2005 )2()العدد2( مجلة الرافدين لعلوم الحاسبات والرياضيات المجلد

A Suggested Algorithm for Video Motion and Applicate It to Basketball
Basil Y. Thanoon
Abeer A. Thanoon
College of Computer Science and Mathematics
University of Mosul, Iraq
Received on: 17/10/2004
Accepted on: 29/06/2005
ABSTRACT
In this research, we study video motion for movable object within
video sequence, and the target is a ball, where video and image processing
are combined together. The video files that we have here the Audio Video
Interleaves (AVI) type. Here, the video frames have been are read from
video file directly, then each frame is processed without the need of frames
conversion into separate images. This research includes algorithm
suggestion to estimate ball position in each video frame then plotting the
ball motion track along the video sequence, by choosing ball initial position
and creating ball-rounding window and applying the adaptable threshold to
the produced window in order to obtain binary representation window.
Recreational process for colors has been made to be used in the following
video frame processing, than to find the center of the gravity of the ball for
obtaining the predicted object position in the following frame. ActiveX
Control is used to display video sequence inside MATLAB6.5 language
thorough using Graphical User Interface. Also Root Mean Square Error is
adopted as a measure for the adjacent position to the real position of the ball
within the video sequence and the position that is found by using algorithm.
The experimental results show the efficiency of the suggested algorithm to
estimate the ball position accurately.
Keywords: image processing, video motion, ActiveX Control,
MATLAB6.5 language.
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الملخص

والمييعل ذييو، في ذيياا البحيير تيعقب الفعدييي الدفييع وك لمييعل مفحييري ضييمو سلدييلة ففع وييية
إن نوع الملف الدفع وك الاك فم الفعامل. إذ فم الربط بفو المعالجة الدفع وية والمعالجة الصوقية،كرة

إذ تدير اطرير الدفع ويية ميو المليف الدفيع وك بايرل مبا ير،)AVI معه ذو تعاخل الصيوت والصيوقة

 ويفميمو ذياا البحير احفي ار. ثم يعالج كل إراق دون الحاجة إلى تحويل اطرر إلى صوق مندصيلة
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خواقزمية لغرض تدفيم موحع الكرة ف كل إراق ففع وك ثم فم قسم المدياق الحركي للكيرة عليى ريو

الدلم الدفع وك ويرون ذلك مو خال تحع ع الموحع البعائ للكرة عو رريق تكويو نافاة محيطة بيالكرة

ومييو تطبفييق العفبيية المريديية علييى النافيياة الناتجيية للحصييو علييى نافيياة ذات تم فييل ثنييائ  .فمييال عييو
ذلك ف م إجراء عملية تحع ر على اطلوان لالسفدادة منما ف معالجة اطرر الدفع وية الفالية،بعع ذليك
ييفم إيجيياد يميية مركييي الجاذبييية للمييعل لغييرض إيجيياد الموحييع المفوحييع للك يرة في ا ريياق الفال .لدييع تييم

اسفخعام  ActiveX Controlلعرض الدلم الدفيع وك داخيل لغية )MATLAB6.5ميو خيال واجمية
المدفخعم الفطبيقية .)GUIكما اَعفمع إيجاد جاق معع مربع الخطي ميييا اق لقيياب مديعاق الدير ميو

المواحع الحقيقية للكرة ضمو الدلدلة الدفع وية والمواحع الف تم إيجادذا مو خال الخواقزمية،وتظمر

النفائج العملية كداية الخواقزمية المدفرحة ف تدع ر موحع المعل بارل كال.

الكلمااااااات المفتاحيااااااة :معالجي ي يية الصي ي ييوق ،الفعدي ي ييي الدفي ي ييع وك،

Control

ActiveX

،

لغة .)MATLAB6.5
.1مقدمة :

إن المعالجة الجفعة للصيوق ال ابفية ولدلديلة ميو الصيوق وبميا يعيرل بيالدلم الدفيع وك جياءت

اعفمادا على بحوث ك فرة اسفغرحت حف اي زمنيا خال ال الثفو سنة الماضية،ولكو على الرغم مو ذلك

فإن المعالجة للصوق الرحمية والمعالجة الدفع وية معت إ باال واسعا ف المجياالت العامية في الوحيت

الحاضر ،والاك ساعع على ذلك ذو إ با ك فر مو المدفدفع و غفر اطكاديمففو على ا نفرنت،وإن
الدائع ف ا نفرنت ذو معالجة الصوق الرحمية.وف الحقيدة فإن جميع الصوق وسالسل الصيوق ذي
بارل تم فل قحم على ا نفرنت ،فمال عو ذلك فإن صوق ا عالنيات والمجيالت تحيو إليى صيي

قحمية ف مريان ميا بيفو خيا اللدطية )Shotورباعفميا،و ن كيل الصيوق الفي تاياذع في جمياز الفلدياز

والف ي تلييفدط عبيير صييحون اطحميياق الصييناخية و المدييفخعمة ف ي المعالجيية الطبييية ذ ي عييادة تعييالج
وتندييل باييرل قحم ي ].[6ومييو ذييم تطبيدييات المعالجيية والفحلفييل الدفييع وك تعدييي و تفبييع المييعل إذ يعييع

