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Abstract 

Voice compression is one of the important subject today specially 
in field of communication and application so in this paper, speech 
compression was adopted based on hybrid technique between wavelet 
and Huffman code. Wavelet in single dimension can reduce the signal 
size to half of the original in each level, then using Huffman code to store 
output the file. 

Hybrid between the above two techniques give high rate of 
compression ratio, and closed returned signal from the original one, 
because of the coding technique from the lossless classification but the 
idea of sample down was achieved with the wavelet which produce little 
loss in the retrieved data, while the effected of the wavelet is positive 
effect due to the reduction of the high frequencies, which effect as noise 
in most application[specially in speech],in addition to that it give high 
redundancy in the component of the speech signal [in low-low 
components]. 

The practical application of the proposed algorithm give (30%) 
compression ratio plus stability when the file size growth up. 
SNR&MSE show that retrieved speech quality is good. 

 
الخالصة 

 تاالتصاالكبس الصوت من المواضيع الميمة جدا في عالم اليوم وخاصة في مجال 
كبس الصوت باعتماد طريقة ميجنة بين تحويل المويجة  إجراءفي ىذا البحث تم . وتطبيقيا عميو

النصف حجمو  إلىالصوتي  فالملحجم  جعلعمى  وترميز ىوفمان حيث يعمل تحويل المويجة
. يما يعمل بعد ذلك خزن الممف باعتماد ترميز ىوفمانف ،عند كل مستوى
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 الحصول عمى نسبة كبس عالية واسترجاع لمصوت إلى أعالهالتيجين بين التقنيتين  أدى
ىو في مجال الكبس بدون  (التقنية االولى) وذلك لكون الترميز المعتمد األصلقريب جدا من 

 sample) عتمدت فيو فكرة التخفيض لألسفلا (التقنية الثانية)اال ان تحويل المويجة ، فقدان

down )تحويل المويجة فكان أما  .قميل من العينات عند االسترجاع والذي يؤدي الى فقدان
تعد ضوضاء في اغمب األحيان لتخمص من الترددات العالية والتي تأثيره ايجابيا حيث تم ا

لمترددات الواطئة )الصوتية شارةاإلتكرارية عالية في مكونات  وأعطت. (وخاصة في مجال الكالم)
(. الوطئة–

 ،واستقرارية عالية عند تغيير حجم الممف (%30)نسبة كبس  تم الحصول عمى معدل
. قد بين نتائج جيدة تدعم مقدار جودة الكالم المسترجع  SNR&MSEوكان مؤشر 

  
  المقدمة  -1

وان كان  ،م ميتزالوسط الناقل سببو جس أوفي ضغط اليواء  الصوت عبارة عن تذبذب
 إلىئتين ىو الحبال الصوتية تيتز بسبب اليواء المندفع من الر الميتز الصوت كالما فان الجسم

عدد  ،اليواء يدعى بالموجة الصوتية ضغطىذا التذبذب في  .الحنجرة ثم يخرج الكالم من الفم
 قاس باليرتزوي( frequency)المرات التي تكمل الموجة دورتيا في الثانية يدعى بالتردد 

(hertz) ،ذات تردد األصواتالبشرية تمييز  األذن عوتستطي (20hz-20khz) (3()11 .)
 (analog signal) تناظريةوكما ىو معروف ان الموجات الصوتية عبارة عن موجات 

 digital)الرقمية  باإلشارةبينما جياز الحاسوب يمثل الموجة الصوتية  ،موجودة في الوسط الناقل

signal) ، تدعى بالعينات  األرقاموىي عبارة عن سمسمة من(sample) .يل تتم عممية تحو
 (.5()11)من خالل بطاقة الصوت رقمية إشارة إلى التناظرية اإلشارة

. مساحة ممكنة بأقلطريقة لتمثيل البيانات  إيجادبيانات الصوت ىو لكبس  األساسيةالفكرة 
:- وىناك نوعان من طرق الكبس

وتكون فييا البيانات المسترجعة بعد فك   lossy techniqueالمعمومات  الكبس بفقدان (1
. األصميةالى فقدان جزء من البيانات يؤدي  مما األصميةتطابق البيانات  الكبس ال

. lossless techniqueعدم فقدان المعمومات بالكبس  (2
. لألصلبعد فك الكبس مطابقة تكون البيانات المسترجعة  ىذه الطريقة 
 

السابقة  األعمال ومن
طريقة لتقميل حجم التي تعتبر و Huffman codeباستخدام طريقة  الكبسفي مجال 

