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 الخالصة
اموس المتكامل للغـة  قة القق القاموس وهما طريطر  طريقتين من  مجدفي هذا البحث اقتراح ل

في القاموس العام للغة ) معرفة(القاموس للتعويض عن كل كلمة موجودة  يستخدم.  7LZ7محددة و
والكلمات الغير موجودة في القاموس تبقى على حالها مع كتابة عـدد   (Two Bytes) معينة ببايتين

ت على هذه الطريقة للحصول على اقـل حجـم   الا بعدة تعديقمن. إلى طولهالالشارة من البتات قبلها 
لمة يعوض عنها ببايتين وسوف يعوضان عن تلك الكلمة في أي مكان ترد فيـه  كل ك. لفمن للممك

 علـى ليـة بقـت   العمالكلمات عن الناحية  ( LZ77 فلذلك تم استخدام الطريقة الثانية ٠هذه الكلمة 
 يقةريث نستطيع االستفادة من طحخاصة استخدمناها بالملف بطريقة ا بترتيب قمنل ذلك بق). ترتيبها

(LZ77) ملفات نصوص حقيقية وأثبتت  علىهذه الطريقة جريت . نممكد حآفل  الىيل البيانات لتقل
 .نجاحها

  

Text Files Compression using Combination of two Dictionary 
methods (Specific dictionary for specific language and LZ77 

Approach) 
 
Abstract 

 In this paper we suggest combination between two dictionary methods. Specific 
dictionary  (for specific language) and LZ77. The dictionary is used for replacing any 
word in it by its two Bytes index. A words not exists in the dictionary is written 
without changing preceded by four bits for length of this word. A modification was 
made on this approach for reducing the file to minimum size. Because of each word 
was replaced by two bytes (which are substituted in any appearance for this word in 
text), LZ77 can be used efficiently. Before this, the file is arranged specially in order 
to use LZ77 optimally for minimizing the data. This approach is tested on real text 
files and verifies it’s successful. 

  
  
 المقدمة -1

عتبر ضغط البيانات من األمور المهمة 
في مجال نقل البيانات وفي األوساط الخزنية 

هنالـك تطبيقـات ضـخمة    . ن البياناتلخز
لمعالجة البيانات تحتاج ألوساط خزنية كبيرة 

وهذه التطبيقات في تزايد مع . لخزن البيانات
 التزايد المستمر الستخدامات 

 

 
وفي نفس الوقت هناك انتقـال  . الحاسوب

  لكميات كبيرة من البيانات عبر قنوات 
. االتصال مع تطور شـبكات الحاسـبات  

يانات المخزونة او المنقولة يـؤدي  ضغط البف
 /و إلى تقليل حجم الوسط ألخزني المطلوب 

فعندما نقلل كمية البيانـات   .التصأو كلفة اال
المرسلة فسوف يؤدي إلى زيادة سـعة قنـاة   
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بشكل مشابه للوسط الخزني فانـه  . التصاال
 .]3[]1[يزداد إلى الضعف 

التحدي األكبر في عملية الضـغط  
, لبيانات إلى اقل حد ممكـن  هو تقليل حجم ا

وألننا نتعامل في هذا البحث مع ملفات النص 
)Text Files (   ينبغي أن نتعامل مـع طـرق

ضغط البيانات التي ال تسمح بفقدان البيانـات  
  ). Lossless(د استرجاع النص األصلي عن
 استخدام القاموس المتكامل للغة محددة -2

 لضغط النص
غة الطبيعية كما هو معلوم فان نصوص الل

تتكون من كلمات ورمـوز تكـون الجمـل    
هي مأخوذة من قائمـة  وأغلب هذه الكلمات 

, دعى القاموس لتلـك اللغـة   تكلمات محددة 
وألنـه  . ئمة المرجعلقاالقاموس با ويدعى هذا

وص هي موجودة ضـمن هـذا   نصب الغلا
فلـذلك يمكـن اسـتخدام إشـارة     , القاموس 

ك الكلمـة  ارة إلى تلشمرجعية كرقم مثال لإل
وقد وجـد عمليـا يمكـن     . ضمن القاموس

