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 سازي اطالعاتفشرده 

 

اکثر فايل های موجود بر روی اينترنت با استفاده از نرم افزارهائی 

 مستقر FTP فشرده و بر روی سرويس دهندگان WinZipنظير 

. تا کاربران بتوانند با سرعت مناسب اقدام به دريافت آنها نمايند

رين  يکی از متداولترين و سهل الوصول تZIPفايل های فشرده 

با فشرده نمودن فايل ها امکان . نوع فايل های فشرده می باشند

در موارديکه سرعت " ارسال سريعتر آنها بر روی اينترنت خصوصا

پس از دريافت . خط ارتباطی کاربران باال نباشد ، فراهم می گردد

فايل های فشرده با استفاده از نرم افزارهای مربوطه نظير 
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WinZipاز حالت فشرده (  به حالت اوليه تبديل  می بايست آنها را

 .کرد) خارج گردند 

 بوده و  هدف از فشرده نمودن فايل ها کاهش ظرفيت فايل ها

فايل به حالت اوليه " در زمان استفاده از فايل می بايست مجددا

 هائی از فايل با استفاده از بيتدر فرآيند فوق . برگردانده شود

الگوريتم هائی خاص ، از فايل حذف و زمينه کاهش ظرفيت فايل 

در زمان استفاده از فايل با استفاده از الگوريتم . فراهم خواهد شد

فشرده سازی عمليات معکوس انجام و فايل به حالت اوليه خود 

در ادامه به برخی از روش های فشرده . اهد شدبرگردانده خو

 .سازی اطالعات اشاره خواهد شد

 يافتن افزونگی در فايل
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دارای افزونگی ) با محتويات متفاوت ( اکثرفايل های کامپيوتری 

اين نوع فايل ها دارای اطالعات تکراری زيادی . اطالعات می باشند

  طالعات تکراریبرنامه های فشرده سازی اطالعات ، ا. می باشند

موجود در فايل ها را بر اساس الگوريتم های مربوطه حذف می 

اطالعات تکراری " پس از تشخيص اطالعات تکراری ، صرفا. نمايند

يک بار در فايل تکرار و و در ساير موارد، از مکانيزمهای خاصی 

 .برای عدم تکرار استفاده می گردد

ی خالی ، يک نقطه و يک  فضا١٦ حرف ، ٦١ کلمه ، ١٧جمله زير از 

dash تشکيل شده است ، : 

"Ask not what your country can do for you -- 

ask what you can do for your country." 
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اگر هر يک از حروف ، فضای خالی و حروف خاص ، يک واحد از 

 واحد از حافظه توسط عبارت ٧٩" حافظه را اشغال نمايند ، مجموعا

بمنظور  ) . ٦١ + ١٦+ ١ + ١ = ٧٩(واهد گرديد فوق استفاده خ

 افزونگی اطالعات در فايل را  کاهش ظرفيت فايل می بايست

با مشاهده و بررسی عبارت فوق ، نتايج زير بدست . بررسی کرد

 :می آيد 

 . ، دو مرتبه تکرار شده است "ask"کلمه  •

 . دو مرتبه تکرار شده است  ،" what"کلمه  •

 .مرتبه تکرار شده است ، دو " your"کلمه  •

 .، دو مرتبه تکرار شده است " country"کلمه  •

 . ، دو مرتبه تکرار شده است "can"کلمه  •

 .، دو مرتبه تکرار شده است " do"کلمه  •
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 .، دو مرتبه تکرار شده است " for"کلمه  •

 .، دو مرتبه تکرار شده است " you"کلمه  •

ت فوق ، با عدم لحاظ نمودن حروف بزرگ و کوچک درعبار

مشاهده می گردد که نيمی از اطالعات موجود در عبارت فوق ، 

با دقت در عبارت فوق و نحوه افزونگی . زائد و تکراری می باشند

اطالعات مشاهده می گردد که با دارا بودن نه کلمه 

ask,not,what,your,country,can، do، for   وyou می توان 

جام و در صورت لزوم و با پااليشی مناسبی از عبارت فوق را ان

در . عبارت اوليه را ايجاد نمود" استفاده از نه کلمه فوق ، مجددا

اين راستا و بمنظور ايجاد عبارت فوق کافی است به کلمات موجود 

 و جايگاه و تعداد تکرار هر  اشاره) نصف عبارت ( در بخش اول 
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ده در ادامه نحوه فشر. يک از آنها را در بخش دوم مشخص نمود

