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ABSTRACT 

This research deals with the question of pressing two series of video images by 

using the pressing Fractal through the use of iterative function systems, where the film 

frame video acquired is divided after  each converting it to one type of the storage 

formulas for the image files independently. Then, the image is divided into non-

overlapping range blocks with the size P×P, the biggest block of which is the 

overlapping domain one with the size 2P×2P. 

 After that matching is made between rang blocks and each block of domain 

blocks to obtain domain blocks identical to range blocks. The purpose of making 

matching is to obtain the best domain block identical to rang block by using familiar 

transfers, to reduce the  volume of storage with the possibility of decompression and 

making a comparison between the time of compression and decompression. 

 The research sample includes two series of video films from the city of Mosul, 

namely, the Nineveh bridge and the building of college of Computer Science and 

Mathematics at the University of Mosul, It is found that algorithm used is efficient as 

far as compression and decompression of color and moving images are concerned. 

Keywords: Fractal Compression , Colored Animated Pictures 
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 الملخص

من خالل استخدام  ول هذا البحث مسألة كبس سلسلتين من الصور الفيديوية باستخدام الكبس الكسوري يتنا
يةةتت سقسةةيت ا اةةار المنتسةةي مةةن الفةةيلت الفيةةديوي بعةةد سحويلةةئ إلةةز أ ةةد أنةةوا  هي ةةة الخةة   إذ  ،أنظمةةة الدالةةة التكراريةةة

درات  ك ، P×P( المةد  ييةر متداخلةة بح ةت  Blockتةللملفات الصورية بشنل مستقل. ثةت يةتت سقسةيت الصةورى إلةز تة)
درات المةد  2P×2Pوالف)درات األكبر منها هي ت)درات الم ال المتداخلةة بح ةت  . بعةدها س ةري عمليةة المقابقةة فةين تة)

درى المةد . إ  الهةدا مةن عمليةة المقابقةة  درات م ةال مقابقةة لفة) درات الم ةال ليةتت الحصةول علةز تة) وكل ت)درى من تة)
، لتقليةل   ةت الخة   مة  لز أتضل ت)دراسة م ةال مقابقةة لف)دراسةة المةد  باسةتخدام التحةويالت الت ل يةةهي الحصول ع

عينةةة البحةةث سلسةةلتين مةةن األتةةالم زمةةن الكةةبس وزمةةن تةةك الكةةبس. ستضةةمن إمنانيةةة تةةك الكةةبس ومجةةرا  مقارنةةة فةةين 
وبنايةةةةة كليةةةةة علةةةةوم الحاسةةةةوب   جسةةةةر نينةةةةو ( بالموصةةةةل الفيديويةةةة مةةةةن واةةةةة  مدينةةةةة الموصةةةةل وهمةةةةا ال سةةةةر العتيةةة 

والرياضيات تةي جامعةة الموصةل، وسبةين مةن خةالل ذلةك كفةا ى الخوارزميةة المسةتخدمة تةي كةبس وتةك كةبس الصةور 
 الملونة والمتحركة.
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 المقدمة : -1
ت تةةي العقةةدين األخيةةرين مةةن القةةر  العشةةرين وهةةو علةةت ُيعةةد علةةت الكسةةوريات مةةن العلةةوم الحديرةةة التةةي  هةةر 

مةةةةأخوذ مةةةةن الكلمةةةةة الالسينيةةةةة  Fractalsمتميةةةة  سةةةةدخل سقبيقاسةةةةئ تةةةةي  ةةةةتز م ةةةةاصت الحيةةةةاى الواة يةةةةة. إ  مصةةةةقل  
"Fractus" التي سترجت إلز "يير منتظتirregular   أو "محقت "fragmented". 
اسي سحة  أي مييةام مةن مقةاييس التكبيةر، ويمنةن فنا هةا الكسوريات هي األ نال التي سعرض التشابئ الذ  

 بفكرى بسيقة  الصورى التي ستكرر علز مقاييس صغيرى جدًا(. 
أصبح  الكسوريات سشغل اهتمام الكريرين منذ  هور الحاسوب. سعرض الكرير من صور القبيعةة  التشةابئ الةذاسي. 

