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Abstract 
      This paper studded the effect of symmetry mapping process on the 
compression parameters of the fractal color image compression by moment 
features was studded. Feature of moment utilized to reduction the symmetry 
mapping from 8 to only one. The operation of reduction is achieved by using 
predictor to symmetry mappings; the predictor will predict specific symmetry 
mapping according a specific feature of moments to one of eight. Such that eight 
versions (blocks) are produced for each domain block, so this case needs 8 
mappings and it requires more computational time. Our suggestion will directly 
reduce the encoding time 1:8 times. 
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الكسوريات الصور بأستخدام لتقليل عماليات التناظر في ضغط تقنية جديدة   
 الخالصة

علـى  )  symmetry mapping process(يدرس هذا البحث تأثيرعملية تحويل التنـاظر       
على " أعتمادا) fractals(متغيرات الضغط الخاصة بضغط الصور الملونة باستخدام الكسوريات

خدمت خصائص العزوم لتقليل عمليات التناظر من ثمان حاالت الى حيث أست. خصائص العزوم
وظيفة هذا . لعمليات التناظر) predictor(عملية التقليل هذه أنجزت بتصميم متنبأ . حالة واحدة

لخاصية محددة من خصائص العزوم وهي واحدة من ثمان " المتنبأ يتنبأ بعملية تحويل محددة وفقا
 Domain( فضاء عرف لكل كتلةتُ) Block(الت تناظر لكل كتلة حيث هنالك ثمان حا. حاالت

Block. (  وهذة الحاالت تحتاج الى ثمان تحويالت مما يودي الى استهالك وقت كبير ألجـراء
 فضـاء وكتلـة ال ) Range Block(دىالعمليات الحسابية المطلوبة ألجراء مطابقة بين كتلة الم

)Domain Block . (تنفيذه يقلل زمن الضغط بنسبة  البحث المقترح الذي تم)1:8(  
  )Pentium IV, 1.79 GHz, 224 MB or RAM(تـم التنفيـذ علـى حاسـبة شخصـية     

Windows XP,  باستخدام ،)VB 6(  
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