 .سازی اطالعات و بازسازی مجدد آنها بررسی می گردد

 فشرده سازی اطالعات

 الگوريتم اکثر برنامه های فشرده سازی از مدل ها ی متفاوت

،  " Ziv و Lempel" ايجاد شده توسط  مبتنی بر ديکشنری

منظور از . بمنظور کاهش ظرفيت فايل ها ، استفاده می نمايند

، روش های کاتولوگ نمودن بخش ديکشنری در الگوريتم فوق 

  سيستم استفاده شده برای سازماندهی. هائی از داده است 

ديکشنری متفاوت و در ساده ترين حالت می تواند شامل يک 

 با مراجعه مجدد به عبارت اشاره شده در  .ليست عددی باشد

بخش قبل ، کلمات تکراری را انتخاب و آنها را در ليست مرتب 
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پس از ايجاد ليست فوق . زير ايندکس می نمائيم شده ای بصورت 

، می توان در موارديکه از کلمات در عبارت استفاده می شود ، از 

 .اعداد نسبت داده شده و متناظر با آنها استفاده کرد

ديکشنری ايجاد شده برای عبارت اشاره شده در بخش قبل 

 :بصورت زير است 

١. ask  

٢. what  

٣. your  

٤. country  

٥. can  

٦. do  

٧. for  

٨. you  
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با توجه به ديکشنری ايجاد شده ، عبارت مورد نظر بصورت زير 

 :خوانده خواهد شد 

"1 not 2 3 4 5 6 7 8 -- 1 2 

8 5 6 7 3 4" 

برای بازسازی مجدد عبارت فوق ، الزم است الگوی معادل آن را 

برنامه . با توجه به ديکشنری استخراج و در محل مربوطه قرار داد

 از فرآيندهای مشابه برای بازسازی مجدد WinZipهائی نظير 

 .يک فايل و برگرداندن آن به شکل اوليه استفاده می نمايند

در فرآيند فشرده سازی عبارت اشاره شده در بخش قبل به 

چه ميزان ظرفيت فايل ) مطابق جدول باال ( شکل جديد آن 

عبارت فشرده شده ظرفيت " کاهش پيدا کرده است ؟ مطمئنا

در اين زمينه الزم . نسبت به عبارت اوليه خواهد داشت کمتری 
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است به اين نکته مهم اشاره گردد که ديکشنری ايجاد شده نيز می 

در مثال فوق ، عبارت اوليه برای . بايست بهمراه فايل ذخيره گردد

عبارت فشرده شده .  واحد حافظه نياز داشت ٧٩ذخيره سازی به 

 ،  )کلمات و اعداد ( د و ديکشنری  واح٣٧، ) بهمراه فضای خالی ( 

بدين ترتيب ظرفيت .  واحد حافظه را اشغال خواهند کرد٣٧نيز 

با توجه به اطالعات .  واحد حافظه خواهد رسيد ٧٤فايل فشرده به 

در رابطه با فشرده سازی عبارت " فوق مشاهده می گردد که عمال

نه الزم در اين زمي. فوق به موفقيت های بزرگی نائل نشده ايم 

جمله " يک "  صرفا  گردد که در مثال فوق ، است به اين نکته اشاره

 فرض کنيد جمله فوق بخشی از يک  . فشرده شده است  "

سخنرانی يک ساعته باشد ، بديهی است که در سخنرانی فوق 

با ايجاد سيستم . احتمال تکرار کلمات فوق بسيار زياد خواهد بود 
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 از آن در بخش های بعدی سخنرانی  ، زمينه استفاده ديکشنری

 جمالت  ميزان فشرده سازی" نيز وجود داشته و در ادامه قطعا

موجود در متن سخنرانی نتايج مطلوبتری را بدنبال خواهد داشت 

. 