 لضغط Huffman codeطريقة  ،(8) [neal r.wagner] الباحث استخدم فقد .البيانات
 ضغطيا ستتحولبعد  األصميةالبيانات  انالحظ  ،(cryptography) وتشفيرىا البيانات النصية
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 دمج بين طريقة فقد ،(6) [C. Saravanan] لمباحث بالنسبة اام .(binary) ئيةالى رموز ثنا
(Huffman) طريقة مع (source symbols reduction)  البيانات الصوريةلكبس (gry-

scal )الل شبكة االنترنيتسييل عممية نقل الممفات الصورية من خمما ي .
 (Karl Skretting, John H°akon Husøy and Sven Ole Aase) كما قدم كل من 
 straightforward, JPEG- like, and) مقارنة بين تقنيات مختمفة لمكبس ىي (13)

recursive Huff-man coding) ان تقنية وتبين (recursive Huff-man coding)  تقمل
لكبس سمسمة ( straightforward, JPEG- like)افضل من الطريقتين معدل البت المرسمة 

. رية عالية لمرموزذات تكرا
لكبس بيانات تحويل المويجة وترميز ىوفمان  أسموبينالدمج بين تم في ىذا البحث  وىنا

الكالم 
 
جودة الكالم المسموع   -2

والشيئية  ،الكبس بواسطة االختبارات الشخصية إزالةبعد تم تقييم جودة الكالم 
(subjective and objective test)، البشرية في  األذنستخدم فاالختبارات الشخصية ت

. لكبس بعد فك اإلشارة إلى اإلصغاء
 أنواعتوجد عدة .كالم بعد الكبسرق رياضية تستخدم لتقييم جودة الطاالختبارات الشيئية وىي  أما

: أىميا
وبين  اإلدخال إشارةبين ( Minimum square error)الخطأاقل قيمة لمربع  إيجاد :  واًل َ 

. (9)بعد فك الكبس اإلشارة
: (1-2)كما موضح في المعادلة  

 MSE=1/N ∑ [Y(n)-INVW(n)]²   …………………….)1-2)  
 

: Y(n) األصميةالكالم  إشارة .
INVW(n) :بعد فك الكبس  الكالم إشارة

 
:  انياً 

: (9) التالية(2-2)باستخدام المعادلة ( Signal-to- noise ratio) الضوضاء ةاختبار نسب
 SNR=10 log10[mean(y)²/mean(y²-invw²)]    ……………… (2-2)  

  

: Y إشارة الكالم األصمية .
 INVW : بعد فك الكبس  الكالمإشارة
 كبس الكالم   -3
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تم يالكبس  إزالةوعند  ،كبس الكالم ىو تقميص كمية البيانات المطموب تمثيل الكالم فييا
ات ومن ثم فك تمك الرموز حيث يتم استخدام أداة لترميز البيان .األصميةىيئتو  إلىالكالم  إعادة

. إلزالة الكبس
عرض  إلىالعينات تحتاج ىذه  ،(samples)بصيغة رقمية  داخل الحاسوب تمثل الصوتي

لذا .المتعددة األوساطمساحات خزنيو في تطبيقات  إلىإضافة  (band width) موجة واسع
من الصوت  رةإشا ض متطمبات الخزن والزمن المحصى لنقليكون كبس الصوت ضروريًا لتخفي

  .(4)تصال مثل االنترنيت شبكة اال خالل
 
 
 
 
 فوائد الكبس  -4

صورية  أوصوتية  أوالحصول عمى البيانات بأقل مساحة خزنية سواء كانت نصية  (1
. الخزن عمى القرص أو اإلرساللغرض 

 .النقل عبر الشبكات أثناءتقميل نسبة عرض الحزمة  (2

سرية  لفات المرسمة مما يؤدي إلى زيادةتساعد بعض الخوارزميات عمى تشفير الم (3
 .من قبل أصحاب العالقة إالتستخدم  المعمومات المرسمة التي ال

 .(4)الكبس يوفر الوقت الالزم لنقل البيانات  (4

 

الحفاظ عمى المعمومات    ساستقسم طرائق الكبس عمى   -5
: لكبس البيانات ىما أسموبينىنالك 

:  األول األسموب
  lossy technique معموماتالالكبس بفقدان 
 بعيد بعض الشيء عنإعادة البيانات التي تم كبسيا بشكل  باإلمكان األسموبفي ىذا 

ىو الحصول عمى نسبة كبس عالية ولكن عمى حساب فقدان  هميزات أىمومن  األصميةالبيانات 
قل في ن األسموباستخدم ىذا  .عميو يكون استخدامو كبير ،األصميةجزء من المعمومات 

البيانات )البشرية من التمييز بين الصوت قبل الكبس  األذانبحيث يصعب عمى  األصوات
ألن  ،(ت التي فقد جزء منيا بسبب الكبسالبيانا)من الكبس  إرجاعووالصوت بعد ( األصمية
(. 11) (40khz-20)البشرية تميز الترددات بين  األذان

صوت  أداة فك الرموز رميسأداة الت

 اصلي

إعادة تشكيل 

 الصوت

يوضح مراحل الكبس و فك الرموز إلزالة الكبس : (1)شكل
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 ال البيانات النصيةالن  ،البيانات النصية ال يستخدم مع األسموبىذا  إن عميو يمكن مالحظة
(: 1)من ىذه الطرقو ،بفقدان أي جزء منيا تسمح