تعدي حركة المعل ضمو سلدلة ففع وية واحعا مو ذم الحدو الف تالحي اذفماميا واسيعا في مجيا
المعالجة الدفع وية ].[8

 .2تعقب حركة الهدف في سلسلة فيديوية :

في العدييع اطخفيير صييبحت مدي لة تعدييي المييعل مييو المدييائل الاييائعة جييعا وذلييك مرانييية

تطبيدمييا ف ي المد ييائل الفومي يية وس ييمولة إنفاجما،لم يياا ومييرت الحاج يية إل ييى خواقزمي ييات خاص يية بفعد ييي
اطذي ييعال المفحركي يية في ي تطبيدي ييات االسفكاي ييافات وتكنولوجيي ييا ا ندي ييان ا لي ي .مو اطم لي يية علي ييى ذلي ييك
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للتعقب…

ك ييامفرات الم ار ب يية وا

يياقات المروقي يية لفعد ييي الحرك يية للمركب ييات وم ار ب يية حرك يية الط ييائرات الكفا ييال

الفجيياوزات و اطخطيياء،إذ خييات مديياحة كبف يرة مييو المعالجيية الدفع وييية وتدفيييم الحركيية.إن ناييوء نظييم

الم ار بة الدفع ويية المفدعمية جياءت ميو ميا يطليق علييه بالجفيل اطو ميو نظيم )(Closed (CCTV
Television

Circuitللدف ي يرة  1980-1960وف ي ي الجفي ييل ال ي ييان ومي ييرت الي يينظم المعفمي ييعة علي ييى

الحاسو الاخص و بفعاء مو سنة  1980ولغاية الفوم.وذيا الينظم فميلت دخيو تدنييات المعالجية
الرحمي يية للص ييوقة لي ييا ) Automaticلمد يياععة الما ييغل ف ي وويد يية الم ار ب يية الدفع وي يية الف ي حلل ييت مي و

الحاجيية إلييى المفابعيية المدييفمرة مييو حبييل ا ندييان،إذ يدفصيير تييعخل المدييفخعم علييى ممييام ذات مدييفو

عا ٍ .فالمدفخعم يديوم بفدديفر مواحيف حرجية واتخياذ الدي ارقات في حياالت مايروي ففميا واخفيياق فميل
إجراء عنع الوصو إلى حالة إنااق][4و] [8و][6و].[2

إن مدي ي ي ي لة تعدي ي ي ييي اطذي ي ي ييعال ممري ي ي ييو صي ي ي ييياغفما والفعبفي ي ي يير عنمي ي ي ييا ك الت ذني ي ي يياي ذي ي ي ييعل

مفحري) مجموعة ذعال)يمرو كاده مو حبل مفحدس مفحددات )Sensorsإذ تكون حركة المعل

اعفم ي ي ييادا عل ي ي ييى س ي ي ييفراتيجية خاقج ي ي يية ع ي ي ييو الديطرة.والمد ي ي ي لة اطساس ي ي ييية ذ ي ي ي تدف ي ي يييم موح ي ي ييع الم ي ي ييعل
الحقيد )Estimate Object Positionتحت ك ورول].[3

عييادة ذنالييك نظميية مصييممة علييى سييبفل الم ييا تكييون مد ي ولة عييو تعدييي اطذييعال يطلييق

علفمييا نظييام تعدييي اطذعال،والمييعل يمرييو ن يرييون رييائرة و حايديية و ك جدييم خيير مفحييري ف ي

الدماء،ونظام الفعدي يمرو ن يرون نظاما صوقيا وحاسوبيا].[1نفناو ف ذاا البحر مد لة تعديي
حركيية ك يرة الدييلة مييو خييال نظييام م ار بيية ففع وييية.إن المخطييط العييام لنظييام الم ار بيية الدفع وييية المفدييعم
موضح بالارل .[6])1
إدخا الملف الدفع وك

Input Video

اسفخالص اطذعال الدفع وية
Video Objects Extraction

اطذعال المممة

Objects of Interest

فمم المحفويات
Content Understanding

الد ارقات

Decisions
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الارل  :)1مخطط نظام الم ار بة الدفع وية المفدعم.

 .3الخوارزمية المقترحة لتعقب الهدف (الكرة) :

تفعامل الخواقزمية المدفرحة الف تم تطبيدما على فلم ففع وك في مجيا تعديي حركية ذيعل

والمييعل ذييو ك يرة لليبيية ك يرة الدييلة.لدع تييم الحصييو علييى عفنيية البحيير مييو خييال فلييم ففييع وك للاييبرة
الفلدييونية ،)NBAمع العلم ن الدلم الاك تم اعفماد كان الفصوير فييه بريامف ار مفحركية،ونوع المليف

الدفيع وك الياك تميت معالجفيه بصييغة .)AVI Formatتفكيون الخواقزميية المدفرحية لفعديي الكيرة ميو
ععة دوا )Functionsعمل كيل دالية ميرتبط بياطخر لغيرض المعالجية والحصيو عليى موحيع الكيرة

ومو ثم قسم المداق الحرك لما على رو الدلم الدفع وك.
الخطوة األولى :

تفمييمو ذييا الخطييوة عملييية الفمف يية )Initializationلكييل مفطلبييات الخواقزمييية.ف البعاييية