ن كإشارة مرجعية ألي كلمة في يتياستخدام با
 40000هناك مـا يقـارب   (اللغة اإلنكليزية 

 ]4).[كلمة في اللغة اإلنكليزية 
معـدل  , باالعتماد على القيم اإلحصائية 

) 4.3(طول الكلمة في اللغة اإلنكليزية هـي  
الفـراغ  حرف بالطول هذا في حالة حـذف  

 فاذا اخذ الفراغ بنظـر . الموجود بين كلمتين 
أي ) 5.3(العتبار فيكون طول الكلمة هـو  ا

 امنبايت كمعدل فإذا استخد) 5.3(نحتاج إلى 
وطبعا سوف ) ارة مرجعيةشإ(هرسة كفبايتين 

تغطي كافة الكلمات الموجودة في القـاموس  
كما ذكر سابقا فهذا سوف يجعل لكل كلمـة  

سـوف   ي فان معـدل الضـغط  ن وبالتاليتيبا
 ]4: [يكون

(5.3-2)/5.3 = 62 % 
تكمن الفائدة من حقيقة كون النصوص فـي  

مجموعة معينـة  ) الجزء األكبر(اللغة تكون 
وهنـا ال نقصـد مجموعـة    (من الكلمـات  

 ]4).[قليلة
ا يحتوي على كلمات غير موجودة مالنص رب

في القاموس كان نكون أسماء أشـخاص او  
في هذه الحالـة   ,الخ ... ير معروفةغاماكن 

يجب ان نتخذ بعض العمليات لحل مثل هـذه  

في بحقنا هذا افترضنا صيغة جديـدة  . الحالة
 .لحل هذه الحالة والتي تالئم متطلبات البحث

 ZIPوطرق  LZ77الضغط باستخدام  -3
من التقنيات األكثر  ZIPتعتبر تقنية 

شيوعا في االستخدام لخوارزميـات ضـغط   
المتوفرة  PKZIPهي تكافئ  ايفوظ. اناتيالب

) Windows( بشكل واسع ألنظمة الونـدوز 
 ]PKWARE] .6,5 ن قبلموالتي طورت 

و  Jacob Zivقام كل مـن   1977في سنة 
Abraham Lemple  نية معتمـدة  تقبوصف

 Sliding(باألساس على خزان نافذة تزحيف 
Window Buffer  (   والذي يحتـوي علـى

. قـت الحـالي  وص األقرب معالجة للونصال
 LZ77وأطلق على هذه الخوارزمية باسـم  

نسخة من هـذه  . 1978عام  LZ78 عدهاوب
 ]ZIP] .6,5 الخوارزمية تستخدم في

تعتمـــد  LZ77ن خوارزميـــة ا
ة كون الكلمات والعبارات قيقباألساس على ح

فعندما يظهـر  . ضمن النص تتكرر باستمرار
لتكرار فيمكن اسـتبداله برمـز اقصـر    ا هذا

وبالتأكيد هنالـك  . ي تقليل حجم الملفوبالتال
عمليــة بحــث عــن العبــارات والكلمــات 

وهذه الخوارزمية تعتبر من طرق . المتكررة
يعوض عن التكـرار برمـز   ]. 6[القاموس 
 :يتكون من

 
• Pointer :   مؤشر يشير إلـى بعـد

بداية نفس العبـارة عـن العبـارة    
 .المكررة الحالية

• Length: )طـول   ثـل ويم) الطول
 .)فعدد األحر(المكررة  العبارة

والطـول   ممكن أن يكون عدد بتات المؤشر
الخيـارين   و متغيرة وغالبا ما يستخدماثابتة 

 التاليين؛
 .لبت للطو 4بت للمؤثر و  8 •
 .لللطو بت 6بت للمؤشر و  12 •

يبز بين هاتين الحالين يضاف حقل إلـى  موللت
طولـه  ) Header( الحقلين السابقين يـدعى  

تخدام الحالـة األولـى أو   سبت واحد يحدد ا
وبذلك سيكون هيئـة الرمـز الـذي     .الثانية

  يعوض عن العبارة المكررة كاآلتي؛
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>Header> < pointer > < Length < 
 