سةةةرخس، ال بةةةال، األ ةةة ار، الغيةةةوم، وسشةةةابك األو يةةةة ، أوراق ال cauliflowerعلةةةز سةةةبيل المرةةةال، زهةةةرى القةةةرنبي 
 .[1]الدموية تي أجسام)نا، جميعها سمتلك فنية كسورية 

 

سسةةتخدم معال ةةة الصةةور تةةي الوةةة  الحاضةةر علةةز نقةةاق واسةة  تةةي أرجةةا  المعمةةورى، ومةةن مالمةة  الرةةورى 
اسةةةتالم الصةةةور. وعةةةا ى ينةةةو  المعلوماسيةةةة تةةةي عالمنةةةا المعاصةةةر القافليةةةة علةةةز التواصةةةل صةةةوريا مةةةن خةةةالل إرسةةةال و 

الصور لما يحققةئ ذلةك  Decompressionوتك كبس   Compressionالتواصل الصوري من خالل عمليتي كبس
   من توائد تي سخ يض   ت الملفات المرسلة والمستلمة تي ذاكرى الحاسوب.

الفيديوي يمن  معلومةات  ( تا  الفيلت Video Sequenceعند مقارنة لصور الفيديوية بالمتتالية الفيديوية  
( المعروضة من خاللئ، والتي ستغير علز اول الوة  تةي Scenario( وللسيناريو Object  األهدااسفصيلية عن 

الفةيلت الفيةديوي يحتةال إلةز مسةا ة كبيةرى للخة   تةي ذاكةرى الحاسةوب وملةز عةرض  أ  إذعرض الفيلت الفيةديوي،  أثنا 
النقةل ، لهةذا  هةرت الحاجةة إلةز فنةا  خوارزميةات معقةدى مةن للتقليةل   ةةت ( تةي أثنةا  Band Width  مةة كبيةرى  

 الملفات الفيديوية من خالل عملية الكبس الفيديوي.
الملفات الفيديوية خوارزميات كبس وارائة  خاصةة فهةا. كةذلك سوجةد  أنوا لكل نو  من  أ ومن المعروا  

( مو ةد Extensionهةذ  الملفةات وسحويلهةا إلةز امتةدا   الفيديويةة با ضةاتة إلةز كةبس  األتةالمفرامج خاصة لعةرض 
 الفيديوية.  األتالمل مي  أنوا  

معال ةة الصةور لحةذا بعةض البيانةات المتكةررى أو البيانةات ذات العالةةة  بأنةئيمنن إعقا  سعرية  الكةبس 
 تك التشفير. ت يتتالقليلة جدًا بموضو  البيانات والتي ص سؤثر علز  رجة وضو ية الصورى لذا يتت سشفيرها ث

(، وهةةذا النةةو  مةةن الكةةبس يتقلةةي Lossy Compressionتةةي هةةذا البحةةث سةةت اسةةتخدام الكةةبس بفقةةدا   
بعض الخسارى تي البيانةات التةي ص يمنةن أ  سسةتر  أو يعةا  سركيبهةا بصةورى مقابقةة للصةورى األصةلية بحيةث أ  هةذا 

كةةا  التنبةةؤ اةةةل ونسةةبة الكةةبس أعلةةز كانةة  النتي ةةة أتضةةل.  الفقةةدا  ص ينةةو  مةةؤثرًا عنةةد إعةةا ى سركيةةي الصةةورى، وكلمةةا
[13, 6, 2] 

 aviيهدا هذا البحث إلز استخدام خوارزمية الكبس الكسوري بعد الحصول عليهةا مةن ملةي تيةديوي نةو   
( ليةتت كبسةها بشةنل مسةتقل ثةت bmp, jpgثت سحويل األار إلز صور مستقلة سخة   بح ةد  هي ةات ملفةات الخة     

درات المةد  بة الكةبس.  سةاب نسة   (non-overlapping)ييةر متداخلةة  range blocksيةتت سقسةيت الصةورى إلةز تة)
درات الم ةال (Pixel:مختصةر  P×P P بح ةوم  درات اكبةر منهةا سسةمز تة) متداخلةة    domain blocksوهنةا  تة)
درات2P×2Pبح وم  الم ةال ليةتت الحصةول علةز  . بعدها س ري عملية المقابقة فين ت)درات المد  وكل ت)دراسة مةن تة)

ت)دراسة م ال مقابقة لف)دراسة المد . إ  الهدا مةن عمليةة المقابقةة هةي الحصةول علةز أتضةل ت)دراسةة م ةال مقابقةة 
درات المةةد  يةةتت اسةةتخدام درات الم ةةال إلةةز تةة)  لف)دراسةةة المةةد  باسةةتخدام التحةةويالت الت ل يةةة. نال ةةي انةةئ كةةل سحويةةل لفةة)
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. ستضةمن عينةة البحةث متتاليةة تيديويةة لمعةالت مةن مدينةة الة  ، النقةل، التةدوير...الييام سحويل معين مرل سحويالت:
الموصل  ال سر العتي ( والمتتالية األخر  سصوير تيديوي تي جامعة الموصل يتضمن فنايةة  كليةة علةوم الحاسةوب 

 والرياضيات(.

