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ABSTRACT 

The study Proposes a method to detect the appearance of moon phase in a video 

serial (AVI) . The proposed algorithm  of photographic and videoing treatment presents 

a method to trace the appearance of moon phases through the analysis of image texture 

using Co-Occurrence matrix after reading the video file followed by the representation 

of texture features in the form of histogram followed by the segmentation of image 

depending on the values of histogram to obtain the detection of the target , i.e. , the 

moon in order to trace the appearance of moon phases within a video serial and then 

know the area of the lighted part of the moon surface via sun rays through which the 

geometric shape of the lighted area of the moon along the video serial can be estimated 

in each stage . then the moon phase may be expected as it is a ratio of the estimated area 

of the geometric shape in relation to the total area of the circular disc of the full moon . 

the purposed method can be applied whenever a video film of the moon is available. 

Keywords: tracing phases, Co-Occurrence Matrix.  
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 الملخص

سدد ة فيفيولدة ع ددول الم د  ال يددفيو  فد  ل يهدف  الحثدإ ىلددت اح دراق  رلكددة ل طود  هدد   دور  هدور الكمددر  
AVI)  مد  الد ت تث يدل ة ل عكد   هدور و دوار الكمدر  رلكد خورازمية المك رحة ل معالجة ال يفيولة والصدورلة ال. تكفم

بعددف حددرال  الم دد  ال يددفيو   دد  تم يددل  CO-Occurrence Matrix بالدد خفام المصدد وفة الةددا ر     سدديا الصددور 
البيدددا   ي حعهدددا تكصيدددا الصدددور  اه مددداداج ه دددت  دددي  ال دددفر  البيدددا   ل ثصدددوت ه دددت  الددواا اليسددديا ه دددت رددد ل ال دددفر 

حسددا  مرح ددة يد    28. الد ت لغدر  تعكدد   هدور و ددوار الكمدر لددم  ل سد ة فيددفيو   الطود  ل هددف  و دو الكمددر
مد   مساحة الجزل المضال م  لصح الكمر بأرعة الومس وم  ال ت ذلك ي   تكفير الو ل الهيفلد  ل جدزل المضدال

الكمر ه ت  وت الس س ة ال يفيولة ، ف  كل مرح ة م  المراحل . وبعف ذلك ي   توحا  ور الكمدر باه حدارن  سدحي  دي  
المسدداحة المكدددفر  ل وددد ل الهيفلدد  باليسدددحة ل مسددداحة الط يدددة ل كددرا الدددفاطر  ل كمدددر ال ددام .  م ددد  تصبيددد  الخوارزميدددة 

 المك رحة م ت ما توفر ف   فيفيو  ل كمر .

   اال وار، المص وفة الةا ر .تعكمات المفتاحية: الكل
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 المقدمة-1
  

 عف الكمر الما األجرام السدماولة وولده ها رةلدة فد  لدمال ال يدل . لكدف ا د   اذ سداد ميدل الكدفم بع د  ال  دك ،  
ة بددي . ومدد  وبعددف  هددور الددفي  اذلدد م  الثييددا فكددف زاد اال  مددام بع دد  ال  ددك الرتحدداا العفيددف مدد  الوددعاطر اذلدد مي

 اآل ات الفالة ه ت ذلك ما  أت  : 
ا ا مددا  َيي ا واالاَثسددا دا السددَ  فا واا هددا اَزتا َل اعا امددَ راَن مايددا ف  حددا را  ددَوراج وا ياال واالاكامددا ماسا لددَ لا الودد  عددا َل  جا وا الدد  الاثا َ  } ددَ َ ذالددَكا َىال  بددَ  ُ ا الا ددا ا 

ٍم  اعا اَمودا { َل اآل ااَت َلكاوا . فحالومس تعر  األ ام وبالكمر تعر  الوهور واألهوام . والكمدر و دة فد   [1](5سعيو َ  اصَ 
ال كي حفر ان ميازت كل لي ة ،  فال   ال لئي  ح ت   مدل حمدر مسد فيرا  دفر ،  د  يرجدا م دل هدف  اليخ دة الم كدو  

ألوفددة تبددي  ووجددي الكمددر م ددل فدد  الرحددة واال ثيددال والصدد ر  ، لكفمددي ولحسددي .   يجددة لددللك فددةد الم حةددات ال  طيددة الم
ا اذهجداز الكرن د  ولطد  و رز دا الرلالديات والثالدحات لاله ت ،  ص   فر، والبفر ولكف ار ركت ه وم ك ير  ف   د 

فدد  ل سدد ة مدد   جسدد  هددور عودد ل ال ددال  ال م دد  ال عرلددا هيهددا ب فيفيولددةفدد  ل سدد ة  جسددامد هم يددة كودد  األى. 
. ىد الع حدددة  ددي  معالجدددة االل ودددا  وال عكددد  و يكدددة جدددفاج بسدددب  ود  (مييدددزنالصددور وكم ا يدددة تعيدددي  م ا دددي لغدددر  ت

