
Comparative Analysis of Arabic Text Compression 

Techniques 

Prepared by: 

Talal M. Alajmi 

Supervised by: 

Prof. Ghassan Kanaan 

Abstract 

Natural Language Text Compression techniques have been 

discussed thoroughly in the literature in the past decades. Several methods 

have been implemented and introduced, however, most focused on English 

and European languages. 

Rather few studies have focused on Arabic Text Compression, some 

used statistical approaches, others dictionary based approaches, while 

some used features of the Arabic language and derivation rules to create a 

certain methodology to increase compression ratio. 

In this thesis, we discussed the different characteristics of the Arabic 

language and introduced several statistical methods for text compression 

and adapt them for Arabic text stored in Unicode files. We provided 



implementation for each method and presented a comparison between 

them in terms of performance, compression ratio, resources requirements 

to run the algorithms and areas of usage and employment. 

The algorithms under investigation are Golomb Code, Elias Gamma 

Code, Huffman code and LZW methods. We also suggested an Arabic 

Character Mapping technique to be used in the previous four algorithms, 

which showed a major improvement to the compression ratio and compare 

the different algorithms amongst each other with the enhanced algorithms 

that utilize the mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تحليل مقارن بين تقنيات الضغط للنص العربي

 إعداد

 طالل العجمي

 إشراف

 الدكتور غسان كنعاناالستاذ 

 الملخص

تمت مناقشة تقنيات ضغط النص بشكل دقيق في األدبيات في العقود الماضية، وقد تم 

معظمها ترّكز على اللغات اإلنجليزية  والخوارزميات والطرق لكنتطبيق العديد من األساليب 

واألوروبية فقط. حيث اهتمت دراسات قليلة في ضغط النص العربي، واستخدمت بعض المنهجيات 

رق المعتمدة على القاموس، في حين أن البعض استخدم خصائص اللغة العربية اإلحصائية، والط

 الضغط.وقواعد االشتقاق لخلق منهجية معينة جديدة لزيادة نسبة 

في هذه الرسالة، ناقشنا الخصائص المختلفة للغة العربية ثم قدمنا عدة طرق إحصائية 

. وكذلك قدمنا التنفيذ لكل UTF-16لضغط النص وتطويعها للنص العربي المخزن في ملفات 

 الضغط.طريقة مع المقارنة بينها من حيث األداء ونسبة 

و Huffman Code وElias Codeو Golomb Codeالخوارزميات قيد الدراسة هي 

LZW,  خوارزميات األربعة ترميز الحروف العربية الستخدامها في الكما اقترحنا تقنية لترتيب و

إضافة إلى ذلك عملنا مقارنة للخوارزميات  الضغط.أظهرت تحسنا كبيرا في نسبة  والتي ،السابقة

 الجديدة.المختلفة بين بعضها البعض ومع الخوارزميات المحسنة التي تستخدم طريقة الترميز 

 



 


