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الرابعالفصل 

تقنيات الضغط
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الضغط الفاقد والضغط غير الفاقد
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RLEطريقة 

لـاختصارهيRun Length Encodingالتعدادبطولالترميزتعنيو.

مصدريالالالصنفومنفاقدةغيرضغططريقة.

الـفيهيتكررالذيللنوعمناسبةوهيوسريعةالطرقوأسهلأبسطمنBytes

.بكثرةالواحد

المنسلسلةتبديلعلىالطريقةهذهتعتمدBytesبعددالمتكررةالبياناتمنأو

.إحداهاتاركةتكرارها

يزيدهامنالواحدةبطولسالسلعلىالملفيحتويعندمافقطفعالةالطريقةهذه

.مراتثالثمنأكثرالرمزفيهايتكررأيثالثةعن

مثل,دالواحالملففيالمتكررةالبياناتمنالسالسلكثرتإذاجدا  مناسبةهي

.راغاتالفمنالكثيرفيهاصفحةأوالبياضمنالكثيرتحتويالتيالصور



RLEطريقة 

:مثال

المنمجموعةعلىيحتويملفBytesالتاليالشكلعلى:

RRRDRRRRRRCCCCCCC

طريقةباستخدامالضغطنسبةاحسبثم,الضغطعمليةبعدشكلهيصبحكيفوضحRLE

:يصبحالملفشكل:الحل

R*3DR*6C*7أصبحالضغطبعدالملفحجموبايت17يساويكاناألصليالحجم

1.7=10/17تساويالضغطنسبةفتصبح،بايتواحدهي*إشارةأيضاألن,بايت10



Quad Treeطريقة الضغط 



Quad Treeطريقة الضغط 
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خدامها؟ما هي أهم تنسيقات ملفات الرسوم النقطية؟ ومتى يتم است

تب على يستخدم هذا التنسيق في حالة استخدام الصورة كخلفية لسطح المك: BMPتنسيق 

أجهزة الحاسب الشخصي
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ات التي خوارزمية هوفمان لضغط الملفات حيث تُعتبر من أهم خوارزميات ضغط الملف

على عكس خوارزميات ضغط الملفات التي تعمل على(Bit)تعمل على مستوى البت 

(Byte)مستوى البايت 

خوارزمية هوفمان 

ذلك إعتماداً على نوع !! من حجم الملف%90إلى%20خوارزمية هوفمان توفر من 

جم الذاكرة الملف نفسه، حيث أن خورازمية هوفمان تعمل بكفاءة عالية وتوفر كثيراً من ح

لفيديو مقارنة في حالة الملفات النصية، لكن لها تأثيرها ليس بكبير على ملفات الصور وا

.بالملفات النصية 
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خوارزمية هوفمان 

حرفكلأنلديكالمعلوممننصي،ملفمعتتعاملأنكإعتبرالمقال،يتضحبالمثال

أوليس!!بت64فيبتات4تُخزنأنالممكنمن!ذلكفيفكر،(بت8)بايتفييخزن

فيرفالحتخزينالممكنمنأنهفيتكمنالفكرة!!الذاكرة؟هووجداً مهملموردتبذيراً 

:التاليالمثالفيكمابتات8منأقل

،بت80=8*10حجمهاذاكرةفيسيخزنالنصهذا:abcabcabcaالنصلديناليكن

ً هذايُعدو،أحرف10منيتكونالنصو،بتات8يأخذحرفكلألنلماذا؟ فيإسرافا

:كاالتيفقطبت2فيحرفكليُخزنأنباإلمكانالموارد،إستخدام

البت الحرف

01 a

10 b

11 c
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خوارزمية هوفمان 

كانملفبتخزينقمناحيثكبيرفرقوهذابت20=2*10فيللتخزينقابلالملفأنأي

.فقطبت20فيبت80يأخذ

4مكررةaالـأنوبما،0الـوهوفقطواحدبتطريقعنaالـتمثيلباإلمكانكذلك

أنهأي،أخرىبت4وفرناقدنكونفقطواحدبتطريقعنaالـبتمثيلعندئذمرات،

.بت20منبدالفقطبت16حجمهاذاكرةفيالملفحفظيمكننا

الجواب؟aالـعنبدالً 0بالبتbالحرفمثلناأنفرقيشكلهلنفسهيطرحالذيالسؤال

ً يُشكل.نعم منأقلوهيفقطبت3سنوفرأنناأيفقط،3هوbالـحرفتكرارألنفرقا

.0بالـaالـحرفمثلناحالةفينوفرهاالتي

نكون قد (Bits)من هذا نخلص إلى أنه كلما مثلنا العدد األكثر تكراراً بأقل عدد من البتات 

.  وفرنا ذاكرة أكبر
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Huffmanهوفمانشجرة Tree) :)

ننشئكيف.هوفمانشجرةبناءعليكيجبعنهالضغطفكأوملفبضغطالقيامقبل

!!هوفمان؟شجرة

abeecbedcbaeddcbeeabeaالنصلديناليكن

a=4،b=5،c=3،d=3،e=7:حرفكلتكرارإحسبأوالً 

ً كّون1. تكرارورقةكلفيضعو(عقد)أوراق5كونأيلديك،التياألحرفبعددأوراقا

.تمثلهالذيالحرف

.تكرارينأصغرلهماعقدتانإختر2.

.جديدةلعقدهإبنتانإجعلهما3.

