BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

indexed_gzip: tajniki DEFLATE
oraz losowy dostęp do skompresowanych danych
Szacuje się, że ludzkość generuje kwintyliony bajtów (1030) danych dziennie [3].
Gdyby nie techniki kompresji danych, liczby te byłyby co najmniej kilkukrotnie większe. Kompresja danych jest obecnie tak powszechna, że trudno znaleźć miejsce, gdzie nie jest wykorzystywana. Kompresja wiąże się z pewnymi
kosztami, jednak korzyści z niej płynące często przewyższają niedogodności.

W

poniższym artykule przybliżymy algorytm stojący za formatem archiwów GZIP. Zaprezentujemy również sposób dekompresji fragmentów archiwów bez przetwarzania ich w całości.
Dodatkowo przedstawimy przykład wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktycznym rozwiązaniu oszczędzającym czas procesora i przestrzeń dyskową.

KOMPRESJA DANYCH
Kompresja danych była stosowana długo przed powstaniem komputerów, jakie obecnie znamy. Już w 1838 roku w kodzie Morse’a został wykorzystany fakt, że w języku angielskim literki „e” i „t” występują częściej niż pozostałe, więc tym literkom przyporządkowane zostały krótsze
symbole [11]. 110 lat później Claude Shannon wyznaczył teoretyczny
limit bezstratnej kompresji danych, wiążąc go z ich entropią [12]. Do
dzisiaj algorytmy kompresji wykorzystują fakt, iż dane generowane
m.in. przez ludzi mają relatywnie niską entropię. Jednym z tych algorytmów jest opisany w artykule DEFLATE, który stoi za popularnym
formatem archiwów GZIP. Aby zobrazować jego skuteczność, można
porównać rezultaty kompresji dwóch rodzajów danych:
1. tekstu pisanego (autor zdecydował się na książkę autorstwa Janusza Zajdla pt. „Paradyzja”),
2. pliku z liczbami pseudo-losowymi.
W Listingu 1 przedstawiono takie porównanie. Tekst książki udało się
skompresować około 2.6 raza, a kompresja danych pseudo-losowych
okazała się nieskuteczna. W jaki sposób algorytmowi DEFLATE udało
się uzyskać takie wyniki? Poza odpowiedzią na to pytanie w artykule
zademonstrowana zostanie również technika losowego dostępu do dowolnej części skompresowanych danych bez dekompresji całego pliku.
W części związanej z losowym dostępem wykorzystana zostanie
implementacja zlib/zran.c [0] biblioteki zlib opakowana w paczkę
Pythona indexed_gzip [1]. Warto zwrócić uwagę, że implementacje indeksowanego GZIP dostępne są również dla innych języków
– np. jzran dla Javy [2].
Listing 1. Porównanie stopnia kompresji danych o niskiej i wysokiej entropii
# Zliczanie znaków oryginalnego tekstu
$ wc -c paradyzja.txt
307306 paradyzja.txt
# Zliczanie znaków skompresowanego tekstu
$ gzip -c paradyzja.txt | wc -c
119361
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# Zliczanie znaków skompresowanego pliku z losowo
# wygenerowanymi danymi.
$ dd if=/dev/urandom bs=1 count=307306 status=none \
| gzip -c | wc -c
307374

CO POD MASKĄ KRYJE GZIP?
GZIP (od GNU zip) to nazwa programu oraz format pliku, na który
składają się nagłówek oraz dane skompresowane algorytmem DEFLATE [4]. Właściwa jego implementacja zawiera się np. w bibliotece
zlib. DEFLATE to dwuetapowy algorytm kompresji i dekompresji,
którego motywem powstania były m.in problemy patentowe związane z wcześniej używanym programem compress.
DEFLATE składa się z dwóch głównych komponentów: kodowania
Huffmana (ang. Huffman coding) oraz algorytmu LZ77 (Lempel-Ziv)
(Rysunek 1).

Rysunek 1. Wysokopoziomowe kroki algorytmu DEFLATE

Rzeczywista implementacja GZIP jest skomplikowana, a wiele aspektów kompresji/dekompresji można parametryzować. Poniżej zamieszczony opis należy zatem traktować z przymrużeniem oka – nie
służy on bowiem wyczerpującemu opisaniu wszystkich detali, lecz
przybliżeniu czytelnikowi tematu.

LZ77
Tekst książki „Paradyzja” pozwala, jak większość tekstu pisanego, na
uzyskanie dobrego współczynnika kompresji ze względu na powtarzające się w kółko słowa. Współczynnik kompresji to stosunek rozmiaru danych skompresowanych do wejściowych. W wymienionej
książce znajduje się około 39 tysięcy słów. Unikalnych jest już jednak
tylko około 11 tysięcy. Do najczęściej występujących słów należą takie jak „się”, „w”, „nie”, „jest” czy „Rinah” (jeden z bohaterów).
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