االل وددا   ددو تطددرار الجسدد   لددم  ل سدد ة الصددور و ددو ومددر مهدد  فدد    دد ،  جسددامال عكدد  يبددفو هدداد  باالل وددا  لأ
تصبيكدات الطود   را حة ال يفيولة والصور الصبية واذ سداد اآللد  ... الدن مد ملَعف الطحس ال يفيو  والهم ية ال عك  و 

حيدإ  1999وم  الط   ال   صفرت ف   لا المجات ال كول  ال  ط  لعدام  .[4]وت حا األ فا  ف  الرةلا الثالوبية 
وال كدول  ال  طد  اذصدفار السدابا  ، [2]فد  حسدا  والد  الهد ت   MDE2000ال يف الحاح ود ىلت ال طامل العفد  

لدللك حامدت الحاح دة فد  ، [3]سدعود  ه دت موحدا م دة لةهدور األ  دة  د  حيإ وه مف ال  طد  ال1427-م2006لعام 
  ث يدل  سديا الصدور  بالد خفام المصد وفة الةدا ر   د  تم يدل الدواا اليسديا ل صدور  ه دت رد ل تدفر    [5]المصدفر

  ل ثصدوت ه دت كود  الجسد   المص دو  د يا    ي حعها تكصيا الصور  اه مادا ه دت  دي  ال دفر  البيدا   ل وزلدا األلدوا
  .ت حا حرك ي

فد  ل سد ة فيفيولدة ع  دول الم د  باليسحة ل حثإ المكفم ت  اح راق  ةام حالوب  ل عك   هور و دوار الكمدر 
-CO ( مدد  الدد ت تث يددل  سدديا الصددور  بعددف حددرال  الم دد  ال يددفيو  بالدد خفام المصدد وفة الةددا ر    AVIال يددفيو  

Occurrence Matrix فر  البيدا   ي حعهدا تكصيدا الصدور  اه مداداج ه دت  دي   د  تم يدل الدواا اليسديا ه دت رد ل ال د
ال فر  البيا   ل ثصوت ه ت الطو  ل هف  و و الكمر ول   تثفيف الصور مد  الد ت حسدا  اليسدحة المئولدة ل ةهدور 

. 
 

 التعقب الفيديوي لألهداف : -2
 

 Video Processing andوال ث يدددل ال يدددفيو   ع عدددف تعكددد  األ دددفا  مددد  و ددد  تصبيكدددات المعالجدددة  

Analysis)  )  ومسالة تعك  األ فا  مم   صياغ ها وال عبير هيها كداألت  : ع  يداه  دف  وو مجموهدة و دفا ،
( حيدددإ تطدددود الثركدددة اه مددداداج ه دددت لددد راتيجية الارجدددة هددد  Sensors م ددد  كوددد ي مددد  حبدددل م ثسدددس عم ثسسدددات 

( تثددت و  Estimated object Positionعالسديصر  والمسددألة الثييييددة ل  عكدد   دد  تكيددي  موحددا الهددف  الثييكدد  
 . [8] رو  
هاد   يالك و ةمة ه ت لدبيل الم دات عالثالدحات المبرمجدة( تطدود مسدنولة هد  تعكد  األ دفا   ص د  ه يهدا        

  دة وو و  جسدد  ل، والهدف  مم دد  ود   دود  داطر  وو ح (Objects Tracking Systemعو ةمدة تعكد  األ دفا  
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ىد األ فا  الرطيسدة المص وبدة مد  و  .  ةام ال عك  مم   ىد   ود صورلا وو حالوبياج .  والر م ثره ف  ال ضال
 :[4] ةام تعك    

تثفيددف موحددا جسدد  م ثددره مسدد كل عالهددف ( والددل   م دد  ود   ددود مثمددوالج ه ددت األر  وو الجددو وو الحثددر وو 1- 
 ال ضال وو ح ت الصوارلن ذات المفى الحعيف .

افية م  ال ت حرك ي وال   ي    يالها ه   رل  معفات  ةدام ال عكد  وال د  ت دأ ر بمودالل تعك  الهف   فحة ك2- 
 الضولال المضافة كي يجة ل بيئة المثيصة.

