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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  
 Σ΄ αυτή τη διπλωματική εργασία μελετώνται και υλοποιούνται αλγόριθμοι συμπίεσης 
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η 
οικειοποίηση του αναγνώστη με τα διάφορα είδη κωδικών συμπίεσης δεδομένων και κυρίως με την 
κωδικοποίηση Huffman και την αριθμητική κωδικοποίηση. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον 
αναγνώστη να αντιληφθεί τις λεπτομέρειες των λειτουργιών των υλοποιήσεων σε γλώσσα 
προγραμματισμού C, των δύο προαναφερθέντων κωδικοποιήσεων. 
 Αναλυτικά, στο κεφάλαιο 1 ξεκινάμε με μία εισαγωγή στη δημιουργία της Θεωρίας 
Πληροφορίας από τον Shannon το 1948. Έπειτα, ορίζονται οι έννοιες της εντροπίας και της 
συμπίεσης. Στη συνέχεια γίνεται ένας διαχωρισμός σε συμπίεση με απώλειες και συμπίεση χωρίς 
απώλειες. Τέλος, παρατηρούμε κάποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των αλγορίθμων των 
προηγούμενων κατηγοριών για συμπίεση κειμένου, ήχου, εικόνας και βίντεο. 
 Στο κεφάλαιο 2  πραγματοποιείται μια διάκριση των κωδικών σε κώδικες σταθερού μήκους, 
κώδικες μεταβλητού μήκους και καθολικούς κώδικες. Έπειτα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι 
κώδικες σταθερού μήκους. Στη συνέχεια γνωστοποιούνται οι ιδιότητες των κωδικών μεταβλητού 
μήκους και δίνεται το παράδειγμα του κώδικα Shannon-Fano. Τέλος, αναλύονται οι κώδικες 
μεταβλητού μήκους, γίνεται σε βάθος αναφορά στην οικογένεια  αλγορίθμων Lempel-Ziv και 
ξεχωριστή παρουσίαση των αλγορίθμων LZ77 και LZ78, που ανήκουν στην προαναφερθείσα 
οικογένεια. 
 Στο κεφάλαιο 3 αναλύουμε την κωδικοποίηση Huffman. Ξεκινάμε με μία ιστορική αναφορά 
και δείχνουμε τις αρχές κωδικοποίησης Shannon και Huffman. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα 
αλγοριθμικά βήματα του Huffman. Αναφερόμαστε στις ιδιότητες του Huffman ως βέλτιστου 
κώδικα και παραθέτουμε τα μειονεκτήματά του. Έπειτα, αναλύουμε τις ιδιότητες και χρησιμότητες 
κάποιων παραλλαγών της κωδικοποίησης Huffman. Ειδική μνεία γίνεται στο πρόβλημα μηδενικής 
συχνότητας. Μετά, παρουσιάζουμε τις τέσσερις υλοποιήσεις μας για την κωδικοποίηση Huffman 
με ανάλυση στις συναρτήσεις που εμπεριέχουν ξεχωριστά. Τέλος, παρουσιάζονται γραφικές 
παραστάσεις με τα αποτελέσματα της συμπίεσης των υλοποιήσεών μας σε σχέση και με 
προγράμματα του εμπορίου και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 
 Στο κεφάλαιο 4 αναλύουμε την αριθμητική κωδικοποίηση. Αρχικά, συνδέουμε την 
αριθμητική κωδικοποίηση με άλλες κωδικοποιήσεις, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και 
αναφερόμαστε στη λογική της δημιουργίας της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αλγοριθμικά 
βήματα της αριθμητικής κωδικοποίησης για την κύρια μεθοδολογία και την παραλλαγή αυτής της 
διπλωματικής εργασίας και παρατίθεται ένα τυχαίο παράδειγμα. Έπειτα, περιγράφουμε τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της με ιδιαίτερα μνεία στην υπερχείλιση και στην 
υποχείλιση. Μετά, παρουσιάζονται η προσαρμοστική αριθμητική κωδικοποίηση και οι εφαρμογές 
της αριθμητικής κωδικοποίησης και γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της χρήσης μνήμης και 
της ταχύτητας. Παράλληλα, συγκρίνουμε την αριθμητική κωδικοποίηση με την κωδικοποίηση 
εύρους και την κωδικοποίηση Huffman. Παρουσιάζεται η υλοποίησή μας για την αριθμητική 
κωδικοποίηση με ξεχωριστή ανάλυση της κάθε συνάρτησης. Τέλος, παρουσιάζονται γραφικές 
παραστάσεις με τα αποτελέσματα της υλοποίησής μας σε σχέση με τα αποτελέσματα της 
κωδικοποίησης Huffman και προγράμματα του εμπορίου και εξάγουμε συνολικά συμπεράσματα 
για την κωδικοποίηση. 
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 Στο κεφάλαιο 5 παραθέτουμε αναλυτικά συμπεράσματα για τη κωδικοποίηση Huffman και 
την αριθμητική κωδικοποίηση και σημειώνουμε κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με τις 
υλοποιήσεις μας. 
 Τέλος, καταγράφεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και στο παράρτημα 
ενσωματώνονται οι πηγαίοι κώδικες των υλοποιήσεών μας στη γλώσσα προγραμματισμού C. 
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στο συνάδελφο και φίλο Γιώργο 
Δημητρακόπουλο για την συνεισφορά του στο προγραμματιστικό κομμάτι της διπλωματικής μου. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου κ. 
Τουμπακάρη Δημήτρη-Αλέξανδρο για την πολύτιμη καθοδήγησή του και την αρωγή που μου 
προσέφερε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας.  
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 Κεφάλαιο 1 

 
Εισαγωγή 
 
1.1 Θεωρία Πληροφορίας   
  
Το Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν. Παραφράζοντας τους Αρχαίους Λακεδαιμόνιους, 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συνοπτικότητα της πληροφορίας, δηλαδή η Συμπίεση 
(compression) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο  της επιστήμης, όσον αφορά  τη Θεωρία 
Πληροφοριών (Information Theory) .  

Η θεμελίωση της Θεωρίας Πληροφορίας έγινε από τον Claude Elwood Shannon το 1948 με 
τη μνημειώδη δημοσίευση A Mathematical Theory of Communication. Η Θεωρία Πληροφορίας 
απαντά σε 2 πρωταρχικά ερωτήματα της Θεωρίας Επικοινωνιών (Communication Theory). 1. 
Ποιος είναι ο μέγιστος βαθμός συμπίεσης δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθεί (Η Εντροπία 
(Entropy)); 2. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός επικοινωνίας (Rate of Communication) (Η 
Χωρητικότητα Καναλιού (Channel Capacity) C); 
 Ο Shannon απέδειξε ότι είναι δυνατό να μεταδώσει κάποιος την πληροφορία μέσω ενός 
καναλιού με αυθαίρετα μικρή πιθανότητα σφάλματος (αυθαίρετα κοντά στο 0) εφόσον μεταδίδει με 
ρυθμό μικρότερο από τη χωρητικότητα του καναλιού, σε  αντίθεση με ότι πιστευόταν έως τότε, 
δηλαδή ότι είναι αδύνατο να μεταδώσει κανείς με θετικό ρυθμό μετάδοσης σε ένα κανάλι με μη 
μηδενική πιθανότητα σφάλματος. 
 Επίσης, ο Shannon θεμελίωσε την έννοια της Εντροπίας, που αποτελεί το μέσο μήκος της 
συντομότερης περιγραφής μίας τυχαίας μεταβλητής (μίας στοχαστικής ανέλιξης) και μας δίνει ένα 
μέτρο της αβεβαιότητας που εμπεριέχει. Για μια σειρά γεγονότων με πιθανότητες p1,p2,p3…,pn που 
έχουν άθροισμα 1 η Εντροπία είναι η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα και ισούται με :

( ) ( ) log ( )
x

H X p x p x
∈Χ

= −∑ . Όταν ο λογάριθμος έχει ως βάση το 2, η παροχή μετριέται σε bits, ενώ 

όταν έχουμε τον φυσικό νεπέριο λογάριθμο, μετριέται σε nats. Η εντροπία έχει τις εξής ιδιότητες: 
Η εντροπία είναι μια συνεχής μεταβλητή του pi, εάν τα γεγονότα είναι ισοπίθανα, τότε η εντροπία 
ισούται με το λογάριθμο των γεγονότων, άρα αυξάνεται προοδευτικά με τον αριθμό των 
γεγονότων. Εάν, οι πιθανότητες αντιστοιχούν σε μία σειρά διαδοχικών σταδίων, τότε η εντροπία 
αποτελεί το βαθμισμένο άθροισμα των εντροπιών κάθε σταδίου. Τέλος, σημειώνεται ότι η εντροπία 
δεν εξαρτάται από τις τιμές των τυχαίων μεταβλητών αλλά από τις κατανομές τους. 
 
Σχήμα 1 Απεικόνιση της Εντροπίας για τυχαία μεταβλητή Bernoulli [1] 
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1.2 Συμπίεση 
 
Ως συμπίεση λογίζεται  η ελάττωση του μεγέθους των δεδομένων (data), αφού κρίνουμε ότι 

υπάρχει πλεονασμός στην πληροφορία, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του χρησιμοποιούμενου 
χώρου (space storage) ή  του χρόνου μετάδοσης (transmission time). Η συμπίεση κειμένου (text), 
ήχου (audio), εικόνας (image) ή βίντεο (video) συμβάλλει στη μείωση του κόστους επικοινωνίας 
(μέσω της αύξησης ταχύτητας μετάδοσης ιδίως σε περιπτώσεις πεπερασμένου εύρους ζώνης  
(bandwidth)) και στην αύξηση του αποθηκευτικού χώρου ( αφού για τα ίδια δεδομένα 
χρησιμοποιούμε λιγότερο χώρο). Ωστόσο, μολονότι η συμπίεση παρουσιάζει αυτά τα 
πλεονεκτήματα, η αποσυμπίεση των δεδομένων μπορεί να αυξήσει δραστικά τον συνολικό 
απαιτούμενο χρόνο της όλης διεργασίας, και ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση κάποιου ειδικού 
hardware, όπως στην περίπτωση ειδικής συμπίεσης βίντεο, το οποίο μπορεί να αυξάνει σημαντικά 
το συνολικό κόστος της υλοποίησης. 

 
1.2.1 Συμπίεση χωρίς απώλειες  
 
Η συμπίεση μπορεί να χωριστεί σε 2 κατηγορίες: Συμπίεση με απώλειες ( lossy) και χωρίς 

απώλειες (lossless) . Η Συμπίεση χωρίς απώλειες αποτελείται από ένα σύνολο από αλγορίθμους, οι 
οποίοι σε κάθε κωδική λέξη αντιστοιχούν μόνο μία αρχική ακολουθία δεδομένων. Άρα 
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η διατήρηση της ακριβούς αρχικής μορφής των 
δεδομένων, όπως για παράδειγμα σε ένα κείμενο, όπου σε περίπτωση αλλοίωσης της δομής του, θα 
επερχόταν αλλοίωση του με πιθανή την αδυναμία κατανόησής του. Στη συμπίεση 
εκμεταλλευόμαστε το στατιστικό πλεονασμό στην συγκεκριμένη αρχική απεικόνιση των 
δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων στην 
αγγλική γλώσσα όπου το Ε  να εμφανίζεται πολύ συχνά, ενώ άλλα όπως το Ζ πολύ σπάνια. Εφόσον 
χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση  είναι δυνατό να εξοικονομήσουμε κάποιο χώρο. 

 
 
 
 
Πίνακας 1.1 Πιθανότητα εμφάνισης των γραμμάτων της αγγλικής γλώσσας [2] 
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Μπορούμε να συνοψίσουμε τη λογική των προγραμμάτων, που χρησιμοποιούν τη συμπίεση 
χωρίς απώλειες, σε 2 βήματα. Αρχικά, δημιουργούμε ένα στατιστικό μοντέλο (model) από τα 
δεδομένα. Μετά, χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο έτσι ώστε να μετατρέψουμε τα αρχικά μας 
δεδομένα σε μία ακολουθία δυαδικών ψηφίων (bits), στην οποία τα δεδομένα που συναντώνται πιο 
συχνά αναπαριστώνται με λιγότερα ψηφία από αυτά που συναντώνται λιγότερο συχνά (Η ανάθεση 
βέλτιστων ακολουθιών δυαδικών ψηφίων, βασισμένη σε πιθανότητες ονομάζεται κωδικοποίηση). 
Οι δύο δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι που παράγουν ακολουθίες δυαδικών ψηφίων είναι η 
Κωδικοποίηση Huffman (Huffman coding) και η Αριθμητική Κωδικοποίηση (Arithmetic coding), 
με τους οποίους θα ασχοληθούμε αναλυτικά στην παρούσα διπλωματική στα κεφάλαια 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Το στατιστικό μοντέλο δημιουργείται με δύο τρόπους:με το στατικό (static) και τον 
προσαρμοστικό (adaptive). Στη στατική μοντελοποίηση αναλύουμε τα δεδομένα και από αυτά 
εξάγουμε το μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να συμπιέσουμε στον κωδικοποιητή (encoder) 
και να αποσυμπιέσουμε στον αποκωδικοποιητή (decoder). Έτσι, μολονότι η μέθοδος είναι απλή, 
μπορεί να χάνουμε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο, και να μη βελτιστοποιούμε την κωδικοποίηση,  
αφού ένα μοντέλο θα αποκωδικοποιεί όλα τα δεδομένα. Αντίθετα, το προσαρμοστικό μοντέλο, το 
οποίο αρχικά είναι ίδιο σε κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή, αλλάζει και προσαρμόζεται καθώς 
αποστέλλονται δεδομένα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στην κατανομή των συμπιεζομένων 
μηνυμάτων. Τέλος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια το προσαρμοστικό μοντέλο, ενώ στη 
χειρότερη περίπτωση μπορεί να έχει λίγο χειρότερή απόδοση από αυτή ενός στατικού μοντέλου, σε 
μια μέση περίπτωση είναι πολύ καλύτερη από ένα στατικό. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η  
επεκτασιμότητά (expendability) του (το στατικό μοντέλο θα είναι πάντα χειρότερο από το 
προσαρμοστικό ως προς την επεκτασιμότητα του). 

Οι αλγόριθμοι συμπίεσης χωρίς απώλειες εξαρτώνται από την κατανομή της πηγής, για το 
αν θα μπορέσουν να συμπιέσουν όλα τα δεδομένα εισόδου που θα έχουν (για παράδειγμα σε 
περίπτωση μηδενικού πλεονασμού πληροφορίας). Μάλιστα αποδεικνύεται μαθηματικά  ότι για 
κάθε τέτοιο αλγόριθμο, θα υπάρχει τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων του οποίου το μέγεθος δεν 
γίνεται να μικρύνει από το αρχικό του με χρήση του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Άρα, εάν  ένα 
πρόγραμμα μεγαλώνει το αρχείο, αντί να το μικραίνει εξαιτίας της επικεφαλίδας (header)  που 
στέλνει πάντα επιπλέον, τότε αποστέλλεται το αρχικό μήνυμα. 