إبـدال   (ولغرض معرفة هل هناك ضـغط  
ام ال يضاف بت إضافي لكل حرف  )للتكرار

 بت بدال من 9أي يصبح طول كل حرف هو 
ـ فـان الب  1فإذا كان هذا البـت  . بت 8 ات ت

 0الثمانية التي بعده هي حرف أما إذا كـان  
 :الصيغة ثلفالبتات التي بعده تم

>Header> < Pointer > < Length < 
 
 تطبيق الضغط باستخدام القاموس للغـة  -4

 محددة
السابقة فـان لكـل   ) 3( كما مر ذكره بالفقرة

ــاك   ــاموس هن ــي الق ــودة ف ــة موج كلم
عن تلك ممثل ببايتين يعوض ) index(فهرس

 الكلمة في اي موقع تظهر فيه تلـك الكلمـة  
الفهرسة غير مستخدمة ألنه لدينا  ضهناك بع

كلمة أما الكلمـات   65000اي ما يعادل  162
 ]4[ كلمة للغة اإلنكليزية 40000الكلية فهي 

يستخدم ما تبقى لإلشارة إلى رموز وكلمـات  
 أخرى وهنـا سـوف نسـرد الخوارزميـة    

الضـغط باسـتخدام    المقترحة لتطبيق طريقة
 .القاموس

ــتخدام   • ــغط باس ــة الض خوارزمي
 القاموس مع التعديل

 
ل بين جميع الكلمات هـو  صيعتبر الفا -:أوال

أو رمــز اإلدخــال )  Space( الفــراغ 
)Return/ Linefeed.( 
إذا كانت الكلمة موجودة في القاموس  -:ثانيا

( فيعوض عنها ببايتين يمثالن الفهرسـة  
Index  ( ــة ــيالمقابل ــة ف ــذه الكلم  له
 .القاموس

ير موجـودة فـي   غإذا كانت الكلمة  -:ثالثا
القاموس فتترك على حالها مسبوقة بأربعة 

 .طول هذه الكلمة ثلبتات تم
كل فراغ متبوع بكلمة موجودة فـي   -:رابعا

 .1واحد قيمته  تعنه بب ضالقاموس يعو
متبوع بأربعة بتـات   0يعوض ب  -:خامسا

 :ما يلي لتحديد

للداللة على عدد  01111XXXالرمز   . أ
 XXXمن الفراغات المتتالية حيـث  

ـ ل تد ى عـدد الفراغـات الكليـة    عل
مطروح منها واحد يعالج مع الكلمـة  

أما إذا كان عـدد الفراغـات   . الالحقة
ــر مــن   الرمــز  فنســتخدم 7أكت

01111000XXX )  يضـاف قيمـة 
XXX  اما إذا كانت أطول من ) 7الى

ــتخدم  4 ــزفنســــ  الرمــــ
)01111000000XXX (وهكـــذا .

 01111000000101 كمثال الرمـز 
 .راغفــــ 19ى لــــعيــــدل 

ــزالر ــى  01111111م ــدل عل  7ي
 01111000001الرمـز   امافراغات 

 .فراغات 8فيدل على 
للداللة )  XXX[XXX00000([الرمز. ب

ــز اإلرجــاع  ــى رم  / Return(عل
Linefeed  ( أما البتات الثالثةXXX 
 :األولى فهي

 رمـز فيسـبق   1أول بت إذا كان  •
فـال   0اإلدخال الفراغ أما اذا كان 

 .يسبقه فراغ
 :البت التائي والثالث فهي •

بعده كلمـة موجـودة فـي     10 .1
 •) بايتين(القاموس

 بعده كلمة غير موجودة فـي  11 .2
القاموس والبتات الثالثة التالية لهـا  

]XXX [  تحدد طول تلـك الكلمـة .
تخدم كما في تسلبتات الثالثة اوهذه 
 •)ز(و)أ(الفقرة 