 .   [7]( 1ىد المخصط العام ليةام المرا حة ال يفيولة الم كفم مولح بالو ل ع 
 

 Input Videoىدالات الم   ال يفيو             
 
 
 

 Objects of  Interestالمهمة           األ فا         
 
 
 

 Decisions الكرارات          
 

 (: مخطط صندوقي لنظام مراقبة فيديوية متقدم.1الشكل )
 

 تحليل نسيج الصورة-3
 

 سدد خفم  سدديا الصددور  فدد  هم يددة تث يددل الصددور  هيددف معالجددة الصددورعاذ ار ال يددفيو ( ولعددف مدد  وفضددل  
ة تمييدددز األ مددداا ىذ و هدددرت الفرالدددات السدددابكة لدددهولة الددد خ ا الدددواا الصدددور  الصراطددد  المسددد خفمة فددد  هم يددد 

بالدد خفام  سدديا الصددور  والكددفر  ه ددت فصددل ميددا   معييددة لددم  الصددور  . وكد الهددف  األلالدد  مدد  هم يددة تث يددل 
ة  سيا الصور عاذ ار ال يفيو (  و الثصوت ه ت مجموهة الص ات الخاصة ، وذلك لغر  تسدهيل هم يدة معالجد 

 : [11] [7] الصور  وتث ا  هم ية تث يل  سيا الصور  ىلت   ث معالجات ولالية و  
 هياصر  سيا الصور  ود تطود مضيئة ل طود هم ية تصييا اليسيا مم ية .-1
 ال خ ا الواا اليسجة ه   رل  درالة ت ك اليسجة .-2
 تصبي  الكوا ي  الم طمة ل كصيا الصور  ىلت  سجات.-3

 [12] راطدد  تث يددل  سدديا الصددور  وول ر ددا ا  ودداراج تث يددل  سدديا الصددور  بالدد خفام المصدد وفات الةددا ر  ومدد  ورددهر  
[9]. 

 

 المصفوفة الظاهرة  -4
 

 استخالص األهداف الفيديوية 
Video Objects Extraction 

 ات فهم المحتوي
Content Understanding 
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وحددددف ال كييددددات  Co-Occurrence Matrixتث يددددل  سدددديا الصددددور  بالدددد خفام المصدددد وفة الةددددا ر   عددددف 
مية كما وتسد خفم فد  هم يدة تصدييا الصدور ، المس خفمة ف  ال خ ا الواا اليسيا لمخ    و وال الصور الرح

هيددف معالجددة الصددور الرماد ددة يدد   الثصددوت ه ددت     المصدد وفة الةددا ر  بعددف همددل توزلددا ليددي  ال ددفرجات الرماد ددة 
 : [5] [7]( وكما ف  المعادالت ال الية Normalizationل صور  عاذ ار ال يفيو ( ىجرال هم ية تعيير ع

r =
BGR

R

**
                  …(1) 

g =
BGR

G

**
                                                                                         …(2) 

b= 
BGR

B

**
                                                                                         …(3) 

 

مص وفات الةا ر  تع مف ه ت تطرار الةهور ل رتي  هفد م  المس ولات الرماد دة فد  اليسدجة، تود ل الىد 
مص وفة الةا ر ، ىذ اد األر ات ت غيدر بود ل لدرلا فد  اليسدجة الياهمدة  ييمدا   دود ال غييدر بصد ل ال لن ال طرارات 

اد ه ت تردد الةهور ل  فر  الرمداد  لدزو  مد  ف  اليسجة الخوية، ىد مص وفة الةا ر     مص وفة مربعة بااله م
 ددد   دددي  ال دددفرجات الرماد دددة المع مدددف  فددد   (GG)اليكددداا   صدددل  ييهدددا مسدددافات  ا  دددة وباتجدددان معدددي . ف دددو كا دددت 

زو  مدد  اليددي  الرماد ددة لددزو  مدد  اليكدداا، حيددإ  م دد    (i,j) ددو م جددي المسددافة المع مددف ، و dPمصدد وفة الةددا ر  و
 .[11]ار الةهور لهلن اليي  بال خفام المعادلة نالتية:حسا  اح مالية تطر 

|}),(,),(:),(),,{((|),( jvtIisrIvtsrjiPd ===    …(4) 

  NN, (t,v)=(r+dx, s+dy) (t,v) (r,s)حيإ اد :        
 .[9] [6]ىد المص وفة الةا ر  تث ا  ىلت الط ير م  العم يات لثسا  الص ات ال    م   الثصوت ه يها 


−+

=
ji ji

jip
Co

, 1

),(
       …(5) 

 حيإ ود
Co ل وزلا العياصر :  يمة ال جا س وال   تم ل احر   يمة 

p )اليكصة عوحف  صورلة : 
i   ىحفا يات الص و : 
j  حفا يات العمود : 

i,j زو  اليي  المع مف  ل  فر  الرماد : 
p(i,j)  م جي المسافة المع مف : 

 