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων, η συμπίεση χωρίς απώλειες μπορεί να χωριστεί σε 
συμπίεση κειμένου, ήχου, εικόνας ή βίντεο. Στη συμπίεση κειμένου ιστορικά εκτός από τις αρχαίες 
φρυκτωρίες, στις οποίες με συνδυασμό σε συγκεκριμένες θέσεις σε πύργους φωτιών γινόταν η 
αποστολή μηνυμάτων, οφείλουμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του κώδικα Morse (Πίνακας 2). 
Με βάση τη διαφορετική συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων, και με χρήση των συμβόλων . και 
– (αντί για 0 1 σήμερα) έφτιαξε μία αποδοτική για την εποχή αναπωλειακή κωδικοποίηση. Σήμερα, 
για συμπίεση κειμένου διατίθενται διάφορα προγράμματα όπως το ZIP,  RAR, 7ZIP (ελεύθερο 
λογισμικό (freeware)) τα οποία χρησιμοποιούν διάφορους αλγόριθμους όπως Context Tree 
Weighting method (CTW), Burrows-Wheeler transform και κυρίως αλγόριθμοι της οικογένειας 
Lempel-Ziv (αλγόριθμος με χρήση λεξικού ο οποίος είναι ασυμπτωτικά βέλτιστος) όπως LZ 
Markov chain Algorithm (στο 7ZIP) ή DEDLATE στο gzip, όπου έχουμε βελτιστοποίηση της 
ταχύτητας αποσυμπίεσης και του ρυθμού συμπίεσης (compression ratio), με αρνητικό 
αντιστάθμισμα την πιο αργή συμπίεση. 
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1.2.2 Συμπίεση με απώλειες 
 
Η συμπίεση με απώλειες αποτελεί μία μέθοδο η οποία, μολονότι χάνει μέρος της 

πληροφορίας κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, τελικά παρουσιάζει παρόμοια δεδομένα με τα 
αρχικά. Χρησιμοποιείται κυρίως σε πολυμεσικά (multimedia)  δεδομένα (ήχος, εικόνα, βίντεο) , με 
εφαρμογές όπως διαρκώς μεταδιδόμενα βίντεο (streaming video), διαδικτυακή τηλεφωνία (internet 
telephony). Μάλιστα, επειδή σήματα ομιλίας και εικόνες  είναι αναλογικά από τη φύση τους  
έχουμε αναπόφευκτες απώλειες. Επειδή το αναλογικό σήμα εμπεριέχει άπειρη πληροφορία, 
δημιουργείται θόρυβος κβαντισμού. Για να ανταπεξέρθουμε σε αυτή τη δυσκολία 
δειγματοληπτούμε το σήμα με συγκεκριμένη ακρίβεια, ώστε η απεικόνιση του σήματος να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Επομένως, κατά τη συμπίεση η  αναπαραγωγή (πιστότητα) είναι 
αρκετά καλή εφόσον ο θόρυβος κβάντισης βρίσκεται κάτω από κάποια συγκεκριμένα επίπεδα 
κατωφλίου, τα οποία ορίζουμε ως τα όρια παραμόρφωσης που μπορούμε να ανεχτούμε. Το βασικό 
πλεονέκτημα της συμπίεσης με απώλειες είναι ότι παράγει μικρότερα αποτελέσματα απ’ ότι η 
συμπίεση χωρίς απώλειες. Γενικά, χρησιμοποιούνται δύο είδη συμπίεσης με απώλειες: Πρώτον οι 
κωδικοί (codecs) μετατροπής (transformation) με απώλειες που παίρνουν μικρά δείγματα εικόνας ή 
ήχου, τους αλλάζουν μορφή, τα κβαντίζουν (quantization) και τα κωδικοποιούν και  δεύτερον οι 
κώδικες  πρόβλεψης με απώλειες οι οποίοι χρησιμοποιούν προηγούμενα ή επόμενα 
αποκωδικοποιημένα δεδομένα για να προβλέψουν τα συγκεκριμένα και αφού τα βρουν 
καταγράφουν τη διαφορά τους με ότι άλλο απαιτείται τα κβαντίζουν και τα κωδικοποιούν. Γίνεται 
τέλος να χρησιμοποιηθεί και ο συνδυασμός των δύο μεθόδων (για παράδείγμα MPEG). 
 Η συμπίεση ηχητικών δεδομένων έχει διάφορες χρήσεις: αποθήκευση δεδομένων, χρήση 
mp3 players, ψηφιακή τηλεόραση και διάφορες άλλες συνεχείς και μη μεταδόσεις ηχητικών 
δεδομένων. Μπορούμε να επιτύχουμε συμπίεση της τάξης  5-20% [4], πολύ μικρότερη από τις 
δυνατότητες χωρίς απώλειες. Αίτια της διαδεδομένης χρήσης είναι η αδυναμία του ανθρώπινου 
αυτιού να αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος ήχων είτε από τους γειτονικούς του είτε αυτούσιους 
και η ευρεία δυνατότητα επεξεργασίας των ήχων ανθρώπινης ομιλίας, όπου το εύρος ζώνης είναι 
πολύ μικρό. Οι κυριότερες μέθοδοι απωλειακής συμπίεσης είναι MP3, WMA (Windows Media 
Audio) και AAC (Advanced Audio Coding). 
 Η συμπίεση εικόνας με απώλειες εμπεριέχει ένα συμβιβασμό μεταξύ μεγαλύτερου 
ποσοστού συμπίεσης (άρα μικρότερου αποθηκευτικού χώρου) και χειρότερης ποιότητας εικόνας. Ο 
βαθμός της συμπίεσης επαφίεται στις απαιτήσεις του χρήστη. Οι κυριότερες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Μείωση του χώρου για όλα τα χρώματα, με χρήση μόνο των πλέον 
βασικών (που αναφέρονται στην επικεφαλίδα (header) του συγκεκριμένου αρχείου), κωδικοποίηση 
μετασχηματισμού, συμπίεση κλασμομορφών (fractal compression) και, κυρίως,  υποδειγματοληψία 
του χρώματος (καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται καλύτερα τη διαφοροποίηση της 
φωτεινότητας από αυτή του χρώματος). Οι κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι οι: DjVu, 
Wavelet και, κυρίως, αλγόριθμοι της κατηγορίας JPEG (Joint Photographic Experts Group) . 
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Παραδείγματα συμπιεσμένων εικόνων [5]  
 
Αυθεντική εικόνα (lossless PNG 60.1 KB) - ασυμπίεστη 108.5KB                  

 
 
Χαμηλή συμπίεση (84% λιγότερη πληροφορία από ασυμπίεστο PNG ) JPEG 9.37 KB 

 
 
Υψηλή συμπίεση (98% λιγότερη πληροφορία από ασυμπίεστο PNG) JPEG 1.14 KB 

 
 
 Στη συμπίεση βίντεο βασιζόμαστε στην υπόθεση, ότι όλα τα ασυμπίεστα δεδομένα δεν είναι 
αναγκαία για μία ικανοποιητική ποιότητα αντίληψης. Δύο είναι τα κυριότερα μοντέλα συμπίεσης: 
Η διαπλαισιακή (interframe) συμπίεση  και η ενδοπλαισιακή (intraframe) συμπίεση. Στην πρώτη 
περίπτωση χρησιμοποιούμε τα macroblocks, δηλαδή τετραγωνικά πλαίσια ομάδων γειτονικών 
πλαισίων. Σε αυτά ελέγχουμε τις διαφορές από πλαίσιο (frame) σε πλαίσιο και καταχωρούμε τις 
διαφορές του πλαισίου ελέγχου σε σχέση με το προηγούμενο (π.χ. ένα ακίνητο πλαίσιο εμπεριέχει 
ελάχιστη πληροφορία). Εάν, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες (π.χ. σε μία έκρηξη) και δεν απαιτείται 
μοντάρισμα του βίντεο η ποιότητα (quality of service) της συμπίεσης είναι καλή. Στη δεύτερη 
περίπτωση που είναι στην ουσία  συμπίεση εικόνας, κωδικοποιούμε μόνο ανά πλαίσιο. Έτσι 
διευκολύνεται η  μεταφορά δεδομένων από πλαίσιο σε πλαίσιο και το μοντάρισμα όλου του βίντεο. 
Οι κυρίες μέθοδοι απωλειακής συμπίεσης βίντεο είναι  MPEG-2, MPEG4, H264, DV, WMV και 
Real Video. 
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 Κεφάλαιο 2 
 
 Κώδικες με γνωστή πηγή  

και Καθολικοί Κώδικες 
 

2.1 Είδη κωδίκων 
 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην κωδικοποίηση πηγής (source) 

μετατρέπουμε ακολουθίες συμβόλων που παράγει μία πηγή σε ακολουθίες συμβόλων κάποιου 
κώδικα. Μπορούμε να διακρίνουμε τους κώδικες με βάση το αν χρησιμοποιούν κωδικές λέξεις 
σταθερού (fixed) ή μεταβλητού μήκους (variable length) και με βάση το αν η κατανομή της πηγής 
είναι γνωστή ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση οι κώδικες ονομάζονται καθολικοί (universal codes).  

 
2.2 Κώδικες με γνωστή πηγή 
 

 2.2.1 Κώδικες σταθερού μήκους 
 

Σκοπός της κωδικοποίησης πηγής είναι να απεικονίσει τα σύμβολα που παράγει μία πηγή 
σε σύμβολα ενός κώδικα με σκοπό τη συμπίεση. Στη συμπίεση σταθερού μήκους θεωρούμε ότι η 
πηγή παράγει μηνύματα, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία ακολουθία συμβόλων πηγής 
συγκεκριμένου μήκους, έστω Ν. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για την κωδικοποίηση  των 
ακολουθιών συμβόλων (των μηνυμάτων) της πηγής απαρτίζουν το κωδικό αλφάβητο (code 
alphabet). Η εντροπία ανά σύμβολο πηγής (ή μέση  ποσότητα πληροφορίας) ισούται με 

1
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p(Mi) είναι η πιθανότητα εμφάνισης κάθε μηνύματος (δηλαδή κάθε ακολουθίας συμβόλων πηγής 
μήκους Ν). Από την Ιδιότητα Ασυμπτωτικής Ισοδιαμέρισης (Asymptotic Equipartition Property 
(AEP)) [1] γνωρίζουμε ότι, για μεγάλο αριθμό μηνυμάτων, ο αριθμός των bits ανά μήνυμα που 
απαιτείται για να κωδικοποιηθεί το εκάστοτε μήνυμα τείνει στην εντροπία του. Κατασκευάζουμε 
ένα βιβλίο κωδίκων (codebook) που αντιστοιχίζει μια κωδική λέξη σε κάθε μήνυμα (δηλαδή σε 
κάθε ακολουθία συμβόλων μήκους Ν). Για πολύ μεγάλο Ν, απαιτείται η αντιστοίχιση κωδικών 
λέξεων μόνο στα τυπικά μηνύματα πιθανότητας ≈2-ΝΗ(S) το καθένα, όπου Η(S) είναι ο ρυθμός 
εντροπίας της ακολουθίας  (εφόσον έχουμε ανεξάρτητα σύμβολα (πηγή iid)). Δηλαδή, κάθε κωδική 
λέξη είναι μία ακολουθία συμβόλων του κώδικα που αποτελεί την αναπαράσταση κάθε μηνύματος 
που παράγεται από την πηγή. Κάθε φορά που η πηγή παράγει ένα μήνυμα, ελέγχουμε εάν υπάρχει 
αντίστοιχη κωδική του λέξη στο βιβλίο κωδίκων και, έπειτα, το αναπαριστούμε με την αντίστοιχη 
κωδική λέξη. Σε περίπτωση που δεν αντιστοιχεί κωδική λέξη σε δεδομένο μήνυμα η κωδικοποίηση 
αποτυγχάνει. Ωστόσο, καθώς Ν→∞, η πιθανότητα αυτή τείνει στο 0 (μπορεί να γίνει αυθαίρετα 
μικρή). Επειδή ο αριθμός των τυπικών ακολουθιών είναι της τάξης ≈2ΝΗ(S). απαιτούνται περίπου 
2ΝΗ(S)κωδικές λέξεις και, επομένως, περίπου NH(S) bits για την κωδικοποίηση κάθε μηνύματος. 
Όταν το μήκος της ακολουθίας, Ν, δεν είναι αρκούντως μεγάλο πρέπει να κωδικοποιηθούν και οι 
μη τυπικές ακολουθίες, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται συμπίεση. Επομένως, μολονότι, 
θεωρητικά, με τη χρήση κωδίκων σταθερού μήκους μπορούμε να προσεγγίσουμε την εντροπία, 
στην πράξη οι κώδικες σταθερού μήκους δε χρησιμοποιούνται. Οι λόγοι είναι οι εξής: Η ανάγκη 
για αναζήτηση σε τεράστια βιβλία λόγω του μεγάλου μήκους, Ν, που απαιτείται για αποδοτική 
συμπίεση. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της αναμονής Ν συμβόλων της  πηγής για την 
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έναρξη της κωδικοποίησης και ΝΗ bits στο δέκτη για την έναρξη της αποκωδικοποίησης. Οι 
μεγάλες απαιτήσεις σε μνήμη. Τέλος, αν και αυθαίρετα μικρή, η πιθανότητα αποτυχίας 
κωδικοποίησης είναι μη μηδενική. 

 
 2.2.2 Κώδικες μεταβλητού μήκους 
 
 Οι κώδικες μεταβλητού μήκους κωδικοποιούν κάθε μήνυμα της πηγής σε ένα μεταβλητό 
αριθμό από κωδικά σύμβολα. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι, όταν η κατανομή της πηγής 
είναι γνωστή, μπορούν να απλοποιήσουν την κωδικοποίηση αντιστοιχίζοντας μικρότερες κωδικές 
λέξεις στα μηνύματα που εμφανίζονται πιο συχνά και μεγαλύτερες κωδικές λέξεις στα σύμβολα 
που εμφανίζονται λιγότερο συχνά . Αποδεικνύεται ότι, όπως και στην περίπτωση κωδίκων 
σταθερού μήκους, μεγαλώνοντας το μήκος των ακολουθιών πηγής, Ν, που κωδικοποιούμε 
μπορούμε να συμπιέσουμε αυθαίρετα κοντά στην εντροπία. Επίσης, σε αντίθεση με τους κώδικες 
σταθερού μήκους, οι κώδικες μεταβλητού μήκους μπορούν να επιτύχουν συμπίεση για πρακτικές 
τιμές του Ν (αν και γενικά, σε ρυθμούς μεγαλύτερους από την εντροπία). Σε κάποιες ειδικές 
περιπτώσεις, η χρήση κωδίκων μεταβλητού μήκους μπορεί να επιτρέψει συμπίεση με μηδενική 
πιθανότητα αποτυχίας (όπως, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούνται δυαδικά σύμβολα κώδικα 
και η κατανομή των μηνυμάτων της πηγής είναι δυαδική.  
 Οι κώδικες μεταβλητού μήκους ονομάζονται μη ιδιάζοντες (nonsingular) όταν κάθε μήνυμα 
απεικονίζεται με διαφορετική κωδική λέξη. Ονομάζονται μοναδικώς αποκωδικοποιήσιμοι 
(uniquely decodable) όταν κάθε ακολουθία κωδικών λέξεων που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί 
αποκωδικοποιείται με μοναδικό τρόπο. Τέλος, άμεσοι ή προθεματικοί κώδικες (instantaneous or 
prefix codes) ονομάζονται οι κώδικες των οποίων οι κωδικές λέξεις δεν αποτελούν πρόθεμα 
οποιασδήποτε άλλης κωδικής λέξης. 
 Παραδείγματα αλγορίθμων κωδικοποίησης μεταβλητού μήκους είναι ο κώδικας Huffman 
και η αριθμητική κωδικοποίηση στα οποίους θα αναφερθούμε στα Κεφάλαια 3 και 4, αντίστοιχα 
και o κώδικας Shannon-Fano. 

Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βήματα του αλγορίθμου Shannon-Fano με δυαδικά 
σύμβολα. Αρχικά, τοποθετούμε όλα τα πιθανά μηνύματα μαζί με τις πιθανότητές τους σε φθίνουσα 
σειρά πιθανότητας εμφάνισης. Έπειτα, χωρίζουμε τη λίστα σε 2 μέρη (ομάδες) τα οποία έχουν 
περίπου την ίδια συνολική πιθανότητα και έχουμε στόχο την ελαχιστοποίηση της ακόλουθης 

σχέσης 
1 1

k n

i i
i i k

p p
= = +

−∑ ∑ με ip  την πιθανότητα εμφάνισης του κάθε μηνύματος. Στη συνέχεια, 

αναθέτουμε το πρώτο ψηφίο σε κάθε μήνυμα. Στα μηνύματα του πρώτου μέρους αναθέτουμε 0, 
ενώ στα μηνύματα του δεύτερου 1. Επαναλαμβάνουμε αναδρομικά τα προηγούμενα βήματα για 
κάθε υποομάδα έως ότου κάθε τελική υποομάδα να εμπεριέχει μόνο ένα μήνυμα. 
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Σχήμα 2.2 Παράδειγμα κωδικοποίησης Shannon-Fano [6]  

 
 

 
2.3 Καθολικοί κώδικες 

 
 Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες, όταν γνωρίζουμε την κατανομή της πηγής 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κώδικες  σταθερού ή μεταβλητού μήκους. Ωστόσο, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η κατανομή των μηνυμάτων πηγής δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Άλλες 
φορές, ενδέχεται η κατανομή να αλλάζει κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Τέλος,  σε 
ορισμένες εφαρμογές είναι βολικό η εύρεση της κατανομής και η κωδικοποίηση της πηγής να 
γίνονται σε ένα στάδιο αντί για δύο (στους προηγούμενους αλγορίθμους πρώτα υπολογίζαμε τη 
συχνότητα εμφάνισης των συμβόλων και μετά κωδικοποιούσαμε). Στις περιπτώσεις αυτές 
χρησιμοποιούμε καθολικούς κώδικες. Όπως και οι κώδικες που θεωρούν γνωστή κατανομή πηγής, 
οι καθολικοί κώδικες χρησιμοποιούν ένα λεξικό για την απεικόνιση των μηνυμάτων πηγής σε 
κωδικές λέξεις. Και εδώ, οι μικρότερες κωδικές λέξεις αντιστοιχίζονται, γενικά, σε μηνύματα που 
συναντώνται συχνότερα. 
 Τις απαρχές, της χρήσης λεξικών κωδίκων μπορούμε να τις βρούμε στη χρήση κατά την 
εποχή του τηλέγραφου από τις εταιρείες κωδικών βιβλίων στα μηνύματα τους για μείωση του 
κόστους (το κόστος αυξανόταν ανά σύμβολο). Μία άλλη ενδελεχή χρήση κωδικοποίησης πηγής 
συναντάμε στα καθημερινά τηλεγραφήματα στην Ινδία, όπου, για παράδειγμα, το 25 σημαίνει 
Καλά Χριστούγεννα και το 26 Καλότυχες ευχές σε νεόνυμφους [7]. Στα πλεονεκτήματα της χρήσης 
των καθολικών αλγορίθμων εμπεριέχεται και η αυξανόμενη χρήση ειδικών αριθμών για την 
απεικόνιση, αλλά και η δυνατότητα χρήσης κωδίκων στα λεξικά που είναι πολλαπλάσια των 
τεσσάρων ή οχτώ ψηφιακών ψηφίων, στοιχείο βολικό για τους υπολογιστές (καθώς διαβάζουμε την 
πηγή ανά ένα δύο byte).  
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Βασικό συστατικό της λειτουργίας ενός καθολικού κώδικα είναι η  δημιουργία του λεξικού 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση. Επομένως, σημασία έχει η σειρά με την οποία θα 
μελετήσουμε τις φράσεις του κειμένου εισόδου και ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε για να τις 
αναθέσουμε σε κωδικές λέξεις,  δηλαδή η διάσχιση (parsing) των δεδομένων που πρόκειται να 
συμπιεστούν. Μία πρώτη μεθοδολογία διάσχισης (και η πιο συνηθισμένη) είναι η άπληστη 
(greedy), η οποία ψάχνει από την αρχή των δεδομένων και τοποθετεί  κάθε νέα φράση που βρίσκει 
στο λεξικό. Όμως, αυτή η διαδικασία συνήθως δεν είναι βέλτιστη (optimal). Η βέλτιστη λύση 
σχετίζεται με το πρόβλημα μικρότερης διαδρομής (shortest path problem) [7]. Δύο είναι οι κύριοι 
αλγόριθμοι λύσης του παραπάνω προβλήματος. Ο αλγόριθμος αναζήτησης κατά πλάτος (breadth 
first), που τοποθετεί σε μία στοίβα τις καλύτερες διαδρομές και τις αναλύει μέχρι να βρίσκει την 
εκάστοτε βέλτιστη διαδρομή, και ο δυναμικός αλγόριθμος, ο οποίος βρίσκει τις αποστάσεις των 
εκάστοτε κόμβων από τις άλλες άκρες τους και από αυτές τις άκρες προς τα άκρα του προβλήματος 
και έτσι σταθμίζει την αξία του περάσματος από τον εκάστοτε κόμβο. Επειδή οι παραπάνω λύσεις 
είναι αργές, συνήθως απαιτείται ένας διαρκής συμβιβασμός μεταξύ της άπληστης διάσχισης και της 
βέλτιστης. 

 
Σχήμα 2.3 Αλγόριθμος συντομότερης διαδρομής [6] 

 
 
 2.4 Κώδικες Lempel-Ziv 

 
Οι αλγόριθμοι λεξικού αντιπροσωπεύονται από αλγορίθμους της οικογένειας Ziv-Lempel. 

O Jacob Ziv και ο Abraham Lempel με δύο δημοσιεύσεις τους το 1977 και το 1978 (και 
αντίστοιχoυς αλγορίθμους LZ77 και LZ78) έθεσαν τις βάσεις για το σύνολο αυτών των 
αλγορίθμων. Η βασική τους ιδέα ήταν να αντικαταστήσουν φράσεις που έχουν εμφανιστεί ήδη στο 
κείμενο με ένα δείκτη που δείχνει στην προηγούμενη θέση στο κείμενο όπου είχαν εμφανιστεί. 
Αποδεικνύεται, μάλιστα, ότι, στο όριο, οι αλγόριθμοι αυτής της οικογένειας τείνουν ασυμπτωτικά 
στην εντροπία των δεδομένων.   
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Σχήμα 2.4 Η βασική ιδέα του αλγορίθμου Lempel-Ziv [6] 

  
 
  Οι δύο κύριοι διαφοροποιοί παράγοντες μεταξύ των αλγορίθμων της οικογένειας 
είναι τo όριο μέχρι πόσο πίσω μπορεί να φτάσει ο εκάστοτε δείκτης και πόσες υποακολουθίες 
αλφαριθμητικών χαρακτήρων εντός αυτού του ορίου μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής 
του δείκτη. Το όριο του δείκτη μπορεί να μην υπόκειται σε περιορισμούς (αυξανόμενο παράθυρο 
(growing window)) ή να υπόκειται σε περιορισμό σταθερού μεγέθους παραθύρου, δηλαδή 
παραθύρου συγκεκριμένου αριθμού χαρακτήρων. Αντίστοιχα, οι υποακολουθίες μπορεί να είναι 
απεριόριστου ή πεπερασμένου μεγέθους. Ανάλογα με τον συνδυασμό των επιλογών επιτυγχάνεται 
συμβιβασμός μεταξύ ταχύτητας, απαιτήσεων μνήμης και αποδοτικότητας συμπίεσης.  
 

2.4.1 Αλγόριθμος LZ77 
 
 Ο αλγόριθμος LZ77, ο οποίος δημοσιεύτηκε το 1977 και αποτελεί την πρώτη μορφή της 
οικογένειας Lempel-Ziv, αποκαλείται και συμπίεση κυλιόμενου παράθυρου (sliding window 
compression). Ο λόγος είναι ότι οι δείκτες του αναζητούν φράσεις από ένα σταθερό παράθυρο 
μεγέθους, συνήθως 2, 4 ή 32 ΚΒ. Το παράθυρο είναι το ίδιο για τον κωδικοποιητή και τον 
αποκωδικοποιητή. Εμπεριέχει Ν χαρακτήρες από τους οποίους N-F έχουν ήδη αποκωδικοποιηθεί, 
ενώ οι υπόλοιποι F αποτελούν απομονωτική στοίβα μέλλοντος (lookahead buffer). Για να 
κωδικοποιήσουμε τον επόμενο χαρακτήρα ο δείκτης αναζητά στα πρώτα Ν-F σύμβολα ένα 
ταίριασμα συμβόλων με αυτά της απομονωτικής στοίβας (Σχήμα 2.4). Εάν επιτευχθεί ταίριασμα, 
κωδικοποιούμε την ακολουθία συμβόλων στη μορφή <i,j,a> όπου i είναι η απόσταση από τη 
στοίβα του ταιριάσματος μέγιστου μήκους, j είναι το μήκος του ταιριάσματος και a είναι ο πρώτος 
χαρακτήρας που δεν ταιριάζει με την υποακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων στο παράθυρο. 
Έπειτα, μετακινούμε (shift) το παράθυρο κατά j+1 θέσεις και συνεχίζουμε την κωδικοποίηση. Η 
αποκωδικοποίηση γίνεται ιδιαίτερα εύκολα με χρήση του ίδιου παράθυρου, ώστε να 
αντιλαμβάνεται ο αποκωδικοποιητής σε ποιες φράσεις αναφέρεται ο κωδικοποιητής με την τριάδα  
<i,j,a> . 
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 Σχήμα 2.5 Κυλιόμενο παράθυρο του LZ77 [6] 

 
 

Τα πλεονεκτήματα του LZ77 είναι τα εξής: Κάποιες κοινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και 
κομμάτια λέξεων που συναντώνται συχνά σε κείμενα ενδέχεται να εμφανίζονται πολλές φορές στο 
κάθε παράθυρο (για παράδειγμα, στα Αγγλικά τα ΄΄the΄΄ και ΄΄-ing΄΄). Ορολογίες εμφανίζονται 
συχνά σε αποσιωπητικά. Σπάνια εμφανιζόμενες λέξεις πιθανότατα αποτελούνται από άλλα 
κομμάτια του λεξικού και, τέλος, ακολουθίες ίδιων χαρακτήρων γίνεται να κωδικοποιηθούν με 
εμφάνιση της επαναληπτικότητάς τους άρα με λιγότερη πληροφορία. Το βασικό μειονέκτημα του 
LZ77 είναι ότι, μολονότι το κάθε αλγοριθμικό βήμα της κωδικοποίησης διαρκεί ένα σταθερό 
χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και να εμπεριέχει (N-F)·F συγκρίσεις 
χαρακτήρων. Αυτό αντισταθμίζεται με τη χρήση διάφορων δομών (data structures) όπως 
αταξινόμητη λίστα (unsorted list), ταξινομημένη λίστα (sorted list), δυαδικό δέντρο (binary tree) 
και πίνακες κατακερματισμού (hash tables). Από όλους τους αλγόριθμους που προήλθαν από τον 
LZ77 ο νεώτερος και δημοφιλέστερος είναι ο DEFLATE (2008), ο οποίος συνδυάζει τον LZ77 με 
την κωδικοποίηση Huffman και χρησιμοποιείται στα προγράμματα PKZIP, GZIP, GIF και PNG.  

 
2.4.2 Αλγόριθμος LZ78 
 
Ο αλγόριθμος LZ78, πολλές παραλλαγές του οποίου προστατεύονται από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας (patents) για πολλά χρόνια, δημιουργήθηκε το 1978.  Σε αντίθεση με τον LZ77, ο 
οποίος αντιστοιχίζει δείκτες σε προηγούμενους χρησιμοποιημένους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, 
ο LZ78 διαχωρίζει το κείμενο σε φράσεις έτσι ώστε η κάθε νέα φράση να είναι η πιο σύντομη που 
δεν έχει εμφανιστεί έως εκείνο το σημείο στο κείμενο. Δηλαδή, ο LZ78 ελέγχει στην απομονωτική 
του στοίβα για άγνωστες λέξεις ως προς το λεξικό του έως εκείνη τη στιγμή και, όταν βρει μία, 
τοποθετεί τη μέχρι τότε υπάρχουσα μαζί με τον επιπλέον χαρακτήρα στο λεξικό. Ένα παράδειγμα 
δίνεται στον Πίνακα 2.1. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την επεξεργασία όλων των 
φράσεων. Επειδή δε χρησιμοποιείται παράθυρο, δεν υπάρχει περιορισμός μέχρι πόσο πίσω μπορεί 
να φτάσει η αναζήτηση και ο αριθμός των φράσεων του λεξικού αυξάνεται  δραστικά με τα 
δεδομένα. Προφανώς, όταν τελειώσει ο χώρος της μνήμης που χρησιμοποιούμε, αυτή καθαρίζεται 
πλήρως σαν να επανακινούμε την όλη διεργασία. 
 

Πίνακας 2.3 Παράδειγμα χρήσης LZ78 στη φράση aabbabaabaaabab [6]   
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 Μία ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή του LZ78 είναι όταν εκχωρούμε κάθε φράση της 
λειτουργίας εύρεσης λέξεων σε ένα ψηφιακό δέντρο αναζήτησης (tree). Σε αυτό το πολυοδεύoν 
δέντρο, κάθε κόμβος σχετίζεται με τη φράση που τον συνδέει με την κορυφή του δέντρου. Επίσης, 
κάθε κόμβος έχει τον αριθμό της κωδικής φράσης που αναπαριστά. Καθώς, προσθέτουμε κωδικές 
φράσεις, απλώς δημιουργούμε ένα νέο κλαδί στο δέντρο με τον κόμβο της λέξης που προϋπήρχε 
μαζί με τον καινούριο επιπλέον χαρακτήρα (Σχήμα 2.5). 
 