تي ييفم تمف ي يية الملي ييف الدفي ييع وك الي يياك ي ييفم اعفمي يياد في ي الخواقزميي يية المدفرحي يية ثي ييم ندي ييوم بفحويي ييل الملي ييف
الدفع وك )Movieإلى صيغة )AVI Formatوذلك مو خال برامج خاصة لما الدعقة على الفحوييل
بفو الملدات الدفع وية مو نوع إلى خر،إذ فم الحصو على المعلومات الخاصة بالملف:

• اسم الملف

• عرض ا راق
• اقتداع ا راق
• سرعة عرض ا راق
• حجم الملف الكل
الخطوة الثانية:
فم ففح ملف الدفع و مو نوع )Filename .aviلليبة كرة الدلة ،وييفم الفعاميل ميع البيانيات

الخاصي يية بي ييالملف الدفي ييع وك باي ييرل مبا ي يير للد ي يراءة والمعالجي يية مي ييو خي ييال ا مرانيي ييات الف ي ي توفرذي ييا

ياق صييوقيا كمييا موضييح
لغيية  ،)MATLABويفكييون الدلييم الدفييع وك المعفمييع في البحيير مييو  149إري ا
ف الارل )2وممرو ن يرون حجم الملف كبر مو ذلك و حل حدي الحاجة للفطبفق.
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للتعقب…

الارل  :)2سلدلة اطرر المفعا بة.
الخطوة الثالثة :

فم إعطاء يمة الفبا و البعائية لليون الكيرة وتيفم تمف ية مفجميفو وذليك سيفخعامما الحديا لخيين

موحع الكرة الاك يفم تدفيميه في كيل إرياق مديروء ميو الدليم الدفيع وك وييفم اسيفععاء اليعوا للخواقزميية
المدفرحي يية للمعالجي يية باي ييرل مفدلدي ييل في ي البرني ييامج الرئيدي ي ،ويفم اسي ييفخعام داق )Loopبعي ييعد اطري يير
الدفع وية المدروءة مو الدلم الدفع وك.
الخطوة الرابعة :

تفممو ذا الخطوة عملية اسفععاء دالة تحع ع الصدات للكرة )Get Attribute Ballإذ ف

ذا العالة فم تحع ع الموحع البعائ للكرة )X , Yوالحصو على لون الكرة الحقيد مو خال تحلفل

ندطي يية البعاي ي يية إلى اطحم ي يير -اطخم ي يير -اطزقق)بع ي ييع ح ي يراءة ا ر ي يياق اطو م ي ييو الدل ي ييم الدف ي ييع وك ث ي ييم

عرضييه  )Displayكمييا موضييح دنييا ف ي الاييرلفو )3و ،)4وبعييع انفميياء عمييل ذييا العاليية ييفم خييين

موح ييع الكي يرة الب ييعائ في ي المفج ييه المميي ي في ي مرحلي يية الفمف يية مي ييو الخواقزمي يية واالحفدي ييا بق يييم اللي ييون
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السفخعامما الحدا ف خطوات الخواقزمية المدفرحة .وضح الارل )5عملية تحلفل الندطة إلى اطلوان
اطساسية].[5
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الارل  :)3وضح عرض و إراق ففع وك.

الارل  :)4وضح عملية تحع ع و موحع للكرة.

)(X, Y
Blue
Green
Red

الارل  :)5وضح تحلفل ندطة البعاية للكرة للحصو على لون الكرة.
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الخطوة الخامسة :

ذ ييا المرحل يية يطل ييق علفم ييا تعد ييي الحرك يية )Motion Trackingتفم ييمو ذ ييا المرحل يية

المعالجات ا تية :
•

الحصييو علييى النافيياة )Get Windowعييو رريييق داليية مدييفدلة وويدفمييا تكييويو نافيياة تحيييط

بيالكرة السييفخعامما الحديا والدائييعة ميو اسييفخعام النافياة لفدلفييل زميو الحدييابات Computation

)Timeلإلر يياق الواح ييع المد ييروء طن المعالج يية عل ييى ا ر يياق الدف ييع وك با ييرل كام ييل تحف ييا وحف ييا
رويال مداقنة باسفخعام النافاة.
•

فم إدخا ندطة البعاية وا راق الدفع وك والمع طبعاد النافاة )WindowSizeإلى العالة.

•

تكيويو النافيياة اعفميادا علييى ندطية البعاييية،إذ يفم إضييافة حجيم النافيياة إليى ندطيية البعايية للحصييو
على النافاة.