 جستجو برای الگوها

در مثال ارائه شده ، تمام کلمات تکراری انتخاب و در ديکشنری 

ن مدل برای ايجاد در روش فوق ، ساده تري. قرار گرفتند

برنامه های فشرده سازی از مدل . ديکشنری استفاده شده است 

برنامه .متفاوت ديگر در اين زمينه استفاده می نمايند" های کامال

های فوق نسبت به کلمات متمايز، از يکديگر شناخت الزم را 

اين نوع . خواهند بود" الگو"بدنبال " نداشته و در اين راستا صرفا



 

 11 

ها بمنظور کاهش ظرفيت فايل ها ، با دقت الگوها را برنامه 

 در صورتيکه از   .انتخاب و آنها را در ديکشنری مستقر می نمايند

 با يک  ديدگاه فوق فرآيند فشرده سازی دنبال گردد ، در نهايت

ايجاد شده بود ، " متفاوت با آن چيزی که قبال" ديکشنری کامال

  .مواجه خواهيم بود

 شده در  ه فشرده سازی عبارت معروف اشارهاگر يک برنام

بخش قبل را بمنظور يافتن افزونگی ، پيمايش نمايد ، پس از دنبال 

، الگوئی جديد را ) ask not what your(نمودن بخشی از عبارت 

بوده که بدنبال آن يک " t"الگوی فوق حرف . تشخيص خواهد داد

در " ) . what "و" not"در کلمات . ( فضای خالی نيز قرار دارد

صورتيکه برنامه فشرده سازی الگوی فوق را در ديکشنری مستقر 

 و  "t" حرف  را در هر زمان که با" ١"نمايد ، می بايست يک عدد 
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يک فضای خالی بدنبال آن برخورد می نمايد ، در ديکشنری ثبت 

با ادامه پيمايش عبارت فوق توسط برنامه فشرده سازی ، . نمايد

 و فضای tحرف ( ردد که الگوی تشخيص داده شده مشاهده می گ

به ميزان قابل مالحظه ای در عبارت تکرار نشده ) خالی بدنبال آن 

و برای ثبت در ديکشنری واجد شرايط مناسب نخواهد بود ، بدين 

تزتيب الگوی تشخيص داده شده ناديده گرفته شده و عمليات 

 .يافتن الگوئی ديگر ، دنبال خواهد گرديد

می گردد ، " ou" متوجه الگوی  ادامه برنامه فشرده سازیدر 

در . ، تکرار شده است " country"و " your"الگوی فوق در کلمات 

صورتيکه عبارت مورد نظر يک فايل طوالنی بود ، ثبت و نوشتن 

الگوی فوق در ديکشنری می توانست به ميزان قابل توجه ای از 

ی از ترکيبات متداول ، يک" ou. "ظرفيت فايل را کاهش دهد
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 سازی  معيار برنامه فشرده.  در زبان انگليسی است  استفاده شده

در ادامه پيمايش . عبارتی است که در حال پيمايش آن است 

. عبارت فوق ، يک الگوی مناسبتر تشخيص داده خواهد شد

 تکرار  بوده که هر يک بدفعات" country" و  "your"الگوهای فوق 

ر هر يک از کلمات فوق در عبارت معادل ترکيب تکرا. شده اند

در چنين حالتی برنامه قشرده . است " your country"کلمات 

"را با الگوی " ou" موجود در ديکشنری برای الگوی entry  سازی

your country "عبارت ترکيبی . ، جايگزين می نمايد"can do 

for " رتبه پس از يک م. ( ، نيز در عبارت اصلی تکرار شده است"

your " و يک مرتبه پس از"you . ( " بدين ترتيب الگوی"can do 

for you "بنابراين می توان در عوض . نيز تکراری خواهد بود

. ، از يک عدد استفاده کرد) بهمراه قضای خالی (  حرف ١٥نوشتن 
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 حرف از ١٣، برای " your country"در صورت استفاده از الگوی 