Σχήμα 2.6 Ψηφιακό δυαδικό δέντρο LZ78 για τον Πίνακα 2.1 [6] 

 
.  
 

Τα πλεονεκτήματα του αλγορίθμου LZ78 είναι η ευκολία υλοποίησης πολλών παραλλαγών 
και η καλή ταχύτητα και αποτελεσματικότητά του σε συμπίεση αρχείων υπολογιστών αλλά και 
άλλων δεδομένων. Το μειονέκτημά του είναι ότι είναι βέλτιστος για άπειρο αριθμό δεδομένων. Η 
δημοφιλέστερη παραλλαγή του LZ78 είναι ο LZW (Lempel-ZIv-Welch) από τον Terry Welch η 
οποία υλοποιείται πολύ γρήγορα, αλλά δεν είναι συνήθως βέλτιστη, καθώς στηρίζεται σε 
περιορισμένη ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, παραθέτουμε ένα πίνακα με τις χαρακτηριστικές 
διαφορές των κυριότερων παραλλαγών της οικογένειας Lempel-Ziv. 
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Πίνακας 2.4 Σημαντικότερες υλοποιήσεις οικογένειας Lemplel-Ziv [6] 
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Κεφάλαιο 3 
 

Κωδικοποίηση Huffman 
 

3.1 Ιστορική αναδρομή  
 

Η κωδικοποίηση Huffman επιτελείται με ένα αλγόριθμο, μεταβλητού μήκους κώδικα, που 
χρησιμοποιείται για αναπωλειακή συμπίεση δεδομένων. Προτάθηκε στη δημοσίευση του David A. 
Huffman ”A method for the construction of Minimum-Redundancy Code” το 1952. Ο Huffman το 
1951 ήταν φοιτητής στο MIT και παρακολουθούσε το μάθημα Θεωρία Πληροφορίας με καθηγητή 
τον Robert Fano. Ο καθηγητής έδωσε στους σπουδαστές τη δυνατότητα είτε να δώσουν την τελική 
εξέταση ή να παρουσιάσουν μία εξαμηνιαία εργασία, σχετικά με την πιο αποτελεσματική 
απεικόνιση αριθμών, γραμμάτων και άλλων συμβόλων με χρήση δυαδικού κώδικα. Μάλιστα, οι 
φοιτητές δε γνώριζαν ότι ο Fano και ο Shannon προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να βρουν αυτή τη 
βέλτιστη απεικόνιση. Μετά από πολλούς μήνες ατελέσφορης προσπάθειας και ενώ ο Huffman 
έριχνε τις σημειώσεις του στα σκουπίδια, είχε την επιφοίτηση (epiphany) που τον ανύψωσε για 
πάντα στο Πάνθεον της επιστήμης, με την υλοποίηση του κώδικα Huffman. Μάλιστα, ο Fano όταν 
είδε την εργασία αναφώνησε “Is that all there is to it!” [14]. 

 
3.2 Αρχές κωδικοποίησης Shannon και Huffman 
 
Η βασική αρχή του αλγορίθμου έγκειται στην ελαχιστοποίηση του μέσου μήκους του 

κώδικα Ε[L]. Όμως γνωρίζουμε από την ανισότητα Kraft (Kraft Inequality) ότι, για δυαδικούς 
κώδικες, τα μήκη των κωδικών λέξεων, li, πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση 2 1l− ≤∑ . Μια λογική 
λύση που προήλθε από τον Shannon ήταν log(1/ )i il p=  με ip  την πιθανότητα εμφάνισης των 
συμβόλων για l ακέραιο (οι πιθανότητες απαρτίζονται από αρνητικές δυνάμεις του δύο). Στη γενική 
περίπτωση όπου l δεν είναι ακέραιος ο Shannon πήρε τον ακόλουθο τύπο [log(1/ )]i il p= . Aρχικά, 
οι πιθανότητες εμφάνισης των συμβόλων διατάσσονται με φθίνουσα σειρά. Στη συνέχεια, 
υπολογίζουμε την αθροιστική πιθανότητα κάθε συμβόλου και βρίσκουμε το μήκος κάθε κωδικής 
λέξης με βάση τη σχέση [log(1/ )]i il p= . Τέλος, η κωδική λέξη που αντιστοιχεί στο κάθε σύμβολο 
της πηγής είναι τα πρώτα il  κλασματικά bits του δυαδικού αναπτύγματος της αντίστοιχης 
αθροιστικής συχνότητας. Μία άλλη οπτική απεικόνιση της ιδέας του Shannon είναι η ανάπτυξη 
ενός δυαδικού δέντρου από την κορυφή ως τη ρίζα με τη χρήση των μηκών που βρήκαμε. Όμως, 
έχουμε υποθέσει ότι το μήκος l πρέπει να είναι φυσικός αριθμός για να είναι βέλτιστη η απεικόνισή 
μας. Ο Huffman λοιπόν έφτιαξε ένα αντίστοιχο δέντρο ξεκινώντας από τη ρίζα με τα πιο απίθανα 
συμβάντα και πηγαίνοντας προς την κορυφή, προς τα πιο πιθανά, υλοποιώντας έτσι ένα βέλτιστο 
κώδικα. Αποδεικνύεται πως το μέσο πληροφοριακό μήκος των δύο κωδικών (Huffman και 
Shannon) βρίσκεται σε απόσταση έως ένα bit από την εντροπία. Eπίσης, αποδεικνύεται ότι, ενώ για 
συγκεκριμένο σύμβολο πηγής το μήκος της κωδικής λέξης Huffman ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο 
από την κωδική λέξη του κώδικα Shannon για το ίδιο σύμβολο,  ο κώδικας Huffman είναι 
βέλτιστος, δηλαδή το μέσο μήκος συμπίεσης που επιτυγχάνει δεν μπορεί να υπερβεί το μέσο μήκος 
του κώδικα Shannon. Μάλιστα, ο πλεονασμός της πληροφορίας (η ποσότητα της πληροφορίας που 
είναι περιττή για την κατανόησή της) κατά την κωδικοποίηση Huffman δεν υπερβαίνει την τιμή 

log[2(log ) / ] 0,86p e e p+ = + , όπου p  είναι η πιθανότητα του πιο πιθανού συμβόλου. Δηλαδή, 
όταν υπάρχουν αρκετά σύμβολα με παρεμφερή συχνότητα εμφάνισης έχουμε πολύ μικρότερο 
πλεονασμό της πληροφορίας σε σχέση με την κωδικοποίηση Shannon όπου ο πλεονασμός 
πληροφορίας παίρνει τιμές έως και 1 bit. 
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3.3 Αλγοριθμικά Βήματα κωδικοποίησης Huffman 
 
Ο Αλγόριθμος Huffman για δυαδικό κώδικα ακολουθεί τα εξής βήματα: Αρχικά, 

διατάσσουμε τα σύμβολα της πηγής κατά φθίνουσα πιθανότητα εμφάνισης. Έπειτα, προσθέτουμε 
τα δύο σύμβολα της πηγής με τη μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης. Το άθροισμα τους 
καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στον πίνακα από τα δύο σύμβολα. Στη συνέχεια, 
επαναλαμβάνουμε τα δύο αρχικά βήματα έως ότου φτάσουμε στη συνολική πιθανότητα 1. Μετά 
αρχίζουμε την ανάθεση δυαδικών ψηφίων στα σύμβολα. Στην τελευταία σύνθεση δύο ενδεχομένων 
του δεύτερου βήματος (όταν υπήρχαν μόνο δύο ενδεχόμενα) αναθέτουμε το 0 στο πρώτο 
ενδεχόμενο και το 1 στο δεύτερο. Έπειτα, με την ίδια διαδικασία ανάθεσης 0 και 1 σε κάθε 
προηγούμενη σύνθεση δύο πιθανοτήτων (λογική αντίστροφης μηχανικής (reverse  engineering)), 
φτάνουμε έως την αρχική διάταξη. Τέλος, οι κωδικές λέξεις σχηματίζονται από την παράθεση όλων 
των 0 και 1, από το τέλος προς την αρχή, που σχετίζονται με το κάθε σύμβολο. Δηλαδή, με όλα τα 
0 και 1 που αποδόθηκαν είτε στα σύμβολα είτε στις συγχωνεύσεις τους. 

 
Σχήμα 3.7 Τα 3 πρώτα βήματα του αλγόριθμου Huffman [2] 
 

 
 

  
Σχήμα 3.8 Τα υπόλοιπα βήματα του αλγορίθμου Huffman [2] 
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Στη συνέχεια παραθέτουμε την υλοποίηση με κώδικα Huffman της συμπίεσης του Αγγλικού 
Αλφαβήτου (έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά σύνολα κειμένων για την εύρεση των συχνοτήτων 
των γραμμάτων σε σχέση με τον πίνακα 1.1 ). 

 
Πίνακας 3.5 Κώδικας Huffman για το Αγγλικό Αλφάβητο [8] 
 

  
 
3.4 Ιδιότητες βέλτιστου κώδικα 
 
Θα αναφερθούμε σε κάποιες ιδιότητες βέλτιστων κωδίκων για να δείξουμε τις ενδείξεις ότι 

ο κώδικας Huffman είναι βέλτιστος. Αρχικά, αναφέρουμε ότι σε μικρότερα μήκη λέξεων 
αντιστοιχεί μεγαλύτερη πιθανότητα συμβόλου ( 1 2 3 Np p p p≥ ≥ ≥  και 1 2 3 Nl l l l≤ ≤ ≤ ). Επίσης, οι 
δύο μεγαλύτερες λέξεις έχουν το ίδιο μέγεθος, διαφέρουν μόνο στο τελευταίο δυαδικό ψηφίο και 
αντιστοιχούν στα δύο λιγότερα πιθανά σύμβολα. Αν υπήρχε μόνο μία κωδική λέξη με μέγιστο 
μήκος κωδικής λέξης l και ο κώδικα ήταν άμεσος, θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το τελευταίο 
ψηφίο από την κωδική λέξη. Ο κώδικας με μέγιστο μήκος (l-1) θα ήταν, επίσης, προθεματικός. 
Άρα, θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε το μήκος του κώδικα χωρίς να χάσουμε πληροφορία. 
Επομένως, οι δύο μεγαλύτερες σε μήκος κωδικές λέξεις πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος. Αφού θα 
έχουν το ίδιο μήκος και για να μην έχουμε κενά κλαδιά στο δέντρο μας (βέλτιστος κώδικας) θα 
διαφέρουν κατά το τελευταίο δυαδικό ψηφίο.  
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3.5 Ειδικές περιπτώσεις κώδικα Huffman 
 
Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που μπορεί να γίνουν αναφορικά με τον 

αλγόριθμο Huffman. Αρχικά, παρατηρούμε ότι η διαδικασία κωδικοποίησης δεν είναι μοναδική 
από διάφορες οπτικές γωνίες. Μία τέτοια οπτική είναι το ότι η ανάθεση 0 και 1 είναι εντελώς 
αυθαίρετη. Βέβαια, αυτή η διαφοροποίηση είναι ασήμαντη. Επίσης, εφόσον δύο πιθανότητες είναι 
ίσες είναι αδιάφορο ποιο θα βρίσκεται πάνω από το άλλο κατά την κωδικοποίηση με απόρροια να 
έχουμε κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικά μήκη των λέξεων. Η άλλη παρατήρηση που κάνουμε 
είναι η εξής: εφόσον, οι συχνότητες των συμβόλων είναι ίδιες (ομοιόμορφη κατανομή συνάρτησης 
πυκνότητας πιθανότητας) και υπάρχουν ακριβώς 2mq =  σύμβολα που παράγει η πηγή, τότε η 
κωδικοποίηση Huffman μετατρέπεται σε κώδικα μπλοκ με κωδικές λέξεις μήκους m. 

 
3.6 Μειονεκτήματα Huffman  
 
Η κωδικοποίηση Huffman αντιμετωπίζει τα ακόλουθα προβλήματα: Αρχικά,  εφόσον, δεν 

γνωρίζουμε την κατανομή της πυκνότητας πιθανότητας (probability mass function) των συμβόλων 
της πηγής, ή η κατανομή δεν είναι ιδανικά κατανεμημένη (identically distributed) ή ανεξάρτητη 
(independent) τότε δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την κωδικοποίηση. Επίσης, εάν γίνει λάθος 
στην κατανομή τότε οι κωδικές λέξεις έχουν διαφορετικά μη βέλτιστα και μεγαλύτερα μήκη κατά 
μέσο όρο. Παράλληλα, ο αλγόριθμος είναι ιδιαίτερα ανελαστικός σε αλλαγές. Δηλαδή, όταν το 
κείμενο μεταβάλλεται δεν μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα τις συχνότητες εμφάνισης των 
συμβόλων και η εξ αρχής μέτρησή τους δεν είναι βέλτιστη. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνει ο 
προσαρμοστικός Huffman που θα μελετήσουμε σε λίγο. Επιπροσθέτως, το επιπλέον bit που 
βρίσκεται στο όριο μήκους των κωδικών λέξεων ( ( ) ( , ) ( ) 1H X L C X H X≤ ≤ +  με L(C,X) το μήκος 
των κωδικών λέξεων και H(X) την εντροπία) αποτελεί απαγορευτική παράμετρο σε πολλές 
εφαρμογές. Επίσης, δεν εκμεταλλευόμαστε τα συμφραζόμενα που σε περιπτώσεις, όπως της 
υψηλής συχνότητας εμφάνισης του u μετά από q σε σχέση με το qe, άρα χάνουμε πληροφορία. Το 
παραπάνω πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση ομάδων συμβόλων ως δομικού στοιχείου του 
αλγορίθμου Huffman (τώρα χρησιμοποιούσαμε ένα μόνο σύμβολο). Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι 
η υποχρέωση αποστολής του πίνακα των συχνοτήτων του κειμένου μαζί με το κωδικοποιημένο 
αρχείο αυξάνοντας έτσι το συνολικό μέγεθος. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν πιθανότητες συμβόλων διάφορες της αρνητικής δύναμης του δύο, δεν έχουμε βέλτιστη 
κωδικοποίηση και ότι εάν ένα σύμβολο έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης από 0,5  τότε το 
πάνω όριο της αναποτελεσματικότητας του Huffman είναι απεριόριστο. 