•

فمال عو ذلك فم فحص ميا إذا كانيت النافياة ضيمو حيعود ا رياق الدفيع وك م ال،كميا موضيح
دنا ف اط را .)7 )6

الارل  :)6وضح مخططا توضيحيا للنافاة المفكونة ضمو ا راقات الدفع وية.
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للتعقب…

الارل  :)7وضح النافاة المدفطعة مو ا راق.
الخطوة السادسة :

يطليق عليى ذييا الخطيوة بمعالجية المحييعد الليون وتكييون المعالجية في ذييا العالية للحصييو

على تحويل النافاة الملونة )True Color Windowإليى نافياة ذات تم فيل ثنيائ
) Segmentationإذ ييفم تطبف ييق المعالج يية علييى الناف يياة م ييو خ ييال اسييفخعام العفب يية

Get Window
Threshold

،) Segmentationلغي ي ي ييرض اسي ي ي ييفخعام النافي ي ي يياة الناتجي ي ي يية ف ي ي ي ي المعالجي ي ي يية الالحدي ي ي يية مي ي ي ييو خط ي ي ي يوات
الخواقزمييية،ونوع العفبيية الف ي تييم اسييفخعامما ف ي الخواقزمييية المدفرحيية ذ ي العفبيية المريديية ف ي إج يراء

عملية الفحويل  )Adaptive Threshold for Segmentationالحظ الارل .[5])8
الارل  :)8وضح اطرر الدفع وية ف الفم فل ال نائ .

فم تطبفق المعالجة على النافياة المدفطعية )Extract Windowميو ا رياق الدفيع وك فديط
وذلييك بدييبي ن عملييية إج يراء المداقنييات وتطبفييق العفبيية للفحويييل إلييى إريياق ذك تم فييل ثنييائ باييرل

كامل يرون عملية مرلدة ك ر بالندبة إلى وحت المعالجة  ،إذ تبع المعالجة ف ذا العالة مو خال

تحلفل النافاة الملونة إليى ثيالث نوافيا )Red Window, Green Window, Blue Windowوكيل

نافي يياة مي ييو ذي ييا النوافي ييا سي ي فكون ضي ييمو الفي ييعق اللي ييون الرمي ييادك ك ي يييم الندي ييا المي ييوئية تكي ييون مي ييا
بفو [2])255….0كما موضح ف الارل .)9
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اطحمر
النافاة باطلوان الحقيقية

اطخمر

اطزقق
الارل  :)9وضح عملية فصل النافاة الملونة المدفطعة إلى ثالث نوافا.
ييفم الحصييو علييى يميية العفبيية مييو خييال إيجيياد الدييرق بييفو يميية اللييون و يميية تبييا و اللييون
الف تم تحع عذا مدبدا ف الخطوة الرابعة مو مرحلة الفمف ة بعع ذلك يفم الحصيو عليى يمية العفبية

م ييو خ ييال إيج يياد الد ييرق لل ييون وتب ييا و الل ييون الل ييا و ييفم الحص ييو علفمم ييا م ييو خ ييال معالج يية س ييففم
توضيييحما الحدييا ف ي خط يوات الخواقزمييية  ،ثييم ييفم تطبفييق العملييية المنطقييية  ،[7] ANDللحصييو

على النافاة  )Binary Windowتحوك فدط على صوقة الكرة وذلك للفخلص مو الفداصيفل اطخير
الموجييودة داخييل النافيياة غفيير الك يرة،الحظ اط ييرا )10الموضييحة دنييا لفوضيييح نفييائج تطبفييق العفبيية
المريدة ونفائج تطبفق العملية المنطقية.

نتيجة تطبيق العتبة على النافذة ذات اللون األحمر

نتيجة تطبيق عملية  Andعلى النافذتين ذوات اللون األحمر
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للتعقب…

الارل  :)10نفائج تطبفق العفبة المريدة ونفائج تطبفق العملية المنطقية.
عن ييع تطبف ييق العمفل يية المنطقي يية  )ANDم يرة خ يير عل ييى النف ييائج )Binary Window
الدابدة

 ،د ،و) فم الحصو على صوقة النافاة المدفطعة وكما موضح ف الارل :)11

الارل  :)11وضح ناتج عملية .) And
الخطوة السابعة :
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مركييي ال دييل

تفمييمو ذييا الخطييوة تدفيييم موحييع الكيرة مييو خييال عملييية حدييا

Center of

 ) Gravityللنافاة الف تمم الكرة مو خال إدخا النافاة الف تم الحصو علفما مو الخطوة الدابدة
إلى العالة المعالجة لما الخطوة،ويفم اسفخعام المعادلة ا تية ف

ثناء المعالجة لحدا
 i

)(1

المركي]:[9
n

 Mass

i

i= 1

n

= Xc

 Mass i

i =1

m

 Mass  
i

i

)(2

i =1

m

 Mass i

= Yc

i=1

 :Xcمركي ال دل للنافاة بالندبة الى اطعمعة.
 :Ycمركي ال دل للنافاة بالندبة الى الصدول.
 :iتدلدل العناصر n,….,2,1
 :nععد اطعمعة .

 :mععد الصدول .
 :Xiمفجه يمم تدلدل العنصر  )m,…,2,1لصدول النافاة.
 :Yiمفجه يمم تدلدل العنصر  )n,…,2,1لألعمعة النافاة.
 :Massiمفجه ذو بعع يم ل الكفلة للنافاة الف تحيط بالكرة.
الخطوة الثامنة :

تفمييمو ذييا الخطييوة عملييية تحييع ر اطل يوان  ،)Adaptive Colorإذ ييفم إدخييا النافيياة

الملوني يية والنافي يياة ذات الفم في ييل ال ني ييائ الف ي ي تي ييم الحصي ييو علفمي ييا مي ييو دالي يية

Window

Get

)Segmentationإلييى داليية تحييع ر اطليوان للحصييو علييى لييون الكيرة و يميية تبييا و لييون الكيرة اللييا و
يداذمان ف عملية حدا

العفبة المريدة لإلراق الجع ع.