 الدراسات السابقة: -2

باسةةتخدام أسةةلوب مقابقةةة األنمةةاي تةةي عمليةةة  [7]لمصةةدر نموذجةةًا علةةز ذلةةك مةةا ةةةام بةةئ البةةا رو  تةةي امو 
تقةةد ةةةام البا ةةث باسةةتخدام سقنيةةة الكةةبس الكسةةوري مةةن خةةالل  ليةةل الرمةةوز الصةةورية  [11]الكةةبس. أمةةا تةةي المصةةدر 

درات الصةورية، علمةا انةئ اعتمةد خوارزميةة  تةي اريقةة   Linde Buze Grayوالةذي هةو نةاسج عةن ارية  سكمةيت الفة)
 خدام الدالة المتكررى تي عملية الكبس.التكميت وباست

اةتةةرا البا ةةث اسةةتخدام سحويةةل الموي ةةة فواسةةقة الكةةبس الكسةةوري والتةةي سةةؤ ي إلةةز  [4]أمةةا تةةي المصةةدر 
اسةةتخدام وةةة  كةةبس أةةةل مقارنةةة باسةةتخدام القريقةةة الكةةبس الكسةةوري اصعتيا يةةة، إذ ةةةام فترميةة  الصةةورى الحةةرى علةةز 

الصورى المنقولة للموي ة وست سقبي  سرمي  م موعة مقسمة علةز  ةنل أ ة ار   مة تر ية ذات مسار منخفض من 
تةةةي الترميةةة  وتةةةك الترميةةة  اةةةةل مةةةن القةةةرق  ق المسةةةتغر المنةةةاتل المتبقةةةي وةةةةد سوصةةةل البا ةةةث أ  الوةةةة   إلةةةزهرميةةةة 
 .األخر  

فدراسةةة  فتقيةةيت سقنيةةات الهندسةةة الكسةةورية مةةن اجةةل كةةبس الصةةورى، إذ  ةامةةا [8]ةةةام البا رةةا  تةةي المصةةدر 
بقريقةةة الكةةبس  Complementation (genetics) (cDNA)مقةةدرسها علةةز كةةبس مصةةفوتة الصةةورى المينرويةةة 

الكسوري وص ظا أ  التماثل الذاسي تي أنموذجية من الصور الكسرية سوصي مد  التشةابئ أمةا بشةنل سةام أو مقةارب 
دام الموي ة علةز نفةس الصةورى وبمختلةي الهي ةات جدًا من ال    المقاف  واستخدام البا را  خوارزمية الكبس باستخ
 .(PSNR )peak signal to noise ratioمن اجل التحق  من نسبة الكبس والنو ية المقابقة باستخدام  

 كبس الصور الرقمية - 3

ذات التدرل الرما ي، يتت سقسيت الصورى إلز ت)درات  Image Compressionلغرض كبس الصور الرةمية          
علةز التةوالي  P×Pذوات   ةوم  range blocksوتةدرات مةد   2P×2Pذوات   ةوم    domain blocksالم ة 

درات (non-overlapping). ييةةر متداخلةةة  درى مةةن تةة) درات المةةد  وكةةل تةة) بعةةد ذلةةك س ةةري عمليةةة المقابقةةة فةةين تةة)
درى المةةد . إ  الهةةدا مةةن عمليةةة الم درى م ةةال مقابقةةة لفةة) قابقةةة هةةي الحصةةول علةةز الم ةةال ليةةتت الحصةةول علةةز تةة)

 Affine Transformation .[3][1]أتضل ت)درى م ال مقابقة لف)درات المد  باستخدام التحويالت الت ل ية 
 ،الييةام انئ كل سحويل لف)درات الم ال إلز ت)درات المد  يتت استخدام سحويل معين مرل سحويةل إلزونشير 

    الهندسي للتحويل تي  الة التعامل م  صةور ذات سةدرل رمةا ي ال أ ال . كما  ... سحويل النقل، سحويل التدوير
 تا  الكراتة ي ي أ  سأخذ بالحسبا . 