 
 
3.7 Παραλλαγές της κωδικοποίησης Huffman  

  
 3.7.1 Κύριες Παραλλαγές 
 
 Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παραλλαγών της κωδικοποίησης Huffman οι οποίες 
προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή του για λειτουργίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις. 
Οι κυριότερες παραλλαγές είναι οι εξής: κωδικοποίηση Huffman με περιορισμό μήκους (length-
lmited), κωδικοποίηση Huffman με άνισα κόστη κωδικών συμβόλων (unequal costs), κανονικός 
(canonical)  Huffman,  κωδικοποίηση Huffman για n κωδικά σύμβολα (n-ary), προσαρμοστική 
κωδικοποίηση Huffman και κωδικοποίηση Huffman με μπλοκ σύμβολων ως μονάδες για 
κωδικοποίηση.  

Η πρώτη παραλλαγή, δηλαδή η κωδικοποίηση Huffman με περιορισμό μήκους έχει ως 
περιορισμό εκτός από την ελαχιστοποίηση του μέσου μήκους της πληροφορίας και ένα πάνω όριο 
για το μέγιστο μήκος της κάθε κωδικής λέξης. Η πολυπλοκότητα, ως προς το χρόνο, αυτής της 
μεθόδου είναι ( )O nL  όπου L είναι το μέγιστο μήκος των κωδικών λέξεων. Επομένως, η 
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πολυπλοκότητα είναι μεγαλύτερη από τη (γραμμική) πολυπλοκότητα του κλασσικού Huffman (
( log )O n n ).  

Στη δεύτερη παραλλαγή, δηλαδή την κωδικοποίηση με άνισα κόστη κωδικών συμβόλων, τα 
σύμβολα του κωδικού αλφαβήτου ενδέχεται να μην έχουν ομοιόμορφη κατανομή, αλλά να έχουν 
διαφορετικά σταθμισμένα βάρη λόγω του καναλιού (του εκάστοτε μέσου μετάδοσης). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κώδικας Morse όπου η παύλα (dash) απαιτεί περισσότερο 
χρόνο για να μεταδοθεί συγκριτικά με την τελεία (dot). Βέβαια, η αποδοτικότητα αυτής της 
παραλλαγής είναι μικρότερη από την αποδοτικότητα του κλασικού αλγορίθμου Huffman. 
  
 3.7.2 Κανονική κωδικοποίηση Huffman 
 

Η κανονική κωδικοποίηση Huffman αποτελεί μία τροποποίηση του κλασικού αλγορίθμου 
Huffman, της οποίας το πλεονέκτημα είναι ότι έχει μία αρκετά συμπαγή απεικόνιση. Ακολουθεί τα 
επόμενα βήματα: Αρχικά, παίρνει το κωδικό βιβλίο του κλασσικού αλγορίθμου Huffman και 
επαναδιατάσσει τις λέξεις με βάση πρώτα το μήκος τους και μετά με βάση την αλφαριθμητική 
ακολουθία τους. Έπειτα, αναθέτει στο πρώτο σύμβολο της νέας λίστας μία νέα κωδική λέξη ίδιου 
μήκους με την παλιά, αλλά μόνο με μηδενικά. Στη συνέχεια, σε κάθε επόμενο σύμβολο ανατίθεται 
η επόμενη δυαδική ακολουθία. Όταν συναντούμε μία κωδική λέξη μεγαλύτερου μήκους 
προσθέτουμε στο τέλος της όσα μηδενικά απαιτούνται μέχρι να φτάσουμε στο αρχικό μήκος της. 
  

Ένα παράδειγμα εύρεσης των κωδικών λέξεων για κανονικό αλγόριθμο Huffman δίνεται 
στον Πίνακα 2.2. 
 
 Πίνακας 3.6 Κανονικός αλγόριθμος Huffman [5]  
Αρχικός Ηuffman  1o Βήμα           Κανονικός Huffman 
A = 11                    B = 0               B = 0 
B = 0                      A = 11             A = 10 
C = 101                  C = 101           C = 110 
D = 100                  D = 100           D = 111 
 
  
 3.7.3 n-αδική κωδικοποίηση Huffman 
  

Ο αλγόριθμος Huffman για n κωδικά σύμβολα χρησιμοποιεί την ίδια ακολουθία βημάτων 
με τον κλασσικό αλγόριθμο με τη διαφορά ότι, αντί για δυαδικά κωδικοποιεί n-αδικά (0,1,..n-1) 
σύμβολα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Huffman έβαλε τις βάσεις για αυτή την παραλλαγή στην αρχική του 
εργασία. Αρχικά, θεωρούμε τα n λιγότερα πιθανά σύμβολα τα οποία προστίθενται, όπως στον 
κλασσικό αλγόριθμο Huffman. Η κωδικοποίηση συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Επειδή, όμως, 
υπάρχει η περίπτωση να μη γίνεται να σχηματιστεί ένα κανονικό n-αδικό δέντρο ελέγχουμε αν 
έχουμε [ *( 1)]n nα+ −  αρχικά σύμβολα στην αρχική πηγή. Αλλιώς προσθέτουμε όσα 
ψευδοσύμβολα (dummy symbols) μηδενικής πιθανότητας απαιτούνται και προχωρούμε στην 
κατασκευή του κώδικα με βάση τον αλγόριθμο Huffman.. Ένα παράδειγμα κατασκευής τετραδικού 
κώδικα Huffman παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.3 και 3.4.  

 
  
 
 
 
 
 
 



30 
 

Σχήμα 3.9 Αρχικά βήματα κατασκευής τετραδικού κώδικα Huffman [2] 
 

 
 
 
 Σχήμα 3.10 Τελικά βήματα κατασκευής τετραδικού κώδικα Huffman [2] 
 

 
 
 3.7.4 Κωδικοποίηση Huffman με ομάδα συμβόλων ως δομική μονάδα 
 
 Στην κωδικοποίηση με ομάδα συμβόλων η μονάδα με βάση την πιθανότητα της οποίας 
δημιουργείται ο πίνακας αντιστοίχισης κωδικών λέξεων και αρχικής ακολουθίας συμβόλων της 
πηγής είναι ομάδα συμβόλων. Όπως, θα αναφερθεί και κατά την υλοποίηση των αλγορίθμων 
της παρούσας διπλωματικής, αυξάνοντας τον αριθμό των συμβόλων της πηγής από τα οποία 
αποτελείται η δομική μονάδα   μειώνουμε τον πλεονασμό της πληροφορίας και προσεγγίζουμε την 
εντροπία. Βέβαια, έτσι προκύπτουν κάποια διαφορετικά προβλήματα. Το μέγεθος των πινάκων των 
κωδικών λέξεων μεγαλώνει  εκθετικά. Γεμίζοντας το μήνυμα σε ένα ακέραιο αριθμό από μπλοκ 
δεδομένων έχουμε απώλειες σε εύρος ζώνης (bandwidth) [6]. Τέλος, μέρος της συμφραζόμενης 
πληροφορίας μεταξύ του τέλους ενός μπλοκ δεδομένων και της αρχής του επόμενου δύναται να 
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χαθεί. Ωστόσο, παρόλα τα προβλήματα, η βελτίωση των αποτελεσμάτων καθιστά αυτή την 
παραλλαγή του κλασσικού αλγορίθμου κωδικοποίησης Huffman  ιδιαίτερα χρήσιμη.  
 

3.7.5 Προσαρμοστικός αλγόριθμος κωδικοποίησης Huffman 
 
Όπως, αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους ένα από  τα προβλήματα της κλασσικής 

κωδικοποίησης Huffman είναι το διπλό πέρασμα των δεδομένων. Αυτό αντιμετωπίζεται με τον 
προσαρμοστικό ή δυναμικό (dynamic) Huffman ο οποίος κατασκευάζει τον κώδικα καθώς, 
αποστέλλονται τα σύμβολα χωρίς να έχουμε γνώση της αρχικής κατανομής της πηγής. Έτσι, για 
μικρές αλλαγές των δεδομένων δεν απαιτούνται επιπλέον υπολογισμοί των συχνοτήτων από την 
αρχή (με μεγάλες απαιτήσεις σε χρόνο). Επιπλέον, είναι εφικτή η κωδικοποίηση σε πραγματικό 
χρόνο (real time). Ωστόσο, η μετάδοση γίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε σφάλματα μετάδοσης, 
καθώς ένα σφάλμα αρκεί για να αλλοιώσει το σύνολο των δεδομένων. Οι πιο αξιοσημείωτες 
υλοποιήσεις του προσαρμοστικού αλγορίθμου Huffman είναι ο αλγόριθμος Vitter και ο αλγόριθμος 
FGK (Faller-Gallager-Knuth) [5]. Σημαντικό πρόβλημα για τους προσαρμοστικούς, κυρίως, 
κώδικες, αλλά και για τους στατικούς αποτελεί το πρόβλημα της μηδενικής συχνότητας (Zero 
Frequency Problem) το οποίο αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

 
3.8 Το Πρόβλημα Μηδενικής Συχνότητας 

 
 Η πηγή του προβλήματος μηδενικής συχνότητας βρίσκεται στον αρχικό υπολογισμό των 
πιθανοτήτων των συμβόλων. Επειδή διαιρούμε το σύνολο των εμφανίσεων των συμβόλων με την 
εμφάνιση του καθενός από αυτά,  υπάρχει η πιθανότητα κάποιο από αυτά να έχει συχνότητα μηδέν. 
Τότε, θα έπρεπε να του αναθέσουμε μία κωδική λέξη μεγέθους log 0− . Όμως, έτσι θα είχε άπειρο 
μήκος. Άρα οφείλουμε να αναθέτουμε σε κάθε σύμβολο μία μη μηδενική πιθανότητα. Ακόμα και 
στα σύμβολα που δεν έχουν εμφανιστεί πρέπει να ανατεθεί μία μικρή, αλλά μη μηδενική 
πιθανότητα. Έτσι, επέρχεται το πρόβλημα του πόσο μικρή πρέπει να είναι αυτή η ποσότητα και το 
πώς την υπολογίζουμε. Ανάλογα με την προσέγγιση του όλου προβλήματος αναπτύσσονται 
διάφορες παραδοξότητες, όπως στην υπόθεση ότι σε κάθε σύμβολο που δεν εμφανίζεται πρέπει να 
αναθέτουμε την ίδια μικρή μη μηδενική πιθανότητα. Όπως έδειξε το 1878 ο C.S.Pierce [6] αυτό 
οδηγεί στο ακόλουθο παράδοξο. Έστω, ένα δοχείο με 1000 μπάλες διαφόρων χρωμάτων από το 
οποίο κάποιος μας βγάζει μία μπάλα και μας λέει αν είναι μαύρη ή άσπρη. Δεδομένων των 
αποτελεσμάτων και της άγνοιάς μας όσον αφορά τις πιθανότητες εμφάνισής τους αντιστοιχίζουμε 
σε κάθε ενδεχόμενο την πιθανότητα 1/2. Εάν, όμως, μας έλεγε ότι η μπάλα είτε θα είναι άσπρη είτε 
μαύρη ή κανένα από αυτά τα χρώματα τότε θα αντιστοιχίζαμε σε κάθε ενδεχόμενο πιθανότητα 1/3. 
Έτσι φτάσαμε στο παράδοξο ότι μία μαύρη μπάλα θα έχει πιθανότητα εμφάνισης 1/2 και 1/3 
ανάλογα με την οπτική γωνία με την οποία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Πρακτικά, οι δύο πιο 
συχνές λύσεις στο όλο πρόβλημα είναι οι εξής: Προσθέτουμε στο σύνολο του δείγματος μία 
μέτρηση και διαιρούμε την επιπλέον μονάδα εξίσου μεταξύ των συμβόλων που δεν είχαν 
εμφανιστεί στα δεδομένα. Η άλλη λύση είναι να προσθέσουμε αρχικά τον αριθμό 1 στη μέτρηση 
του εκάστοτε συμβόλου ώστε κανένα να μην έχει συχνότητα 0. Τέλος, εύκολα διαπιστώνουμε ότι, 
ανάλογα με την λύση που χρησιμοποιούμε, οι συχνότητες όλων των συμβόλων που προκύπτουν 
είναι διαφορετικές. 
 
 3.9 Υλοποίηση κωδικοποιητή Huffman 
  
 Στην παρούσα διπλωματική υλοποιήθηκε ένας κωδικοποιητής Huffman για αρχεία κειμένου 
(.txt). Υλοποιήθηκαν τέσσερις παραλλαγές: Αλγόριθμος Ηuffman με δομικό στοιχείο ένα 
χαρακτήρα κειμένου στα Αγγλικά, ένα χαρακτήρα κειμένου στα Αγγλικά και Ελληνικά, δύο 
χαρακτήρες κειμένου στα Αγγλικά και, τέλος, τρεις χαρακτήρες κειμένου στα Αγγλικά. Στην 
ανάλυση των μεθοδολογιών θα χωρίσουμε τον αλγόριθμο σε τέσσερα μέρη: την κύρια διεργασία 
(main), την εύρεση συχνοτήτων (preprocessing file Huffman (ppf)), την κωδικοποίηση (encoding) 
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και την αποκωδικοποίηση (decoding). Θα αναφερθούμε στη λειτουργία του κάθε κομματιού 
κώδικα, στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και στις λύσεις που εφαρμόσαμε. Επίσης, θα 
απεικονίσουμε κάποια αποτελέσματα σε πίνακες και γραφήματα και θα συγκρίνουμε τα 
αποτελέσματα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα κωδικοποίησης κειμένου της αγοράς (ZIP, 
RAR, 7ZIP), Στο τέλος θα παρουσιάσουμε κάποια συμπεράσματα. 
  
 3.9.1 Κωδικοποίηση Huffman  ανά χαρακτήρα για Αγγλικό κείμενο 
 
 Αρχικά, θα αναφερθούμε στην υλοποίηση της κωδικοποίησης Huffman για ένα χαρακτήρα 
στα Αγγλικά. Θα ξεκινήσουμε από την main. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην εύρεση 
συχνοτήτων, μετά στη δημιουργία του πίνακα Huffman, έπειτα στην κωδικοποίηση και, τέλος, 
στην αποκωδικοποίηση. Όταν θα αναφερθούμε στις άλλες υλοποιήσεις Huffman, θα 
απαριθμήσουμε τις διαφορές σε σχέση με αυτήν την αρχική υλοποίηση. 
 
