https://doi.org/10.33261/jaaru.2022.29.1.006

Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences (2022)29(1):56-63

دراسة أثر تغيير طبيعة البيانات على نسبة الضغط الكلية للملفات
د .محمد سمير مدبّس ،1محمد أمين

زيّات*،2

 1قسم هندسة اﻻتصاﻻت ،كلية الهندسة الكهربائية واﻹلكترونية ،ﺟاﻣﻌة ﺣلﺐ ،سورياModabbes@alepuniv.edu.sy ،
 2قسم هندسة اﻻتصاﻻت ،كلية الهندسة الكهربائية واﻹلكترونية ،ﺟاﻣﻌة ﺣلﺐ ،سورياAminzayyat@gmail.com ،
* الﺒاﺣﺚ الممثل ،م .ﻣحمد أﻣين زياتAminzayyat@gmail.com،
نﺸر ﻓﻲ  31 :اذار 2022

الخﻼصة – تقدم هذه الورقة الﺒحثية دراسة لطريقة لتغيير طﺒيﻌة الﺒيانات ﻣن خﻼل ﻣﻌالجة وتﺒديل الرﻣوز ﻓﻲ ﻣرﺣلة ﻣا قﺒل الضغط تسمح بزيادة
تكرارات الرﻣوز ﻓﻲ الﺒيانات التﻲ سيتم ضغطها باستخدام إﺣدى خوارزﻣيات الضغط المﻌروﻓة ،ﺣيﺚ تقوم هذه الطريقة باستﺒدال الرﻣز اﻷكثر تكرارا ً
والرﻣز التالﻲ اﻷكثر تكرارا ً برﻣز واﺣد يحمل ﻣجموع تكراراتهما وﻣن ثم يتم استﺒدال الرﻣز التالﻲ اﻷكثر تكراراً ﻣع الذي يليه برﻣز آخر يحمل ﻣجموع
تكراراتهما وهكذا ﺣتى يتم استﺒدال كل الرﻣوز ،ﺣيﺚ يكون عدد الرﻣوز الجديدة هو نصف عدد الرﻣوز اﻷصلية ،وهنا ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ تمت دراسة نظام
الترﻣيز ) ASCII (American Standard Code for Information Interchangeالذي يتكون ﻣن  256رﻣز ﻣن  8 bitsلكل ﻣنها ،وبﻌد أن يتم
استﺒدال كل الرﻣوز نحصل على رﻣوز ﺟديدة عددها يساوي نصف عدد الرﻣوز اﻷصلية أي  128رﻣز ﻣن  7 bitsلكل ﻣنها ،ولضمان عدم ضياع
الﺒيانات ﻓقد تمت اﻹشارة لكل رﻣز بـ  bitواﺣد ﻣميز يتم كتابته ﻓﻲ ﻣلف ﻣنفصل وهذا الـ  bitيجﻌل استﻌادة الرﻣوز اﻷصلية أﻣرا ً ﻣمكنا ً .وﻓﻲ النهاية،
يدﻣج الملفان ﻣﻌا ً ويتم ضغط رﻣوز  7 bitsباستخدام خوارزﻣية الضغط  LZWوهذا يجﻌل الملف النهائﻲ يحتوي على رﻣوز ﻣكررة بﺸكل أكﺒر ﻣن
الملف اﻷصلﻲ ،أﻣا ﻓك الضغط ﻓيحصل بطريقة ﻣﻌاكسة إذ يتم أوﻻً ﻓك ضغط الملف باستخدام خوارزﻣية  LZWوﻣن ثم يتم ﻓصل الملفان عن بﻌضهما
وقراءة رﻣز  7 bitsﻣن الملف اﻷول ﻣع  bitﻣن الملف الثانﻲ ﻣن أﺟل استﻌادة الرﻣز اﻷصلﻲ ﺣتى تتم استﻌادة كل رﻣوز  ASCIIاﻷصلية ،تمت ﻣقارنة
الضغط بإﺣدى طرق اﻻنتروبﻲ كالترﻣيز الحسابﻲ ) (Arithmetic Codingﻣع الضغط باستخدام طريقة  LZWولماذا تتفوق  LZWعلى الطرق
اﻹﺣصائية التقليدية بالضغط ﻣثل  Huffmanأو الترﻣيز الحسابﻲ.
الكلمات الرئيسية –نسﺒة الضغط ،ضغط بدون ﻓاقد ،استﺒدال الرﻣوز ،خوارزﻣية ،انتروبﻲ.

.1

المﻘدمة

ضغط الﺒيانات هﻲ عملية تحويل سلسلة بيانات الدخل ) (inputأو الﺒيانات
اﻷصلية إلى سلسلة بيانات الخرج ) (outputأو الﺒيانات المضغوطة والتﻲ
تكون أصغر ﺣجماً ،وتكمن الحاﺟة إلى عملية ضغط الﺒيانات ﻓﻲ كون ﻣﻌظم
الﺒيانات التﻲ نولدها لترسل عﺒر الوسائط المتﻌددة تكون ذات ﺣجم كﺒير
باﻹضاﻓة للحاﺟة إلى آلية لكﺸف وتصحيح اﻷخطاء والمحاﻓظة على السرية.
تقسم تقنيات ضغط الﺒيانات إلى نوعين :الضغط بفاقد والضغط بدون ﻓاقد،
ﺣيﺚ يتضمن الضغط بفاقد خسارة ﻣﻌينة ﻣن الدقة ﻓﻲ ﻣقابل نسﺒة ضغط
عالية ،أﻣا الضغط بدون ﻓاقد ﻓيتضمن تقنيات تضمن توليد نسخة ﻣطابقة
تماﻣا ً ﻣن سلسلة بيانات الدخل بﻌد إتمام دورة الضغط /ﻓك الضغط ،ويستخدم
هذا النوع ﻣن الضغط للﺒيانات التﻲ ﻻ تقﺒل أي نسﺒة ﻓقد ﻣهما كانت ﻣثل
قواعد الﺒيانات ،الجداول أو الملفات النصية] .[11ويمكن تقسيم طرق
الضغط بدون ﻓاقد إلى نوعين رئيسين:
 الضغط باستخدام النموذج اﻹﺣصائﻲ :وﻓيه يتم أخذ إﺣصاءات عن الرﻣوزالمراد ضغطها وﻣن ثم اﻻستفادة ﻣن هذه اﻹﺣصاءات ﻓﻲ ترﻣيز بيانات
الخرج .نذكر ﻣن هذه الطرق  Huffmanو.Arithmetic Coding
 الضغط باستخدام القاﻣوس :بهذه الطريقة يتم قراءة الملف المراد ضغطهكل رﻣز على ﺣدة وبناء قاﻣوس ﻣكون ﻣن هذه الرﻣوز أثناء قراءتها .نذكر
ﻣن هذه الطرق )LZSS(Lempel-Ziv-Storer-Szymanski
و).LZW(Lempel-Ziv-Welch
تكون ﻣﻌظم الﺒيانات بﺸكلها الخام كﺒيرة ﺟدا ً وغير ﻣناسﺒة لﻺرسال عﺒر
شﺒكة اﻹنترنت ﻣثﻼً ولذلك ﻻبد ﻣن ضغطها ﺣتى يصﺒح ﺣجمها أصغر،
يهدف هذا الﺒحﺚ إلى زيادة نسﺒة الضغط للملفات وتقليل ﺣجمها وبالتالﻲ
تخفيض الوقت الﻼزم لتحميلها عﺒر الﺸﺒكة والتوﻓير ﻓﻲ وسائط التخزين
الﻼزﻣة لتخزين الملفات ﻓﻲ ﺣال كان الضغط لﻸرشفة ﻣثﻼً.