درى المةد  التةي يةتت سحويلهةا خةالل عمليةات تةك الكةبس يمنةن ا ةتقاةها مةن نققةة  ('x',y)تا  كل نققةة   (x,y)تةي تة)
  [1][3] .تي ت)درى الم ال بالشنل التالي

i i i

i

i i i

a b ex ' x
w (1 4)

c d fy' y

     
= = −     

      

   1 ...) 
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درات  األخيةرإ  التحويل  درى الم ةال بصةورى خاصةة. إ  عمليةات المقابقةة فةين تة) يعمةل علةز ايةام ونقةل تة)
درات الم ةةال ي ةةي أ  سقبةة  ثمانيةةة  ةةروي لتةةدوير وةلةةي ت)دراسةةة الم ةةال وهةةذ  الحةةاصت المحتملةةة للتةةدوير  المةةد  وتةة)

 هي:
 °.270 °,180  °, 90 °,0 التدوير بال وايا - 1
 لم ال باس ا  المحور األتقي، كذلك باس ا  المحور العمو ي.ةلي ا - 2
 ةلي الم ال  ول الققر الرئيسي و ول المحور العنسي.  - 3

 z=f(x,y)( ال    الهندسي للتحويل وتي  الة التعامل م  صور ذات سدرل رما ي لتكن 1سبين المعا لة  
 ةةداثي الكةةارسي ي تةةي ( سمرةةل ا (x,yلصةةورى ذات سةةدرل رمةةا ي إذ أ   iDسمرةةل ايمةةة النققةةة الضةةوئية تةةي الم ةةال 

لكةل نققةة ضةوئية ي ةي أ  سقةام  luminance. للتعامةل مة  مسةتويات التةدرل الرمةا ي تةا  ا ضةا ى xyالمستوي 
 [1][10] سي المعا لة اآلسية 

i iz' s z o (2 4)= + − 
 

 حول من سحويل ثنائي البعد إلز سحويل ثالثي البعدلذلك تا  التحويل ألت لفي ي ي أ  يت
 

i i i

i i i i

i i

x ' x a b 0 x e

Y' w y c d 0 y f (3 4)

z ' z 0 0 s z o

        
        

= = + −
        
        
        

 

 

إ  المعامالت 
i i i i i i io ,f ,e ,d ,c ,b ,a و

is .هي معامالت التحويل التي سمرل الرم  الكسوري 
درى المةةد  z'=f'(x,y)لةةتكن  ايمةةة النققةةة الضةةوئية تةةي تةة)

iR درى درى الم ةةال   مهةةا اكبةةر بمةةرسين مةةن تةة) ، وبمةةا أ  تةة)
المةةد  لةةذلك ينةةو  مةةن الضةةروري إجةةرا  سحويةةل ايةةام لف)دراسةةة الم ةةال باسةةتخدام عوامةةل الييةةام وذلةةك بأخةةذ العينةةات 

'لف)دراسةةة الم ةةال. نرمة  للم ةةال الةةذي سةةت اسةةتخدام سحويةةل الييةةام عليةةئ  Sub samplesال  ئيةة 

iR   والةةذي أصةةب
 P×P.   مئ 

بعةةدها يةةتت ايةةام المسةةاتة فةةين          
iR و'

iR  وذلةةك باسةةتخدام  الةةة معةةدل مربةة  الخقةةأ التةةي سعقةةز بالمعا لةةة
 .[1][5]اآلسية 

N
2

i i

i 1

1
mse (R (x, y) R ' (x, y)) (4 4)

N =

= − −    

iR(x, y)   :.سمرل الصورى األصلية 
 سمرل الصورى المسترجعة من عملية الكبس.:                

 

باستخدام المعا لة السابقة ن د اةةل خقةأ سقريبةي لف)دراسةة الم ةال باسةتخدام التحويةل ألتة لفي لتقليةل معةدل مربة  الخقةأ 
mse  ويمنن  ساب الشدى الضوئية ،contrast is  والتدرل اللونيbrightness io   4من المعا لة.) 