ويمرييو تلخيييص عمييل ذييا العاليية بمييا يي ت ،خطيوات إيجيياد يميية اللييون وإيجيياد يميية تبييا و لييون

•
•

الكرة:

فم تكويو مفجمفو حعذما لخين يمة اطلوان وا خر لخين يمة الفبا و.
ييفم ف ي ذ ييا العال يية حد ييا

مجم ييوع يييم الناف يياة بالفم ف ييل ال ن ييائ

)mولفكو م اال .)SumBinaryWindown x m
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x

BinaryWindown
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•
اللون

للتعقب…

ييفم تحلفييل النافيياة الملونيية

.)BlueWindown x m، GreenWindow n x m، RedWindow n x m )255…0

فم إيجاد حاصل ضير

•

n x m

)TrueColorWindowإلييى ثييالث نوافييا ذوات الفييعق

ييم النافياة ذات الفم فيل ال نيائ )BinaryWindow n x mبالنافياة

الملونة الف تم تحلفلما ويفم االحفدا بنفيجة العملية لالسفدادة منما الحديا إذ يفم الحصيو عليى

نافي ي ي ي يياة تحي ي ي ي ييوك فدي ي ي ي ييط علي ي ي ي ييى الخصي ي ي ي ييائص اللونيي ي ي ي يية للكرة اطحمر) اطخمي ي ي ي يير) اطزقق)الحظ

الا ييرل ) 12لفوض يييح العملي يية عل ييى الناف يياة الف ي ت ييم تحلفلم ييا للحص ييو عل ييى الخص ييائص اللوني يية

للكرة.

النافاة ذات اللون اطحمر
الفعق اللون اطحمر

النافاة بالفم فل ال نائ

النافاة ذات
MRedWindown x m

النافاة ذات اللون اطخمر

النافاة بالفم فل ال نائ
اللوين األخضر

النافذة ذات التدرج

MGreenWindown x
m

النافاة ذات اللون اطزقق

النافاة بالفم فل ال نائ
اللون اطزقق

النافاة ذات الفعق

MBlueWindown x m
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الخصائص اللونية للكرة اطحمر ،اطخمر ،اطزقق).
الارل  :)12وضح عملية إيجاد

باسل يونس ذنون و عبير عبد الخالق ذنون

يميية اللييون مييو خييال إيجيياد حاصييل حدييمة مجمييوع يييم النافيياة ذات لييون معفو اطحميير

ييفم حدييا

،اطزقق

،اطخمر)،على سبفل الم ا اطحمر)الناتجة مو الخطوة الدابدة على مجموع يم النافاة

بالفم فل ال نائ الاك تم حدابه ف الخطوة ال انية ف ذا العالة.

•

فم إيجاد مجموع يم كل نافاة حع تم إيجادذا مو الخطوة الدابدة لما العالية وتخيين ضيمو

مفغفرات م ل
.)SumRedWin , SumGreenWin, SumBlueWin
• ثي ييم ي ييفم إيجي يياد حاصي ييل حدي ييمة القيمي يية الف ي ي تي ييم الحصي ييو علفمي ييا م ي ييل

SumRedWin ,

)SumGreenWin, SumBlueWinمو مجميوع يمية نافياة ذات ليون محيعد عليى القيمية الفي
تييم الحصييو علفمييا مييو مجمييوع يييم النافيياة ذات الفم فييل ال نييائ

x

SumBinaryWindown

)mللحصو على يمة اللون للكرة ،كما موضح ف المعادالت ا تية:
m

)(3

i=1 j=1
m

)(4

/

i=1 j=1

n

m

 MGreenWindow i x j /  BinaryWindow i x j
i=1 j =1
n

n

  BinaryWindow i x j

i=1 j =1

m

/

=)Color (R

n

i=1 j =1

m

)(5

n

 BinaryWindow i x j

m

n

 MRedWindow i x j

 MBlueWindow i x j

i=1 j =1

=)Color (G

=)Color (B

 :MRedWindow i x jمصدوفة تم ل يم النافاة الفي تمليك الخصيائص اللونيية لليون اطحمير للكيرة
داخل النافاة.

 :MGreenWindow i x jمصيدوفة تم يل ييم النافياة الفي تمليك الخصيائص اللونيية لليون اطخمير
للكرة داخل النافاة.