.2

خوارزمية الضغط :LZW

تﻌتﺒر خوارزﻣية  LZWإﺣدى طرق الضغط بدون ﻓاقد باستخدام القاﻣوس
ﺣيﺚ يتم الﺒدء بقاﻣوس أساسﻲ يحوي على الرﻣوز اﻷساسية لﻸبجدية )256
ﻣحرف ﻓﻲ ﺣالة ترﻣيز  (ASCIIويتم بناء القاﻣوس بإضاﻓة المحارف إلى
هذا القاﻣوس أثناء قراءة الﺒيانات وهذه المحارف ستﺸكل كلمات ﻓﻲ ﻣرﺣلة
ﻻﺣقة ،ﺣيﺚ يتم قراءة كل ﻣحرف ﻣع الذي يليه ﻓإذا لم يوﺟدا ﻓﻲ القاﻣوس
عندها يتم إخراج رﻣز) (Codeهذا المحرف وﺣجز المحرف ﻣع المحرف
الذي يليه ﻓﻲ القاﻣوس وإعطائهما رقم أول رﻣز ﻣضغوط ﻣتوﻓر ،أﻣا ﻓﻲ
ﺣال وﺟود المحرﻓين الذين تمت قراءتهما ﻓﻲ القاﻣوس عندها سيتم إخراج
الرﻣز المضغوط المﻌﺒر عن هذين المحرﻓين وﺣجز المحرﻓين ﻣع المحرف
الذي يليهما ﻓﻲ القاﻣوس وإعطاء المجموع قيمة الرﻣز المضغوط الحالﻲ،
ﺣيﺚ يتم ﺣجز أول  255رقم ) (8 bitsلمحارف  ASCIIويتم بناء
القاﻣوس بداية ﻣن الرقم  (9 bits) 256وﺣتى  15 bitsﻓﻲ خوارزﻣية
 LZW15القياسية.
ﻓإذا كانت بيانات الدخل  9ﻣحارف  ASCIIبـ  8 bitsلكل ﻣنها هﻲ:
BABAABAAA
عندها تكون طريقة عمل خوارزﻣية الضغط  LZWﻣوضحة بالجدول ).(1
الجدول  :1طريقة عمل خوارزﻣية ضغط .LZW
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نﻼﺣظ عند ورود الحرف اﻷول  Bتتم قراءته ﻣع الحرف الذي يليه أي BA
والﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما غير ﻣوﺟودان ﻓقد تم إخراج قيمة
 ASCIIللحرف  Bوهﻲ ) 66بـ  (9 bitsوإضاﻓة الحرف اﻷول والحرف
الذي يليه أي  BAكـ  stringﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس وﺣجز أول قيمة له ﻣن
القاﻣوس وهﻲ  ،256وعند ورود الحرف الثانﻲ  Aتتم قراءته ﻣع الحرف
الذي يليه أي  ABوالﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما غير ﻣوﺟودين ﻓقد
تم إخراج قيمة  ASCIIللحرف  Aوهﻲ ) 65بـ  (9 bitsوإضاﻓته ﻣع
الحرف الذي يليه أي  ABكـ  stringﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس وﺣجز ثانﻲ قيمة له
ﻣن القاﻣوس وهﻲ  ،257وعند ورود الحرف الثالﺚ  Bتتم قراءته ﻣع
الحرف الذي يليه أي  BAوالﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما ﻣوﺟودان
ﻓﻲ القاﻣوس يتم إخراج قيمة الرﻣز  BAوهﻲ  256وإضاﻓته ﻣع الحرف
التالﻲ أي  BAAكـ  stringﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس وﺣجز القيمة التالية له ﻣن
القاﻣوس وهﻲ  ،258وعند ورود الحرف التالﻲ  Aتتم قراءته ﻣع الحرف
الذي يليه أي  ABوالﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما ﻣوﺟودان ﻓﻲ
القاﻣوس تتم إخراج قيمة الرﻣز  ABوهﻲ  257وإضاﻓته ﻣع الحرف التالﻲ
أي  ABAكـ  stringﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس وﺣجز القيمة التالية له ﻣن القاﻣوس
وهﻲ  ،259وعند ورود الحرف التالﻲ  Aتتم قراءته ﻣع الحرف الذي يليه
أي  AAوالﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما غير ﻣوﺟودين ﻓقد تم إخراج
قيمة  ASCIIللحرف  Aوهﻲ  65وإضاﻓته ﻣع الحرف الذي يليه أي AA
كـ  stringﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس وﺣجز القيمة التالية له ﻣن القاﻣوس وهﻲ
 ،260وعند ورود الحرف التالﻲ  Aتتم قراءته ﻣع الحرف الذي يليه أي
 AAوالﺒحﺚ عنهما ﻓﻲ القاﻣوس وبما أنهما ﻣوﺟودان ﻓﻲ القاﻣوس يتم
إخراج قيمة الرﻣز  AAوهﻲ  ،260وبهذا نحصل على الخرج النهائﻲ
المضغوط الذي يتكون ﻣن  6رﻣوز بـ  9 bitsلكل ﻣنها هﻲ:
><66><65><256><257><65><260
تقوم خوارزﻣية  LZWبإخراج رﻣوز  9 bitsﺣتى الوصول بالقاﻣوس إلى
الرقم  512وهو أكﺒر رقم يمكن تمثيله بـ  9 bitsوعندها تقوم الخوارزﻣية
بإخراج رﻣوز  10 bitsﺣتى الوصول إلى الرقم  1024وهو أكﺒر رقم
يمكن تمثيله بـ  10 bitsوعندها يتم إخراج رﻣوز  11 bitsوهكذا يتم
إخراج رﻣوز ﻣتغيرة اﻷطوال وهو ﻣا يﻌرف باسم Variable Length
 Codesأي أن الرﻣوز ليس لها طول ﻣحدد وليست ﻣثل رﻣوز ASCII
ذات الطول المحدد ﺣيﺚ تكون  8 bitsدائما ً وأبدا ً ،أﻣا رﻣوز خرج LZW
المضغوطة لها أطوال ﻣتغيرة ﻣن  9 bitsﺣتى  15 bitsﻓﻲ خوارزﻣية
 LZW15القياسية.
أﻣا طريقة ﻓك الضغط  LZWﻓتﻌمل بﺸكل ﻣﻌاكس ﺣيﺚ يتم إرسال رﻣوز
اﻷبجدية اﻷساسية )رﻣوز  ASCIIﻣثﻼً( وﻣن ثم يتم بناء القاﻣوس الكاﻣل
ﻣن قﺒل خوارزﻣية ﻓك الضغط وتتم قراءة الرﻣوز وإخراج المحرف أو
ﻣجموعة المحارف المقابلة لهذا الرﻣز ﻓﻲ هذا القاﻣوس ،ﻓإذا كانت الﺒيانات
المضغوطة الواردة إلى دخل خوارزﻣية ﻓك الضغط  LZWهﻲ:
><66><65><256><257><65><260
تكون طريقة عمل خوارزﻣية ﻓك الضغط  LZWﻣوضحة بالجدول ).(2
الجدول  :2طريقة عمل خوارزﻣية ﻓك ضغط .LZW
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عند ورود الرﻣز المضغوط اﻷول > <66ﻓإن المستقﺒل يﻌلم أنه الحرف B
ﻷن المقابل للرقم  66ﺣسﺐ ترﻣيز  ASCIIهو الحرف  Bوبالتالﻲ يتم
إخراج الحرف  Bوﺣجز الحرف  Bﻣع الحرف الذي يليه ذو الرقم  65أي
الحرف  Aكأول قيمة ﻓﻲ القاﻣوس عند الرقم  256وعند ورود الرﻣز
المضغوط الثانﻲ ذو الرقم  65أي الحرف  Aيتم إخراج الحرف  Aوﺣجز
الحرف  Aﻣع أول ﺣرف ﻣن الرﻣز المضغوط التالﻲ  256الذي يتكون ﻣن
الحرﻓين  BAﻓيصﺒح لدينا الحرف  Aﻣع أول ﺣرف ﻣن الرﻣز المضغوط
الذي يليه أي  Bكثانﻲ قيمة ﻓﻲ القاﻣوس عند الرقم  257وعند ورود الرﻣز
المضغوط الثالﺚ ذو الرقم  256وبما أن الرقم قد تجاوز  255أكﺒر رقم ﻓﻲ
ترﻣيز  ASCIIلذلك ﻓإن المستقﺒل يﻌلم أن هذا الرﻣز ﻣوﺟود ﻓﻲ القاﻣوس
ﻓيتم إخراج الحرﻓين  BAﻣن القاﻣوس وﺣجز الحرﻓين  BAﻣع أول ﺣرف
ﻣن الرﻣز المضغوط التالﻲ  257الذي يتكون ﻣن الحرﻓين  ABأي ﺣجز
 BAAعند القيمة  258ﻓﻲ القاﻣوس وهكذا يتم بناء القاﻣوس ﻣن الرﻣوز
المضغوطة الواردة وﻓك ضغط الﺒيانات بالوقت عينه ﻓنحصل بالنهاية على
الﺒيانات اﻷصلية .BABAABAAA

