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RESUMO

A compactação de dados é o processo de modificação ou codificação de um conjunto de símbolos em outro, com tamanho reduzido. A 
necessidade de reduzir a quantidade de informações armazenadas é um problema constante da computação em suas mais diversas áreas, 
surgindo então a necessidade de desenvolver algoritmos capazes de representar o mesmo conjunto de dados com menor frequência de 
caracteres. Este processo normalmente é realizado pela eliminação de dados redundantes ou pela redução da quantidade de dados necessários 
para representar a informação corretamente, criando-se assim técnicas de compressão de dados. O principal objetivo desta pesquisa é entender a 
compressão de dados, conhecendo o seu funcionamento e avaliando qual o melhor modelo para compactação de textos, demonstrando assim, os 
pontos fortes e fracos das teorias apresentadas neste artigo, com exemplos teóricos e práticos na compressão e descompressão das informações. 
Nesse trabalho foi usado pesquisa bibliográfica, constituída principalmente por livros, artigos científicos, teses e dissertações, visando criar um 
referencial teórico consistente sobre as duas principais técnicas de compactação. Foi utilizado o método quantitativo para comparar os processos 
de compressão analisados, para tal, foi empregado um sistema que realiza a coleta e apresentação dos dados em dois métodos de compressão, e 
em seguida avalia o desempenho de cada algoritmo testado. Os métodos estudados foram a codificação de Huffman (modelo estatístico) e o 
algoritmo de Lempel-Ziv-Welch (baseado a dicionário), apresentando assim, as vantagens e desvantagens de cada um. Diversos tipos de arquivos 
requerem o processo de compactação, como imagens, áudios, vídeos ou textos. Iremos retratar especificamente o processo de redução de 
textos. Durante a análise foram utilizados os algoritmos das técnicas de compressão, desenvolvidos em linguagem de computação de alto nível, 
podendo simular o funcionamento de cada modelo nos mais variados tamanhos de textos, passando a catalogar suas principais vantagens e 
desvantagens. Realizou-se, juntamente com esta análise, avaliações quantitativas das informações obtidas quanto à redução dos dados de 
entrada e de saída, e o tempo de execução de cada algoritmo. Importante ressaltar que em testes efetivados com os algoritmos de compressão 
em diversos tamanhos e modelos de textos, as técnicas apresentaram resultados diferentes. Para tais algoritmos, uma técnica que teve um 
excelente proveito em um teste, não terá obrigatoriamente o mesmo resultado em todos os outros testes, uma técnica que produz um resultado 
ótimo em uma sequência de caracteres onde a frequência seja muito repetitiva, não apresentará o mesmo resultado onde o conjunto de 
caracteres seja diferenciado, confirmando que, toda técnica possui vantagens e desvantagens no processo. Através das análises executadas neste 
estudo, foi possível observar o ganho de espaço que cada técnica consegue realizar em diferentes formatos de textos, obtendo resultados com 
valores satisfatórios quando comparados com os valores originais da mensagem. O teste foi realizado em diversos formatos de frequências e ao 
utilizar uma única técnica, a mesma apresentou resultados diferentes. Como exemplo, ao comprimir as seguintes sequências com a mesma 
quantidade de caracteres (ignorando os espaços): “a b c d e f g h i j”, “aa bb cc dd ee” e “a b cc dddddd” são obtidos os seguintes resultados: 
57,5% de redução para o primeiro, 70% para o segundo e 80% para o terceiro, usando o algoritmo de Huffman, comprovando assim, a 
desvantagem apresentada por esta técnica ao tratar frequências iguais, chegando a conclusão de que não é possível utilizar uma única técnica 
para se alcançar o melhor resultado em todos os casos, por outro lado, conhecer suas vantagens e aplica-la corretamente se faz necessário para 
alcance do melhor resultado na compressão.
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