Σχήμα 3.11 Η λειτουργία του κωδικοποιητή  
 

 
 
 3.9.1.1 Συνάρτηση Main  
 
 Ο πηγαίος κώδικας για τη συνάρτηση main που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση 
παρατίθεται στη συνέχεια  
 
 #include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 
 #define MAX 98 
 
 int ppf(void); 

void huffman(void); 
int encode(int size); 
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void decode(int size,int size2); 
char search(char *); 
 
double f[MAX]; 
char z[MAX][50]; 
char symbols[MAX]; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{  int i,size,size2; 
    
   for(i=0;i<MAX-3;i++){ 
                 symbols[i]=i+32; 
         } 
   symbols[MAX-3]='\n'; 
   symbols[MAX-2]='\t'; 
   symbols[MAX-1]=1;       
    
   size=ppf(); 
   printf("size %d\n",size); 
   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2); 
    
   system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
 

 Όπως, παρατηρούμε, αφού αρχικοποιηθούν κάποιοι πίνακες, καλούμε τις άλλες 
συναρτήσεις (ppf, huffman, encode, decode). MAX 98 είναι ο αριθμός των συμβόλων που 
κωδικοποιούμε συνολικά. Ο πίνακας symbols είναι ο πίνακας των συμβόλων που χρησιμοποιούνται 
στα δεδομένα ο πίνακας f είναι ο πίνακας των συχνοτήτων των χαρακτήρων, ο πίνακας z είναι ο 
πίνακας των κωδικών λέξεων του κάθε χαρακτήρα και η search είναι μία συνάρτηση στην οποία θα 
αναφερθούμε αργότερα. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι δημιουργούμε τον πίνακα των συμβόλων 
προσθέτοντας 32, δηλαδή δημιουργώντας τον κάθε αλφαριθμητικό χαρακτήρα ASCII, εκτός από τα 
ειδικά σύμβολα tab(/t), νέα γραμμή (/n) και τέλος αρχείου (end of file) τα οποία τοποθετούμε στις 
τρεις τελευταίες θέσεις του πίνακα ξεχωριστά καθώς στον ASCII βρίσκονταν σε εντελώς 
διαφορετικές θέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα 95 σύμβολα. 
 

3.9.1.2 Συνάρτηση εύρεσης συχνοτήτων ppf 
 
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε για τη συνάρτηση ppf, η οποία βρίσκει τις συχνότητες 

εμφάνισης του κάθε συμβόλου του κειμένου, είναι ο ακόλουθος: 
  
 int ppf(void) 

{   int i = 0 , counter=0; 
         int n[MAX]; 
         int temp; 
         char filename[20]="a.txt"; 
          FILE* file; 
     
         for(i=0;i<MAX;i++){ 
                        n[i]=1; 
         }  
 
          file=fopen(filename,"r"); 
 
         while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
            counter++; 
        
             if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                   case '\n': 
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                            n[MAX-3]++; 
                           break; 
                      case '\t': 
                           n[MAX-2]++; 
                           break; 
                      case 1: 
                           n[MAX-1]++; 
                           break; 
                      } 
        } 
         else{ 
               n[temp-32]++; 
         } 
    
     } 
    
     fclose(file); 
    //frequency table 
     for(i=0;i<MAX;i++){ 
                f[i]=((double) n[i])/((double) counter + MAX );  
             } 
     
     printf("total chars: %d\n",counter); 
     for(i=0;i<MAX;i++){ 
                   printf("%c\t %d\t %f\n",symbols[i],n[i],f[i]);          
           } 
     
   printf("\n");   
   return counter; 

} 

 
Aρχικά, ορίζουμε κάποιες μεταβλητές, τον πίνακα των εμφανίσεων των συμβόλων στο 

κείμενο, n, καθώς και το όνομα του αρχείου εισόδου δηλαδή, το κείμενο που θα συμπιεστεί. Στη 
συνέχεια αναθέτουμε την τιμή 1 σε κάθε στοιχείο του πίνακα n. Έτσι, αντιμετωπίζουμε το 
πρόβλημα της μηδενικής συχνότητας στο οποίο αναφερθήκαμε στην Παράγραφο 3.8 . Στη 
συνέχεια, και εφόσον δεν έχουμε βρει το σύμβολο EOF (τέλος αρχείου), διαβάζουμε ένα ένα τα 
στοιχεία του κειμένου και αυξάνουμε κατά ένα τη μεταβλητή (counter)  που μετράει τα 
κωδικοποιημένα σύμβολα. Μετά,  αυξάνουμε κατά ένα τις αντίστοιχες θέσεις των συμβόλων στον 
πίνακα f (από την αντιστοιχία συμβόλων ASCII αφαιρώντας 32, εκτός από τα ειδικά σύμβολα, στα 
οποία αναφερθήκαμε και στη main τα οποία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα (95-97)). 
Η αντιστοίχιση των συμβόλων στην απεικόνιση σε ASCII με τη χρήση του +32 οδήγησε στο να 
ξεπεράσουμε διάφορα προβλήματα στα αρχικά βήματα του κώδικα. Όταν τελειώσει το κείμενο 
κλείνουμε το αρχείο του. Έπειτα, κατασκευάζουμε τον πίνακα συχνοτήτων, f. Το κάθε στοιχείο του 
πίνακα ισούται με το λόγο των εμφανίσεων του αντίστοιχου συμβόλου με τον αριθμό των 
συνολικών συμβόλων (counter) συν τον αριθμό των συμβόλων προς κωδικοποίηση (εξαιτίας της 
λύσης μας για το πρόβλημα μηδενικής συχνότητας). Τέλος, εκτυπώνουμε τους πίνακες των 
συμβόλων, των εμφανίσεών τους και των συχνοτήτων τους και επιστρέφουμε τον counter. 
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι στην αρχική διαδικασία υλοποίησης του αλγορίθμου υπήρξε 
πρόβλημα με τη χρήση του feof. Αυτή η χρήση ήταν ατυχής, καθώς δήλωνε αν έχει τελειώσει το 
αρχείο και όχι αν ο εκάστοτε χαρακτήρας ήταν ο τελευταίος, το οποίο ήταν το ζητούμενο και το 
οποίο υλοποιήθηκε τελικά σε αυτόν τον αλγόριθμο.  

 
3.9.1.3 Συνάρτηση υλοποίησης πίνακα Huffman , huffman 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας που υλοποιεί τη συνάρτηση huffman η οποία με βάση 

τον πίνακα συχνοτήτων κατασκευάζει τις κωδικές λέξεις και τις τοποθετεί στον πίνακα z. 
 
    void huffman(void){ 
    
    double h[MAX][MAX]; 
    int i,j,min1,min2; 
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    char mem1[50],mem2='1'; 
          
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                      h[i][0]=f[i]; 
                      strcpy(z[i],""); 
                               } 
     
    for(j=0;j<MAX-1;j++){ 
           //finding min1 
           min1=0; 
           for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if (h[i][j]<h[min1][j]){ 
                 min1=i; 
                 } 
           } 
             
           //finding min2 
           if(min1==0){ 
                   min2=1;} 
           else 
           {   min2=0;} 
            
            for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if(i!=min1){ 
                             if (h[i][j]<h[min2][j]){ 
                             min2=i;} 
                 } 
           } 
            

//the upper(upper line of the table) of the two min elements equals //the sum 
of the two previous elements 

         //the lower element equals 1  
           if(min1<min2){ 
                 h[min1][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min2][j+1]=1;      } 
           else{ 
                 h[min2][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min1][j+1]=1;} 
           
          //copy rest elements of the table 
          for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if((i!=min1)&&(i!=min2)){ 
                         h[i][j+1]=h[i][j];} 
          }   
            
    } 
          
    //Huffman process 
    for(j=MAX-2;j>=0;j--){   
        for(i=0;i<MAX;i++){ 
            if(h[i][j]<1){ 
                if(j==MAX-2){ 
                               //z[i]=mem2; 
                               //mem2=0; 
                               z[i][0]=mem2; 
                               z[i][1]='\0'; 
                               mem2='0'; 
                               } 
                 else{    
                        if(h[i][j+1]<1){ 
                              //if current<previous 
                              if(h[i][j]<h[i][j+1]){ 
                              //mem1=z[i]; 
                              //z[i]=(z[i]<<1)+1; 
                              strcpy(mem1,z[i]); 
                              strcat(z[i],"1"); 
                              } 
                              //else nothing 
                        }                                      
                        else{          
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                               //if previous 1 
                               //z[i]=(mem1<<1)+0; 
                               strcat(mem1,"0"); 
                               strcpy(z[i],mem1);} 
                 } 
             } 
        } 
    } 
     for(i=0;i<MAX;i++){ 
                        printf("%d\t%c\t %s\n",i,symbols[i],z[i]);} 
         return; 
} 

 
Αρχικά, ορίζουμε τον πίνακα h διαστάσεων MAXxMAX τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε 

για την υλοποίηση των πρώτων βημάτων της κωδικοποίησης Huffman, μερικές ακέραιες 
μεταβλητές, μία μεταβλητή χαρακτήρα με αρχικοποίηση ΄1΄ και μία μεταβλητή πίνακα 
χαρακτήρων. Αρχικά, στην πρώτη στήλη του h τοποθετούμε τα στοιχεία του πίνακα συχνοτήτων με 
την αντίστοιχη σειρά. Έπειτα, ξεκινώντας από την πρώτη στήλη και προχωρώντας προς την 
τελευταία (με βήμα μία στήλη ανά φορά) βρίσκουμε τις δύο μικρότερες πιθανότητες και τις 
προσθέτουμε. Στην επόμενη στήλη στην πρώτη αντίστοιχη θέση (από πάνω προς τα κάτω) των δύο 
προηγούμενων στοιχείων βάζουμε το άθροισμα και στην άλλη θέση του προηγούμενου ελαχίστου 
βάζουμε την τιμή 1. Έπειτα, αντιγράφουμε όλες τις υπόλοιπες θέσεις της στήλης με τις τιμές που 
είχαν στην προηγούμενη στήλη. Έτσι, καθώς προχωράμε προς την τελευταία στήλη όλες οι θέσεις 
του πίνακα γεμίζουν είτε με 1 ή με τα αθροίσματα των πιθανοτήτων, έως ότου στην τελευταία 
στήλη όλες οι θέσεις της στήλης γίνουν 1. Εδώ, σημειώνουμε ότι γνωρίζουμε από την αρχή ότι θα 
γίνουν οι ΜΑΧ-1 προσθέσεις, καθώς σε κάθε στήλη σε σχέση με την προηγούμενη αλλάζουν δύο 
θέσεις (στη μία ανατίθεται η τιμή ‘1’ και στην άλλη το άθροισμα δύο τιμών). 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του πίνακα z που είναι ο πίνακας αντιστοίχισης των 
κωδικών λέξεων σε σύμβολα, εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα: Ξεκινάμε από την προτελευταία 
στήλη του πίνακα h, όπου αναζητάμε τα δύο μη μηδενικά στοιχεία του πίνακα. Στο πρώτο στοιχείο 
στην αντίστοιχη θέση του πίνακα  z αναθέτουμε το ψηφίο 1 και στο επόμενο 0. Στη συνέχεια, και 
προχωρώντας από την προτελευταία στήλη έως την πρώτη στήλη, κάθε φορά που συναντάμε ένα 
στοιχείο (έστω στήλη j) μικρότερο της μονάδας ελέγχουμε αν στην ίδια θέση του πίνακα στην 
προηγούμενη στήλη (j+1) το στοιχείο ήταν μικρότερο της μονάδας. Εάν αυτό ισχύει τότε 
ελέγχουμε αν το στοιχείο της στήλης j είναι μικρότερο της στήλης j+1. Εάν ισχύει και αυτό, 
εισάγουμε‘1’ στην αντίστοιχη θέση του πίνακα z αφού, πρώτα, κρατήσουμε την προηγούμενη 
αλληλουχία χαρακτήρων της θέσης του πίνακα z στη μνήμη. Εάν το στοιχείο της στήλης j δεν είναι 
μικρότερο της στήλης j+1 συνεχίζουμε σε επόμενες θέσεις της στήλης. Εάν στη θέση του στοιχείου 
στη στήλη j+1 έχουμε μονάδα, τότε παίρνουμε το περιεχόμενο της μνήμης. εισάγουμε το 
χαρακτήρα ‘0’ στο τέλος της ακολουθίας και κρατάμε το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη θέση του 
πίνακα z. Τέλος, εκτυπώνουμε την αντιστοιχία συμβόλων και κωδικών λέξεων. 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε ένα παράδειγμα υλοποίησης του πίνακα h. 
 

  
 
 
Πίνακας 3.7 Υλοποίηση πίνακα h, σε παρένθεση στο 2ο Βήμα οι κωδικές λέξεις 

 
Σύμβολα p(s) 

A 0,4 
B 0,3 
C 0,2 
D 0,05 
E 0,05 

 



37 
 

1οΒημα Πίνακα Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 
Γραμμή 1 0,4 0,4 0,4 0,4 1 
Γραμμή 2 0,3 0,3 0,3 0,6 1 
Γραμμή 3 0,2 0,2 0,3 1 1 
Γραμμή 4 0,05 0,1 1 1 1 
Γραμμή 5 0,05 1 1 1 1 

 
2οΒημα Πίνακα Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 
Γραμμή 1 0,4   (1) 0,4   (1) 0,4   (1) 0,4   (1) 1 
Γραμμή 2 0,3   (01) 0,3   (01) 0,3   (01) 0,6  (0) 1 
Γραμμή 3 0,2   (001) 0,2   (001) 0,3   (00) 1 1 
Γραμμή 4 0,05 (0001) 0,1  (000) 1 1 1 
Γραμμή 5 0,05 (0000) 1 1 1 1 

 
 
3.9.1.4 Συνάρτηση Κωδικοποίησης encode 
 
Η συνάρτηση κωδικοποίησης encode της οποίας ο κώδικας ακολουθεί υλοποιεί την 

εγγραφή του κωδικοποιημένου κειμένου που πηγάζει από την επεξεργασία του αρχικού. 
 
int encode(int size){ 
     int temp; 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     char c[size*8+40],d[size+5]; 
     int i,byte_idx=0,bit_idx=0; 
           
     c[0]='\0'; 
     for(i=0;i<(size+5);i++){ 
             d[i]=0;} 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
          
//We obtain the character from the file and through the ascii encoding we  //find 
his equivalent in table z and copy it on file 2 
    while((temp=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            if((temp>31)&&(temp<127)){ 
                                   
                                  // copy encoded char at c 
                                  strcat(c,z[temp-32]); 
            } 
            else{ 
                                   
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         strcat(c,z[MAX-3]); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         strcat(c,z[MAX-2]); 
                         break; 
                    case 1: 
                         strcat(c,z[MAX-1]); 
                         break; 
                    }               
            } 
    } 
     
    //addition of our own EOF 
    strcat(c,z[MAX-1]); 
     
    fclose(file1); 
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    i=0; 
    while(c[i]!='\0'){ 
           d[byte_idx]+=((c[i]-'0')<<(7-bit_idx)); 
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                          byte_idx++; 
                          bit_idx=0;} 
           i++; 
      } 
//If there are some bits after our own EOF, they  will be ignored  

 //through decoding 
     
    byte_idx++; 
    d[byte_idx]='\0'; 
    file2=fopen(filename2,"wb"); 
     
//writing on file2 one byte at a time 
for(i=0;i<byte_idx;i++) 
    fprintf(file2,"%c",d[i]);       
    fclose(file2); 
   return byte_idx;  
} 

 
Αρχικά, αρχικοποιούμε κάποιες μεταβλητές ακεραίων, ορίζουμε τα αρχεία a (αρχείο 

εισόδου  κωδικοποίησης) και b (κωδικοποιημένο αρχείο), καθώς και τα δύο buffers χαρακτήρων c 
και d στα οποία αναθέτουμε ένα μεγάλο χώρο με βάση το μέγεθος του counter που επιστρέφεται 
από τη συνάρτηση ppf. Έπειτα, αρχικοποιούμε τα δύο buffers στην τιμή 0. Μετά, ανοίγουμε το 
αρχείο a. Στη συνέχεια διαβάζουμε έναν έναν τους χαρακτήρες από το αρχείο a. Κατόπιν, 
αντιγράφουμε την κωδική λέξη  που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα από τον πίνακα z στο buffer c. 
Τέλος, αφού διαβάσουμε όλα τα στοιχεία του αρχείου a προσθέτουμε το δικό μας EOF στο buffer 
και κλείνουμε το αρχείο a. Ύστερα, παίρνουμε τα στοιχεία του buffer c και τα εγγράφουμε σε 
επίπεδο bit στο buffer d. Δηλαδή, κάθε στοιχείο του c γράφεται στον d. Όταν συμπληρώνονται 8 
bits,  γράφουμε ένα byte στο d και προχωράμε στο επόμενο byte μέχρι να έχουμε αντιγράψει όλο το 
c και να βρούμε το EOF στο buffer c. Τέλος, ανοίγουμε το αρχείο b και αντιγράφουμε εκεί όλο το 
buffer d. Μετά, κλείνουμε το αρχείο b και επιστρέφουμε τον αριθμό των bytes που εγγράψαμε. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μετακύλιση των bits μέσα στα bytes προκρίθηκε ως καλύτερη λύση 
η χρήση της δομής string, επειδή οι αριθμοί έχαναν τα αρχικά 0 με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 
σφάλματα εγγραφής (για δομή int). 