 التدرج البياني متقطيع الصور باستخدا-5
  

ور بالدد خفام حددف الع حددة فدد  ال ددفر  البيددا   حيددإ تعددف هم يددة تكصيددا الصددور مدد  و دد  الخصددوات تكصيددا الصدد 
األلالية ف  هم ية تث يل الصور وذلدك ل عرلدا العياصدر وو الطاطيدات الموجدود  لدم  الصدور  ، والهدف  الرطيسد  

سددي  الصددور  ىلددت هددف  مدد  هم يددة تكصيددا الصددور  تمييددز الميددا   الم جا سددة لددم  الصددور  بودد ل بددارز ووالددح وتك
 ميا   حس  تجا سها.
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ىد تصبي   رلكة حف الع حة ف  ال فر  البيا   ف  تكصيا الصور    دود هد   رلد  اه مداد  يمدة حدف الع حدة  سدحة ىلدت 
 الكم  بثيإ ي   اه ماد وه ت حمة واحل حمة فم  ج 

  T ≥ 2          ...(6) 

   وه ت حمة واحل حمة ف  المفر  ال طرار  .:  يمة الع حة الياتجة ه  اليسحة  ي  Tحيإ ود 
 [6] [9] [5] . 

 

 الخوارزمية المقترحة للتعقب-6
  

  غيدر مسداحة الجدزل المضدال الدل   ودا ف مد  ه دت لدصح األر   المرطيدة مد  األر  تثدفث ووجي الكمدر
فد  الودهر الكمدر  وم  هةمة الخدال  ود الكمدر  م  دك بصدمة ال ت غيدر و يدال حدفوث األ دوار  الومس بأرعةمضالج 

وت عامددل  . صد ة مميددز  لصدور الكمددرو دلا  سدداهف ا فد  هم يددة تمييدز الصددور وتد  االه مدداد ه ددت المصد وفة الةددا ر  ك
 الخوارزمية المك رحدة وال د  تد  تصبيكهدا ه دت ف د   فيدفيو  وحيدف مصدور لمودا ف أل دوار الكمدر لودهر نذار فد  لدية 

  حركة  ف  بعف هم ية الطود  هد  الهدف  . والهدف  المدراد ت حدا ف  مجات تعك . والخوارزمية[13] [10] 2008
حركة الةهور ل كمر، حيإ  مر الكمر  دفور  كام دة مد  األ دوار كدل ردهر . ىد تصدولر ال  د  كداد بالد خفام األحمدار 

( وت طددود   AVI Audio Video Interleaveالصديايية والم دد  ال يدفيو  مدد   ددول تدفاالل الصددوت والصدور  ع 
(  عدر  ل سد ة 2فد  تصبيد  وبرمجدة الخوارزميدة الود ل ع Matlab9مية مد  هدف  الصدوات وتد  اه مداد لغدة الخوارز 

 األ ر أل وار الكمر ال ت رهر كامل. ت ضم  الخوارزمية الخصوات ال الية :
 

 
 

 خالل الشهر ( عرض لسلسة األطر للملف الفيديوي 2الشكل )
 

تث يل الم د  ال يدفيو  الم دوفر واذ د ل ه دت المع ومدات الخاصدة ت ضم  هم ية تهيئة م  ال ت  الخطوة األولى :
 (:400،400ب ل ى ار فيفيو  وبعاد كل ا ر    ع

 ول  الم    •
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 هر  الم    •

 ارت ال الم    •

 لرهة هر  اذ ار  •

 حج  الم   الط    •

 
ولدد    (avireadازعبالدد خفام ا عدد  (Moon .aviيدد   حددرال  الم دد  ال يددفيو  والددل   ثمددل هيددواد ع الخطــوة الثانيــة :
ى دار  م دل  هدور الكمدر لودهر  28ال    المس خفم كعيية ل حثإ ل صبيد  الخوارزميدة ول طدود مد   تال عامل ما  يا ا

( 3لامل حيإ   ود الكمدر ميةدور و سد خفم هدفاد بعدفد األ در هيدف حدرال  كدل ى دار مد  الم د  ال يدفيو  ، الود ل ع
 .Implay ) [9]هر  ل م   ال يفيو  بال خفام ى عازع 

 

 
 

 ( الفلم الفيديوي الخاص بالقمر3الشكل )
 

( imshowفد  البفا دة يد   هدر  اذ دار الدل   ةهدر فيدي الكمدر فد   دور ال دام بالد خفام ى عداز ع الخطوة الثالثة :
 ب و هدا صد ة مميدز  لصدور الكمدرل صبي  الخوارزمية ه يي بو ل مي رد أل يا بثاجة ىلت الثصوت ه ت بصدمة الكمدر 

ما   ددود الكمددر تددام أل هددا تخددفم همددل الخوارزميددة فدد  كودد  الصددور الددل    ددود فيددي الكمددر و يددال حددفوث األ ددوار هيددف
وه دددت المسددداحة الط يدددة لةهدددور الكمدددر اله ماد دددا هيدددف حسدددا  اليسدددحة المئولدددة هيدددف تصبيددد  الخوارزميدددة ه دددت الم ددد  

