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nالهی به امید تو
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…تاریخچه،معرفی

...عناوین مطالب

...گذاریکد

...پیشوندیکدهای

...هافمنروش

...هافمنالگوریتم

...  معرفی 
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City of Cupertino...
...معرفی

ی اتالف فشرده سازی ب برایالگوریتم کدگذارییککدگذاری هافمنتئوری اطالعات،ودرعلوم کامپیوتر
.استاطالعات

.فشرده سازی داده ، یافتن روش مناسبی برای کد گذاری داده هاست

دا برای کد ک رد  ه ر ک دام از نش انه های مب کد طول متغیراستفاده از جدولاین تعبیر بر می گردد به 
دام از بر احتمال وقوع هر کنی تمبجدول کد طول متغیر از روشی بخصوص . (پروندهیکنویسه هایمانند)

.  توسعه یافتدیوید هافمناین روش بوسیله. نشا  های مبدا بدست می آید

روش ی ب ه . کدگذاری هافمن، از روشی خاص برای انتخاب نحوه نم ای  ه ر نم اد اس تفاده می ش وددر 
ه ای که در این روش رشتیعنی . گفته می شود« کدهای پیشوندی»گاهی هم روش )کدهای بدو  پیشوندنام

، نشا  دهنده یک نویسه خاص است هیچ گاه پیش وند رش ته دیگ ر ک ه نمای انگر نویس ه دیگ ر اس ت
ک ه نویسه های پرکاربردتر با رش ته های بیت ی کوت اهتری نس بت ب ه آ  ه اییدر این روش .(. نمی باشد

.کاربردشا  کمتر است، نشا  داده می شوند
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اده می شودد ی نمایش دمنحصر بفرداست که در این کد، هر کاراکتر با رشته دودویی کد دودیی روش متداول نمایش فایل، 
.نام داردکدکلمهکه 

:مثال

{a,b,c}

بیت برای کدگذاری نیاز داریم2پس برای هر کاراکتر به 21=>3=>322= تعداد کاراکتر 

a: 00   b: 01c: 11.است، طدل کد تمام کاراکتر ها ثابت طدل ثابتکد دودویی با در 

ababcbbbc بیت18              000100011101010111
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اپلآینده محصوالت عجیب 

:.، میتدان کدگذاری مؤثرتری پیدا کردطدل متغیردر کد دودویی با .: 
.ددر چنین کدی، طدل کد هر کاراکتر، ممکن است متفاوت از دیگری باش

با تدجه به ( ababcbbbcو رشته ی {a,b,c}مجمدعه ی ... ) در مثال قبل 
...: داریمbتکرار بیشتر 

a: 10 b: 0 c: 11

… (ادامه) گذاریکد

ababcbbbc بیت13          1001001100011
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Macintosh…

...پیشوندیهایکد

a: 10b: 0c: 11

.ندع خاصی از کد طدل متغیر است•
.هیچ کلمه کد مربدط به یک کاراکتر، آغاز کلمه کد کاراکتر دیگر را نمی سازد•
.کد شدندهر کد پیشدندی را می تدان با یک درخت دودیی نمایش داد که برگهای آن، کاراکترهایی است که باید•
اولوین بیوت سومت هنگام تجزیه فایل الزم نیست پیشگدیی صدرت گیرد برای تجزیه فایول از: امتیاز کد پیشدندی •

در سومت چوپ یوا 1یوا 0چپ فایل و ریشه درخت شروع می کنیم در بیت ها حرکت می کنیم و بر حسب این کوه 
ه ریشه بور موی وقتی به برگ رسیدیم ، کاراکتر را در برگ می یابیم سپس ب. راست درخت به طرف پایین می رویم

.گردیم و روال قبلی رو  با شروع از بیت بعدی مدجدد در دنباله بیت ها ادامه می دهیم
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Bits(C1)=16*3+5*3+12*3+17*3+10*3+25*3=255

Bits(C2)=16*2+5*5+12*4+17*3+10*5+25*1=231

Bits(C3)=16*2+5*4+12*3+17*2+10*4+25*2=212
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کاراکتر فراوانی C1(ثابتطول) C2(متغییرطول) (C3)کد هافمن

a 16 000 10 00

b 5 001 11110 1110

c 12 010 1110 110

d 17 011 110 01

e 10 100 11111 1111

f 25 101 1 10



Micro soft…

:هستندعنصر اطالعاتی با وزن ها ی مشخص شده A,B,C,D,E,F,G,H  ،8کنیمفرض 

...هافمنروش

: مثال
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www.apple.com ...هافمنالگوریتم

.استفاده کردصف اولدیت باید از •
.زودتر از همه خارج می شدددر صف اولدیت، عنصدری با باالترین اولدیت، •
.ایل داردرا در فکمترین فراوانی در اینجا، اولدیت بیشتر، مربدط به کاراکتریست که •

Struct nodetype 

{

char symbol;

int frequency;

nodetype* left;

nodetype* right;

}
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!...پاسخ های جالب؟

)…ادامه(هافمنالگوریتم

n= های مدجدد در فایلتعداد کاراکتر

را در صف nodetypeبه رکدردهای اشاره گرnبنابراین، تعداد 
PQاولدیت

:  داریمPQدر Pهر اشاره گر مثل به این صدرت تنظیم می کنیم؛ برای 

p->symbol = کاراکتری در فایل

p->frequency =  فراوانی آن کاراکتر در فایل

p->left = p->right = NULL
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)…ادامه(هافمنالگوریتم

for(i=1;i<=n-1;i++){

remove(PQ,p);

remove(PQ,q);

r = new nodetype;

r->left = p;

r->right = q;

r->frequency = p->frequency + q-

>frequency;

insert(PQ,r);

}

remove(PQ,r);

Return r;
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0110101010001011111100010111110100010111...وظیفه ی ما

0000110101010001011111100010111110100010

18

حرف تکرار

x ۱

u ۱

r ۱

p ۱

o ۱

l ۱

t ۲

s ۲

n ۲

m ۲

i ۲

h ۲

f ۳

e ۴

a ۴

space ۷



...کمی رو راست
:کوئیز

1010010101110110100010101101100101100010110011

011010110
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...وظیفه ی ما

تاذاردبگملتاینوکشورایناختیاردرعمیقوجانبههمهافزارینرمجنبشیکبتواندبایددانشگاه
ودیخعلمیهاینوآوریوهاقالبباخودیپیشنهادهایباهستندتالشاهلوکاراهلکهآنهاییبتوانند
پیشالمیاسهایارزشواسالمیتفکراتبرمبتنیعادالنهجامعهآباد،یکجامعهیکحقیقیبنایبتوانند

.میخواهدراایندانشگاهازماکشورامروز.ببرندپیشرا

(مدظله)رهبریمعظممقام
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...به پایا  آمد این دفتر،حکایت همچنا  باقیست

Smbidoki.ir:لینک دانلود
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با تشکر از توجه شما
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