.3

الدراسات السابﻘة

درست اﻷبحاث السابقة ﻣجموعة طرق ﻣختلفة لتحسين ضغط الﺒيانات نذكر
ﻣنها استخدام خوارزﻣية  LZWلضغط رﻣوز  Unicodeبدﻻً ﻣن
الﺒايتات] [1أو إضاﻓة الكلمات المكررة بﺸكل كﺒير إلى قاﻣوس LZW
بﺸكل اختياري] [7أو استخدام رﻣوز ﻣضغوطة بطول ﻣحدد ﺣسﺐ ﺣجم
النص] ،[8أﻣا ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ ﻓقد اعتمدنا طريقة لتغيير طﺒيﻌة الﺒيانات عن
طريق استﺒدال رﻣوز الﺒيانات المراد ضغطها لتوﻓير تكرارات أكﺒر وبالتالﻲ
اﺣتماﻻت رﻣوز أكﺒر وبالنتيجة الحصول على نسﺒة ضغط بيانات أﻓضل.

3.1

نظام ضغط ملفات  Unicodeباستخدام طريﻘة  LZWمحسﻨة:

ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ] [1تم تقديم طريقة لضغط رﻣوز  Unicodeوهو نظام
ترﻣيز يستخدم ﻓﻲ اﻷنظمة التﻲ تﻌمل ﻣع عدد كﺒير ﻣن اللغات أو للغات
ذات المحارف والرﻣوز الكثيرة ﺣيﺚ يكون  256رﻣز كما هو الحال ﻓﻲ
نظام الترﻣيز  ASCIIغير كافٍ  ،ولذلك يتم استخدام نظام الترﻣيز
 Unicodeﺣيﺚ تكون الرﻣوز ﻣجموعة ﻣن الﺒايتات ) (8 bitsكما هو
الحال ﻓﻲ نظام  UTF-8أو ﻣجموعة ﻣن بايتين ) (16 bitsكما هو الحال
ﻓﻲ نظام  ... UTF-16الخ ﻣما يسمح باستخدام اﻵﻻف ﻣن المحارف
والرﻣوز ،ﻓﻲ هذه الطريقة تم تﻌديل خوارزﻣية  LZWلكﻲ تضغط بيانات
 Unicodeبإنﺸاء ﻣدخﻼت القاﻣوس بصيغة  ،Unicodeوبالتالﻲ ستتم
قراءة رﻣز  UTF-8بدﻻً ﻣن قراءة بايت ﻓﻲ كل ﻣرة ،ويكون رﻣز UTF-8
ﻣؤلف ﻣن بايت أو اثنان أو ثﻼثة أو أربﻌة بايتات ويتم إخراج رﻣز ﻣضغوط
بنا ًء على رﻣوز الدخل  UTF-8وهذا سينﻌكس بطريقة إيجابية على نسﺒة
الضغط ﻓﺒدﻻً ﻣن قراءة بايت ﻓﻲ كل ﻣرة كما هو الحال ﻓﻲ خوارزﻣية
 LZWالتقليدية ستتم قراءة ﻣجموعة ﻣن الﺒايتات كرﻣز  UTF-8واﺣد
وإخراج رﻣز ﻣضغوط لمجموعة ﻣن الﺒايتات بدﻻً ﻣن بايت واﺣد كما هو
الحال ﻓﻲ طريقة  LZWالتقليدية.
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مﻘاربة جديدة لزيادة نسبة ضغط خوارزمية :LZW

ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ] [7تم اقتراح إضاﻓة المقاطع المكررة بﺸكل كﺒير ﻓﻲ اللغة
المدروسة إلى القاﻣوس ،ﺣيﺚ تتم إضاﻓة الكلمات ذات اﺣتمال الورود الكﺒير
ﻓﻲ النص بﺸكل اختياري ،على سﺒيل المثال ،كلمات ﻣثل as, at, an, in,
 ... on,الخ ﻣما يقلل عدد المرات الﻼزﻣة لتﺸكل الكلمات ﻓﻲ القاﻣوس
وبالتالﻲ يقلل عدد الـ  bitsالمطلوبة.