بعده حـرف ويتبعـه ذلـك     01 .3
 .الحرف

بعده الشيء أي يقرء ما بعده  00 .4
 .بداية رمز جديد

يستخدم للداللة على  01101الرمز  -جـ 
ن الكلمة التالية تتكون من حرف واحـد  ا

ـ وهذا مفيد في الرمـوز الخا  ة عـدا  ص
 .الفراغ او رمز اإلرجاع

 
يستخدم للداللـة   01100XXXالرمز  -د

تتكون من حـرف   على إن الكلمة التالية
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ـ  XXXواحد مكرر وان   ل العـدد تمث
يكـون اسـتخدام هـذه     .)عدد التكرار(

  ).ز(والفقرة) أ(البتات كما في الفقرة 
ـ يستخدم لإل 01011الرمز  -ـ ه  ارة ش

ل بنهاية الكلمة متصإلى إن هنالك حرف 
موجـودة   ينبغي أن تكون الكلمة(السابقة 

ه الحرف وهـذه  دويذكر بع )بالقاموس 
 .)الخ: ... , (. م مع الحروف تستخد

 
تـدل علـى فـراغ     0XXXXالرمز  -و

ير موجودة في القـاموس  غوع بكلمة متب
 تدل على طول XXXXمع مالحظة أن 

الكلمة ويجب عـدم اسـتخدام الرمـوز    
0000 ,1111  ,1101  ,1100 
ألغراض  فهي تستخدم 1110و , 1011

أخرى كما مر بالخطوات السابقة والفقرة 
 .التالية

 يستخدم في حالة 01110XXXالرمز  -ز
ـ ع) 10(كون الكلمة أطـول مـن    رةش

حروف وان طول تكملـة الكلمـة هـو    
XXX  للداللة  000مع االحتفاظ بالرمز

كانت الكلمـة   ما إذايطى تكملة أخرى ف
حرفا وهكـذا كمـا فـي     17أطول من 

 ).أ(الفقرة
 

في بداية الملف فقط نستخدم عـدة   -:سادسا
 :رة إلىلإلشا XX[XXX[بتات 

ام ال )  1( ول بت هل يوجد فراغ ا •
 .في البداية) 0(

 ثاني بت هل هنالك أكثر من فـراغ  •
وهو يحدد كيفية قراءة ) 0(أم ال) 1(

فعدد ) 1(البتات التي بعده فإذا كان 
] XXX[ثالثةالبتات التي بعده هي 

هـا  منتمثل عدد الفراغات مطروح 
 اذا(واحد يعالج مع الكلمة الالحقـة  

لك فراغ واحد فقـط فانـه   كان هنا
) ليـه ايترك للمعالجة مع الكلمـة الت 

و ) أ(وهذه تعامل كما في الفقـرة  
فالذي بعـده  ) 0(أما إذا كان  ).ز(

جديد تـتم قراءتـه    هو بداية رمز
 .ابقةسحسب الفقرات ال

 

 اط ناخذ المثال التاليقولتوضيح بعض هذه الن
  :) لعبارات في هذا المثال عشوائيةا(

    Parallel processing is established 
by distributing the data among the 
multiple functional units. 
The operands in the registers are 
applied to one of the units 
عند معالجة هذا النص حسـب الخوارزميـة   
السابقة سيكون الناتج حسـب مـا موضـح    

 :حيث إن). 1(بالشكل
• 2B عوضان عن كلمةتعني بايتين ي 

 .موجودة بالقاموس
• 1B تعني بايت عوض عن حرف. 

 
حيـث إن   11100ففي البداية عوضنا بالرمز

 100ر من فـراغ و  ثتدل على وجود اك 11
يتبع هذه الفراغات . تدل على أربعة فراغات

األربعة فراغ ترك لكي يعـالج مـع الكلمـة    
 والن هذا الفـراغ متبـوع بكلمـة    .الالحقة

عوض عنه ببـت واحـد    ,وسموجودة بالقام
متبو ع بالفهرسة المقابلة لتلك الكلمة  1قيمته 
ثم يتبع هذان البايتـان  ). بايتان(اموس قفي ال

للداللة على فراغ متبـوع    1 بت واحد قيمته
بقية الرموز  .بكلمة موجودة بالقاموس وهكذا

 ).1(موضحة في الشكل رقم 
فان عدد البايتات الكلي بعـد  ) 1(ن الشكل م
بايت أما عدد البايتات الكلي  57ضغط هو ال

