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Abstract 

Video has become something important in our daily lives and in many 

areas such as surveillance cameras and mobile cameras therefore it has 

attracted considerable attention in multimedia and computer vision 

researches in recent years. 

The moving object detection, counting and classification in a video is 

a substantial field of computer vision. The proposed system has several main 

steps that applied to detecting, counting and classification of the moving 

vehicle in the input video. The first step is applying the proposed 

preprocessing to every frame in an image sequence that contains moving 



     

object detection, RGB converting into grayscale, Gaussian filter and 

converting into binary scale. The second step is feature extraction that 

contains sizes and shapes feature for moving objects while the last step is 

the proposed system that contains three efficient approaches for counting 

and classification vehicles where the first suggested algorithm is counting 

number of cars passed in one side road and the second suggested algorithm 

is counting number of cars in two sides, and the third suggested algorithm is 

classification and counting number of cars according to its size to big, 

medium and small cars. The proposed system is implemented and tested on 

a wide variety of challenges. Also, adapts the model in different frames such 

as moving object detection, contour and convex hull for object counting and 

classification. 

The experiments showed reliable and efficient counting and 

classification results of the moving vehicles in any traffic sense within 

99.25%. Accuracy of one side counting processes, 95.23% of two side 

counting process and 99.14 for classification processes. 

 

 

  

 

 

 



     

 

 الحساب الذكي لألجسام المتحركة في الفيديوات الرقمية

 

 من قبل
 شذى طالب رشيد

 
 بأشراف

 االستاذ المساعد
 الدكتور عبد األمير عبد اهلل كريم

 

     الـخـــالصــــــــــة 

أصبح الفديو شيء مهم في حياتنا اليومية وفي العديد من المجاالت مثل كامرات المراقبة 

والكامرات المحمولة لذا فقد استقطب اهتمام كبيرا في مجال البحوث في الوسائط المتعددة والرؤيا 

 بالحاسوب في السنوات األخيرة.

الحساب والتصنيف في الفيديو حقالً أساسياً في الرؤية يعتبر الكشف عن الجسم المتحرك و

يمتلك النظام المقترح خطوات رئيسية قابلة للتطبيق على الكشف والحساب والتصنيف  الحاسوبية. حيث

معالجة األولية المقترحة على الفيما يخص المركبة المتحركة في الفيديو المدخل. الخطوة األولى هي 

، Grayscaleإلى  RGBكل إطار في تسلسل الصور يحتوي على )كشف أجسام متحركة، تحويل نظام 

حتوي ت  نية تمثل استخالص الميزات التيالخطوة الثا. ، والتحويل إلى النظام الثنائيGaussianفلتر 

للخطوة األخيرة فهي عبارة عن نظام  أما بالنسبة على ميزات الحجوم واألشكال لألجسام المتحركة



     

فعالة لحساب وتصنيف المركبات، تقوم الخوارزمية المقترحة األولى نظريات مقترح يحتوي على 

بحساب عدد السيارات بجانب واحد, والخوارزمية الثانية تقترح حساب عدد السيارات بجانبين، 

اً لحجمها إلى سيارات كبيرة ووسط والخوارزمية الثالثة تقترح تصنيف وحساب عدد السيارات طبق

يتم تطبيق الطريقة المقترحة واختبارها على مجوعة واسعة من التحديات ويتكيف هذا  .صغيرةو

النموذج في اطارات مختلفة مثل تحديد الجسم المتحرك, تحديد الحواف وعملية الهيكل المحدب لحساب 

 وتصنيف السيارات.

 مشهدنيف فعالة فيما يخص المركبات المتحركة تحت أي ولقد أظهرت التجارب نتائج حساب وتص

% في عملية 95,23%  من خالل عملية حساب على جانب واحد، و 99.25مروري بدقة قدرها 

 فيما يخص عملية التصنيف.  99.14و في جانبينحساب 

 

 