3.3

طريﻘة فعالة لتخفيض طول رمز الخرج لخوارزمية :LZW

ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ] [8تم اﻓتراض أن رﻣوز الخرج ﻓﻲ خوارزﻣية  LZWبطول
ثابت )ﻣع الﻌلم أنه ﻓﻲ المرﺟع ] [9تم الضغط باستخدام الرﻣوز ﻣتغيرة
اﻷطوال كما تم شرﺣه ﻓﻲ الفقرة  (2ويتم ﻣنح المستخدم الخيار ﻻختيار
طول الرﻣز ) (code lengthبنا ًء على ﺣجم ﻣلفه ،على سﺒيل المثال:
للملفات الصغيرة الحجم يختار المستخدم طول الرﻣز  9 bitsوللملفات
المتوسطة الحجم يختار المستخدم طول الرﻣز  12 bitsأﻣا للملفات الكﺒيرة
ﻓيختار المستخدم  ،14 bitsوبما أنه تم تخفيض طول الرﻣز ﻓسيتم الحصول
على نسﺒة ضغط أﻓضل للنص.

.4

مﻨهجية البحث

ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ قمنا بدارسة طريقة لتغيير طﺒيﻌة الﺒيانات قﺒل الضغط تقوم
باستﺒدال الرﻣز اﻷكثر تكراراً والرﻣز التالﻲ اﻷكثر تكرارا ً برﻣز ﺟديد واﺣد
ﻣكرر بقدر تكرار هذين الرﻣزين اﻷكثر تكرارا ً وهكذا ﻣع الرﻣز الثالﺚ
اﻷكثر تكرارا ً والرابع اﻷكثر تكرارا ً نستﺒدلهم برﻣز واﺣد له ﻣجموع
تكراراتهم وبالتالﻲ يمكن تمثيل الرﻣوز الجديدة بﻌدد أقل ﻣن الـ  ،bitsوبما
أنه سيتم دﻣج رﻣزين أصليين برﻣز ﺟديد واﺣد وهذا الرﻣز الجديد سيﻌﺒر
عن كﻼ الرﻣزين اﻷصليين ولكيﻼ نفقد الﺒيانات بﻌد اﻻستﺒدال ونتمكن ﻣن
استﻌادة الﺒيانات اﻷصلية يجﺐ وضع  bitيﺸير ﻓيما إذا كان الرﻣز الجديد
يﻌﺒر عن الرﻣز اﻷصلﻲ اﻷول أو الرﻣز اﻷصلﻲ الثانﻲ )صفر يدل أن
الرﻣز هو اﻷول وواﺣد يدل أن الرﻣز هو الثانﻲ( ،وعند إﺟراء ﻓك الضغط
تتم قراءة الرﻣز الجديد ﻣع  bitﻣن الملف الثانﻲ ﻻسترﺟاع الرﻣز اﻷصلﻲ،
ﻓﻲ الﺒداية يتم قراءة رﻣوز الدخل وعدّها وﻣن ثم يتم تﺒديلها وﻓتح ﻣلفين ﻓﻲ
الملف اﻷول يتم كتابة الرﻣوز الجديدة )المﺒدلة( وﻓﻲ الملف الثانﻲ يتم كتابة
 bitﻣن أﺟل كل رﻣز )لمﻌرﻓة ﻓيما إذا كان الرﻣز الجديد يﺸير إلى الرﻣز
اﻷول أو الثانﻲ( ،ثم يتم دﻣج كﻼ الملفين ﻓﻲ ﻣلف واﺣد يحتوي على الرﻣوز
الجديدة ذات  7 bitsوﻣن ثم يتم ضغط هذا الملف باستخدام خوارزﻣية
الضغط  ،LZWويتم إرسال عدد الرﻣوز ﻓﻲ الترويسة ) (headerللملف
المضغوط النهائﻲ كﻲ نتمكن ﻣن استﻌادة الملفين عند ﻓك الضغط ،وكذلك يتم
إرسال  256بايت ﻓﻲ ترويسة الملف المضغوط النهائﻲ تﻌﺒر عن  256رﻣز
 ASCIIﻣرتﺒة ﺣسﺐ تكرارها أي ﻓﻲ الﺒايت اﻷول يوﺟد الرﻣز اﻷول
اﻷكثر تكرارا ً وﻓﻲ الﺒايت الثانﻲ يوﺟد ثانﻲ رﻣز ﻣن ﺣيﺚ التكرار وهكذا،
وﻓﻲ طرف اﻻستقﺒال تتم قراءة هذه الـ  256رﻣز وإسناد الرﻣوز الجديدة لها
ﺣسﺐ ترتيﺒها أي أن الرﻣز اﻷكثر تكرارا ً الموﺟود بالﺒايت اﻷول سيصﺒح
الرﻣز  0وبـ  7 bitsوالـ  bitالخاص سيكون  0والرﻣز الثانﻲ اﻷكثر تكرارا ً
الموﺟود بالﺒايت الثانﻲ سيصﺒح أيضا ً الرﻣز  0بـ  7 bitsوالـ  bitالخاص
سيكون  1أﻣا الرﻣزين الثالﺚ والرابع ﻣن ﺣيﺚ التكرار والموﺟدان بالﺒايتين
الثالﺚ والرابع سيصﺒحان الرﻣز  1بـ  7 bitsو bitالرﻣز الثالﺚ هو  0وbit
الرﻣز الرابع هو  1وهكذا ﺣتى الوصول إلى الرﻣزين اﻷخيرين 254
و 256) 255رﻣز ﻣن صفر ﺣتى  (255الموﺟدان بالﺒايتين  255و256
اللذين سيتم استﺒدالهما بالرﻣز  127لكليهما و 0 bitللرﻣز  254و1 bit
للرﻣز  255وبالتالﻲ نكون عرﻓنا الرﻣوز اﻷصلية الـ  256ذات 8 bits
والرﻣوز الجديدة الـ  128ذات  7 bitsويمكن القيام بﻌملية ﻣﻌاكسة للحصول
على الﺒيانات اﻷصلية.
يﺒين الشكل ) (1المخطط الطوري  Flow Chartللطريقة المقترﺣة.