( )

m m
m

ij ij ij ijj 1
j 1 j 1

i 2m m2

ij ijj 1 j 1

m d r d r

s (5 4)
m d d

=
= =

= =

−

= −
−

  

 
 

m m

i ij i ijj 1 j 1

1
o r s d (6 4)

m = =
 = − −
   

 2 ...) 

 3 ...) 

 4 ...) 

 5 ...) 

 6 ...) 

 

 

 

 

 



 الكبس الكسوري للصور الملونة المتحركة
 

 

31 

درات المةد   سمرل كراتةتي المعا صت السابقة  ijdو ijr، إذ أ  كاًل من  i=1,2,3,…,Nلكل النقاي الضةوئية تةي تة)
التي سمرل عةد  النقةاي الضةوئية تةي   =B x B m وت)درات الم ال التي سحول  إلز ت)دراسة مد  علز التوالي وا    

 [1][12]ت)دراسة المد . 
درات المةد   ي ةا  الخقوى األولز تي كبس الصور باستخدام أنظمة الدالة التكرارية المقسمة هي سحديد تة)  إ        

درات المةد   تحننةا. 512×512ت)درات الم ال. تةحذا كةا  لةدينا صةورى افتدائيةة سمتلةك  ةةة  سةوا نختةار م ةامي  مةن تة)
مةةن مرةل هةذ  الم ةامي . لةذا تأننةةا  1024 = 32×32نققةة ضةوئية، تةي هةذ  الحالةةة سةينو  لةدينا  16×16بح ةوم 

-512)نققة ضةوئية تةي الصةورى وبالنتي ةة سةينو  لةدينا 32×32م سوا نختار ت)درات الم ال تي هذ  الحالة بح و 

 من مرل هذ  الم امي .  231361 = (31 -512)×(31
درات الم ةةال التةةي يبلةة  عةةد ها  درى مةةد  بفةة) كةةل مقارنةةة  231361إ  عمليةةة الكةةبس ي ةةي أ  ُسقةةار  كةةل تةة)

 .م ةةال بعةد عمليةةة سةدويرها أو عمليةةة عنسةةهاستضةمن ثمانيةةة خقةوات، ص  ت)دراسةةة المةد  ربمةةا سكةو  مماثلةةة لف)دراسةة ال
درات المةةد  والم ةةال   .1,895,309,312 = 8×231361×1024 ينةةو  العةةد  الكلةةي للخقةةوات تةةي مقارنةةة تةة)

[10][1] 
درات الم ةال  درى مةد  نةا رى جةدًا، لةذلك ي ةي أ  نقةار  تة) درات م ةال مماثلةة لفة) بصورى عملية تةا  إعقةا  تة)

م  كل ت)درى مد  ,231 ×8361التي يبل  عد ها 
iR  ونختار الف)درات التي سكو  اةرب إلز

iR 
وسحديةد التحويةل الةذي ي لةي الم ةال إلةز   mseتي عمليةة الكةبس يةتت اختيةار الم ةال الةذي ينةو  لةئ اةةل   

   [1][9]ل علز نتائج جيدى لعملية الكبس. المد . هذ  العمليات ستتكرر علز كل ت)درات المد .  تز نحص
ةةةورى  باسةةةتخدام هةةةذ  القريقةةةة البسةةةيقة يمنةةةن مقابقةةةة أجةةة ا  الصةةةورى. ولغةةةرض كةةةبس الصةةةور الملونةةةة يةةةتت سحليةةةل الصة
ةةال(   ةةرائ ( منفصةةلة وهةةي صةةورى ذات التةةدرجات الحمةةرا  وصةةورى ذات التةةدرجات الخضةةرا   الرةميةةة الملونةةة إلةةز ثة

( ثت يقب  فرنةامج 0,255 رةا ، وسكو  ايت النقاي الضوئية للصور الرال( الناس ة ما فين  وصورى ذات التدرجات ال
الكبس علز كل وا دى من هذ  الصور الناس ة من سحليل الصورى الملونة، وسعامةل كةل صةورى مةن هةذ  الصةور علةز 

لسةةابقة كينةةو  النةةاسج صةةورى أنهةةا صةةورى رما يةةة وبعةةد أ  يةةتت كةةبس كةةل وا ةةدى مةةن هةةذ  الشةةرائ  يةةتت س ميةة  الشةةرائ  ا
 ملونة.