 :MBlueWindow i x jمصدوفة تم ل ييم النافياة الفي تمليك الخصيائص اللونيية لليون اطزقق للكيرة
داخل النافاة.
 :BinaryWindow i x jمصدوفة تم ل يم النافاة ذات الفم فل ال نائ .
يجاد يمة تبا و لون الكرة:
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•

للتعقب…

ييفم إيج يياد حاص ييل ض يير

يم يية الل ييون الفيي ت ييم الحص ييو علفم ييا م ييو الخط ييوة الد ييابدة كم ييا فيي

المع ييادالت ع ييال ف ي الناف يياة ذات الفم ف ييل ال ن ييائ ويخ ييين ن يياتج عملي يية الم يير ف ي نواف ييا م ييل
.)MultiplyRed n x m , MultiplyGreen n x m , MultiplyBlue n x m

•

فم إيجياد القيمية المطلدية للديرق بيفو نياتج النوافيا الفي تيم الحصيو علفميا في الخطيوات الديابدة
وكمييا موضييح سييابدا ف ي الاييرل  ، )12والنوافييا الف ي تييم الحصييو علفمييا مييو الخطييوة الد ييابدة
, MultiplyBlue n x m
المعادالت ا تية:
)(6

nxm

, MultiplyGreen

nxm

 ،)MultiplyRedكميا موضيح في

RedDif n x m = MRedWindow n x m – MultiplyRed n x m

)(7

GreenDif n x m = MGreenWindow n x m – MultiplyGreen n x m

)(8

BlueDif n x m = MBlueWindow n x m – MultiplyBlue n x m
يم

: MRedWindow n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
النافاة ذات تم فل اللون اطحمر ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

:MGreenWindow n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
يم النافاة ذات اللون اطخمر ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

: MBlueWindow n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
النافاة ذات اللون اطزقق ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

:MultiplyRed n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
اللون اطحمر ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

:MultiplyGreen n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
اللون اطخمر ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

:MultiplyBlue n x mمصدوفة تم ل يم النافاة الف تم الحصو علفما مو حاصل ضر
اللون اطزقق ف النافاة ذات الفم فل ال نائ .

يم
يمة
يمة

يمة

• ثيم يفم إيجياد مجميوع ييم كيل نافياة تيم الحصيو علفميا ميو إيجياد القيمية المطلدية للديرق كميا في
الخطي ييوة الدي ييابدة مي ييو ذي ييا العالي يية وتخي ييين علي ييى سي ييبفل الم ي ييا في ي

)mو  )SumGreenDif n x mو .)SumBlueDif n x m
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x

n

RedDif

Sum
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• ثم فم إيجاد يمة تبا و لون الكرة مو خال إيجاد حاصل حدمة الناتج مو الخطوة الدابدة على
مجموع يم النافاة ذات الفم فل ال نائ  ،وكما موضح ف المعادالت ا تية:
n

m

n

m

 RedDif i x j /  BinaryWindow i x j

)(9

i=1 j=1

i=1 j=1
n

m

m

n

 GreenDif i x j /  BinaryWindow i x j

)(10

i=1 j=1

m

i =1 j=1

n

m

i=1 j=1

=)Variation (G

n

 BlueDif i x j /  BinaryWindow i x j

)(11

=)Variation(R

i=1 j=1

=)Variation (B

 :RedDif i x jمصدوفة تم ل يمة الدرق بفو النوافا الف تم الحصو علفما مو المعادلة).(6

 :GreenDif i x jمصدوفة تم ل يمة الدرق بفو النوافا الف تم الحصو علفما مو المعادلة ).(7
 :BlueDif i x jمصدوفة تم ل يمة الدرق بفو النوافا الف تم الحصو علفما مو المعادلة ).(8

 :BinaryWindow i x jمصدوفة تم ل يم النافاة ذات الفم فل ال نائ .
الخطوة التاسعة :

تفممو ذا الخطوة عملية تدفيم و تدع ر موحع الكيرة )Estimation of Ball Position

الجع ع ف ا راق الفال ،إذ إن ك تغفر ف الحركة لمعل معفو ضمو الدلدلة الدفع وية ذو ما بيفو
 11-1صغر ندطة ضيوئية ]،[3وميو خيال ذليك تيم االعفمياد عليى رريدية حديا

يمية مركيي ال ديل

للكرة لالسفدادة منما ف تدفيم موحع الكرة الفال وذلك مو خال المعالجات ا تية:

•

فم إدخا

يم الموحع البعائ للكرة إليى ذيا العالية والفي تيم الحصيو علفميا ميو الخطيوة الرابعية

مييو خطيوات الخواقزمييية المدفرحيية وذي داليية )Get Attribute Ballوكييالك ييفم إدخييا
حج ي ييم الناف ي يياة الفي ي ي ت ي ييم إيجادذ ي ييا في ي ي الخط ي ييوة الخامد ي يية م ي ييو الخواقزمي ي يية المدفرح ي يية

) Windowوك ييالك يم يية مرك ييي ال د ييل الفي ي ت ييم الحص ييو علفم ييا م ييو العال يية

يميية
Get

Center of

)Gravityف الخطوة الدابعة مو خطوات الخواقزمية المدفرحة.

• تبييع المعالجيية في ذييا العاليية مييو خييال إيجيياد الدييرق بييفو يميية موحييع الكيرة البييعائ و يييم الحجييم
النافاة ويخين ضمو مفغفر  ،)DifferencePositionوكما موضح ف المعادلة ا تية:
)(12

DifferencePositionX= Xposition – WindowCenter

)(13

DifferencePositionY= Yposition – WindowCenter

 :Xpositionيم ل يمة موحع الكرة الدابق على ا حعاث الدفن
116

.)X_axis
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للتعقب…

 :Ypositionيم ل يمة موحع الكرة الدابق على ا حعاث الصادك .)Y_axis
 :WindowCenterيم ل يمة حجم النافاة.