.(كرارينتأقلصاحبتاالعقدتينتكراري)التكرارينمجموعفيهاضعالجديدةالعقدةهذه4.

.الجذروهيواحدهعقدةعلىتحصلحتىالعمليةهذهطبق5.

ً عقدهُكلرقّم6. شمالكانتوإذا1الرقمتأخذأخرىعقدةيمينكانتإذالموضعها،وفقا

.0الرقمتأخذأخرىعقدة

الملفاتطضغعمليتيتطبيقباإلمكانوهوفمانشجرةأنشئتقدتكونخطواتالستبهذه

.عليهاالضغطوفك
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خوارزمية هوفمان 



3-23

خوارزمية هوفمان 

:البياناتضغط

العقدقامبأرحرفكلنمثلالضغطعمليةفيعقدة،كلوترقيمهوفمانشجرةإنشاءبعد

في،زرالجحتىالمعنيالحرفتكرارتحويالتيالعقدةمنطريقنافينقابلهاالتي

000بالبتاتaالحرفنمثل(a)رقماعالهالشكل

نمأقلعدداً تكراراً األكثرالحرفتعطيالشجرةأنونالحظ001بالبتاتeوالحرف

.هوفمانخوارزميةطريقعنبالضغطقمناوهكذاالبتات،
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خوارزمية هوفمان 

:الضغطفك

.الضغطمنناتجةبتاتسلسلةلدينايكوناالمربادئفيالضغط،لفك

.الجذرعندقفخطوةأول1.

إذهب0كانإذابتأولإلىانظروالضغطمنالناتجةالبتاتسلسلةإلىأنظر2.

.الجذريمينللعقدةإذهب1كانتإذاوالجذريسارالعقدةإلى

ً تحرككلفي3. العقدةساريإذهبصفراً كانإذاالثانيالبتإلىأنظريساراً،أويمينا

.عليها،تقفالتيالعقدهيمينإذهب1كانوإذاعليهاتقفالتي

.تمثلهالذيالحرفاكتبوورقةإلىتصلحتىهكذاإستمر4.

.بتآخرإلىتصلحتىالعمليةنفسكرروعد5.

جزنااوقدنكونبهذاو.(الضغطفككتأي)المطلوبالنصإلىوصلتقدتكونهكذا

ً والضغطوفكالملفاتبضغطتقوموكيفهوفمانخوارزمية .وفمانهلخوارزميةفقا

hufman.ppt
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 وضع  1977في عامAbraham LempelوJakob Ziv ما يدعى اليومLZ 

family 

LZ77 ،تستخدم عموما في ضغط النصوصLZ78 تستخدم عموما لضغط

البيانات الثنائية

-عدل 1984في عامTerry Welch خوارزميةLZ78  والنتيجة كانت

.التي تستخدم كثيرا اليومLZWخوارزمية 

LZW



LZW

  إحدى الخوارزميات األكثر شيوعا

وهي ال تؤدي إلى فقدان بالبيانات قادرة على العمل مع أي نوع من البيانات

.سريعة في الضغط وفك ضغط البيانات

LZWخوارزمية معتمدة على القاموس

كل مرة تقوم فكرة الخوارزمية على وضع رمز لكل سلسلة محرفية جديدة، في

.ينتج فيها رمز جديد يتم إضافة السلسلة إلى القاموس

256ل عند ضغط ملف ما تقوم الخوارزمية بتهيئة القاموس حيث تضع في أو

التي يمكن أن توجد في  ASCIIمجموعة محارف ( 255إلى 0من )مدخل 

.الملف ثم تضاف السالسل المحرفية إلى القاموس



LZW

 أحد أسباب كفاءةLZW    هو أنها ال تحتاج إلى حفظ القاموس مع الملف

مكن المضغوط من أجل فك ضغط الملف مما يوفر في حجم التخزين، حيث ي

.بناء القاموس بشكل مشابه لمرحلة الضغط

حول كل تقوم خوارزمية فك الضغط بإضافة السالسل الجديدة إلى القاموس وت

.جرمز إلى السلسلة المقابلة له في القاموس وترسل السلسلة إلى الخر



LZW,  TIFF&GIF

 تعمل خوارزميةLZWهذا بشكل جيد مع البيانات التي تحوي سالسل متكررة ل

عند ضغط نص %( 50حوالي )السبب يصل مستوى الضغط إلى نسبة عالية 

.باللغة االنكليزية

 تستخدم خوارزميةLZW لضغط الصور أيضا، حيث توجد في كل منGIF و

TIFF

 فيTIFF تجمع معطيات البيكسل في بايتات قبل أن ترسل إلىLZW لذلك فإن

قيم قد تكون جزء من قيمة البيكسل أو قيمة بيكسل أوLZWالبايتات المصدرية لـ 

.وعدد قنوات األلوان, عدة بيكسالت وهي تعتمد على عمق بيتات الصورة



LZW,  TIFF&GIF

 تقومLZWرة بعمل جيد في ضغط الصور ذات قيم مختلفة من عمق الصو

.بت24, 8, 1

ضغط يمكن للصورة ذات التشوه أو الضجيج أن تخفض بشكل ملحوظ معدل

LZW .

انت لزيادة كفاءة الضغط ، يمكن أن نقول أنه إذا كإزالة الضجيجويوصى ب

ها إلى صيغة تضغط بشكل جيد في صيغتها الحالية فيجب تحويلالبيانات ال

.أخرى تسمح بضغط أفضل