 خوارزمية فك الكبس للصور باستخدام أنظمة الدالة التكرارية: - 4

عقيةدًا مةن عمليةة الكةبس. إ  المعلومات المخ ونة تةي الملةي الكسةوري المنبةوم اةةل س سعد عملية تك كبس
 األولة المرحلةة عملية استرجا  الصورى من الصةورى المنبوسةة سةتت فتكةرار التحويةل علةز صةورى اختياريةة. إذ يةتت تةي 

ةرا ى صورى اختيارية، وبعدها يتت ةرا ى محتويات الملي المنبةوم وعةد  التكةرارات وسةحي معلومةات الكةبس الخاصةة 
 كبس باستخدام المقق  البرم ي التالي:بف)درات المد  من مصفوتة ال

 
 

 

% Reading the origial image 

[readimage, i_map]=imread(file_name); 

% Getting the number of iteration 

iter_mat=[1,2,4,6,8,10,12]; 

index=input('Choose the number of iteration, : '); 

num_iter=(index); 
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نقب  التحويةل التة لفي الموجةو  تةي الملةي المنبةوم و سةاب ايمةة ا ضةا ى لكةل نققةة ضةوئية  المرحلة الثانيةوتي 
بعد  يةتت خة   ايمةة المصةفوتة الناس ةة تةي ملةي الصةورى الناس ةة  ( لتكوين ت)دراسة المد  المقابقة.2 سي المعا لة  

 البرم ي التالي:من عملية تك الكبس.ومن ثت عرض الصورى بعد عملية تك الكبس باستخدام المقق  
 

for iteration=1:num_iter 

for i=1:l/rangesize 

for j=1:l/rangesize 

% Reading data 

row=(i-1)*(l/rangesize); 

% Location of domain 

e=coeff(row,1); 

% Location of domain 

f=coeff(row,2); 

% Affine transformation 

M=coeff(row,3); 

% Offset 

o=coeff(row,4); 

% Scaling factor(contrast) 

s=coeff(row,5); 

% Transforming the domain 

switch M 

case 1 

    % If there is 0 deg rotation 

Domain=Domain; 

case 2 

% If there is 90 deg rotaion 

Domain=rot90(Domain); 

case 3 

% If there is 180 deg rotaion 

Domain=rot90(rot90(Domain)); 

case 4 

% If there is 270 deg rotaion 

Domain=rot90(rot90(rot90(Domain))); 

case 5 

% If there is a Horizontal flip 

Domain=flipud(Domain); 

case 6 

% If there is a Vertical flip 

Domain=fliplr(Domain); 

case 7 

% If There is a flip about forward diagonal 

Domain=transpose(Domain); 

case 8 

% If there is a flip about reverse diagonal 

Domain=rot90(rot90(transpose(Domain))); 

end 

end 

 



 الكبس الكسوري للصور الملونة المتحركة
 

 

33 

 الجانب التطبيقي لخوارزمية الكبس وفك الكبس: -5

سةت الحصةول ستعامل الخوارزمية التي ست سقبيقها علز تلمين ست سصويرهما محليًا باسةتخدام كةاميرات رةميةة.  
علز عينة البحث من خالل تلت سصويري لمدينة الموصل  ال سةر العتية ( وأ ةد  فنايةات جامعةة الموصةل، إ  نةو  

 .AVI (Audio Video interleave)الفيلت الفيديوي الذي ست التعامل معئ بصيغة 

 )الجسر العتيق( : المثال التطبيقي األول -أ

( سصةوير أل ةد مواةة  مدينةة الموصةل ص ةي الشةنل jseratik.aviيوي مةن نةو   يتت تت  الفةيلت الفيةد الخطوة األول :
 (Matlab7.9)، وةةد سةت اعتمةا  لغةة إاةار 138 . يتكةو  الفلةت الفيةديوي implay) [4]( عرض للملي الفيديوي  2 

 تي المعال ة والتقبي . 
 