. (wavelet)تحويالت المويجة   .1
(. vector quantization) أالتجاىيالمكمم   .2
 (.predictive coding)الشفرة التنبؤية   .3
. Fractal Compression)) ألكسوريالكبس   .4
 

 loosely techniqueمع فقدان البيانات  من طرائق الكبس
(: WAVELET)ة المويجات ينظر  -1

ىي عبارة عن طريقة تحميمية رياضية تستخدم من أجل معالجة اإلشارات لمعديد من 
ن أساس ىذه النظرية نتاج عمل العالم فورييو مع العمم أنو قد تم إجراء  التطبيقات العممية، وا 

 ..(1) األساسية الكثير من التطوير عمى النظرية
 
 (:WT)تحويل المويجات   -2

م تغيير إن ىذا التحويل يستخدم نافذة متغيرة العرض بداًل من استخدام نافذة ثابتة العرض، إذ يت
معمومات مختمفة التردد عمى طول الموجة، فيتم الحصول عمى ما عرض النافذة لمحصول عمى 

 .(2)كما في الشكل .افذة المستخدميعرف بالمويجات التي يختمف ترددىا حسب عرض الن

يبين استخدام نافذة متغيرة العرض عمى طول الموجة  :(2)الشكل 

بإنتاج مويجة مضغوطة تتضمن العناصر ذات التردد المرتفع والتي تعرف  فتقوم النافذة الصغيرة
أيضا بالعوامل التفصيمية، وتقوم النافذة الكبيرة بإنتاج مويجة ممددة تتضمن العناصر ذات التردد 

  .(3)كما في الشكل  ،(1)المنخفض و التي تعرف أيضا بالعوامل التقريبية

التحويل المويجي  :(3)الشكل 
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محدودة الطول الزمني وتمتمك قيمة متوسطة تساوي  ويمكن تعريف المويجة عمى أنيا إشارة
: ومن األمثمة عمى المويجات المستخدمة. الصفر

 
(  family of filter) عوائل المرشحات القياسية في تحويل المويجة بعض  -3
عائمة مرشحات دبوبجز 3-1

ق التي عممت عمى اشتقا Ingrid Daubechiesالباحثة  إلىسميت ىذه المرشحات نسبة 
باستخدام الشروط الخاصة لمرشحات تحويل المويجة معامالتيا

(db1

 يم ل دالة دبوبجز :
 

 Haar faimlyعائمو ىار  3-2
لكافة المناقشات حول  األساسالمرشحات وىي ابسطيا وتعتبر  أنواع أولىىي 

. (5)كما في الشكل  "dbl"يجات وتشابو المويجة المو

 

يم ل دالة ىار  :(5)الشكل
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  Filters Coiflets: عائمة مرشحات كوبفميتز 3-3
قام ىذا الباحث بطرح فكرة الحصول  حيث ،Coifletsسميت ىذه المرشحات نسبة لمباحث 

 يأتيصارا كما وتسمى ىذه المرشحات اخت ،(Ø،Ψ)عمى العزوم المتالشية لكمتا الدالتين 
(coifN)،  (14)فمتز بيمثل دوال كو( 6)والشكل .

 

 

 
يم ل دوال كوفمتز  : (6) الشكل

 
  Near Symmetry Filtersائمة المرشحات قريبة التناظر ع 3-4

لمرشحات ىذه العائمة تكون قريبة من التناظر لذلك سميت بيذا االسم  (Ø،Ψ)ان الدوال 
 ،تمثل مرتبة المرشح وترتبط المرتبة مع الطول Nحيث ( Sym N) عمييا اختصارا بـ ويطمق
( 14).يمثل الدوال القريبة التناظر (7)الشكل  كما

 

 

يم ل الدوال القريبة التناظر  :(7) الشكل
 
( Discrete Wavelet Transfer- DWT) تحويالت المويجة المتقطعة  -4
 (block) مجموعو من الكتل لىإ (الصوت) اإلشارةتحميل  في ىذا النوع من اإلشارة يتم 

الصوت مرشحات التمرير الواطئ ومرشحات التمرير العالي، في كل حالة لتفكيك  إمراربواسطة 
خالل المرشحات تتقسم إلى  اإلشارةتمرر ما عند ،الصوتالتي تستخدم عموما في كبس 

رشح التردد العالي في حين م العواملمرشح التردد الواطئ الذي يقوم بانتزاع : حزمتين
.(8)كما في الشكل تمن الصويقوم بانتزاع 
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مرشح التردد و oمرشح التردد الواطئ: خالل المرشحات تتقسم إلى حزمتين  ر االشارهيتمر 
Hالعالي