الشكل  :1المخطط الطوري للطريقة المقترﺣة.
تم تطﺒيق هذه الطريقة على ﻣلفات نصية تﺸكل ثﻼث روايات ﻣن اﻷدب
الﻌالمﻲ هﻲ هاﻣلت للكاتﺐ وليام شكسﺒير وقصة ﻣدينتين للكاتﺐ تﺸارلز
ديكينز والﺒؤساء للكاتﺐ ﻓكتور هوغو ،ﺣيﺚ أن طﺒيﻌة الرﻣوز ﻓﻲ هذه
الملفات هﻲ رﻣوز )ﻣحارف(  256) ASCIIرﻣز( بـ  8 bitsلكل رﻣز
)ﻣحارف إنكليزية ﻓﻲ هاﻣلت وقصة ﻣدينتين وﻣحارف ﻓرنسية ﻓﻲ الﺒؤساء(
وﻓﻲ الجدول) (3نستﻌرض ﺟدول يضم المحارف ﺣسﺐ نظام الترﻣيز
 ASCIIوبﻌد تطﺒيق الطريقة نحصل على رﻣوز ﺟديدة عددها يساوي
نصف عدد الرﻣوز اﻷصلية أي  128رﻣز بـ  7 bitsلكل ﻣنها وتكون
الرﻣوز الجديدة ﻣكررة بﺸكل أكﺒر ﻣن الرﻣوز اﻷصلية ،ﺣيﺚ يكون الرﻣز
الجديد اﻷكثر تكرارا ً ذو  7 bitsﻣكرر بﻌدد ﻣرات يساوي تكرار الرﻣز
اﻷصلﻲ اﻷكثر تكرارا ً ذو  8 bitsزائد تكرار الرﻣز اﻷصلﻲ التالﻲ اﻷكثر
تكرارا ً ذو  ،8 bitsويكون الرﻣز الجديد الثانﻲ ﻣن ﺣيﺚ التكرار ﻣكرر بقدر
تكرار كﻼ الرﻣزين اﻷصليين الثالﺚ والرابع ﻣن ﺣيﺚ التكرار ،وهكذا ﺣتى
اﻻنتهاء ﻣن كل الرﻣوز اﻷصلية لنحصل ﻓﻲ النهاية على ﻣلف ﺟديد ذو
رﻣوز ﺟديدة بـ  7 bitsلكل ﻣنها وهو الملف الذي سيتم ضغطه باستخدام
خوارزﻣية الضغط .LZW
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الجدول  :3رﻣوز نظام الترﻣيز .ASCII

الحرف  (ASCII 101) eبﻌدد  14722ﻣرة وهذان الرﻣزان سيتم دﻣجهما
ﻓﻲ رﻣز واﺣد ﺟديد يحمل ﻣجموع تكراراتهما أي
 62598=14722+47876ﻣرة.
عدد الﺒايتات الكلﻲ لملف هاﻣلت هو  191734بايت )رﻣز(.
"تستخدم نظرية المﻌلوﻣات تﻌﺒير اﻻنتروبﻲ )المقياس( ) (entropyلقياس
كمية المﻌلوﻣات التﻲ تم ترﻣيزها ﻓﻲ الرسالة .تم استﻌارة كلمة انتروبﻲ ﻣن
الديناﻣيكا الحرارية ) ،(thermodynamicsولها ﻣﻌنى ﻣﺸابه .كلما كان
اﻻنتروبﻲ لرسالة ﻣا أعلى ،كلما كانت كمية المﻌلوﻣات التﻲ تحتويها هذه
الرسالة أكﺒر .يﻌرف اﻻنتروبﻲ لرﻣز ﻣا باللوغاريتم الثنائﻲ السالﺐ
ﻻﺣتماله .لتحديد ﻣحتوى المﻌلوﻣات لرسالة بالـ  ،bitsنﻌرف اﻻنتروبﻲ
باستخدام لوغاريتم اﻷساس  2على النحو:
Number of bits = - Log base 2 (probability) (1)"[9].
ﻣن الﻌﻼقة ) (1وعند ﺣساب اﻻنتروبﻲ لرﻣز المساﻓة ذو اﻻﺣتمال
 0,2497 =191734/47876نجد:
- Log base 2 (0,2497) = 2,0017
وهذا يﻌنﻲ أننا سنحتاج  2 bitsتقريﺒا ً لتمثيل هذا الرﻣز عند الضغط
باستخدام اﻻنتروبﻲ ،أﻣا ﻣن أﺟل الرﻣز  eذو اﻻﺣتمال =191734/14722
0,0768
- Log base 2 (0,0768) = 3,7027
أي أننا سنحتاج  3,7 bitsتقريﺒا ً لتمثيل الرﻣز  eباستخدام اﻻنتروبﻲ.
وسيكون عدد الرﻣوز الجديدة هو  219125=7÷8×191734رﻣز
واﺣتمال الرﻣز الجديد اﻷكثر تكرارا ً هو 0,2857=219125/62598
- Log base 2 (0,2857) = 1,8074
وبالتالﻲ يلزﻣنا  1,8 bitتقريﺒا ً لتمثيل الرﻣز الجديد باستخدام اﻻنتروبﻲ.

.5

الدراسة التحليلية

لتحليل عمل الطريقة المقترﺣة ،سنقوم أوﻻً بدراستها ﻣع طرق الضغط
اﻹﺣصائية التقليدية وﻣن ثم نقوم بمقارنة الفرق بين هذه الطرق وطريقة
الضغط باستخدام القاﻣوس  ،LZWﻣن أشهر طرق الضغط اﻹﺣصائية هﻲ
طريقة هاﻓمان  Huffmanﺣيﺚ يتم إسناد رﻣز ﻣضغوط لكل ﻣحرف ﺣسﺐ
تكراره ﺣيﺚ تصﺒح الرﻣوز اﻷكثر تكرارا ً رﻣوز ﻣضغوطة بأقل عدد ﻣن الـ
 bitsبينما تصﺒح الرﻣوز اﻷقل تكرارا ً رﻣوز ﻣضغوطة بﻌدد أكﺒر ﻣن الـ
 bitsﻓمثﻼً يمكن ان يصﺒح الرﻣز اﻷكثر تكرارا ً رﻣز ﻣضغوط بـ  bitواﺣد
أو باثنان ﻣن الـ  bitsوهنا يحصل الضغط ﺣيﺚ أن الرﻣز اﻷكثر تكرارا ً
الذي كان  8 bitsأصﺒح  bitأو  2 bitsولكن يﻌيﺐ هذه الطريقة أنها تسند
عدد صحيح ﻣن الـ  bitsلكل رﻣز ﻣضغوط وبالتالﻲ إذا كان اﻻنتروبﻲ
للرﻣز اﻷكثر تكرارا ً هو  1,7 bitعلى سﺒيل المثال عندها لن نستطيع
ترﻣيزه بـ  1,7 bitباستخدام طريقة هاﻓمان وإنما بـ  2 bitsﻷنه وكما أسلفنا
ﻓإن طريقة هاﻓمان تضع عدد صحيح ﻣن الـ  bitsلكل رﻣز ﻣضغوط ﻣما
يﻌنﻲ ضياع  0,3 bitﻣع كل رﻣز ﻣضغوط ،وهنا تﺒرز طريقة أﻓضل
للضغط وهﻲ الترﻣيز الحسابﻲ  Arithmetic Codingالتﻲ تقوم بترﻣيز
كل ﻣحرف ﺣسﺐ اﻻنتروبﻲ تماﻣا ً وبالتالﻲ إذا كان اﻻنتروبﻲ للرﻣز اﻷكثر
تكرارا ً هو  1,7 bitﻓإن هذا الرﻣز سيتم ترﻣيزه بـ  1,7 bitتماﻣا َ دون زيادة
أو نقصان عند الضغط باستخدام طريقة الترﻣيز الحسابﻲ ﺣيﺚ تقوم هذه
الطريقة بتمثيل الملف المضغوط النهائﻲ برقم كﺒير ﺟدا ً وداخل هذا الرقم
يكون كل ﻣحرف ﻣمثل ﺣسﺐ اﻻنتروبﻲ الخاص به تماﻣا ً ولذلك ﻓإن طريقة
الترﻣيز الحسابﻲ تﻌد ﻣن أشهر طرق اﻻنتروبﻲ ،وﻣن أﺟل رواية هاﻣلت
كان الرﻣز اﻷكثر تكرارا ً هو المساﻓة ) (ASCII 32بﻌدد  47876ﻣرة يليه

