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Abstract 
    This paper presents a proposed method to compress images using two polynomials 
with different models based on the value of block pixels variance. These two polynomials 
are chosen from different set of models, which give low number of coefficients and 
preserve the quality of image as much as possible.  This procedure of adaptive fitting 
ensures that the number of coefficients for each block is as the minimum as possible 
depending on the value of block variance. After applying multi-level of scalar 
quantization and Huffman encoding to polynomials coefficients for each block of image 
and testing different variance thresholds; mean square error (MSE), peak signal to noise 
ratio (PSNR), processing time, and compression ratio (CR) are evaluated for two types of 
images (color and gray scales) and for different block sizes (4x4 and 8x8 pixels).  
Computer results showed that the proposed method gives an acceptable compression ratio 
and image quality compared with non-adaptive fitting. For 4x4-block size, there is an 
improvement in PSNR (25.19 dB) compared with nonlinear polynomial case (25.08 dB). 
In addition, CR (7.45) is better than both cases (7.11 for linear and 5.56 for nonlinear 
polynomial case). The results showed that the suggested method of adaptive polynomial 
fitting is more suitable for gray scale images (including handwriting images). 
Keywords: Digital image processing, image compression, polynomial fitting, surface 
fitting  
 

 مالئمة متعدد الحدود المكیف لضغط الصور أعتمادا على تباین عناصر الصورة
 

 الخالصة
یقدم ھذا البحث طریقة مقترحة لضغط الصور باستخدام دالتین من متعددات الحدود مع نماذج مختلفة      

تم اختیار متعددات الحدود ھذه من مجموعة   (pixels variance).بناء على قیم التباین لعناصر الصورة
مختلفة من النماذج، والتي تعطي أقل عدد من المعامالت مع الحفاظ على جودة الصورة قدر اإلمكان. ھذا 
اإلجراء من المالئمة المكیفة یضمن أن عدد المعامالت لكل كتلة من عناصر الصورة ھو الحد األدنى 

 scalar)تباین الكتلة. بعد تطبیق مستویات متعددة من التكمیم العددي  الممكن استخدامھ اعتمادا على قیمة
quantization) وترمیز ھوفمان (Huffman encoding)  لمعامالت متعددات الحدود لكل كتلة من

، فأن معدل مربع  (variance thresholds) الصورة واختبار عتبات مختلفة من تباین عناصر الصورة
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، وقت المعالجة، ونسبة ضغط  (PSNR)یمة عنصر الصورة الى الضوضاء، نسبة ق (MSE)الخطأ
الصورة قد تم حسابھا لنوعین من الصور (ملون ورمادي المستویات) ولنوعین من أحجام كتل عناصر 

عنصر). أظھرت نتائج الحاسوب أن الطریقة المقترحة تعطي نسبة ضغط وجودة  8×8و 4×4الصورة (
فقد تم  4×4المالئمة الغیر مكیفة لضغط الصور. في حالة حجم الكتلة  صوره مقبولة مقارنة مع طرق

دسیبل).  25.08دسیبل) مقارنة مع حالة متعدد الحدود الغیر خطي ( 21.19الحصول على جودة صوره (
) ھي أفضل من حالة متعدد الحدود الخطي 7.45باإلضافة الى ذلك فأن نسبة الضغط في الطریقة المقترحة (

).  أظھرت النتائج أیضا أن األسلوب المقترح من مالئمة 5.56لة متعدد الحدود الغیر خطي () وحا7.11(
متعدد الحدود المكیف ھو مناسب أكثر للصور ذات المستویات الرمادیة (بما في ذلك الصور ذات الكتابة 

 الیدویة).
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