحديد منطقة الوجه. 
منطقة الجلد تعرف على أنها منطقة م لقة    الصورة أما ألنها ال تحتوي  قبا أو تحتوي  قبا وا دا أو  

 والعينيل( ولون  دودها الخارجية تتمثل  و دة صورية ذات قيمة  واألنف)   صورة الوجه تمثل الثقوب الفح  أكثر

( آلجل ذلك يجب أن تعنون كل منطقة (0 يل تحمل الثقوب    الصورة الثنائية قيمة    الصورة الثنائية     (1)
 (Connected Neighborhood-8)المتجاورات الثمانية  باستخدامجلد بحيث يخصص رقح صحيح لكل منها 

لبعديل [. هنا  نوعيل مل المتجاورات ذات ا15اختبار  ردي عليها لمواصفات الوجه وخصائصه ] إجرا لنتمكل مل 
 للو دات الصورية    الصور الملونة هما:

    Connected Neighborhood-4المتجاورات األربعة 1. 
مل الو دات الصورية   زوجاكانا  ا اتها متماسة يعن  ذلك أن   إذاالو دات الصورية تكون متجاورة ومترابطة  

 لعمودي.األ ق  أو ا االتجامكانا متصليل ب إذا هو جز  مل الكيان نفسه  ق  
  Connected Neighborhood-8المتجاورات الثمانية  2. 

مل   زوجا ويعن  ذلك أن  كانا  ا اتها أو أركانها متماسة, إذاالو دات الصورية تكون متجاورة ومترابطة 
 ألقطري. االتجاماأل ق  ,العمودي أو ب االتجامكانا متصليل ب إذاالو دات الصورية هو جز  مل الكيان نفسه 

 متجاورات كل وحدة صورية ومدى ارتباطها بجيرانها من النقاط يتم تحديد منطقة الوجه الفعلية. إيجادريق عن ط

   Template Faceصورة الوجه القالب  4-3

المعدل لعدد مل الوجوم    إيجادالمقصود بصورة الوجه القالب هو تكويل صورة  يتح اختيارها عل طريق 
 نا اي( وه  ضرورية التخاذ القرار النهائ  لتحديد منطقة الجلد أتمثل وجها أم ال؟. لمجموعة مل األفخا  )ذكوراي وإ

  إيجاد تح    هذا البحث اختيار مجموعة صور وجه أمام  مختلفة ومعالجتها يدويا لتحديد الوجه  يها و 
 .(1معدل هذم الوجوم للحصول على قالب الوجه المستخدم    المطابقة وكما تظهر    الصورة رقح )

 
 صورة الوجه القالب ( 1الصورة رقم )

   Template Matchingمطابقة القالب )مواءمة القالب(   4-4

مل صورة وجه القالب نستفيد منها    اتخاذ القرار النهائ  للكشف عل وجه اإلنسان مل خ ل المطابقة 
رة الثنائية يتح بعدها تحويل الصورة  يل الجلد وصورة الوجه القالب، بحيث يتح غلق الثقوب لمنطقة الجلد مل الصو 
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( وكما موضح     2-4ها    الفقرة رقح )إيجادالتدر  الرمادي مع اقتطان ا دا يات منطقة الجلد الت  تح  إلى
 (. 2الصورة رقح )

 
 ( الصورة الرمادية تظهر فيها مناطق الجلد فقط 2الصورة )

بصورة ا تدائية تتح عملية مطابقة القالب عل   بعد تحديد منطقة الجلد مل غيرها وتحديد منطقة الوجه
طريق إمرار القالب على الصورة ولك  تستقر صورة الوجه القالب وتكون باالنحراف نفسه كما    إ دا يات المحاور 
لمنطقة الجلد يتح  ساب مركز الصورة الجديدة لوجه القالب وتكويل صورة بحيث أن مركز صورة الوجه القالب  

 Cross)ير بعديها    مركز منطقة الجلد الذي تح  سابه  ح تتح  ساب قيمة االرتباط المتقاطع يستقر بعد ت ي

Correlation)  يل منطقة الجلد A(m,n)  والصورة الجديدة لوجه القالب  B(m,n) [15:] 

r  = 

( )( )

( ) ( ) 



−−

−−

m n m n

BmnAmn

m n

BmnAmn

BA

BA

22




                                                                 …(2) 

  B= mean(B) و   mean(A) A = يث

ويتح هنا اختيار أبعاد صورة )جز ( مل الصورة األصلية لتتطا ق مع أبعاد القالب، وتستمر هذم العملية 
 لحيل انتها  الصورة بالكامل )مناطق الوجه اال تدائية(.

 

 يدالخزن في ملف فيديو جد 4-5

يتح الحصول على صورة جديدة محددة الوجوم عل   إلنسانبعد أن يقرر النظام أن منطقة الجلد تمثل وجها 
فكل  يضوي( يحي  به بعد  ساب القيح الت  بموجبها يتح الرسح وبذلك يتح الحصول على   أوطريق رسح مستطيل )

كونة لملف الفيديو والت  تخزن ملفاي  يديوياي الصورة األصلية الملونة مع تحديد الوجوم وهكذا لمجموعة الصور الم
 جديداي وبوجوم محددة. 

