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Zip
Bu say›daki sorumuz öncekilerden biraz
farkl› olacak. Bu kez bir yöntem anlataca¤›m ve siz onun uygulamas›n› yapacaks›n›z.
Anlataca¤›m yöntem, veri s›k›ﬂt›rmada kullan›lan ve “Huffman Coding” olarak bilinen
kodlama yöntemi.
Öncelikle kodlamadan ve veri s›k›ﬂt›rmadan bir örnekle bahsedelim. Bir text dosyam›z oldu¤unu ve içinde sadece a, b, c ve d
harflerinin kullan›ld›¤›n› düﬂünelim. En basit anlamda kodlama yaparak a harfini ikili
sistemde 00, b harfini 01, c harfini 10, d harfini de 11 olarak gösterebiliriz. Örne¤in
“acabad” yazan bir text dosyas›n›n ikili gösterimi 001000010011 olacakt›r. Bu kodlaman›n en önemli özelli¤i tersini de yapabiliyor olmam›z, yani bize 001000010011 verildi¤i zaman text dosyas›nda ne yazd›¤›n› da
söyleyebiliriz. Bize içinde 100 adet a, 10
adet b, 2 adet c ve 1 adet d harfleri geçen
bir dosya verilsin. Bahsetti¤imiz kodlama
yöntemini kullan›rsak her harf için 2 bit
(her bitte 0 ya da 1 tutabiliriz) kulland›¤›m›zdan toplamda 2 * (100 + 10 + 2 + 1) =
226 bit kullanmam›z gerekecektir. ﬁimdi
farkl› bir kodlama deneyelim. Bu kodlamada a’y› 0 ile, b’yi 10 ile, c’yi 110 ile d’yi de
111 ile gösterelim. Bu kodlaman›n da di¤erinde oldu¤u gibi tersi yap›labilmektedir.

Örne¤in 0011001010111 verilirse bunun
karﬂ›l›¤› aacabbd’dir (tersi olmayan, daha
do¤rusu bir ikili gösterimin birden fazla
karﬂ›l›¤› oldu¤u kodlamalar da vard›r, örne¤in a’y› 0, b’yi 1, c’yi 10, d’yi 11 olarak gösteren bir kodlamada 010 hem aba, hem ad
anlam›na gelebilmektedir). Bu kodlamada
kullan›lacak bit say›s› a için 100 * 1, b için
10 * 2, c için 2 * 3, d için 1 * 3 olmak üzere toplamda 129’dur. Gördü¤ümüz üzere
normal bir kodlama 226 bit gerektirirken,
bu kodlama 129 bit gerektirmektedir. Veri
s›k›ﬂt›rma olay›n›n temelinde yatan mant›k
da budur. ﬁimdi bu kodlaman›n nas›l yap›ld›¤›na bakal›m.
‹lk olarak bütün karakterlerin kaç kez
kullan›ld›¤›n› hesaplayal›m. Daha sonra ﬂu
iﬂlemleri s›ras›yla yapal›m:
1. Her karakter için bir a¤aç oluﬂtural›m.
2. Toplamda en az kullan›lan karakterleri içeren iki a¤ac› birleﬂtirip tek bir a¤aç yapal›m ve bu iﬂlemi bütün a¤açlar birleﬂene
kadar devam ettirelim.
3. A¤ac›n bütün dallar›nda solda kalan
dala 0, sa¤da kalan dala 1 verelim.
Örnekle gösterecek olursak, dosyada
kullan›lan harfler ve kaç kez kullan›ld›klar›
ﬂu ﬂekilde olsun:
a: 100, b: 20, c: 25, d: 30, e: 35.
Bahsetti¤imiz iﬂlemi aﬂama aﬂama gösterecek olursak:

‹lk aﬂamada her karakter ayr› a¤açlar
olarak düﬂünülmüﬂtür. ‹kinci ﬂekilde en küçük de¤ere sahip iki a¤aç olan 20 ve 25 birleﬂtirilip 45’lik tek bir a¤aç elde edilmiﬂtir.
Daha sonra 100, 45, 30 ve 35’ten en küçük
ikisi olan 30 ve 35 birleﬂtirilip 65’lik tek
a¤aç elde edilmiﬂtir. 4. ﬂekilde 100, 45 ve
65’lik a¤açlardan küçük olan 45 ve 65 birleﬂtirilip 110 elde edilmiﬂ ve son basamakta
kalan iki a¤aç birleﬂtirilip tek bir a¤aç elde
edilmiﬂtir. ﬁimdi kodlamay› yaparken yukarda da bahsetti¤imiz gibi soldaki dala 0 sa¤daki dala 1 verirsek (tam tersini yapmam›zda da bir sak›nca yok) a harfi 0, b harfi 100,
c harfi 101, d harfi 110 ve e harfi 111 ile
gösterilecektir.
Sizden istenen bu algoritmay› kullanarak kendi s›k›ﬂt›rma program›n›z› yazman›z
ve kendiniz bir s›k›ﬂt›rma algoritmas› üretip
onun program›n› yazman›z.