 
 تلت سصويري لل سر العتي  تي مدينة الموصل  .(2شكل)

. انظةةر Subplot)[4]رض متتاليةةة األاةةر للملةةي الفيةةديوي ةبةةل عمليةةة الكةةبس باسةةتخدام أمةةر  عةة  الخطةةوة الثانيةةة:
 ( الذي يوض  متتالية األار المتعاابة للفلت المعتمد.3الشنل  

 

 
 عرض لمتتالية األار لل سر العتي    .(3شكل )



 وعبير عبد الخالق ذنون باسل ذنون يونس  
 

 

34 

 .(4  . انظر الشنلimshow )[4]ةرا ى ا اار األول من الفلت الفيديوي ثت عرضئ   الخطوة الثالثة:
 

 
 األول لل سر العتي  ا اارعرض  .(4شكل )

 

 
                            (X, Y)  

 
 
 
 
 

 

 يوض  سحليل ا اار لل سر العتي   .(5شكل )
 
 

 
 الصورى الناس ة من التكرار األول 

 
 الصورى الناس ة من التكرار الراني

Red 

Green 

Blue  
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 الصورى الناس ة من التكرار الرالث 

 
 لصورى الناس ة من التكرار الراب ا

 
 الصورى الناس ة من التكرار الخامس 

 
 الصورى الناس ة من التكرار السا م 

 يوض  المرا ل اصفتدائية لفك كبس صورى ال سر العتي  .(6) شكل
 

 
 الصورى الناس ة من التكرار الرامن

 
 الصورى الناس ة من التكرار العا ر 

 المتقدمة لفك كبس صورى ال سر العتي   يوض  المرا ل .(7) شكل
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 الصورى الناس ة من التكرار الحا ي عشر

 
 الصورى الناس ة من التكرار الراني عشر 

 المرا ل األخيرى بعد تك الكبس أل د الصور  .(8) شكل

 المثال التطبيقي الثاني )بناية كلية علوم الحاسوب والرياضيات( -ب

يةةتت  إذًا للبنايةةة الرئيسةةية لكليةةة علةةوم الحاسةةوب والرياضةةيات ب امعةةة الموصةةل يتضةةمن هةةذا المرةةال تيلمةةا تيةةديوي
( الةةذي يمرةةل تلةةت سصةةويري للبنايةةة مةةن 9.انظةةر الشةةنل   aviread )[4]عةةرض الفةةيلت الفيةةديوي الرةةاني بعةةد ةرا سةةئ  

 الخارل . 
 

 
 تلت سصويري للبناية الرئيسية لكلية علوم الحاسوب والرياضيات( .(9شكل )
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 عرض لمتتالية األار للملي الفيديوي  الراني( .(10شكل )

 

 
 الصورى الناس ة من التكرار األول 

 
 الصورى الناس ة من التكرار الراني

 
 الصورى الناس ة من التكرار الرالث 

 
 الصورى الناس ة من التكرار الراب 
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 الصورى الناس ة من التكرار الخامس 

 
 ار السا م الصورى الناس ة من التكر 

 يوض  المرا ل البدائية لفك الكبس للصورى  .(11) شكل
 

 
 ساب  الصورى الناس ة من التكرار ال

 
 رامنالصورى الناس ة من التكرار ال

 
 تاس  الصورى الناس ة من التكرار ال

 
 عا ر الصورى الناس ة من التكرار ال

 يوض  المرا ل المتقدمة لفك الكبس للصورى  .(12) شكل
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 لصورى الناس ة من التكرار الحا ي عشرا

 
 الصورى الناس ة من التكرار الراني عشر 

 المرا ل األخيرى بعد تك الكبس أل د الصور  .(13) شكل

 االستنتاجات والتوصيات : -6

 االستنتاجات -أ

 يتبةةين بةةا  أتضةةل وضةةو ية للصةةورى المسةةترجعة للتكةةرار الرةةاني عشةةرعرضةةها  مةةن خةةالل النتةةائج التةةي سةةت 
 وذلك ألنها سعقي نتائج كبس جيدى بالنسبة لبيية التكرارات وسبعا لذلك سكو  النتائج التي ست الحصول كاآلسي:

 عالقة الزمن بحجم الصورة: 1-

علمةةا أ   يقصةةد بةةال من الوةةة  المسةةتغرق لعمليةةة كةةبس الصةةورى وعمليةةة اسةةترجاعها مةةن الملةةي المنبةةوم 
درات التةةي يةةتت . إ  زيةا ى   ةةت الصةة الة من مقةةام بالدايقةةة ورى يعنةي زيةةا ى تةةي مسةا تها ممةةا يةةؤ ي إلةز زيةةا ى عةةد  الفة)

وال ةدول اآلسةي يبةين زمةن الكةبس  .[1]مقابقتها ويؤ ي إلز زيا ى تي كةل مةن زمةن الكةبس وزمةن اصسةترجا  للصةورى
 وزمن تك الكبس للققات من ضمن الفيلت الفيديوي 

