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Abstract  
The aim of this research is to investigate the performance of a suggested 

image compression system. The scheme of the proposed system utilizes Tap 9/7 
wavelet transforms to decompose the image signal, and then uses Discrete Cosine 
Transform (DCT), and uniform quantization; to compress the approximate 
coefficients. The detail coefficients are coded by hierarchical uniform 
quantization, and then the original and modified Set Partitioning In Hierarchical 
Tree (SPIHT) methods were applied on each color band separately. At the end 
some spatial coding steps were applied on List of Significant Pixels (LSP) like 
Run Length Encoding (RLE) and Shift Coding to gain more compression. The test 
results indicate that the modified compression scheme shows a good performance 
aspect in addition to its simplicity. 
 
استخدام طريقة تقسيم المجموعة في الشجرة المرتبية المعدلة مع تحويل جيب 

  التمام المتقطع لضغط الصور الملونة
  
  خالصةال

والهـدف مـن ضـغط    . ان عملية ضغط الصور هي احد تطبيقات ضغط الصور الرقمية
للنقل وإرسال البيانـات   الصور هو تقليلي التكرار الموجود في بيانات الصورة لكي تكون قابلة

وهذا البحث يوضح عملية ضغط الصور باستخدام طريقة تقسيم المجموعـة فـي   , بشكل كفوء
والهدف من هذا البحث هو التقصي عن كفاءة نظام ضـغط الصـور   , الشجرة المرتبية المعدلة

ـ  (Tap 9/7)طريقة النظام المقترح تستخدم التحويل الموجي . المقترح وتطويره يم لغرض تقس
إشارة الصورة ومن ثم تستخدم تحويل جيب التمام المتقطع والتكميم المنتظم لضغط المعـامالت  

أما المعامالت التفصيلية فقد شفرت باستخدام المقياس الكمي الهرمي الموحد، وبعد ذلك .التقريبية
في . طبقت طريقة تقسيم المجموعة في الشجرة المرتبية المعدلة على كل حزمة بصورة منفصلة

النهاية طبقت  بعض خطوات التشفير األخرى مثل حساب طول الخطوة وتشفير الزحف علـى  
نتائج األختبار تشير الى ان طريقة الضغط المقترحة . النقاط المهمة للحصول على ضغط اكثر

 .تعطي نسب ضغط عالية وذات كفاءة جيدة باإلضافة الى بساطتها
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