عادة تركيبيا  - تحميل اإلشارة وا 
بالتحميل تقسيم اإلشارة إلى العوامل التقريبية والعوامل التفصيمية التي تم تعريفيا نعني 

المويجات التي يتم إنتاجيا بضرب اإلشارة ( التقريبية والتفصيمية)إذ تشكل ىذه العوامل . مسبقاً 
وبما أن المويجات ىي عبارة عن أطياف مختمفة التردد من اإلشارة . المدروسة بالمويجة األم

. (1) صمية فيتم تحقيقيا بإدخال اإلشارة عمى مرشحاتاأل
إشارات ذات ( المرتفع والمنخفض)في كل مرحمة تحميل ينتج مرشح تمرير نصف الحزمة 
وىذا يضاعف الدقة الترددية . مجال ترددي مساٍو لنصف المجال الترددي لإلشارة األصمية
. (1)يل اإلشارة في كل مرحمة تحميللإلشارة وىذا يعني إمكانية الحصول عمى المزيد من تفاص

ويتم الحصول عمى اإلشارة األصمية بالتجميع المتسمسل لكل العوامل الناتجة سابقًا 
(. 9)كما في الشكل  ،بدءًا من آخر مرحمة تحميل( يميةالعوامل التقريبية والعوامل التفص)

 

 الث مراحل لعممية إعادة التركيب   :(9)يبين الشكل

تتم عممية إعادة التركيب بإدخال العوامل السابقة عمى مرشحات تركيب ذات تمرير منخفض 
عدد مراحل التحميل حتى الحصول عمى  ومرتفع ومن ثم تجمع، وتستمر ىذه العممية بنفس

. (14()1)اإلشارة األصمية
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 :ال اني األسموب
 lossless techniqueالكبس بعدم فقدان البيانات 

بشكل شائع مع الممفات النصية والتي  األسموبتم استخدام خوارزميات الكبس في ىذا  
لممفات الصورية لغرض وكذلك مع ا .ال تسمح بفقدان أي من معموماتيا اثناء عممية الكبس

ال تسمح بفقدان المعمومات عمى الرغم من ان اغمب طرق الكبس بيذا  أيضاً االرشفة والتي 
س في وىي نسبة غير عالية مقارنة بطرق الكب (8:1 – 2:1)االسموب تتراوح نسبة الكبس من 

. (12()4) ومن ىذه الطرقاالسموب االول 
1- Run Lenght Code (RLE)   

2-  Huffman coding   

3- Lemple-Ziv-Wett (LZW)   
4- Arithmetic coding  
 

  lossless techniqueبعدم فقدان البيانات  من طرائق الكبس
 Huffman codingطريقة ىوفمان لمترميز  . 1

يعمل  ،من قبل ديفيد أي ىوفمان 1952تم إدخال ىذه الطريقة لمكبس التقميدي في عام 
  .تكرار تي ليا اكبرلرموز الل اصغر رمز يعطيوالذي  ترميز ىوفمان بصورة مشابية لرمز مورس
بتعيين رمز بطول مختمف لمجموعة من  األمثلتكون طريقة ترميز ىوفمان بوصفيا 

. الرموز باالستناد عمى احتمالية الحدوث
الكفوءة والمتطورة والتي تحول بيانات  losslessتعتبر ىذه الطريقة من تقنيات كبس 

ولغرض بيان أسموب عمل ىذه التقنية سنفرض ان  ،لى رموز ثنائيةالممف المطموب كبسو ا
 (1)يوضحو جدول وىذا ما الممف المطموب كبسو يحتوي عمى ترددات معينة لمبيانات المدخمة

(4) .
: من خالل مسارين ويتم عمل الخوارزمية

. توليد احتمالية تكرار البيانات في الممف:  األولالمسار 
: ارزمية االتيةوس الممف بأستخدام الخىو كب:  المسار ال اني

: لخوارزمية ترميز ىوفمان توضيحما يمي ىو فيو
 :بإتباع مايميعقد الن يكوت - أ

ن احتمالية لتشكيل عقدة جديدة والتي تكون احتمالية حاصل جمع العقدتياقل دمج  .1
. (10)الشكل كما في المندمجتين

  .(10)كما في الشكل  .(1-0)ترميز كل زوج من فروع المخطط الشجري بييئة ثنائية  .2
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القراءة عمى نحو تسمسمي من عقدة الجذر الى عقدة الغصن وحيث يكون الرمز موضوعًا   -ب
(1()4).  