 (.4ال يفيو  المكرول ل وهر الكمر  بو ل كامل الحظ الو ل ع
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 ( عرض اإلطار  للحصول على صفات )بصمة(4كل )الش
 

والصوصداج فد  ال عامدل مدا   عف تث يل  سيا الصور  الرحمية م  الصراط  المهمة ف  تكصيا الصور  الخطوة الرابعة :
( يولدح اذ دار هيدف 5لدللك يد   تثولدل اذ دار ىلدت تدفر  الرمداد  كمدا مولدح فد  الود ل ع. [9] الصدور الرماد دة

   الرماد .تم ي ي بال فر 
 

 
 ( تحويل اإلطار إلى تدرج الرمادي5شكل )ال

 

ىد الهف  األلا  م  هم ية تث يل  سيا الصور   و ال خ ا المع ومات المهمة ، م  الد ت  الخطوة الخامسة:
المسدد خفمة فدد  اال حددار  سدديا تصددييا اليسدديا اه مددادا ه ددت المصدد وفة الةددا ر  حيددإ تع بددر ول ددر الصراطدد  ا  وددارا و 

 ع( يولدددددح هدددددر  اذ دددددار بعدددددف تصبيددددد  المصددددد وفة الةدددددا ر  ه يدددددي بالددددد خفام اال عددددداز6الصدددددور الحدددددظ الوددددد ل ع
graycomatrix ) [9]. 

 

 
 ( تحليل اإلطار باستخدام المصفوفة الظاهرة6الشكل )

 

 يدا   و  بمعيدت يد   تم يدل الدواا ي   تم يل اذ ار الياتا م  الخصدو  السدابكة ه دت رد ل تدفر   الخطوة السادسة:
( .الحددظ imhist سدديا الصددور  فدد  الخصددو  السددابكة ه ددت ردد ل تددفر   يددا   ل لدد  اد  ميهددا الحكددا بالدد خفام ى عدداز ع

 . histogram( تم يل الواا  سيا الصور  ه ت ر ل تفر   يا   7الو ل ع
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 ( عرض خواص النسيج اإلطار7الشكل )

يا الصدور  بالد خفام حدف الع حدة الدل  تد  الثصدوت ه يدي مد  ال دفر  البيدا   لثدف الع حدة هم ية تكص الخطوة السابعة :
(. حيدإ تد  االه مداد ه دت اليسدحة   دي  وه دت حمدة واحدل حمدة 6لإل ار السا   بعدف تصبيد  المعادلدة رحد  ع 0.4و يم ي 

 ( .8وكما مولح ف  الو ل ع
 

 

 لحد العتبة( تقطيع الصورة باستخدام التدرج البياني 8الشكل )
 

الثصدوت ه دت الود ل ال كرلبد  بود ل دحيد  بعدف ىجدرال هم يدة تودخيإل الثدفود لإل دار بالدد خفام  الخطـوة الثامنـة :
ل ثصوت ه ت الهدف   [9] (Clear border)الصور  ذات ال فر  ال ياط  الياتا م  العم ية السابكة بال خفام األمر 

  ور ال ام ل ل  اد  ميي ف  الصوات الخوارزمية . ( يولح ر ل الكمر هيفما   ود ف 9الحظ الو ل ع
 

 
 ( عرض اإلطار المساحة الكلية لنور القمر التام9الشكل )
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الل خفامها الحكاج ف  الصدوات  Segmenfullmoonال ام ي   حسا  المساحة الط ية ليور الكمر  الخطوة التاسعة :
 الخوارزمية .

SumFrame=sum(sum(Segmenfull moon))     ...(7) 

            

  كصة لوطية . 82875المساحة الط ية ل ميصكة = 
تطددرر العم يددة ه ددت جميددا األ ددر فدد  الم دد  ال يددفيو  ولدد   تعرلددا مصدد وفة الاصددة بيددي  ل مسدداحات الط يددة ل ةهددور 

تم يددل بعددفد األ ددر ال يفيولددة المكددرول  مدد  ال  دد  ال يددفيو  ولدد    Loopولدد   الدد خفام هددفاد الدد ت الوددهر الكمددر  . 
( هدر  لس سد ة األ در بعدف 9الواا اليسيا بال خفام المص وفة الةا ر  لطدل األ در بود ل مسد كل الحدظ الود ل ع

 ىجرال هم ية تث يل  سيا الصور  . 