وبما أن الرﻣوز الجديدة لها اﺣتماﻻت أكﺒر ﻣن الرﻣوز اﻷصلية ﻓإنها
ستحتاج إلى عدد  bitsأقل لتمثيلها ،ﻓفﻲ ﺣين كان يلزﻣنا ﻓﻲ الﺒيانات
اﻷصلية  2 bitsلترﻣيز  47876رﻣز و 3,7 bitsلترﻣيز  14722رﻣز
أصﺒح لدينا  62598رﻣز ُﻣرﻣزة بـ  1,8 bitﻓﻲ الﺒيانات الجديدة وهو ﻣا
يﻌتﺒر تحسين لنسﺒة الضغط إذا قمنا بالضغط باستخدام طريقة الترﻣيز
الحسابﻲ.
تتفوق طريقة  LZWعلى طرق اﻻنتروبﻲ بأنها تقوم بترﻣيز ﻣجموعة ﻣن
المحارف ﻣﻌا ً وليس كل ﻣحرف ﻣنفردا ً كما هو الحال ﻓﻲ الطرق اﻹﺣصائية
التقليدية ،ﻓالرﻣز المضغوط الذي كان يسند لمحرف واﺣد ﻓﻲ طريقة هاﻓمان
أو طريقة الترﻣيز الحسابﻲ أصﺒح هذا الرﻣز المضغوط يسند لكلمة أو ﺟملة
بأكملها ﻓﻲ طريقة  LZWوهو ﻣا يﻌتﺒر نقلة نوعية ﻓﻲ عالم ضغط
النصوص.
الجدول  : 4ﻣراﺣل تﺸكل الكلمات ﻓﻲ قاﻣوس .LZW
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وهكذا نجد أنه بحسﺐ ﻣراﺣل تﺸكل القاﻣوس ﻓﻲ المرة اﻷولى التﻲ تصادف
بها خوارزﻣية  LZWكلمة _) _theأي ﻣساﻓة  theﻣساﻓة( سيتم إخراج
المساﻓة برﻣز ﻣضغوط وﺣجز رﻣز ﻣضغوط للمساﻓة و tأي  _tوعند ورود
كلمة _ _theﻣرة أخرى سيتم إخراج  _tوﺣجز  _thوﻓﻲ المرة الثالثة سيتم
إخراج  _thوﺣجز  _theوﻓﻲ المرة الرابﻌة سيتم إخراج  _theوﺣجز
_ _theويكون اكتمل تﺸكل كلمة _ _theﻓﻲ القاﻣوس وﻓﻲ المرات القادﻣة
التﻲ ترد كلمة _ _theسيتم إخراﺟها برﻣز ﻣضغوط واﺣد ﻣن  9إلى 15
 bitsوﺣجزها ﻣع المحرف الذي يليها ﻓﻲ رﻣز ﻣضغوط ﺟديد.
اﻵن وعند ورود كلمة _ _thereوبسﺒﺐ وﺟود المقطع  _theﻣسﺒقا ً ﻓﻲ
القاﻣوس سيتم إخراج  _theوﺣجز  _therوﻓﻲ المرة التالية التﻲ ترد ﻓيها
كلمة _ _thereسيتم إخراج  _therوﺣجز  _thereوعند ورود كلمة
_ _thereﻣرة أخرى سيتم إخراج  _thereوﺣجز كلمة _ _thereبرﻣز
ﻣضغوط ﺟديد وبهذا نﻼﺣظ أن تﺸكل الكلمات الجديدة أصﺒح يحتاج إلى
ﻣرات أقل بسﺒﺐ وﺟود ﻣقاطع ﻣتطابقة سابقة ﻓﻲ القاﻣوس وبنفس الطريقة
تتﺸكل الجملة _ _there_isوالجملة _ _there_areﻓفﻲ كل ﻣرة تجد
الخوارزﻣية ﻣقطع ﻣتطابق ﻓﻲ القاﻣوس يتم إخراج هذا المقطع وﺣجزه ﻣع
المحرف التالﻲ برﻣز ﺟديد ﻓﻲ القاﻣوس ،وبهذا الﺸكل تستغل الخوارزﻣية
خصائص اللغة وخصائص الﺒيانات لتحقيق أكﺒر ربح وإخراج أكﺒر قدر ﻣن
المحارف المتطابقة برﻣز ﻣضغوط واﺣد ﻣن  9إلى  ،15 bitsﻓالخوارزﻣية
نهمة وﻻ تتوقف أبدا ً وتستمر بإضاﻓة ﻣحرف ﺟديد ﻓﻲ كل ﻣرة لتﺸكيل كلمة
أو ﺟملة ﺟديدة ،ﻓﺒﻌد ورود بضﻌة ﻣئات ﻣن كلمات النص المراد ضغطه
سنجد أن كلمات النص بدأت بالتﺸكل داخل القاﻣوس ولذلك تمت تسميته
بالقاﻣوس وبﻌد ورود بضع ﻣئات أخرى ﻣن الكلمات سنجد ليس ﻓقط كلمات
وإنما الجمل المكررة بالنص داخل القاﻣوس.
ولذلك لن يكون ﻣن الﻌدالة المقارنة بين طريقة تضغط كلمات وﺟمل
وطريقة تضغط كل ﻣحرف بمفرده كما هو الحال ﻓﻲ هاﻓمان أو الترﻣيز
الحسابﻲ ﻷن الغلﺒة ستكون بكل سهولة للطريقة التﻲ تضغط ﻣجموعة ﻣن
الرﻣوز )كلمات ،ﺟمل( ،ﻓالرﻣز المضغوط الذي كان يتم إسناده لمحرف
واﺣد ﻓﻲ الطرق اﻹﺣصائية أصﺒح يسند إلى كلمة أو ﺟملة كاﻣلة ﻓﻲ طريقة
.LZW
وﻓﻲ ﻣثالنا السابق نجد أن الجملة _ _there_areالمكونة ﻣن أﺣد عﺸر
ﻣحرف قد تم ترﻣيزها برﻣز ﻣضغوط ﻣن  9إلى  ،15 bitsأي أن 88 bits
قد تم ضغطها ﻓﻲ  ،15 bitsاﻷﻣر الذي يﻌتﺒر ﻣستحيﻼً ﻓﻲ الطرق
اﻹﺣصائية وطرق اﻻنتروبﻲ.
ولذلك وبالرغم ﻣن أننا سنحصل على تحسين ﻓﻲ نسﺒة الضغط عند استخدام
استﺒدال الرﻣوز ﻣع الطرق اﻻﺣصائية واﻻنتروبﻲ إﻻ أن هذا التحسين
سيكون أضﻌف عند المقارنة بالتحسين الذي سنحصل عليه عند استﺒدال
الرﻣوز والضغط باستخدام طريقة .LZW
اﻵن وبالﻌودة إلى الطريقة المقترﺣة ﻓإن الرﻣزين التالين ﻣن ﺣيﺚ التكرار
سيتم استﺒدالهما برﻣز ﺟديد واﺣد ،أي أن الرﻣز  tوالرﻣز  oسيتم دﻣجهما
برﻣز واﺣد يحمل ﻣجموع تكراراتهما وهكذا ﺣتى يتم استﺒدال ﺟميع الرﻣوز.