 

 (#charcter)يم ل احتمالية تكرار كل عينة :(1)جدول

Probability Character# 

0.171 a 

0.031 b 

0.057 c 
0.092 d 

0.274 e 
0.052 f 
0.042 g 
0.130 h 
0. 149 i 
0.002 j 

 
 

              (c)                                            (b)                         (a )
 

 جمع اقل احتماليةمخطط شجري ل (b) .يمثل احتمالية تكرار كل عينة( a)الجدول (10)شكل 
تجمع j(0.031)+b(0.002)]]= 0.033 مثالا ناتج الجمع مع اقل احتمالية وىكذيجمع من ثم و

 (0) األعمى إلىقيمة ثنائية  يعطى عند كل تقاطع .(0.075) لمحصول عمى( g(0.042))مع 
يمثل  (c) لتكوين الجدول ،نوتتم عممية القراءة من عقدة الجذر الى عقدة الغص (1) األسفلوالى 

(. 4) [f=0111] الرمز المعطى لكل عينة مثال
 

مساوئ الترميز بيذه الطريقة  
مما سبب  وآخرعدم وجود فواصل بين رمز  إلىىو عدم ثبات طول الرمز إضافة  

عادة الممف  ولتالفي ىذه المشكمة فإنو  ،األصميةالحالة  إلىغموض أثناء عممية فتح الرموز وا 
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الطرف الثاني لغرض استكمال  إلى الخوارزمية يتم إرسال جدول الرموز الذي يتم بناءه من خالل
بقراءة الرموز والتحرك عمى  األصميةعممية فتح الرموز وتتم عممية تحويل الرموز الى حالتيا 

. (4)(1)مت سابقا تالتي  عكس اتجاه حركة الترميز ،األسفلالى  األعمىالمخطط الشجري من 
 

 الجانب التطبيقي والعممي  -6
 

تسجيل الكالم وتييئة ممف  شارة الكالم  
في عممية تسجيل الكالم من خالل مجموعة من ( windows)استخدمت توابع النوافذ 

عند إصدار الكالم  ،والتي استخدميا النظام أثناء عممو( matlab)الدوال التي توفرىا لغة 
الموضوعة ( sound card)مربوط مع بطاقة الصوت ( ميكروفون)مام ال قط الصوت المطموب أ

وعند استالم إشارة الكالم  ،في الحاسوب فإنو سيقوم بتحويل الصوت الداخل الى إشارة تناظرية
عمى ىيئة سمسمة ( sample)يتم فحصيا وتحويميا الى عينات  ،التناظرية من قبل بطاقة الصوت

ولتسجيل الكالم  .ثم يتم خزن ىذه العينات داخل الحاسوب( digital)رة رقمية من االرقام أي إشا
  :(11) اآلتيةيجب مراعاة الفقرات 

 .(sampling rate)عدد العينات المأخوذة في الثانية  .1

 .(bit 8/16)في كل عينة ( البت)عدد الوحدات الخزنية  .2

 .(mono / streo) (مجسم/أحادي)عدد قنوات التسجيل  .3

 

 
عينة في جزء من ال انية وتم ل كل ( 8000)بمعدل  (...يوما الشعب اذا)يم ل تسجيل جممة  :(11)رقم  شكل

( bit-8)عينة بـ 
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 (ع صباحالحضور االجتما 334455عمى الرقم  االتصال  رجوالسالم عميكم )يم ل تسجيل جممة  :(12)شكل
( bit-8)عينة في جزء من ال انية وتم ل كل عينة بـ ( 8000)بمعدل 

 
: الكالم إشارةمراحل انجاز الخوارزمية اليجينة لكبس 

: خوارزمية كبس الكالم
:- األولىالخطوة 

بعد تحديد عدد  record waveباستخدام الدالة  (ثواني 4لمدة ) يتم تسجيل الكالم
  fs=8000.                           waverecord(4*fs,y)العينات المسجمة في الثانية

Y :وفة احادية تحوي عينات تسجيل الكالممصف .
(  (etha al shabثم يتم خزن قيم البيانات الكالم في ممف 

Save)‘etha al shab’,y)                                                                               

 
 :-الخطوة ال انية

في  "sym1"تخدام المرشح اس تستخدم تحويالت المويجو في عممية الكبس حيث تم
 الصوت تفكيك تنفيذ

 . wfitersباستخدام الدالة

[Lo_D,Hi_D,Lo_R,Hi_R] = wfilters('sym1');  

Lo_D:(low pass filter )الواطئالمرشح  تمرير 
Hi_D(:high pass filter )تمرير المرشح العالي 
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واطئ الذي يقوم مرشح التردد ال: خالل المرشحات تتقسم إلى حزمتين ةاإلشارتمرر 
 (cd) العوامل التفصيميةفي حين مرشح التردد العالي يقوم بانتزاع  (ca) التقريبية العواملبانتزاع 

يوضح ( 13)والشكل (3) الدالةكما في  األوللممستوى  dwtباستخدام الدالة  waveletال
مرشح التردد  يةالتقريب العوامل ....(اراد الحياةيوما  اذا الشعب)لمقطع  األصمية اإلشارة
 اإلشارةوالتي حجميا نصف حجم  (approximation coefficients vector ca)،الواطئ
 vector cd) العوامل التفصيميةي حين مرشح التردد العالي يقوم بانتزاع ف (16000)األصمية

detail coefficient)(1)(7).  
[ca,cd] = dwt(y,Lo_D,Hi_D)             ....(3) 
 

ca :approximation coefficients vector  

cd: vector detail coefficient 

 waveletـ لل األولالمستوى  :(13)الشكل

 
لمحصول  األوللممستوى  wavletـ من دالة ال اإلخراجالمرشحين مرة ثانية عمى  إمرارسيتم  