 ضـغط  أي بنسبةبايت  164قبل الضغط فهو
) Return/ Linefeed(خذنا أ(%  65.244

ـ  لين وهذا ما يحصتكباي التعامـل مـع    دعن
وهذه النسبة ليست ثابتة بـل  ). الملفات عمليا

تتغير اعتمادا على الكلمات هل موجودة فـي  
  ).أسماء أشخاص مثال(القاموس أم ال 

  هيئة الملف بعد تطبيق طريقة القاموس -5
عند تطبيق خوارزميـة القـاموس   
فسيصبح لدينا ملف عشوائي التركيب أي عند 
البحث عن تطابق لكلمات او عبارات مكررة 

 لوحصلأو حساب تكرار األحرف فال يمكننا ا
ل في صتزحيف الحاعلى هذا التطابق نتيجة لل

( لطول األحرف بسبب الرموز المتغيرة في ا
 0000XXX عن فراغ وتعويض 1تعويض 
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هذه الحالة تعقـد  ). لخا...عن رمز اإلرجاع 
 .استخدام أي طريقة أخرى بعد هذه الطريقة

ا هنا بحل هذه المشكلة عن طريق تقسـيم  منق
الجزء األول يحتوي على . الملف إلى قسمين

البايتات المعوضة عـن الكلمـات    (الكلمات 
ء األخر فيحتـوي  ما الجزأ ,) واالحرف فقط

على البتات الدالة على الفراغ أو طول الكلمة 
إن الجزء الثـاني يكـون بسـيط    . الخ ٠٠٠

ير مقارنة بحجم الملـف األصـلي أو   صغو
ا هو الجزء األول من منفما يه. الجزء األول

الملف الذي يحتوي على الكلمات فقط بـدون  
). أحرف فقط (فراغات أو عالمات اإلرجاع 

ن تسلسل الكلمات بقـي علـى   وكما يالحظ إ
مما يتيح لنا استخدام طريقـة  , نفس الترتيب

سـوف تكـون   . LZ77أخرى للضغط مثل 
كما موضـحة  ) File Format(هيئة الملف 

الجزء األول يسـجل فـي    حجم). 2(بالشكل 
 .ترك له ثالث بايتات بداية الملف حيث

بقـراءة   عملية فك الضغط من هذه النقطة تتم
ـ لثاني وبايت من الجزء ا ه نحـدد كيفيـة   من

التعامل مع البايتات الموجودة فـي الجـزء   
عملية الوصول إلى الجزء الثاني تـتم  . األول

بتحديد حجم الجزء األول في بدايـة الملـف   
ريع عملية القراءة ففـي  سولت. بثالث بايتات

بداية عملية فتح الضغط نستطيع قراءة الجزء 
الثاني بالكامـل و نضـعه فـي مصـعفوفة     

 ا من القفز إلـى صنهذه العملية تخل. فحرو
 نهاية الملف كلما نحتاج إلى قراءة بايت مـن 

الجزء الثاني لتحديد األجراء علـى بايتـات   
  .ا به عمليامنالجزء األول وهذا ما ق

كبير  الجزء الثاني يمكن كبسه اذا كان الملف 
وذلـك للتسلسـل   ) Run length(باستخدام 

) كتر ظهورااال(المتكون من رموز الفراغات 
عمليـة   م أىدلم نستخ. ز األخرىومع الرم

ـ ضغط على محتويات الجزء ال ائي للملـف  ث
 .عمليا

 LZ77تطبيق الضغط باستخدام  -6
ـ ت LZ77كما مر ذكره فان  د باألسـاس  عتم

ولغرض زيـادة   .ى التكرار في العباراتعل
 (نافـذة تزحيـف    LZ77الكفاءة تسـتخدم  

Sliding Window .( 
 :وارزمية كما يليتم تنفيذ الخ

 
بت  12هو  )Pointer(حجم المؤشر  -:أوال

)4k (بـت   13تأخذ  ويمكن أن)8k (  مـع
ـ ننا أخذنا عمليا قيمة واحـدة  أمالحظة  ى عل