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Domino
‹lk aﬂamada büyük karenin ne zamanlar kapat›labilip ne zamanlar kapat›lamayaca¤›n› belirleyelim. ﬁekli
satranç tahtas›nda oldu¤u
gibi bir siyah bir beyaz kare
olacak ﬂekilde boyayal›m.
Domino taﬂlar› 2 x 1’lik boyutlara sahip oldu¤u için herhangi bir domino taﬂ›n› büyük kare üzerinde nereye koyarsak
koyal›m bir ucu siyah bir kareye, di¤er
ucu beyaz bir kareye denk gelecektir. Sadece bu çeﬂit taﬂlarla büyük kareyi kapatmay› deneyece¤imiz için kapatabilece¤imiz siyah kare say›s› kapatabilece¤imiz beyaz kare say›s› ile ayn› olacakt›r. Büyük
karedeki siyah kare say›s› ile beyaz kare
say›s› da ayn› oldu¤u için geri kalan karelerde de, ki bunlar iﬂaretli kareler oluyor,
siyah say›s› beyaz say›s›na eﬂit olmal›d›r.
Bu ç›kar›m› kullanarak, büyük karemizi
yukardaki gibi karalad›ktan sonra iﬂaretli
karelerden siyaha denk gelenlerin say›s›
beyaza denk gelenlerin say›s›na eﬂit de¤ilB‹L‹M ve TEKN‹K 88 Eylül 2006

se hiçbir ﬂekilde kapat›lamaz diyebiliriz.
Örnek verecek olursak:

Soldaki ﬂekli hiçbir ﬂekilde kapatamay›z çünkü iﬂaretli karelerin (k›rm›z› kareler) ikisi de beyaz karelerin üzerine geliyor. Sa¤daki ﬂekilde iﬂaretli karelerin birisi beyaz, birisi siyah karelerin üzerine geliyor ve birazdan bahsedece¤imiz teknikle
bu ﬂekil kapat›labiliyor.
Öyleyse ﬂimdi iﬂaretli beyaz kare say›s›
iﬂaretli siyah kare say›s›na eﬂit olan ﬂekillerin nas›l kapat›labilece¤inden bahsedelim.
‹lk olarak büyük karemizi 2x2’lik küçük karelere ay›ral›m.

ﬁimdi ﬂeklimizdeki herhangi iki iﬂaretli
kareyi düﬂünelim. Bu karelerin bulunduk-

lar› 2x2’lik kareleri birbirine ba¤layan bir
yol çizelim. Örne¤in ﬂu ﬂekilde oldu¤u gibi:

Bu yol (yeﬂil ile gösterilen alan), ﬂekilde oldu¤u gibi geniﬂli¤i 2 olan iki büyük
dikdörtgenin birleﬂimi ﬂeklinde olsun. Bu
yol içerisinde e¤er baﬂka iﬂaretli kare yoksa nas›l doldurulabilece¤i san›r›m aç›k.
E¤er bütün noktalar› bu ﬂekilde ikili gruplara ay›r›p aralar›ndaki yollar› doldurursak
geriye sadece 2x2 lik kareler kal›r, ki bunlar›n da nas›l doldurulabilece¤i çok aç›k
(altalta ya da yanyana iki domino taﬂ› koyarak). ﬁimdi son problemimiz bu iﬂaretli
noktalar› ikili gruplara nas›l ay›ral›m ki,
ikililer aras›ndaki yollar› çizdi¤imizde yollar›n hiçbirisi birbirine de¤mesin. Çözümün bu k›sm›n› size b›rak›yorum (ipucu:
en d›ﬂtaki noktalardan baﬂlayarak içeri
do¤ru gidin ve iﬂaretli noktalar›n neden
3’ün katlar› koordinatl› verildi¤ine dikkat
edin).