 منلممستوى الثاني  dwtباستخدام الدالة  ،(cd1)العوامل التفصيمية( ca1)عمى العوامل التقريبية
 approximation coefficients) التقريبية العوامل ىي (ca)اإلخراجيوضح  (4)الدالة 

vector ca ) العوامل التفصيميةفي حين مرشح التردد العالي يقوم بانتزاع (vector cd detail 

coefficient ) ل يوضح شك( 14)والشكل (8000)األصمية اإلشارةوالتي حجميا ربع حجم
. الخارجة من المستوى الثاني اإلشارة

 

[ca1,cd1] = dwt(ca,Lo_D,Hi_D)         ....(4) 
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 waveletـ لل ال انيالمستوى : (14)الشكل

:- الخطوة ال ال ة
wavelethuffman

 

باستخدام الدالة  (ca1)أي عدد تكرار كل قيمة في المصفوفة  ((histogram ـحساب ال -1
find 

                                                       ([I, j, v]=find(yy= = ca1(t) 
t=1,2,3,…SIZE)ca1)   

I : العمود الذي يقع فيو العينة المتشابو دائماI=1  
J :(. لمتكررةا)مصفوفة تحوي مواقع العينات المتشابية

V :القيمة الحالية المتكررة. 
 

التي تم حساب تكرارىا  ((Rالمصفوفة  تخزن القيمة في  -2
R(t)=ca1(t)                                                                                  

 

لمعادلة كما مبين في ا counterخزن عدد العينات المتشابية لكل قيمة في مصفوفة   -3
. التالية

Counter(k)=length(j)                                                    k=1,2,3,4,…….. 
 

( ca1 تصفير المصفوفة) تكرر الخطوتين الثانية والثالثة الى حين انتياء عينات الكالم -4



 إسراء عبد السالم عبد القادر

146 

:- الرابعةالخطوة 
كما في  ((pاحتمالية التكرار  بعد حساب (huffman) الدخول الى دالة الكبس اآلنسيتم 

(. 5)المعادلة

(5) ......................................

 العينات عدد تكرار
متشابية 

p= 
لعينات لي لالعدد الك
المسجمة 

  
P=counter/length(ca1)  

.اخراج المستوى الثاني لمتحويل المويجة  :Ca1 
dict=Huffmandict(r،p)  القاموس إنتاجدالة   

Dict :التي يحتاجيا الرموزو،القاموس الذي يحوي القيم .
  

:-  الخامسةالخطوة 
    hcode=huffmanenco(ca1,dict)باستخدام الدالة  تالبياناسيتم كبس   

خوارزمية فك الكبس  
 inverseوايجاد  المكبوسة لفك بيانات الصوت huffmandeco الدالةتم استخدام 

wavelet، عادة سماع الصوت ا وذلك بإدخال  .بدون مالحظة أي تغير األصميلمسجل وا 
(hcode ) البيانات المكبوسة والقاموس(dict) .

dsig = huffmandeco(hcode,dict) 
 .dsig التي تساوي تقريبا إشارة الـ wavelet إشارةوالحصول عمى 

 (لمستويين) مرتين  idwtباستخدام الدالة   wavelet ـمعكوس ال إيجادسيتم  
Inv1 =idwt(dsig,cd1,Lo_R,Hi_R) 

invw =idwt(inv1,cd,Lo_R,Hi_R) 

. wavplayباستخدام الدالة  ومن ثم سماع البيانات بعد فك الكبس 
Wavplay (invw) 

 
النتائج والمناقشة   -7

جراء عممية التسجيل  األصواتبعد اخذ عينة من  مختمفة كانت نتائج  مقاطع ألربعوا 
  .(2)الكبس كما ىو موضح في الجدول 
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حساب نسبة الكبس   7-1

(6..........)       100% 
حجم الممف بعد لكبس 

النسبة  =
حجم الممف قبل الكبس 

 
يبين العالقة بين حجم الممف قبل الكبس وبعده ونسبة الكبس لممفات مختمفة : (2)جدول 

 

حجم البيانات نسبة الكبس 
 huffmanالناتجة 

حجم البيانات 
 waveletالناتجة 

جم البيانات ح
( byte) االصمية

زمن 
التسجيل 

المسجمة  الجممة

اذا الشعب يوما اراد الحياة ثواني  4 32000 8000 2593 0،08103
فالبد ان يستجيب القدر 