 
3.9.1.5 Συνάρτηση Αποκωδικοποίησης 

 
 Η συνάρτηση αποκωδικοποίησης δέχεται ως είσοδο το κωδικοποιημένο αρχείο και παράγει 
το αποκωδικοποιημένο το οποίο είναι ίδιο με το αρχικό. Ακολουθεί ο αντίστοιχος κώδικας: 
 
void decode(int size,int size2){ 

   char temp[50]; 
      char *buffer,found; 
      int c; 
      int counter=0,i=0,byte_idx=0,bit_idx=0; 
      char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
      FILE *file1, *file2; 
            
      buffer=malloc(size2+10);      
     file1=fopen(filename1,"rb"); 
                i=0; 
              while((c=fgetc(file1))!=EOF) 

       {     
             buffer[i]=c;          
             i++; 
          } 
          fclose(file1); 
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          buffer[i]='\0'; 
                printf("new size2 : %d\n",i); 
         file2=fopen(filename2,"w"); 
              int myEOF=1; 
      
          while(myEOF) 
          {       i=0; 
                  found=0; 
          
                  while(!found){ 
                
                        if((buffer[byte_idx])&(1<<7-bit_idx)){ 
                                temp[i]='1';} 
                        else{ 
                                temp[i]='0';} 
                         
                        i++; 
                        temp[i]='\0'; 
                        bit_idx++; 
                        if(bit_idx==8){ 
                                       byte_idx++; 
                                       bit_idx=0; 
                        } 
                              
                        found=search(temp); 
                 } 
                  
                  if(found==1){ 
                               myEOF=0;} 
                  else{ 
                        fprintf(file2,"%c",found); 
                        counter++;} 
                       }         
          printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
         if(size==counter) printf("ok\n");  
          
  fclose(file2); 
                

return; 
} 

     
char search(char *key){ 

       int i; 
        for(i=0;i<MAX;i++){ 
             if(strcmp(key,z[i])==0){ 
            return symbols[i];} 
               } 
     return 0;   

} 

  
 Αρχικά, ορίζουμε κάποιες μεταβλητές ακεραίων, κάποιες μεταβλητές χαρακτήρων και 
ανοίγουμε τα δύο αρχεία b (το οποίο περιέχει την κωδικοποιημένη ακολουθία) και c (στην οποία 
εγγράφεται η αποκωδικοποιημένη ακολουθία). Στη συνέχεια, αναθέτουμε ένα μεγάλο μέγεθος στο 
buffer χαρακτήρων που θα χρησιμοποιήσουμε και ανοίγουμε το αρχείο b. Έπειτα, μεταφέρουμε τα 
δεδομένα του αρχείου byte προς byte στο δείκτη σε μεταβλητή χαρακτήρα buffer. Όταν 
συναντήσουμε το EOF σταματάμε τη διαδικασία αντιγραφής, κλείνουμε το αρχείο b και βάζουμε 
τον τελικό χαρακτήρα '\0' στο buffer. Μετά, ανοίγουμε το αρχείο c. Μεταφέρουμε τα δεδομένα του 
buffer ανά bit σε μία προσωρινή μεταβλητή τύπου χαρακτήρα (char). Για κάθε bit που 
προσθέτουμε, ελέγχουμε μέσω της συνάρτησης search (την οποία έχουμε υλοποιήσει) εάν τα bits 
που έχουμε συγκεντρώσει αντιστοιχούν σε κάποια κωδική λέξη του πίνακα z ή όχι. Εάν 
αντιστοιχούν, γράφουμε στο αρχείο c το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στη θέση του πίνακα symbols 
και τον οποίο μας έχει επιστρέψει η συνάρτηση search. Εάν τα bits δεν αντιστοιχούν σε κάποιο 
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χαρακτήρα συνεχίζουμε την αντιγραφή bits. Όταν συναντήσουμε το χαρακτήρα EOF τελειώνουμε 
την αποκωδικοποίηση, αδιαφορώντας για όσα bits υπάρχουν επιπλέον και κλείνουμε το αρχείο c.  

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της συνάρτησης, βοήθησε ιδιαίτερα ο 
Hex Editor. Με αυτό το πρόγραμμα βλέπουμε τις δυαδικές, οκταδικές κτλ. απεικονίσεις των 
χαρακτήρων οι οποίοι στο ενδιάμεσο κωδικοποιημένο αρχείο δεν είναι διακριτοί από προγράμματα 
επεξεργασίας κειμένου όπως, για παράδειγμα, το notepad. Χρησιμοποιήσαμε το Hex Editor στην 
προσπάθεια σε διάφορα αρχικά στάδια του αλγορίθμου να αντιληφθούμε για ποιο λόγο δεν 
μεταφράζονται ορθά οι χαρακτήρες και που βρίσκεται το λάθος κάθε φορά. 
  
 3.9.2 Κωδικοποίηση Huffman ανά 1 χαρακτήρα για Ελληνικό και Αγγλικό αλφάβητο. 
  
 Σε αυτή την υλοποίηση η αποκωδικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και τους 256 
χαρακτήρες ASCII και όχι μόνο τους αγγλικούς. Επομένως, είναι δυνατή η κωδικοποίηση και 
αποκωδικοποίηση Ελληνικών χαρακτήρων. Υπάρχουν ελάχιστες διαφορές σε αυτήν την υλοποίηση 
σε σχέση με την προηγούμενη. Πρακτικά, θέτουμε MAX=256 αντί για ΜΑΧ=98, προκειμένου να 
συμπεριλάβουμε και ελληνικούς χαρακτήρες. Στη συνάρτηση main δεν φτιάχνουμε πλέον τον 
πίνακα symbols (ήταν συμβολικός για να βλέπουμε ποιους χαρακτήρες κωδικοποιούμε, εδώ θα 
υπήρχαν πολλοί μη αναγνώσιμοι). Επίσης, στην ppf καθώς διαβάζουμε έναν έναν τους χαρακτήρες 
του κειμένου εισόδου απλά αυξάνουμε την αντίστοιχη θέση του νέου πίνακα n  (n[temp]++;) αντί 
να εφαρμόζουμε την προηγούμενη διαδικασία. Ο πίνακας Huffman z υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στην περίπτωση μόνο Αγγλικού αλφαβήτου. Δηλαδή, στη συνάρτηση encode 
μεταφέρουμε όπως και στην προηγούμενη υλοποίηση, τον κάθε χαρακτήρα από τον πίνακα z στο 
buffer, αφού τον διαβάσουμε (strcat(c,z[temp]);) Τέλος, στη συνάρτηση decode η search επιστρέφει 
την τιμή του σωστού συμβόλου στον πίνακα ASCII αντί για την θέση του πίνακα symbol (return 
i;).  Παρατηρούμε ότι η πρακτική διαφορά των δύο υλοποιήσεων είναι ότι τα μεγέθη του πίνακα 
αυξάνονται και ότι έχουμε ελαφρά χειρότερη συμπίεση σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίηση. 
  
 3.9.3 Κωδικοποίηση Huffman ανά 2 χαρακτήρες για  Αγγλικό αλφάβητο  
 
 Σε αυτή την υλοποίηση θα ασχοληθούμε με την κωδικοποίηση Huffman λαμβάνοντας 
όμως, δύο χαρακτήρες κάθε φορά από το αρχείο εισόδου και χρησιμοποιώντας τους ως τη δομική 
μονάδα της κωδικοποίησής μας. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε αναλυτικά στις διαφορές της 
υλοποίησης για κωδικοποίηση ανά δύο χαρακτήρες σε σχέση με την υλοποίηση για ένα χαρακτήρα, 
αναλυτικά παραθέτοντας τον αντίστοιχο κώδικα και επεξηγώντας τον στις αντίστοιχες συναρτήσεις 
του προγράμματος. 
 
 3.9.3.1 Συνάρτηση main 
 
 Όπως και στην ενότητα 3.9.1.1 παραθέτουμε τον κώδικα που υλοποιήθηκε για την 
συνάρτηση main που εκτελεί την έναρξη και την λήξη του προγράμματος. 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 98 
#define MAX2 9604 
 
struct dchar{ 
       char a; 
       char b; 
       }; 
        
 
double s[MAX2]; 
double f[MAX2]; 
char z[MAX2][50]; 
FILE * output; 
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int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
struct dchar search(char *); 
 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   struct dchar x; 
    int size,size2; 
     
    output=fopen("output.txt","w"); 
     
    size=ppf(); 
 
   printf("size %d\n",size); 
 
   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2);   
    
   int i; 
   for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       fprintf(output,"%s\n",z[i]); 
   } 
     
   fclose(output); 
   system("PAUSE"); 
    
    
     
  return 0; 
 
}     

 
        Οι διαφορές με την περίπτωση κωδικοποίησης ανά σύμβολο είναι οι εξής: Ορίζεται μία νέα 
ποσότηταMAX2 που είναι το νέο μέγεθος των πινάκων (98·98) καθώς, πλέον, κωδικοποιούμε 
ζεύγη χαρακτήρων. Επίσης, search είναι, πλέον,  δομή (αντί για βαθμωτή μεταβλητή).  και 
χρησιμοποιούμε ένα νέο αρχείο output το οποίο εμπεριέχει το λεξικό των αντιστοιχίσεων 
συμβόλων με κωδικές λέξεις. Τέλος, ορίζεται μία δομή δύο χαρακτήρων dchar η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των χαρακτήρων εισόδου ανά δύο κάθε φορά. 
  
 3.9.3.2 Συνάρτηση Εύρεσης Συχνοτήτων ppf 
 
 Σε αντιστοιχία με την ενότητα 3.9.1.2 παραθέτουμε τον κώδικα που υλοποιεί τη συνάρτηση 
ppf η οποία υλοποιεί την εύρεση των συχνοτήτων των δεδομένων. 
 
int ppf(void){ 
    int i = 0 , counter=0,j=0; 
    struct dchar x; 
    int temp; 
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
    FILE* file2; 
     
     for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       s[i]=1; 
                       f[i]=0; 
     } 
 
 
     file=fopen(filename,"r"); 
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      while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
        
       if (counter %2 ==0 ) { 
     
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.a=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.a=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.a=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                }             
                else{ 
                     x.a=(temp-32); 
                } 
       } 
       else {              
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.b=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.b=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.b=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                } 
                else{ 
                     x.b=(temp-32); 
                     } 
         
       
      s[x.a*98+x.b]++; 
      } 
      counter++; 
     
     
      
    }//end while 
       
    if(counter%2==1){ 
                     x.b=MAX-1; 
                     s[x.a*98+x.b]++; 
                     counter++; 
                     }   
       
       
       
       
    fclose(file); 
       
    //frequency table 
    for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                     f[i]=((double) s[i] /( (double) counter + (double)(MAX2))); 
                    // fprintf(output,"%f\n",s[i]); 
     
    } 
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  printf("\n");   
  return counter; 
}  

  
Παρατηρούμε, ότι σε σχέση με την υλοποίηση για κωδικοποίηση ανά σύμβολο. 

χρησιμοποιούμε τη δομή dchar η οποία όπως και αναφέραμε θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των 
χαρακτήρων εισόδου ανά δύο κάθε φορά.  Όπως και στην περίπτωση κωδικοποίησης ανά σύμβολο, 
αρχικοποιούμε του πίνακες s στην τιμή 1 και f στο 0. Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχουμε βρει το 
σύμβολο EOF (τέλος αρχείου) διαβάζουμε πάλι ένα ένα τα στοιχεία του κειμένου και αυξάνουμε 
κατά ένα τη μεταβλητή (counter)  που μετράει τα κωδικοποιημένα σύμβολα. Μετά, ανάλογα με το 
αν το counter  είναι περιττό ή άρτιο θέτουμε το αντίστοιχο στοιχείο της δομής (b,a) στην τιμή 
ASCIΙ που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα αφαιρώντας 32, εκτός από τα ειδικά σύμβολα. στα οποία 
αναφερθήκαμε και πριν. Τέλος, αυξάνουμε κατά ένα τις θέσεις στον πίνακα s (s[x.a*98+x.b]++;) 
σύμφωνα με τη λογική της πρώτης υλοποίησης, αλλά, πλέον, με τη χρήση της γνώσης και των δύο 
συμβόλων που αντιστοιχούν σε αυτή. Εάν το σύνολο των χαρακτήρων του κειμένου είναι περιττό 
αυξάνουμε κατά ένα τη θέση (s[x.a*98+x.b]++;) θεωρώντας ως a το τελευταίο a που συναντήσαμε. 
Τέλος, υπολογίζουμε τον τελικό πίνακα συχνοτήτων με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση 
κωδικοποίησης ανά ένα σύμβολο. 
  
 3.9.3.3 Πίνακας Huffman 
 
 
 Η μόνη διαφορά στον κώδικα κατά τη δημιουργία του πίνακα Huffman σε σχέση με την 
προηγούμενη υλοποίηση είναι η δυναμική ανάθεση μνήμης. Ο αντίστοιχος κώδικας ακολουθεί: 
 
 
 double **h; 
    
 h=(double**) malloc(MAX2*sizeof(double*)); 
 for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       h[i]=(double*) malloc(MAX2*sizeof(double)); 
   } 
 Δηλαδή, δεσμεύουμε μέσω δεικτών (pointers) και της συνάρτησης malloc μνήμη για τον 
πίνακα που θα χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία του κώδικα Huffman. Με τον τρόπο αυτό, 
δηλαδή με δυναμική ανάθεση μνήμης, αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατόν να 
δημιουργηθεί ο πίνακας με στατική ανάθεση λόγω του μεγάλου αρχικού μεγέθους.  
 