 
 ( تحليل النسيج لسلسة األطر الفيديوي للملف باستخدام المصفوفة الظاهرة9الشكل )

 

مد  الم د  بعدف تصبيد  المصد وفة الةدا ر  ه يدي وذلدك ذ جداد    ي   تم يل ال فر  البيا   لطل و ار مكدرول 
كمددا فدد  الخصددو  السددابعة ،  دد  يدد   تصبيدد  تكصيددا الصددور  اه مددادا ه ددت  يمددة الع حددة الياتجددة الع حددة لإل ددار حيددإ يدد   

( لطل ى ار بود ل مسد كل ل ثفيدف ميصكدة الهدف  لدم  األ در بود ل دحيد  ل ثصدوت ه دت  Clear borderى عاز ع
( هددر  لس سددة األ ددر بال م يددل ال يدداط  بعددف 10 يكددة كمددا مددلكور فدد  الخصددو  ال اميددة لددابكا. الحددظ الودد ل ع  دداطا د

 تصبي  الع حة وكجرال توخيإل الثفود ل وهر الكمر  .
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 ( عرض سلسلة األطر الفيديوية بالتمثيل الثنائي بعد تطبيق العتبة والكشف عن حدود الشكل10الشكل )

 

المسداحة المضديئة لطدل ى دار اليداتا مد  هم يدة ال كصيدا بود ل مسد كل والز هدا  مجمدول يد   حسدا  الخطوة العاشرة :
 ( ، الل  اد  ميها ف  حسا  اليسحة المئولة لةهور الكمر الحكا .8لم  م جي م  ال ت المعادلة رح  ع

Sum Frame = sum(sum(framsegmentation)    …(8) 

 ىد :
 Sum frame   جما  ي  هياصر المص وفة الياتجة م  هم ية ال كصيا : تم ل  يمة لثاصل 

Framsegmentation . تم ل مص وفة ليي  اذ ار ال يفيو  ذا ال م يل ال ياط : 
  

ت ضدم   دلن الخصدو  هم يدة حسدا  ليسدحة الةهدور ل كمدر وذلدك بثسدا  مجمدول  دي  الجدزل  الخطوة الحاديـة عشـر :
ت مجمدول  دي  المسداحة الط يدة ليدور الكمدر هيدفما   دود حمدر تدام ه دت المعدرو  ه د  رالمضال ليور الكمدر فد  اذ دا

مضروباج باليسحة المئولدة الحدظ المعادلدة رحد  % ، Full Moon 100اه حار ود  سحة ىلال  الكمر هيفما   ود تام 
 د ت (، م   لن المعادلة  ثصل ه ت  سحة  هور ل كمر وميهدا  ثدفد وو  يدي  الصدور الدل    دود فيدي الكمدر  دل 9ع

 روم  ص   فر وم  فر وم  ص  م يداحإل ل بدفر وم مثدف  وم مثدا  وو حمدر جفيدف حيدإ تطدود  سدحة المئولدة ل ةهدو 
الصور  و ص ر % .  ي   ىدالات المساحة الط ية ليور لكمدر  والدصة لدول الودمس المحاردر هيدفما   دود الكمدر تدام 

دالدددات اليدددي  لأ دددر الياتجدددة مددد  الخصدددو  العاردددر   دددور عالبدددفر( وال ددد  حصددد يا ه يهدددا فددد  الخصدددو  ال الدددعة .  كدددوم بة
 ل ثصوت ه ت الثسا  اليسحة المئولة لةهور كل ى ار ول   الزد الي اطا ف  م جي .

Percent moon= 
= == =


n

1i

m

1j

ji*

1 1

ji* 100)moon SegmenfulltationFramsegmen(
n

i

m

j

 …(9) 

 

فدد  حالددة حددفوث اذ ثجددا  لضددول الكمددر  ددل  ددو فدد  حالددة  فا ددة رددهر جفيددف وو فدد  حالددة  الخطــوة الثانيــة عشــر :
و  لي ود  يمة اليسحة المئولة الم وحعة لةهور الكمر    ص ر وكد الكمر هاد  ف  حالة االال  ال لي ود ليدوم الس

. ود ان جفوت يولدح المسداحة الط يدة واليسد   [13] [10] 30ولخ    يومي  هيفما   ود الوهر 29ىذا كاد الوهر 
ر نذار حسد  الم د  ال يدفيو  الدل  كداد فد  م يداوت لوه 2008والمكار ة ما الوهر الكمر  والمي د  لسية المئولة 
 الحاحإ.
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 ( نتائج تطبيق الخوارزمية المقترحة 1جدول )
 

 رقم اإلطار

Frame No. 