• نوج ييع موح ييع الكي يرة الجع ييع م ييو خ ييال إيج يياد حاص ييل جم ييع يم يية مرك ييي ال د ييل والقيم يية الفي ي ت ييم
الحصو علفما مو الخطوة الدابدة وكما موضح ف المعادالت ا تية.
X_NewPosition= DifferencePositionX + Xc
)(14
Y_NewPosition= DifferencePositionY + Yc
)(15
 :X_NewPositionيم ل يمة الدرق الف تم الحصو علفما مو المعادلة).(12
 :Y_NewPositionيم ل يمة الدرق الف تم الحصو علفما مو المعادلة).(13
 : Xcيم ل يمة مركي ال دل على ا حعاث الدفن

.)X_axis

 : Ycيم ل يمة مركي ال دل على ا حعاث الصادك .)Y_axis
الخطوة العاشرة :

بعي ي ي ي ي ي ي ييع ن تي ي ي ي ي ي ي ييم الحصي ي ي ي ي ي ي ييو علي ي ي ي ي ي ي ييى موحي ي ي ي ي ي ي ييع الكي ي ي ي ي ي ي يرة الجع ي ي ي ي ي ي ي ييع )X_NewPosition

و  )Y_NewPositionفم خينه ف المفجمات الف تمت تمف فما ف بعاية الخواقزمية المدفرحة.
الخطوة الحادية عشرة :

ََوصل النماية م ال ؟ فإذا لم نفيه تكيرق المعالجية
فم فحص الععاد الخاص بععد اطررَ :
على خطوات الخواقزمية الدابدة ابفعاء مو الخطوة الخامدة إلى ن تفم المعالجية عليى جمييع اطرير

الموجودة ضمو الدلم الدفع وك،وإذا انفمى يفم قسيم المدياق للكيرة عليى ريو الدلديلة الدفع وية.وتجيعق
ا

ي ي ي يياقة إلي ي ي ييى ن ي ي ي ييه بي ي ي ييالرغم مي ي ي ييو ن المعالج ي ي ي يية تمي ي ي ييت عل ي ي ي ييى م ي ي ي ييا لي ي ي ييم تح ي ي ي ييعث فيي ي ي ييه ما ي ي ي ييرلة

الحجي  )Occlusionويعنيى با نحجيا

فديعان الميعل في

ثنياء الفعديي)،لكو الخواقزميية المدفرحية

خات على عاتدما كيفية معالجية ذيا المايرلة في حيا تطبفيق المعالجية عليى م يا

خير وذليك ميو

خال فحص القيمة الناتجة مو دالة إيجاد مركي ال دل إذ نه في حالية كيون يمية مركيي ال ديل Xc,

)Ycتداوك صد ار فإن ذاا يعن حعوث فدعان للجدم المراد تعقبه مو اطرر المدروءة،وذاا ما يعيرل
بماي ييرلة الحجي ييي للمعل،فدي ييع كاني ييت المعالجي يية في ي الخواقزميي يية المدفرحي يية مي ييو خي ييال مطالبي يية النظي ييام
باسيفععاء دالية )Get Attributeخيال البرنيامج ميرة خير
يما.
الخطوة الثانية عشرة :
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يفم قسيم مدياق الكيرة خيال الدلديلة الدفع ويية )Track Ball In Video Sequenceكميا

موضح دنا ف الارل .)13

الارل  :)13وضح مداق الكرة ضمو الدلدلة الدفع وية ببعع و.
 .4مناقشة النتائج واالستنتاجات :

حاولنييا في ذيياا البحيير اليربط بييفو خواقزميييات المعالجيية الدفع وييية مييع خواقزميييات المعالجيية

الصوقية على الفرتفي وذلك للحصو على خواقزمية سريعة اك ر فعالية لفعدي الكيرة .لديع تيم اعفمياد

لغة  )MATLAB6.5إذ فم الفعاميل ميع بيانيات المليف الدفيع وك بايرل مبا ير وبمرونية كاملية عيو

رريييق ايع ييازات توفرذييا ذ ييا اللغ يية دون الحاجيية إل ييى تعري ي

المدعميية  )Headerللملد ييات الدفع وي يية

مداقني ي يية باللغي ي ييات البرمجيي ي يية اطخي ي يير علي ي ييى سي ي ييبفل الم ي ي ييا

، C,C++,إن اسي ي ييفخعام

Visual

لغة  )MATLAB6.5وفر الدرعة والدمولة ف الفعامل والمعالجة مع المصدوفات.تم اعفماد تعديي
الحركيية مييو خييال اسييفخعام الفدنيييات الرياضييية اطساسييية ف ي خواقزمييية الفعدييي  ،مييو خييال حدييا
مركي الجاذبية للكرة لالسفدادة منما ف تدفيم موحع الكرة الفال  ،كيالك فديع تيم حديا

الجياق الفربيعي

لمعع مربع الخط  )Root Mean Square Error )RMSEلكل مو الموحيع الديفن والصيادك

وحدي العالحة الرياضية ا تية]:[7

MSE
n

( True Position − Estimated Position ) 2

 :MSEمعع مربع الخط .
 :True Positionالموحع الحقيد للكرة.

 :Estimated Positionالموحع المفوحع للكرة والاك تم إيجاد عو رريق الخواقزمية.
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للتعقب…

 :nععد المواحع الكل .

