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Abstract 
    The aim of an object tracker is to generate the trajectory of an object over time 
by locating its position in every frame of the video. In this research, we present an 
object contour tracking approach using Generalized Gradient Vector Flow 
(GGVF). GGVF active contour, or snake, is a dynamic curve that moves within an 
image domain to capture desired image features. Mostly, GGVF is not sensitive to 
initial conditions and converges to the optimal contour. Given an initial contour 
near the object in the first video frame, GGVF can iteratively converge to an 
optimal object boundary. In each video frame thereafter, the resulting contour in 
the previous video frame is taken as initialization so the algorithm consists of two 
steps. In the first step, the initial contour is applied to the desired object in first 
video frame. The resulting contour is taken as initialization of the second step, 
which applies GGVF to current video frame. To evaluate the tracking performance, 
we applied the algorithm to several real world video sequences. Experimental 
results are provided. 
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  تعقب الجسم بأستخدام تدفق متجه الميل المعمم
  الخ�صة

ھو توليد مسار الجس�م المطل�وب بم�رور   (object tracker)ان الھدف من متعقب الجسم
ت�م تنفي�ذ تعق�ب , في ھذا البح�ث. من الفديو  (frame)الوقت عن طريق تحديد موقعه في كل شريحه

لنش��يطة العامل��ة وفق��ا لت��دفق متج��ه المي��ل المعم��م الجس��م ف��ي الف��ديو بأس��تخدام خوارزمي��ة المنحني��ات ا
(GGVF)  .ھ��ي , او تس��مى ا,ف��اعي, المنحني��ات النش��يطة العامل��ة وفق��ا لت��دفق متج��ه المي��ل المعم��م

منحني��ات ديناميكي��ة او حركي��ة تتح��رك ض��من مج��ال الص��ورة بھ��دف تحدي��د او التق��اط خص��ائص 
س��ة لش��روط الحال��ة ا,بتدائي��ة للمنحن��ى ف��ي الغال��ب ھ��ذه المنحني��ات غي�ر حسا. الص�ورة ذات ا,ھمي��ة

فعن��د اعط��اء او تس��ليط المنحن��ى ا,بت��دائي ق��رب ح��دود الجس��م . وتس��تقر عل��ى الح��دود المثل��ى للجس��م
ف�أن المنحني�ات النش�يطة العامل�ة وفق�ا لت�دفق متج�ه المي�ل , المطلوب في الش�ريحة ا,ول�ى م�ن الف�ديو

ولب��اقي , وبالت��الي, بش��كل تك��راريس��وف تس��تقر عل��ى ح��دود الجس��م المطل��وب  (GGVF)المعم��م 
ف�ي الش�ريحة الحالي�ة يمك�ن ان يس�تخدم كمنحن�ى ابت�دائي ) النھائي(شرائح الفديو فأن المنحنى الناتج 

ي�تم تس�ليط , ف�ي الخط�وة ا,ول�ى. لذلك خوارزمية تعقب الجسم تتألف م�ن خط�وتين. للشريحة التالية
المنحن�ى . في الشريحة ا,ولى م�ن الف�ديوقرب حدود الجسم المطلوب  (GGVF)المنحنى ا,بتدائي 

الن��اتج ف��ي الخط��وة ا,ول��ى يس��تخدم كمنحن��ى ابت��دائي لتعق��ب نف��س الجس��م ف��ي الش��ريحة القادم��ة ف��ي 
فأن�ه ت�م تطبيقھ�ا عل�ى ش�رائح , لغرض تقييم اداء الخوارزمي�ة . وھكذا لبقية الشرائح, الخطوة الثانية

 . البحث النتائج التجريبية متوفره في. لفديوات مختلفة
  

 
 