تفاده می گردد ، بديهی است که الگوی فوق يک عدد معادل اس

و الگوی   "r country" الگوی   در عوض ناديده گرفته شده

برنامه . ، در ديکشنری ثبت می گردند" can do fo you " جديد

فشرده سازی فرآيند فوق را دنبال و پس از يافتن يک الگو ، 

کشنری  را انجام و الگوی واجدالشرايط را در دي محاسبات مربوطه

، " الگوريتم مبتنی بر ديکشنری "مهمترين ويژگی . ثبت خواهد کرد

 .قابليت تغيير الگوها در زمان فرآيند فشرده سازی است 

با توجه به الگوهائی تشخيص داده شده ، ديکشنری مربوطه بشکل 

در ديکشنری زير الگوهای تشخيص داده شده . زير خواهد بود 

 .استفاده شده است " __"اکتر ثبت و برای فضای خالی از کار
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١. ask__  

٢. what__  

٣. you  

٤. r__country  

٥. __can__do__for__you 

با توجه به ديکشنری فوق ، عبارت اشاره شده در بخش قبل 

 .بصورت زير فشرده می گردد

"1not__2345__--

__12354" 

 واحد حافظه را اشغال خواهند   ،٤١ ديکشنری   و١٨عبارت فوق  

 واحد حافظه ٧٩ب فايل حاوی عبارت اوليه فوق از بدين ترتي. کرد

روش استفاده شده .  واحد حافظه کاهش پيدا کرده است ٥٩به 
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بمنظور فشرده سازی عبارت فوق يکی از امکانات موجود بوده و 

 .می توان در اين راستا از روش های ديگر نيز استفاده کرد

  اطالعات را فشرده کرد ؟ تا چه ميزان می توان

 به عوامل متعددی  کاهش ظرفيت يک فايل ،) نسبت ( ان ميز

.  اندازه فايل و روش فشرده سازی بستگی دارد نوع فايل ،: نظير 

 حروف و کلمات الگوهای مناسبی را  در اکثر زبانهای طبيعی ،

بدين ترتيب فشرده . بصورت جداگانه و يا ترکيبی ايجاد می نمايند

ر مطلوبی را بدنبال خواهد داشت  نتايج بسيا سازی فايل های متنی

فايل های متنی اغلب پس از فشرده سازی به ميزان پنجاه درصد . 

اکثر زبانهای برنامه .  کاهش ظرفيت را خواهند داشت  و يا بيشتر ،

نيز بدليل استفاده از مجموعه ای از دستورات ) مصنوعی ( نويسی 
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 اطالعات  که بصورت تکراری استفاده می شوند ، دارای افزونگی

 را بدنبال خواهد  بوده و پس از فشرده سازی نتايج رضايتبخشی

فايل هائی که دارای حجم باالئی از اطالعات منحصر بفرد . داشت 

 بدليل عدم  ،) mp3نظير فايل های گرافيک و يا فايل های ( بوده 

 . بخوبی فشرده نخواهند گرديد وجود الگوهای تکرار شونده ،

  ی دارای تعداد زيادی الگوی تکرار شونده باشد ،در صورتيکه فايل

ميزان افزونگی اطالعات موجود در فايل بطرز محسوسی ظرفيت 

بدين ترتيب در زمان فشرده سازی . فايل را افزايش خواهد داد

  اين نوع از فايل ها با توجه به وجود الگوهای تکرار شونده ،

 .د کرد ظرفيت فايل در حد قابل قبولی کاهش پيدا خواه
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 توسط   به الگوريتم استفاده شده  ميزان فشرده سازی اطالعات،

بديهی است استفاده از يک . برنامه فشرده سازی نيز بستگی دارد

 نتايج مثبتی را در رابطه با فشرده سازی  الگوريتم با کارآئی باال ،

 به ارمغان خواهد آورد

 