وعنع مداقنة الخواقزمية بالطرق الفدلفعية اطخر فإنما تعط نفائج واععة ومعفمعة وذلك

مو خال مداقنة مواحع مداق الكرة الحقيد ضمو الدلدلة الدفع وية ومواحع مداق الكرة

المفوحع )Estimation Ball Positionالاك تم إيجاد مو خال الخواقزمية.وبعع تطبفق الدانون
الدابق على النفائج كانت كاطت :
RMSEX= 0.0819
RMSEY= 0.0819
وكم ييا ذ ييو واض ييح ف ييإن ج يياق مع ييع مرب ييع الخط ي حلف ييل ج ييعا مم ييا يا ييفر إل ييى تد يياق المواح ييع

الحقيقية وتلك المدعقة.وإن تطبفق المعالجة على جيء مو ا راق الدفع وك ك اسفخعام النافاة كان له

تي ثفر إيجيياب في الفدلفيل مييو زمييو المعالجية في سلدييلة اطرير الدفع وييية الاييرل )14جييء مييو سلدييلة
النوافي ييا المدفطعي يية مي ييو الدلدي ييلة الدفع وية.كي ييالك في ييإن الخواقزميي يية المدفرحي يية حاولي ييت معالجي يية ماي ييرلة

الحجي االخفدياء)للكرة ضيمو الدلدي لة الدفع وية،يميال إليى ذليك فيإن الخواقزميية ترينيا بايرل مبا يير
تطبيدييا مييو حياتنييا الفومية،وذيياا ييوفر مفعيية اكبيير ف ي مفابعيية لعييا

الرياضيية ويمرييو تغففيير الحركيية

وتعي ي ييع لما حدي ي ييي الحاجي ي يية م ي ي ييل الفطبيدي ي ييات علي ي ييى ليبي ي يية كي ي يرة الدي ي ييلة الفي ي ي تعي ي ييرض علي ي ييى الاا ي ي يية

الفلدييونية.NBAنفيجة لما سبق ف ن رريدية اسيفخعام مركيي الجاذبيية لغيرض تعديي حركية ذيعل ذي

رريدة فعالة وسريعة وحوية مداقنة بالطرق الفدلفعية المدفخعمة.

مما تدعم يمرو إد اق ذم االسفنفاجات الف تم الفوصل إلفما :
.1بناء على تعاملنا الواحع مع المد لة ندفنفج إن اسفخعام لغة  )MATLAB6.5وفر الدرعة
والدمولة ف الفعامل والمعالجة مع المصدوفات.

. 2إن اسييفخعام مح ييعدات بعائي يية،م ل تحع ييع الموح ييع الب ييعائ للك يرة و يميية مرك ييي الناف يياة،يمرو اعفم يياد
ف تعدي الحركة للمعل المفحري إذ وجه المعالجة باالتجا الصحيح.
.3إن اسفخعام النافاة الف تحيط بالمعل لما ت ثفر إيجاب ف الفدلفل مو زمو المعالجة عليى سلديلة
اطر ي يير الدف ي ييع وك،كما موض ي ييح ف ي ي الا ي ييرل )14ج ي يييء م ي ييو سلد ي ييلة النواف ي ييا المدفطع ي يية م ي ييو الدلد ي ييلة
الدفع وية.

.4إن اسييفخعام العفبيية المريديية للحصييو علييى )Threshold Segmentationللنافيياة يدمييل عييو
تطبفق العفبة العامة ف تحويل النافاة ذات اطلوان الحقيدة إلى نافاة ذات تم فل ثنائ .
. 5إن عملي يية إيج يياد يم يية مرك ييي الجاذبي يية كان ييت لم ييا فائ ييعة كبف يرة عن ييع اس ييفخعامما ف ي عملي يية حد ييا
الموحع المفوحع للكرة.
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يميية اللييون والفبييا و للييون الك يرة يمرييو اسييفخعاممما

.6مييو خييال الفطبفييق العمل ي ندييفنفج ن حدييا
ف عملية حدا

العفبة المريدة لألرر الفالية.

.7عن ييع ع ييرض الدل ييم الدف ييع وك داخ ييل MATLAB6.5باس ييفخعامActiveX Controlم ييو خ ييال

واجم ي يية المد ي ييفخعم الفطبيقي ي يية )GUIندي ي ييفنفج إمراني ي يية إع ي ييادة تا ي ييغفل وعي ي ييرض الدل ي ييم الدف ي ييع وك مي ي ييو

خال  )GUIولمرات مففالية.

.8عنييع تطبفييق الخواقزمييية علييى مدييارع ففع وييية جيياذية و تييم تدي جفلما عييو رريييق الكييامف ار الدفع وييية
ندفنفج ن لما حعقة على تدفيم المداق للميعل الميراد تعقبيه وال تدفصير الخواقزميية المدفرحيةعلى الكيرة

فدط ولكو ممرو ن يرون المعل ك جدم خر.

)1

)2
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)3

…للتعقب

خوارزمية مقترحة

)6

)5

)4

)9

)8

)7

)12

)11

)10

. وضح سلدلة مو النوافا المدفطعة ضمو الدلدلة الدفع وية:)14 الارل
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