ﻓﻲ الجدول ) (5نوضح آلية استﺒدال الرﻣوز ﻣن أﺟل الرﻣوز الﻌﺸرين
اﻷولى ﻓﻲ رواية هاﻣلت ﻣرتﺒة ﻣن ﺣيﺚ التكرار ﻣن اﻷكثر إلى اﻷقل.
وعلى سﺒيل المثال ﻓﻲ ﻣطلع رواية  Hamletتوﺟد الجملة:
OF

PRINCE

HAMLET,

THE TRAGEDY
DENMARK

OF

وﻣا يقابلها ﻣن أرقام رﻣوز :ASCII
<84><72><69><32><84><82><65><71><69><68><89
><32><79><70><32><72><65><77><76><69><84><4
<>4><32><80><82><73><78><67><69><32><79><70
>32><68><69><78><77><65><82><75
وهنا تجدر اﻹشارة إلى أنه ﻓﻲ نظام الترﻣيز  ASCIIتكون الحروف
الكﺒيرة باللغة اﻹنكليزية لها أرقام رﻣوز ﻣختلفة عن الحروف الصغيرة ﻓقد
تم إسناد اﻷرقام ﻣن  65وﺣتى  90للحروف اﻹنكليزية الكﺒيرة ﺣسﺐ ترتيﺒها
اﻷبجدي ﻣن  Aﺣتى  Zوتم إسناد اﻷرقام ﻣن  97وﺣتى  122للحروف
اﻹنكليزية الصغيرة ﺣسﺐ ترتيﺒها اﻷبجدي ﻣن  aﺣتى  zكما هو ﻣوضح
بالجدول ).(3
الجدول  :5طريقة استﺒدال الرﻣوز.
الرمز اﻷصلي
8 bits

ASCII

الرمز الجديد 7
bits

الـ  bitالمميز

المساﻓة
e
t
o
a
s
n
h
i
r
l
d
تغذية السطر
u
m
.
y
,
w
f

32
101
116
111
97
115
110
104
105
114
108
100
10
117
109
46
121
44
119
102

0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

ستتم عملية استﺒدال الرﻣوز بكتابة الرﻣوز الجديدة  7 bitsإلى الملف اﻷول
والـ  bitsالمميزة إلى الملف الثانﻲ ،وستكون الرﻣوز الجديدة على النحو
التالﻲ:
><14><13><21><0><14><24><15><20><21><25><25
<0><17><22><0><13><15><19><20><21><14><8><0
>><21><24><14><23><24><21><0><17><22><0><25
><21><23><19><15><24><22
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وﻣع كتابة كل رﻣز  7 bitsستتم كتابة الـ  bitالمميز لكل رﻣز إلى الملف
الثانﻲ ،وستكون الـ  bitsالمميزة للرﻣوز السابقة على النحو التالﻲ:
1100110000100010110110110000000000010110
وبﻌد إﺟراء عملية استﺒدال الرﻣوز سيتم دﻣج الملفين بملف واﺣد نهائﻲ
وضغط رﻣوز  7 bitsباستخدام خوارزﻣية الضغط  LZWأﻣا ﻓﻲ طرف
اﻻستقﺒال وبﻌد ﻓك ضغط الملف النهائﻲ يتم ﻓصل الملفين ﻣجددا ً ﺣيﺚ يتم
قراءة عدد الرﻣوز الذي تم إرساله بالترويسة وتقوم ﺣلقة  forبقراءة الﻌدد
المحدد ﻣن الرﻣوز والتوقف عند انتهاء الﻌدد وبهذا يكون انتهى الملف اﻷول
وﻣن ثم يتم قراءة  bitsبنفس عدد الرﻣوز ونكون ﺣصلنا على الملف الثانﻲ
وبﻌدها تتم قراءة الرﻣوز اﻷكثر تكرارا ً ﻣن الترويسة واسناد الرﻣوز الجديدة
لها ﺣسﺐ تكراراها وبﻌدها تتم عملية استﻌادة الﺒيانات اﻷصلية ﻣن خﻼل
قراءة كل رﻣز  7 bitsﻣن الملف اﻷول ﻣع الـ  bitالمميز له ﻣن الملف
الثانﻲ واستﻌادة الرﻣز اﻷصلﻲ ﻓفﻲ ﻣثالنا السابق ستتم قراءة الرﻣز ><14
ﻣن الملف اﻷول والـ  1 bitﻣن الملف الثانﻲ واستﻌادة الرﻣز اﻷصلﻲ
> <84أو الحرف  Tوهكذا ﺣتى تتم استﻌادة كل الرﻣوز اﻷصلية.

.6

الشكل  :2ﻣقارنة نسﺐ الضغط للخوارزﻣيات المدروسة.

الﻨتائج

هنا نستﻌرض النتائج لكل ﻣن خوارزﻣية  LZWلوﺣدها وخوارزﻣية
 LZWﻣع استﺒدال الرﻣوز.

