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Abstract 

Storage of fingerprint image databases needs allocation of huge secondary 
storage devices. To reduce the increasing demand on storage space, efficient data 
compression techniques are badly needed. In addition to that, the exchange of 
fingerprint images between governmental agencies could be done fast. The 
compression algorithm must also preserve the original information in the original 
image. Image compression is the application of Data compression on digital 
images. In effect, the objective is to reduce redundancy of the image data in order 
to be able to store or transmit data in an efficient form. It involves reducing the 
size of image data files, while retaining necessary information. The reduced file is 
called the compressed file and is used to reconstruct the image, resulting in the 
decompressed image. The original image file, before any compression is 
performed, is called the uncompressed image file. This paper is concerned with 
compression method of fingerprint image without losing the important features of 
these images (lossless method), by using (2 × 2), (3 × 3) Block Compression 
Method. This proposed method done by compressing the fingerprint (FP) image, 
and decompressing the image for the twice previous methods. And then compare 
the result which come from experimental results for (size of image, quality of 
image, thickness of curve), and find the relationship between them.  

 طريقة ضغط البلوك لخزن صورة بصمة األصبع

  الخالصة

قاعدة البيانات الضرورية لخزن صورة بصمة االصبع تحتاج الى مجموعـة كبيـرة مـن               

 تقنيـات كفـوءة جـدا لـضغط      بيتطل, ولتقليل الزيادة في فضاء الخزن    . اجهزة الخزن الثانوية  

بين التعامالت الحكومية تجـرى     عملية تبادل صور بصمة االصبع ما       , باالضافة لذلك . البيانات

 .بسرعة هائلة و خوارزمية الضغط يجب ان ترجع المعلومات االصلية في الـصورة الرئيـسية             

الغرض الرئيسي لهـذه العمليـة      . ضغط الصورة هي تطبيق لضغط البيانات في الصور الرقمية        

 العملية تقليل   تتضمن هذه . هي تقليص تكرار بيانات الصورة لخزن ونقل البيانات بصورة كفوءة         

 عملية تقليص الفايل تسمى ضـغط . حجم البيانات في فايل الصورة المتضمن معلومات ضرورية 

فايـل  , و يستخدم نفس هذا الفايل السترجاع الصورة االصلية بعملية فك ضغط الـصورة       ,الفايل

 يتناول هذا البحـث    .اي عملية ضغط يسمى فايل الصورة غير المضغوط        الصورة الرئيسي قبل  
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طريقة مقترحة لضغط صورة بصمة االصبع بدون ضياع الخصائص المهمـة لهـذه الـصورة              

فـي  . Block Method (3*3) ,(2*2)باستخدام طريقة الضغط , )طريقة عدم ضياع البيانات(

يتم عمل ضغط لصورة بصمة االصبع و فك الـضغط فـي الطـريقتين            , الطريقة المقترحة هذه  

ونـوع  , ائج المستحصلة من الطريقتين من حيث حجـم الـصورة         السابقتين و من ثم مقارنة النت     

      .   و عرض الخط وايجاد العالقة بينهما, الصورة
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