القمري وما يقابله  الشهر

 2008بالميالدي 

 النسبة المئوية

 لظهور القمر 

 مجموع المساحة

 لنور القمر 

 طور القمر

Moon phase 

    دنذار و يسا وتاألربيا  
 حمر جفيف 0 0 7. 1. 1.
 حمر جفيف 0 0 8. 2. 2.
   ت 2669 3.1674 9. 3. 3.
   ت 5405 6.5387 10. 4. 4.
   ت 9193 11.2407 11. 5. 5.
   ت 13424 16.4824 12. 6. 6.
 ربا ووت 21674 26.7096 13. 7. 7.
 ربا ووت 23235 28.4096 14. 8. 8.
 ربا ووت 30452 37.1221 15. 9. 9.

 ربا ووت 41988 51.1696 16. 10. 10.

 مثف  53855 65.5727 17. 11. 11.

 مثف  58381 70.8182 18. 12. 12.

 مثف  66334 80.2893 19. 13. 13.

 مثف  67916 81.8288 20. 14. 14.

  فر 82875 100 21. 15. 15.

 مثف  م ياحإل 73617 88.4869 22. 16. 16.

 مثف  م ياحإل 64877 77.6180 23. 17. 17.

 مثف  م ياحإل 61170 73.4235 24. 18. 18.
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 مثف  م ياحإل 51964 62.6864 25. 19. 19.

 ربا والير 39859 47.6316 26. 20. 20.

 ربا والير 28612 33.6451 27. 21. 21.

 ربا والير 17513 20.2977 28. 22. 22.

 ربا والير 13180 14.9080 29. 23. 23.

   ت م ياحإل 13512 12.3271 30. 24. 24.

   ت م ياحإل 8262 8.7946 31. 25. 25.

   ت م ياحإل 5405 6.5387 1. 26. 26.

   ت م ياحإل 2669 3.1674 2. 27. 27.

   ت م ياحإل 1600 1.9306 3. 28. 28.

   ت م ياحإل 900 0.300 4. 29. 29.

 حمر جفيف 0 0 5. 30. 30.
 

 ات والتوصيات :االستنتاج-7 
A- : مناقشة النتائج واالستنتاجات 

 

.والصرلكدة المك رحدة  د  معالجدة صدورلة  هدور الكمدر   دور حاوليا ف   دلا الحثدإ ود  صدرق فطدر  لثسدا  
وفيفيولة ه   رل  الرةلا ل ه ت م  ف   فيفيو  لثسا  اليسحة المئولة ليور الكمدر المضدال بضدول الودمس المحاردر 

ت لصح األر  ل كمر ، وذلدك ل ثصدوت ه دت الوارزميدة لدرلعة وول در فعاليدة ل عكد  الةهدور ىذ تد  والموا ف م  ه 
حيددإ تددوفر وم ا يددة ال عامددل مددا  يا ددات الم  ددات ال يفيولددة بمرو ددة هاليددة . تدد  اه مدداد تعكدد   Matlab9اه مدداد لغددة 

ذ ددار المكددرول عالثصددوت الثركددة لةهددور الكمددر بعددف الطودد  البددفاط  مدد  الدد ت تث يددل  سدديا والدد خ ا الددواا ا
ومد  الد ت تكييدات الرلالديات األلالدية  ب و ها ص ة مميز  لي ال ت غير هيفما   دود الكمدر تدام( ه ت بصمة الكمر 

ومدد   الدد ت . فدد  الوارزميددة ال عكدد  تدد  حسددا  اليسددحة المئولددة ليددور الكمددر وااللدد  اد  ميهددا فدد  تكيددي   هددور الكمددر
 وصل ىلت ما ي   : تصبي  الخوارزمية المك رحة ت  ال 

مدد  الدد ت ال صبيدد  العم دد  ل خوارزميددة المك رحددة لم ابعددة الموددا ف لةهددور الكمددر مدد  ه ددت لددصح األر  لددم  1- 
 م  ال ت حسا  اليسحة المئولة لةهور الكمر تعص    اطا واهف  ومع مف  . AVIل س ة فيفيولة ل م   م   ول 

كو هددا صدد ة   ددو الدد خ ا المع ومددات المهمددةالصددور ال ددام ( عالكمددر فدد الصددور   سدديا هم يددة تث يددلتدد  اه مدداد 2- 
 . مميز  ذ حات الموا ف ل كمر

تث يل  سيا الصدور  بالد خفام مصد وفة الةدا ر  و ب دت  درالة الواا صور عى ار لم   فيفيو ( بال خفامهيف 3-  
 ل التها هيف تصبيكها لم  ل س ة فيفيولة .

 يمدة الع حدة  ل ثصدوت ه دت ال م يدل ال يداط  لأ در  سداهف فد  تثفيدف الود ل  ىد اه ماد ال فر  البيدا   فد  ى جداد4- 
 ل هف  ع ور الكمر( .  ال كرلب

هم ية تث يل  سيا ل صور  والد خ ا الدواا الصدور  لإل دار هيدفما   دود الكمدر تدام مسدب  لثسدا  المسداحة 5- 
ألالدرى واالح  دا) ع حصدمة الكمدر(  ولم د  الط ية لةهورن،  ساهف ف  حسا  اليسد  المئولدة لةهدور الكمدر لأ دوار ا

 اه مادن ف  تكيي   هور الكمر حيإ يوجي المعالجة باالتجان الصثيح .