 .امتداد الملف وهذا يعتمد على حجم الملف
 

بت  6وضعنا له ) Length(الطول  -:ثانيـا 
بت واستخدامه مع المؤشر يحـدد فـي    5او 

 .بداية الملف
 
ا بت واحد للداللة على الذي مناستخد -:لثاثا

قيمة البت هـي  ( بعد هذا البت هل هو حرف
 :) 0البت هي  قيمة( يةلالتا صيغةأم ال)  1
 

<Pointer><Length> 
 

 يســتخدمان)  3شــكل (نافــذتان  -:رابعــا
 :هماللمقارنة 

• Sliding Window (History) 
Buffer  

حـروف مـن    نافذة تحتوي على أخر
حجم هذه النافـذة   .معالجتها المصدر تم

 .مساوي لما يستطيع المؤشر عنونته
• :Look Ahead Buffer 

ى الحروف التالية التـي  عنافذة تحتوي 
 .ن تعالجايجب 

 
نطابق حرفين او أكثر مـن بدايـة    -:خامسا

Look Ahead Buffer  ــل ــع السالس م
 Sliding Windowالرمزية الموجودة فـي 

Buffer وسوف يحدث احد األمرين: 
ل تطابق فان اول حرف صاذا لم يح •

يكون  Look Ahead Bufferفي 
 .هو الخرج ويضاف له بت تاسـع 

كذلك يزحف هذا الحرف إلى نافذة 
 Sliding Windowالنزحيـــف 

بدون إضـافة بـت تاسـع إلـى     (
 ).الحرف

ذا حصل تطابق فان الخوارزميـة  ا •
السـتخراج اكبـر    تستمر بالمسـح 

اكبــر سلســلة رمزبــة ( تطــابق 
 سوف يكون الخرج هـو . )قةمتطاب
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عن تلك السلسلة الرمزية التعويض 
 :بثالثة حقول هي

< Pointer > < Length > < Header> 
ثم يزحف أحـرف بعـدد مسـاوي    

ــو ــذة  ) Length( لللط ــى ناف إل
  .التزحبف

 
 :ئج واالستنتاجاتالنتا -7
ـ البحث  ت الخوارزمية المقترحة فيقطب ى عل

كليزية عامة فات متوفرة باللغة االنملمجموعة 
وتكون هـذه الملفـات    االستخدام في الحاسبة

مخزونة في المسار الذي تم تنصيب برنـامج  
WinRAR وتم المقارنـة مـع نتـائج     :فيه

) WinRAR(الضغط للبرنـامج المعـروف   
وكانت النتائج كما موضحة  2005اإلصدار 
 ).1(بالجدول 

يب الملف بعـد الضـغط باسـتخدام    تبعد تر
تخدام أي طريقه من طرق القاموس فيمكن اس

LZ لغرض الضغط بدال من LZ77.  
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 )1(جدول رقم 
  

 )WinRAR(البرنامج ج ئع نتامرحة قتللطريقة الم النتائجرنة قام
 

  اسم الملف
الحجم اآلصلى  

ــف  ملل لـــ
(Bytes)  

  )Bytes(الملف بعد الضغط  جمح
 نسبة الضغط

%  

باســتخدام  
WinRAR 

باستخدام 
القاموس  

 فقط

باســتخدام  
 معالقاموس 

LZ77 

 باسـتخدام   
WinRAR 

باستخدام  
القاموس 

  مع
LZ77  

 
Readme 

 

 
1687 

 

 
911 

 

 
739 

 

 
733 

 

 
45.999 

 

 
56.550 

 

License 4482 
 
1927 

 

 
1890 
 

 
1811 
 

 
57.005 
 

 
59.593 
 

Whatnew 11569 
 4364 5196 4697 62.278 59.440 

 

 
 

  )1(شكل رقم 
  شكل النص بعد تطبيق طريقة القاموس عليه
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  )2(كل رقم ش
لى الكلمات واآلخر على البتات لف إلى قسمين احدهما يحتوي عمتقسيم ال

 الخ... الدالة على الفراغ
 

 
 

 
  )3(شكل رقم 

 .مع استخدام نافذة التزحيف LZ77خوارزمية 
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