 تي التكرار الراني عشر 8×8بح ت  ساب زمن الكبس وتك الكبس لتقسيمات  .(1) الجدول

البناية الرئيسية لكلية علوم الحاسوب  الجسر العتيق  األمثلة 
 والرياضيات 

 زمن فك الكبس  زمن الكبس  زمن فك الكبس  زمن الكبس  الصورة 
 0.0073 1.6560 0.0510 6.2891 الصورى األولز 
 0.0104 1.6674 0.0520 6.3089 الصورى الرانية
 0.0099 1.6786 0.059 6.4318 الصورى الرالرة 
 0.0099 1.6732 0.0515 6.4724 الصورى الرابعة 
 0.0099 1.6271 0.0518 6.5132 الصورى الخامسة 
 0.0099 1.5956 0.0523 6.5979 الصورى السا سة 
 0.0102 1.6422 0.0521 6.5479 الصورى السابعة 
 0.0065 1.5562 0.0517 6.4141 الصورى الرامنة 
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 0.0099 1.5286 0.0522 6.4385 لتاسعة الصورى ا
 0.0099 1.4740 0.0529 6.4883 الصورى العا رى 

 0.0083 1.4859 0.0530 6.2956 الصورى الحا ية عشر 
 0.0091 1.4716 0.0533 6.2508 الصورى الرانية عشر 

 

رةاني عشةر لكونةئ تةي التكةرار ال  8×8( ست  سافها لتقسةيمات المةد  بح ةت 1والنتائج المدونة تي ال دول  
 اةرب للصورى األصلية.

وبمةةا أ  اريقةةة الكةةبس باسةةتخدام أنظمةةة الدالةةة التكراريةةة هةةي مةةن ارائةة  الكةةبس بفقةةدا  لةةذلك سمتةةاز هةةذ  
القريقة فنسبة الكبس العالية وهذا ما ست سأكيد  من خالل النتائج التي ست الحصةول عليهةا إذ سةت الحصةول علةز نسةبة 

وواضةةحة. ويةةبن ال ةةدول اآلسةةي نسةةبة الكةةبس التةةي سةةت الحصةةول عليهةةا لكةةل مةةن التقبيقةةين جيةةدى للكةةبس ونو يةةة جيةةدى 
 :اآلسيةللتكرار الراني عشر تي متسلسلة العرض الفيديوي والتي ست  سافها  سي المعا لة 

 

 = نسبة الكبس
   ت الملي ةبل الكبس
   ت الملي بعد الكبس

 

  ال سر العتي ( و فناية الية علوم الحاسوب والرياضيات(. ينالتقبيق ساب نسبة الكبس لكل من  .(2الجدول)

 نسبة الكبس
 التقبي  الراني التقبي  األول

22kb 14kb 
 

 والراني علز التوالي. األولل مي  التكرارات للتقبيقين  SNRو  PSNR ساب ايت  .(3الجدول)
PSNRحساب قيمة  و   SNR عل  التوالي   PSNRحساب قيمة   و   SNR الي عل  التو    

1 18.8917 10.0245 1 17.2421 11.2871 
2 18.9720 10.8231 2 17.2706 11.8254 
3 20.9221 11.1675 3 18.2506 11.8317 
4 19.9124 11.2364 4 18.5264 12.9014 
5 19.9441 11.0798 5 19.5575 13.9115 
6 20.9601 12.2323 6 19.9891 14.0146 
7 20.9723 12.5421 7 20.0154 14.9113 
8 22.1654 14.7989 8 23.3504 15.9208 
9 23.5206 14.1257 9 22.7891 15.8541 

10 21.5509 13.2264 10 23.9136 16.8723 
11 24.6000 16.2270 11 23.9897 16.1524 
12 34.9112 20.8856 12 35.7120 20.6952 

 

 :التوصيات -ب

مليةةات التراسةةةل ومجةةةرا   راسةةةة للوةةة  الةةةالزم  ن ةةةاز التراسةةةل اعتمةةا  أسةةةلوب الكةةةبس المعتمةةد تةةةي البحةةةث تةةةي ع -1
 ومقارنتها م  بعض األساليي األخر  للكبس.

 ممنن اعتما  الفكرى المقرو ة تي هذا البحث لغرض سقبيقها تي عملية كبس الملفات الصوسية.  -2
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