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در اﯾﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮوری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻓﺸـﺮدهﺳﺎزی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ در ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺤﺚ ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ
اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﻓﺸـﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روش ﻫﺎی ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی ﺑﻪ دو ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯿﺸﻮد ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی ﺑﺪون اﺗﻼف داده lossless data compressionو ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺗﻼف داده  Lossy compressionدر ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺎ
اﺗﻼف داده ﺑﺨﺸـﯽ از داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﯾﺎ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺪون اﺗﻼف داده از ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
آﺳـﯿﺐ و ﯾﺎ اﺗﻼﻓﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ روش در ﻣﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ داده ﻫﺎی ﻓﺸـﺮده ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺮده
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻼﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی ﺑﺪون اﺗﻼف داده اﯾﻦ ﮐﺎر
را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ :ﻗﺪم اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺪل آﻣﺎری ﺑﺮای داده ﻫﺎی وارد ﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای آدرس
دﻫﯽ داده ﻫﺎی وارد ﺷـﺪه اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺸـﺮده ﺳﺎزی از ﻣـﺪل ﻫﺎﻓﻤﻦ ﮐـﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮد  ,ﻫﺎﻓﻤﻦ ﮐﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺮار داده ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺑﺪون اﺗﻼف داده ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ ﻓﺮﻣﺖ  LZ77و  LZ78ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی
آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﻤﭙﻞ و ﺟـﺎ ﮐﻮب زﯾﻮ در ﺳﺎل  ۱۹۷۷اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم  LZ1و  LZ2ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﮑﺮار داده ﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﻓﻤﻦ ﮐﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻤـﺎﻣﯽ داده ﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳـﯽ و داده ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری را ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﺻـﺮﻓًﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع داده ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯿـﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﯾﻨـﺪﮐﺲ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﯾﮑﺎوری ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﻧﺪدر ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺟـﺪول ادرس دﻫﯽ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺪل ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ
 LZ78دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺎزی ﺑﻪ اﯾﻨـﺪﮐﺲ دﻫﯽ ﻧﺒﻮد در اﯾﻦ روش ﺗﻤـﺎﻣﯽ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮاری ﺑﻪ دﯾﮑﺸـﻨﺮی ﻣﻮﺟﻮد رﯾﻔﺮﻧﺲ داده ﻣﯿﺸﻮﻧـﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آن دﯾﮑﺸﻨﺮی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻋﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎن – داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
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