هيف مكار ة الي اطا ال   ت  الثصوت ه يها م  الخوارزميدة اه مدادا ه دت الم د  ال يدفيو  الوحيدف الدل  فد  م يداوت يدف 
والوددهر الكمددر   2008،  لوددهر نذار لعددام   [10] [13]الحاحددإ مددا و ددوار الكمددر ه ددت  ددوت الوحددت فدد  المصددفر
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( ولكا  دي فد  New Moon  دود لدم   دور الكمدر جفيدفع 1عربيا األوت( ما الجفوت الل  حص ت ه يي فا ي يوم 
( First Quarterنذار   ددود الكمددر لددم   ددور الربددا األوتع 16ولكا  ددي  10عنذار( ، وفدد  يددوم  7المددي د  يددوم 

يوم (Last Quarterع و ثصل ه ت ربا والير 21عربيا األوت(  كا  ي يوم  15( ف  يوم  Full Moon عوالكمر تام
 ف  المي د . 29وما  كا  ي يوم  23

 

B-التوصيات 
 

 م دد  تصددولر الخوارزميددة لمعالجددة رددهور السددية فدد  حالددة تددوفر وفدد م فيددفيو  مصددور  أل ددوار الكمددر الدد ت لددية  -1
رال المكار ات  ي   هور الكمر ف  األرهر الكمرلة وما    ال غيدرات فد  تدفر  لام ة وو لعف  ورهر بو ل مي رد  ذج

 ومكار  ها ما ما  كا  ها ف  الوهور الومسية عالمي د ة(. 28وم  29الةهور الكمر ىد كاد الوهر  و 
ث يدل حسا  الحعف الطسر  وو المع مف ه ت حسا  ال ردد وغير ا مد   در  تحسا   سيا الصور  المع مف ه ت  -2

اليسيا ومكار  ها ما حسا  اليسيا المع مف ه ت المص وفة الةا ر  وك هار ك ال  كل  رلكة هيف ال خفامها ل ث يل 
  سيا األ ر ل م  ات ال يفيو  .  

 
 
 

 المصادر
 

 الكرند الطرل  .[1]

 صحاهدة واليودر ،دار الط د  ل1999الساهات  ، ولرم يو س ، الصاط  ، مثمف يحدا  ،ال كدول  ال  طد  لسدية  .[2]
 ، جامعة الموصل.

 . د " 1427م 2006الفولر  ، جبر    صالح جمهة "ال كول  ال  ط  اذصفار السابا لعام  .[3]

Http:/www.dvd4arad.com/showthread.php?t=138381-120k 

تصبيكها ه دت الخياا ، بالل ذ ود يو س ، اليو س،هبير هبف الخال  ، "الوازمية مك رحة ل  عك  ال يفيو  و  .[4]
 .2005( ،2(،العفدع2لر  الس ة" ، مج ة الراففي  ، ه وم الثالحات والرلاليات ،المج فع

ذ ود،هبير هبف الخال  ،"الوارزمية مك رحة لطو  ن ر جس  لم  ل س ة فيفيولة"، مج ة الراففي  ، ه دوم  .[5]
 . 2010( ،1( ،العفدع7الثالحات والرلاليات ،المج فع

[6]. Gonzales, Rafael C., Woods, Richard E., 2002. “Digital Image Processing“, 2ND 

Edition, published by Prentice-Hall. 

[7]. Kotropoulos, C., Pitas, I., 2001. “ Nonlinear Model-Based Image/ Video 

Processing and analysis”, published by John Wiley & Sons, Inc 

[8]. Guo, Zhong, (2001) “Object Detection and Tracking in Video”  

http://www.mcs.kent.edu/~zguo. E-mail: zguo@mcs.kent.edu 

[9]. Toolbox, help, MATLAB 0.9 

[10]. Understanding The Moon Phases 

http://www.mcs.kent.edu/~zguo
mailto:zguo@mcs.kent.edu


 عبير عبد الخالق ذنون           
 

 

 104 

http://www.moonconnection.com/moon_phases.phtml 

[11]. Bautista, P. A. And Lambino, M. A. 2001, “Co-Occurrence for Wood Texture 

Classification”, Via internet:   

[12]. Neary D.,2002, “ Fractal Method in Image Analysis and Coding”, Ms. C for 

Dublincity University, Dublin, Irland. 

[13]. Lunar phase http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_phase. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_phase