السالم عميك ارجو االتصال ثواني  8 64000 16000 5711 0.089234
 334455  عمى الرقم 

لحضور االجتماع صباحا 
سورة الفاتحة ثانية  12 96000 24000 10564 0،11004
سورة الضحى ثانية  20 160000 40000 19326 0،12078
سورة الممك ثانية  25 200000 50000 26400 0،132
اية الكرسي ثانية  30 240000 60000 34170 0،1798

 

( 15) نسبة الكبس وىذا ما يوضحو الشكل زادتمن المالحظ كمما كبر حجم ممف الصوت كمما 
 

 
يبين العالقة بين حجم الممف ونسبة الكبس  :(15)كل ش

:- (8)(7)اآلتية ت من المعادالMSE (9)،و SNR سيتم حساب ال
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SNR=10log10 (mean (data reg.)² /mean (defer.)²)             ………..)7) 
 

Data reg=y 
Defer=y-dsig 

 :حيث ان
Y = األصميةالبيانات .

Dsig =  فك كبس البيانات المسترجعة بعدHuffman 
 MSE=1/N ∑([Y(n)-INVW(n)]²))                                       ………..)8) 

: Y(n) األصميةالكالم  إشارة .
 INVW(n) :( 9)المسترجعةكالم ال إشارة

 
 MSE و SNRحساب جودة الكالم باستخدام معادلة  :(3)الجدول

جودة الصوت 
الجممة  SNR MSE حسابالمسموع 

اذا الشعب يوما اراد الحياة فالبد ان  0،1449 23.6290ممتاز 
يستجيب القدر 

 19.95588جيد جدا 
السالم عميك ارجو االتصال عمى الرقم  0،3267 

لحضور االجتماع صباحا 334455
سورة الفاتحة  0،488 23،9289جيد جدا 
سورة الضحى  0،498 19،278جيد 
سورة الممك  0،423 22،79جيد 
اية الكرسي  0،321 21،29جيد 

 

 الذي وكذلك القاموس( hcode)صول عمى بيانات ثنائية حمن خالل الخوارزمية سيتم ال
. الرموز الثنائية التي سيرمز بياو الكالم إشارةعمى بيانات  يحتوي

 
:- الم ال

البيانات الناتجة ) في حقل( األحمربالمون ) 181 ىي األولىالعينة ( 4)في الجدول 
.  (القاموس)في حقل  (0) ىو رمز واحد ىايقابل( waveletمن

يقابميا ( waveletالبيانات الناتجة من) في حقل( األزرقبالمون ) 180العينة الثانية ىي 
(. 4)و وىذا ما يوضحو الجدول(. القاموس)في حقل ( 1101)اربع رموز ىي

 (invwav)لبيانات بعد فك الكبسمقاربة لقبل الكبس  (eth)األصميةوكذلك البيانات 
مقاربة بعد الكبس  اإلشارةيوضحان ( 17)و (16)كذلك الشكل  ،(5)يوضحو الجدول وىذا ما

. الكبس قبلجدا لإلشارة 
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  رادالشعب يوما  إذا) في القاموس لممقطع ترميزىا( a)و األصميةيوضح البيانات  (b) :(4)الجدول 
.....( .الحياة

 
                (a)                                                               (b )

 wavletـ البياوات الىاتجة مه ال ( dict)القاموس 

(ca1) 

البياوات 

 eth األصلية

175.362481734264

 [1،1،0،0،1،0،1،1،1 ]

 181.019335983756 128 

176.069588515450

 [1،1،0،0،1،0،1،0،0 ]

 181.019335983756 128 

176.776695296637

 [1،1،1،0،1،0 ]

 181.019335983756 128 

177.483802077823

 [1،1،0،0،1،1 ]

 180.312229202570 128 

178.190908859010

 [1،1،0،0،0 ]

 180.312229202570 128 

178.898015640197

 [1،1،1،0،0 ]

 180.312229202570 128 

179.605122421383

 [1،0،0 ]

 180.312229202570 128 

179.605122421383

 [1،1،0،0،1،0،1،1،0 ]

 181.019335983756 127 

180.312229202570

 [1،1،0،1 ]

 180.312229202570 128 

181.019335983756 ]0[  180.312229202570 127 

181.726442764943

 [1،1،1،1 ]

 180.312229202570 128 

182.433549546129

 [1،0،1 ]

 180.312229202570 127 

183.140656327316

 [1،1،0،0،1،0،0 ]

 180.312229202570 128 
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فك الكبس واخذ  إعادةيم ل ( b) و hcode يوضح البيانات الناتجة من خوارزمية ىوفمان (b) :(5)الجدول 
.....( .الحياة  راداذا الشعب يوما ) لممقطع األصميةلمحصول عمى البيانات wavelet معكوس

 
                                  (a)                                                              (b )