باستخدام خوارزﻣية  LZWكانت نسﺒة ضغط رواية قصة ﻣدينتين هﻲ
 %49,546ونسﺒة ضغط رواية هاﻣلت هﻲ  %52,892أﻣا نسﺒة ضغط
رواية الﺒؤساء ﻓكانت .%49,539

ﻓﻲ الجدول ) (6نستﻌرض ﻣقارنة بين ﺣجوم الملفات المدروسة الثﻼثة قﺒل
الضغط وبﻌد الضغط باستخدام كل ﻣن خوارزﻣية  LZWعلى الﺒيانات
اﻷصلية وخوارزﻣية  LZWعلى الﺒيانات المﺒدلة.

بينما كانت نسﺒة الضغط باستخدام الطريقة المقترﺣة لرواية قصة ﻣدينتين
هﻲ  ،%57,227ونسﺒة ضغط رواية هاﻣلت هﻲ  %57,206أﻣا نسﺒة
ضغط رواية الﺒؤساء ﻓهﻲ .%56,45

الجدول :6ﻣقارنة بين أﺣجام الملفات المدروسة.

ﻓﻲ الشكل ) (3تمت المقارنة بين زﻣن الضغط باستخدام خوارزﻣية LZW
لوﺣدها وخوارزﻣية  LZWﻣع استﺒدال الرﻣوز بالثانية وﻓﻲ الشكل )(4
تمت ﻣقارنة زﻣن ﻓك ضغط خوارزﻣية  LZWلوﺣدها ﻣع زﻣن ﻓك ضغط
خوارزﻣية  LZWﻣع استﺒدال الرﻣوز بالثانية.

LZWproposed

LZW

الحجم اﻷصلي

328 KB

387 KB

769 KB

The Tale of
Two cities

80.1 KB

88.2 KB

187 KB

Hamlet

512 KB

594 KB

1.14 MB

Les
Misérables

أﻣا ﻓﻲ الشكل ) (2نستﻌرض ﻣقارنة بين نسﺒة الضغط لكل ﻣن خوارزﻣية
 LZWعلى الﺒيانات اﻷصلية وخوارزﻣية  LZWعلى الﺒيانات المﺒدلة
ﺣيﺚ تم ﺣساب نسﺒة الضغط ﻣن خﻼل الﻌﻼقة ) (2المقتﺒسة ﻣن
المرﺟع]:[9
)(2

( 1 – ( compressed size / raw size ) ) × 100

الشكل  :3ﻣقارنة أزﻣنة الضغط للخوارزﻣيات المدروسة.
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. ﻣقارنة أزﻣنة ﻓك الضغط للخوارزﻣيات المدروسة:4 الشكل
 لرواية قصة ﻣدينتينLZW ﺣيﺚ كان زﻣن الضغط باستخدام خوارزﻣية
 ثانية1,172  ثانية ولرواية الﺒؤساء0,172  ثانية ولرواية هاﻣلت0,828
بينما كان زﻣن الضغط باستخدام الطريقة المقترﺣة لرواية قصة ﻣدينتين
. ثانية1,391  ثانية ولرواية الﺒؤساء0,219  ثانية ولرواية هاﻣلت1,109
 لرواية قصة ﻣدينتين ﻓهوLZW أﻣا زﻣن ﻓك الضغط باستخدام خوارزﻣية
 ثانية0,484  ثانية ولرواية الﺒؤساء0,047  ثانية ولرواية هاﻣلت0,218
بينما كان زﻣن ﻓك الضغط باستخدام الطريقة المقترﺣة لرواية قصة ﻣدينتين
. ثانية0,891  ثانية ولرواية الﺒؤساء0,141  ثانية ولرواية هاﻣلت0,578

اﻻستﻨتاجات

.7

وﻣنه نجد أنه بتغيير طﺒيﻌة الﺒيانات ﻣن خﻼل استﺒدال الرﻣوز بالطريقة
المقترﺣة ﺣصلنا على تحسين ﻓﻲ نسﺒة ضغط الﺒيانات بنسﺒة تتراوح ﻣن
 وﺣصلنا على زيادة بسيطة ﻓﻲ كل ﻣن زﻣن الضغط،%7  وﺣتى%5
وزﻣن ﻓك الضغط بسﺒﺐ إضاﻓة ﻣرﺣلة استﺒدال الرﻣوز والزﻣن الذي
.تستهلكه
وبما أن هذه الخوارزﻣيات ﻻ تستخدم عندﻣا يكون الزﻣن أﻣرا ً ﺣاسما ً وذلك
ﻷن هذه الخوارزﻣيات باﻷصل وبدون أي إضاﻓات تستهلك الكثير ﻣن الزﻣن
ﻓﻲ ﻣﻌالجة وإخراج الرﻣوز المضغوطة )بناء شجرة كما ﻓﻲ خوارزﻣية
هاﻓمان أو الحسابات الرياضية كما ﻓﻲ الترﻣيز الحسابﻲ أو بناء القاﻣوس كما
( وهﻲ تستخدم بﺸكل عام بغرض الضغط قﺒلLZW ﻓﻲ خوارزﻣية
اﻹرسال لتخفيض زﻣن اﻹرسال أو بغرض اﻷرشفة ﺣيﺚ يكون وسيط
التخزين هو الﻌنصر اﻷهم وليس الزﻣن لذلك ﻓإن استهﻼك بﻌض الزﻣن
اﻹضاﻓﻲ ﻣقابل التوﻓير ﻓﻲ وسيط التخزين أو تخفيض زﻣن اﻹرسال يﻌتﺒر
.ً أﻣرا ً ﻣناسﺒا
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Abstract—This paper presents a study of a method to change the nature of the data by processing and replacing
symbols in the pre-compression stage allowing to increase the frequency of symbols in the data to be compressed
using one of the known compression algorithms, as this method replaces the most frequent symbol and the next most
frequent symbol with one symbol carrying a sum of Their occurrences, then the next most frequent symbol with the
one that is next to it is replaced with another symbol carrying the sum of their occurrences, and so on until all the
symbols are replaced, this makes the number of the new symbols is half the number of the original ones, here in this
research the ASCII coding system (American Standard Code for Information Interchange) has been studied. which
consists of 256 characters of eight bits each, and to ensure that the data is not lost, each symbol has been referenced
by one distinct bit written in a separate file, this bit will make restoring the original symbols possible. in the end, the
two files merge together and seven-bits symbols are compressed using the LZW compression algorithm, the result is
the final file contains more frequent symbols than the original file, as for decompression, it takes place in the
opposite way, as the file is first decompressed using the LZW algorithm, and then the two files are separated from
each other and a seven-bit symbol is read from the first file with a bit from the second file in order to restore the
original symbol until all the original ASCII symbols are restored, also there is a comparison between one of the
algorithms that compresses using entropy like Arithmetic Coding and LZW, and why will LZW give better results
than usual statistical methods like Huffman or Arithmetic Coding.
Keywords— Compression Ratio, Lossless Compression, Symbol Replacement, Algorithm, Entropy.