  يها. األفخا المراقبة الصورية المستمرة وتحديد عدد  ألغراضيتح الخزن    ملف  يديو 

 . النتائج5

 ملف  يديو وبالخطوات التالية:  25مل  أكثرتح تطبيق الخوارزمية المقتر ة على 
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 ويالتهقراءة ملف الفيديو وتح 5-1

(  RGBمجموعة مل الصور الملونة باألنموذ  ) إلىتما    هذم الخطوة قرا ة الملف الفيديو وتحويله 
يتح الحصول  صورة  نائية عل طريق استخدام  د عتبة مناسب  إلىومل  ح    (rCbYCاألنموذ  ) إلىوتحويلها 

الملونة ب نموذ   األصلية تظهر الصور  (3و   الصورة ) عليها مل خ ل أقل زيادة    المناطق المجزأة للجلد
RGB ( تظهر الصور الملونة ب نموذ  4الصورة )rCbYC ( الصورة الثنائية.5والصورة ) 

 

 
 من مقطع فيديو  RGB( الصورة االصلية الملونة بأنموذج 3الصورة )

 
 من مقطع فيديو  YCbCr( الصورة بأنموذج 4الصورة )

 
 من مقطع الفيديو ة ( الصورة الثنائي5الصورة )
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   Template Face Matching الوجه القالب  مطابقة 5-2

اتخاذ القرار النهائ  لتحديد عملية تحديد لمناطق الجلد تقريبيا باستخدام الطابقة بالحجح يتح  إجرا بعد  
وتحديد  ماميةوجوم األ   المطابقة لل ه ماستخدوا أمام قالب تح استخدام صورة وجه منطقة الجلد أتمثل وجهاي أم ال 

 (. 0.7بحيث تكون اكبر مل القيمة المطلقة لر )   د عتبة للمطابقة

 حول الوجه المحدد وتكوين الفيديو الجديد طاررسم اإل 5-3

 أومستطيل ) إطار الوجوم الموجودة    مجموعة الصور يتح رسح  إيجاد بعد االنتها  مل عملية المطابقة و 
مل الصور المكونة للملف الفيديوي  ح خزنها     إطاروجه المحدد و وق كل صورة  دا ياث الإ يضوي(    موقع 

 (. 6وكما موضحة    الصورة رقح ) آخرملف  يديوي 

 
 ( بعد تحديد الوجوه فيه 1_1( الصورة الناتجة في مقطع الفيديو النهائي )6الصورة )

 االستنتاجات -6

 ندر  منها:بعض االستنتاجات   إلىمل خ ل العمل تح التوصل  
   RGBوذ  اللون  الدقيق ملذا  ان عملية تحويل األن إضا ةفدة  إلى يحتا   RGBاألنموذ  اللون   أن بما  1-

يت  م مع تمييز مناطق الجلد وبالذات الن الجلد له مميزات لونية    rCbYCأنموذ  لون  اقل دقة وهو  إلى
مل لون   أقوى  ضا ةيا  والت  يكون تحسسها لإلأخرى مثل لون الم بس واألف ألوان     رخاصة ال تتو 

 الجلد. 

 يديو تما المطابقة  يها بصورة   21% )85سهولة مطابقة القوالب والحصول على الوجوم  نسبة  وال   2-
ملف  يديو( وتزداد هذم النسبة كلما كانا الخلعية  ا تة وغامقة وكما هو واضح      25صحيحة مل مجمون 
 (. 8( و )6( و )4الملحق الصورة رقح )

( 5   أسوأ  االت التمييز  ان األخطا  تنتة     الة ارتدا  م بس بكح قصير كما هو ظاهر    الصورة ) 3-
    الملحق. 

 . التوصيات:7

 إضا ة مجموعة قوالب لصور جانبية  زوايا متعددة. 1-

 إمكانية تمييز الوجوم البعيدة والقريبة. 2-

تطبيررق مجتمعررة وكرذلك  إ صرائيةبقررة كتقنيرة المطابقررة المعتمردة علررى عردة مقرراييس اسرتخدام تقنيررات أخررى للمطا 3-
 .الشبكات العصبية    مر لة المطابقة
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 . الملحق:9
 

 
 (1مل مقطع الفيديو رقح ) RGBالصورة االصلية الملونة ب نموذ  

 
 (1مل مقطع الفيديو رقح ) rCbYCالصورة ب نموذ  

 
 (1مل مقطع الفيديو رقح )ئية الصورة الثنا
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 ( بعد تحديد الوجوم فيه 1_1الصورة الناتجة    مقطع الفيديو النهائ  )

 

 
 (2مل مقطع الفيديو رقح ) RGBالصورة االصلية الملونة ب نموذ  

 
 (2مل مقطع الفيديو رقح ) rCbYCالصورة ب نموذ  
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 (2مل مقطع الفيديو رقح )الصورة الثنائية 

 
 ( بعد تحديد الوجوم فيه 1_2الصورة الناتجة    مقطع الفيديو النهائ  )

 

 
 (3مل مقطع الفيديو رقح ) RGBالصورة االصلية الملونة ب نموذ  
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 (3مل مقطع الفيديو رقح ) rCbYCالصورة ب نموذ  

 
 (3مل مقطع الفيديو رقح )الصورة الثنائية 

 
 ( بعد تحديد الوجوم فيه 1_3يديو النهائ  )الصورة الناتجة    مقطع الف
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وتحتوي خط  كون ( ناتجة بعد تحديد الوجوم 4) الصورة

 لون الخلعية مشا ها للون الوجه 
وتحتوي خط  لوجود  ( ناتجة بعد تحديد الوجوم 5) الصورة

 االيدي مع الوجوم

  
( تحديد عدة الوجوم بمستطيل وا د نظرا  6) الصورة

 ( ناتجة بعد تحديد الوجه االمام 7) الصورة الوجوم  لتقارب

  
وتحتوي خط  كون ( ناتجة بعد تحديد الوجوم 8) الصورة

 لون الخلعية والم بس مشا ها للون الوجه 

( ناتجة بعد تحديد الوجه االمام  بشكل صحيح 9) الصورة
 مع م  ظة تا ير الشعر على الصورة 

 