بعد اخذ معكوس 

 waveletال

Invwav 

البياوات الىاتجة بعد فك 

 الكبس

disg 

البياوات الىاتجة مه خوارزمية  

 hcodeهوفمان

128. 181.019335983756  0 

128. 181.019335983756  0 

127. 181.019335983756  0 

127. 180.312229202570  1 

128. 180.312229202570  1 

128. 180.312229202570  0 

128. 180.312229202570  1 

127. 181.019335983756  1 

128. 180.312229202570  1 

127. 180.312229202570  0 

128. 180.312229202570  1 

127. 180.312229202570  1 

128. 180.312229202570  1 
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.....( .الحياة  رادالشعب يوما  إذا)لممقطع  من الخوارزمية البيانات المسترجعة :(15)شكل

 

 
.....( .الحياة  رادالشعب يوما  إذا) لمقطع األصميةالبيانات : (16)شكل
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االستنتاجات 
. كمما زاد حجم البيانات المسجمة زادت نسبة الكبس (1
عند تنفيذ الخوارزمية عمى ( 44100و 22050و 11025 و 8000)عدد العينات  (2

زاد التعيان كبر حجم الممف وزادت  حيث كمما ،التعيانبقية  اسرع من 8000التعيان 
 .معالجة إلىعدد البيانات التي تحتاج 

أو بت  16صحيحة ام في حالة  بت سنحصل عمى بيانات8عندما يكون حجم العينة  (3
قمل من زيادة احتمالية التكرار وبيذا ستقل وىذا ي ،حقيقيةستكون البيانات المقروءة  أكثر

. خوارزمية ىوفمان لكبس عند تطبيقنسبة ا
الربع مما يقمل االحتمالية  إلىحجم الممف  قمل  wavelet ـال نالحظ ان استخدام (4

القاموس  إنتاجترميز عند  إلىقمة عدد البيانات التي تحتاج  إلىالمحسوبة وىذا يؤدي 
  .(huffman)في تقنية 

 
المصادر 

كبس الصور باستخدام تحويالت الموجة والمكمم " ،(2004) احمد إبراىيم ،لحديديا (1
 .جامعة الموصل ،كمية العموم الحاسبات والرياضيات ،بحث ماجستير ،"االتجاىي

 -http://www.qariya.com/vb/showthread.php ،القرية االلكترونية (2

 www.4electron.com/viewtopic.php?f=7&&t=1892 ،عالم االلكترون (3

4) Data Compression.com/ Lossless. html#huff. http://www 

 ،"خالص الخواصالكالم بواسطة است إشارةكبس " ،(2004)سجى جاسم محمد  ،قدو (5
. جامعة الموصل ،العموم الحاسبات والرياضيات كمية ،بحث ماجستير

6) C. Saravanan & R. Ponalagusamy. (2009), "Lossless Grey-scale 

Image Compression using Source Symbols Reduction and 

Huffman Coding", International Journal of Image Processing 

(IJIP), Volume (3): Issue (5) 246. 

http://www.cscjournals.org/csc/manuscript/Journals/IJIP/volume3/I

ssue5/IJIP- 64.pdf  

7) Herniter, Marc E.(2001), "Programming in Matlab", Thomson, 

Canada. 

http://www.qariya.com/vb/showthread.php-
http://www.4electron.com/viewtopic.php?f=7&&t=1892
http://www.cscjournals.org/csc/manuscript/Journals/IJIP/volume3/Issue5/IJIP-
http://www.cscjournals.org/csc/manuscript/Journals/IJIP/volume3/Issue5/IJIP-


 .كبس الكالم باعتماد طريقة ميجنة

153 

8) Neal R.wagner, 14 dec (2001), "the laws of cryptography the 

Huffman code for compression", University of Texas at San 

Antonio. 

www.cs.utsa.edu/~wangner /laws/Huffman.html. 

9) Kenny, O. David, G. Anthony, B. (2003), "Adaptive Filter for 

speech enhancement using Poisson rate from an auditory Modele". 

the Bionic Ear Institute. East Melbourne, Australlia. 

HTTP//WWW.DSPQURU.COM/INFO/FAQS/FIRFAQ.HTML 

10) K. Sayood. (2000), "introduction to data compression", second 

edition Academic precise. 

WWW..i6.informatik.rwthaachen.de/HTML/Lehre/ProSem_DatKo

2000. 

11) Tim Kientzle (1998), "a programmer's guide to sound", United 

States of America, published simultaneously in Canada. 

12) Wikipedia, http//en.wikipedia.org/wiki/data-compression#lossy-

data-compression lossy data compression. 

13) Karl Skretting, John H°akon Husøy and Sven Ole Aas (1996), 

"IMPROVE HUFFMAN CODING USING RECURSIVE SPLITTING", 

Høgskolen i Stavanger, Department of Electrical and Computer 

Engineering  Norway.  

14) http://www.kxcad.net/cae_MATLAB/toolbox/wavelet/ch01_il5.ht

ml1#998398. 

http://www.cs.utsa.edu/~wangner