 3.9.3.4 Κωδικοποίηση (encode)  
 
 Η συνάρτηση encode η οποία υλοποιεί την κωδικοποίηση του κειμένου έχει αρκετά κοινά 
στοιχεία με την αντίστοιχη υλοποίηση της ενότητας 3.9.1.4. Παραθέτουμε ακολούθως, το μόνο 
κομμάτι που διαφέρει ο κώδικας: 
 
int character,counter=0; 
struct dchar temp2; 
while((character=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            if(counter%2==0){ 
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.a=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.a=(MAX-2); 
                                              break; 
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                                              case 1: 
                                              temp2.a=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.a=(character-32); 
                            } 
            }//end if 
            else{ 
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.b=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.b=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
                                              temp2.b=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.b=(character-32); 
                            } 
                                 strcat(c,z[temp2.a*MAX+temp2.b]);               
            }//end else 
            counter++;  
    }//end while 
     
    //if we have an odd number of characters 
        if(counter%2==1){ 
                     temp2.b=MAX-1; 
                     strcat(c,z[temp2.a*MAX+temp2.b]); 
                     counter++; 
                     }   
        //addition of our own EOF 
    strcat(c,z[MAX-1]); 

  
 Παρατηρούμε ότι διαβάζουμε ανά ένα τους χαρακτήρες από το αρχείο a και ανάλογα με το 
αν είναι περιττοί ή άρτιοι, όπως και στη συνάρτηση ppf, μέσω της δομής dchar βρίσκουμε την 
αντίστοιχη κωδική λέξη για το διπλό χαρακτήρα και τη μεταφέρουμε στο buffer c. Εάν έχουμε πάλι 
περιττό αριθμό χαρακτήρων στο τέλος, όμοια με τη διαδικασία που ακολουθείται στη συνάρτηση 
ppf βρίσκουμε τον αριθμό της αντίστοιχης κωδικής λέξης και αντιγράφουμε την αντίστοιχη κωδική 
λέξη στο buffer. Τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος είναι τα ίδια με την υλοποίηση της 
κωδικοποίησης ανά ένα σύμβολο. 
  
 3.9.3.5 Αποκωδικοποίηση (decode) 
 
 
 Η συγκεκριμένη συνάρτηση αποκωδικοποίησης και αναζήτησης (search) παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφορές με τις αντίστοιχες στην ενότητα 3.9.1.5. Μάλιστα, σημειώνονται και διαφορές 
στα αποτελέσματα της ΄΄found2=search(temp);΄΄. Ακολουθούν οι διαφορές στον πηγαίο κώδικα: 
 
if((found2.a==0)&&(found2.b==0)){ 
                             found=0; 
                       } 
                       else{ 
                             found=1; 
                       }                        
                 }//end while 
                  
                 if(found2.a==1){ 
                              myEOF=0; 
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                 } 
                 else{ 
                      if (found2.b==1){ 
                             myEOF=0; 
                             fprintf(file2,"%c",found2.a); 
                             counter++; 
                      } 
            
                      else{ 
                             fprintf(file2,"%c%c",found2.a,found2.b); 
                             counter+=2; 
                      } 
                 } 
 
struct dchar search(char *key){ 
     int i; 
     struct dchar temp={0,0}; 
     for(i=0;i<MAX2;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
               temp.b=i%MAX; 
               temp.a=(i-(i%MAX))/MAX; 
                
               switch(temp.a){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.a='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.a='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.a=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.a+=32; 
              } 
              switch(temp.b){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.b='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.b='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.b=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.b+=32; 
              }  
              return temp; 
         }//endif 
          
     }//end for 
   return temp;   
} 

 
 H search επιτελεί την ίδια λειτουργία με την περίπτωση κωδικοποίησης ανά σύμβολο, με τη 
διαφορά ότι, επειδή πρέπει να επιστρέψει δύο χαρακτήρες ως όρισμα επιστρέφει δομή. 
Παρατηρούμε ότι κατά τη λειτουργία της ελέγχει τον πίνακα z για το αν έχει κάποια ίδια κωδική 
λέξη και αν αυτή βρεθεί τότε η θέση στον πίνακα z αναλύεται σε δύο νούμερα a και b με χρήση της 
αντίστροφης απεικόνισης από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τιμής του z από 
τις a και b (temp.b=i%MAX;) (temp.a=(i-(i%MAX))/MAX;). Έτσι, από τα a και b επιστρέφονται 
ως ορίσματα οι αρχικοί δύο  χαρακτήρες καθώς η μεταβλητή temp η οποία και επιστρέφεται είναι 
δύο χαρακτήρων. Στο σώμα της decode μετά το σημείο ΄΄found2=search(temp);΄΄ παρατηρούμε ότι 
πρέπει και οι δύο χαρακτήρες να έχουν βρεθεί για να φτάσουν στο σημείο να γραφτούν στο αρχείο 
c. Μάλιστα, σημειώνουμε ότι, αν το EOF είναι στο δεύτερο χαρακτήρα, ο πρώτος γράφεται πρώτα 
στο c πριν κλείσουμε το αρχείο c και τελειώσουμε την αποκωδικοποίηση. 
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 3.9.4 Huffman με 3 χαρακτήρες στα Αγγλικά 
 
 Σε αυτή την υλοποίηση θα ασχοληθούμε με την κωδικοποίηση Huffman λαμβάνοντας 
όμως, τρεις χαρακτήρες κάθε φορά από το αρχείο εισόδου και χρησιμοποιώντας τους, ως τη δομική 
μονάδα της κωδικοποίησής μας. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τις διαφορές σε σχέση με τις 
υλοποιήσεις για κωδικοποίηση ανά δύο και ένα χαρακτήρες θα παραθέσουμε κάποια σημαντικά 
στοιχεία του αντίστοιχου κώδικα και θα επεξηγήσουμε τις αντίστοιχες συναρτήσεις του 
προγράμματος. 
 
 3.9.4.1 Συνάρτηση main  
  
 Ακολουθεί ο νέος κώδικας για την υλοποίηση της συνάρτησης main, η οποία αποσκοπεί 
στην ομαλή λειτουργία της συμπίεσης των δεδομένων κειμένου. 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 98 
#define MAX2 9604 
#define MAX3 941192 
 
struct triplechar{ 
       char a; 
       char b; 
       char c; 
       }; 
        
int s[MAX3]; 
double f[MAX3]; 
char **z; 
FILE * output; 
int *pos; 
int pos_1[MAX3]; 
int N; 
int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
struct triplechar search(char *); 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   struct triplechar x; 
    int size,size2; 
     
    output=fopen("output.txt","w"); 
    size=ppf(); 
   printf("size %d\n",size); 
   huffman(); 
   size2=encode(size); 
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2);   
    
 
    fclose(output); 
   system("PAUSE"); 
       
  return 0; 
}      

  
  Παρατηρούμε ότι ορίζεται μία νέα ποσότηταMAX3=941192 η οποία ισούται με το 
συνολικό αριθμό συνδυασμών των τριών χαρακτήρων. Ορίζεται, επίσης, η δομή triplechar που έχει 
όρισμα τρεις χαρακτήρες, και επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία με αυτή της dchar για δύο 
χαρακτήρες. Η search είναι αντίστοιχη δομή με αυτή των δύο χαρακτήρων, αλλά για την triplechar. 
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 3.9.4.2 Εύρεση Συχνοτήτων (ppf) 
 
 Η διαδικασία θεώρησης των χαρακτήρων ανά τρεις και η ακόλουθη αντιστοίχισή τους στον 
πίνακα εμφανίσεων είναι ίδια με αυτή για δύο χαρακτήρες. Η διαφορά είναι ότι, αντί για δύο 
μεταβλητές προστίθεται μία τρίτη (x.c). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να αυξήσουμε κατά ένα τη 
θέση του πίνακα (s[x.a*MAX2+x.b*MAX+x.c]) εάν μένει υπόλοιπο από το mod3 των συνολικών 
χαρακτήρων και να υπολογίσουμε τον πίνακα των συχνοτήτων με παρόμοιο τρόπο. Όμως, επειδή 
δεν είναι δυνατόν κατά τη δημιουργία του κώδικα Huffman να κατασκευάσουμε ένα πίνακα 
μεγέθους ΜΑΧ3·MAX3, καθώς δεν επαρκεί η μνήμη στα Windows (ξεπερνάει τα 2GB και 
σταματάει το πρόγραμμα), μέσω του ακόλουθου κώδικα φτιάχνουμε ένα πίνακα συχνοτήτων ο 
οποίος εμπεριέχει μόνο τα σύμβολα ανά τριάδες που εμφανίζονται στα δεδομένα που 
κωδικοποιούνται. Τέλος, δημιουργούμε ένα αρχείο (output) το οποίο εμπεριέχει τις θέσεις στον 
αρχικό πίνακα των 941192 στοιχείων όπου εμφανίζεται χαρακτήρας στο κείμενο, καθώς και τον 
αριθμό των αντίστοιχων εμφανίσεων.  
  
     pos=malloc(N*sizeof(int)); 
    int k=0; 
     
    for(i=0;i<MAX3;i++){ 
                      
                     if (s[i]!=1){ 
                               pos[k]=i; 
                               pos_1[i]=k; 
                               k++;   
                     } 
                     else{ 
                          pos_1[i]=-1; 
                     } 
   }  
 
 
    for(i=0;i<N;i++){ 
                     fprintf(output,"%d %d\n",pos[i],s[pos[i]]); 
    }  

 
 
 3.9.4.3 Πίνακας Huffman  
 
 Η μόνη διαφορά σε σχέση με την υλοποίηση για δύο χαρακτήρες πλην της ανάθεσης μέσω 
malloc του πίνακα z, είναι η εξής: επειδή χρησιμοποιούμε ένα νέο πίνακα συχνοτήτων μόνο των 
τριάδων συμβόλων που εμφανίζονται στα δεδομένα, ο πίνακας h έχει διάσταση Ν·Ν όπου Ν ο 
αριθμός τριάδων που εμφανίζονται και οι συχνότητες διαβάζονται από το f[pos[i]]. Ακολουθούν οι 
διαφορές στον κώδικα σε σχέση με την περίπτωση κωδικοποίησης ανά ζεύγη. 
 
 z=malloc(N*sizeof(char*)); 
 for(i=0;i<N;i++){ 
                       h[i]=(double*) malloc(N*sizeof(double)); 
                       z[i]=(char*) malloc(30); 
 for(i=0;i<N;i++){ 
                      h[i][0]=f[pos[i]]; 
                      strcpy(z[i],""); 

 
 3.9.4.4 Συνάρτηση Κωδικοποίησης (encode) 
 
 Οι δύο διαφορές στη συνάρτηση κωδικοποίησης σε σχέση με την αντίστοιχη για δύο 
χαρακτήρες είναι οι εξής: Χρησιμοποιούμε τρεις μεταβλητές αντί για δύο (όπως και στη 
συνάρτηση ppf) και επειδή οι θέσεις των μεταβλητών temp δεν είναι οι αντίστοιχες στον πίνακα z, 
όπως για δύο μεταβλητές, προσθέτουμε στον κώδικα την εντολή 
p=pos_1[temp2.a*MAX2+temp2.b*MAX+temp2.c]; πριν την αντιγραφή  strcat(c,z[p]); . 
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 3.9.4.5 Συνάρτηση Αποκωδικοποίησης decode. 
  
 Στην αποκωδικοποίηση, η διαφορά τόσο στον αρχικό κώδικα όσο και στη συνάρτηση 
search είναι η χρήση τριών μεταβλητών αντί για δύο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, διαβάζουμε 
τους χαρακτήρες από το buffer ανά έναν ώστε να αποφύγουμε ποικίλα προβλήματα που 
δημιουργούσε το προηγούμενο buffer (το οποίο διάβαζε το σύνολο των δεδομένων απευθείας) στον 
compiler.  Ακολουθεί ο νέος κώδικας της συνάρτησης αποκωδικοποίησης και της νέας συνάρτησης 
search.  
 
void decode(int size,int size2){ 
     char temp[50]; 
     char buffer,found; 
     int c; 
     int counter=0,i=0,bit_idx=0,k=0; 
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     struct triplechar found2; 
      
        file1=fopen(filename1,"rb"); 
          
        k=0; 
       
        if((c=fgetc(file1))!=EOF){     
            buffer=c;          
            k++; 
         } 
          
         file2=fopen(filename2,"w"); 
          
        
       int myEOF=1; 
      
         while(myEOF) 
         {       i=0; 
                 found=0; 
          
                 while(!found){ 
                        
                        
                       if(buffer&(1<<7-bit_idx)){ 
                               temp[i]='1';} 
                       else{ 
                               temp[i]='0';} 
                        
                       i++; 
                       temp[i]='\0'; 
                       bit_idx++; 
                       if(bit_idx==8){ 
                                      if((c=fgetc(file1))!=EOF){     
                                       buffer=c;          
                                           k++; 
                                        } 
                                        else{ 
                                             fclose(file1); 
                                             printf("read from b.txt : %d\n",k); 
                                        } 
                                      bit_idx=0; 
                       } 
                              
                       found2=search(temp); 
                       if((found2.a==0)&&(found2.b==0)&&(found2.c==0)){ 
                             found=0; 
                       } 
                       else{ 
                             found=1; 
                       } 
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                 }//end while 
                  
                 if(found2.a==1){ 
                              myEOF=0; 
                 } 
                 else{ 
                      if (found2.b==1){ 
                             myEOF=0; 
                             fprintf(file2,"%c",found2.a); 
                             counter++; 
                      } 
            
                      else{ 
                           if (found2.c==1){ 
                                            myEOF=0; 
                                            fprintf(file2,"%c%c",found2.a,found2.b); 
                                            counter+=2; 
                           } 
                           else{ 
                                fprintf(file2,"%c%c%c",found2.a,found2.b,found2.c); 
                                counter+=3; 
                           } 
                      } 
          
                } //end if  
         } //end while 
                 
        printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
        if(size==counter) printf("ok\n");  
          
     
    fclose(file2); 
               
      
return; 
} 
 
 
struct triplechar search(char *key){ 
     int i,p; 
     struct triplechar temp={0,0,0}; 
     for(i=0;i<N;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
               p=pos[i]; 
               temp.c=p%MAX; 
               temp.b=((p-temp.c)%MAX2)/MAX; 
               temp.a=(p-temp.b*MAX-temp.c)/MAX2; 
                
               switch(temp.a){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.a='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.a='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.a=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.a+=32; 
              } 
              switch(temp.b){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.b='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.b='\t'; 
                                   break; 
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                              case MAX-1: 
                                   temp.b=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.b+=32; 
              }  
              switch(temp.c){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.c='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.c='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.c=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.c+=32; 
              }  
              return temp; 
         }//endif 
          
     }//end for 
   return temp;   
} 

 
 
 3.9.5 Πίνακες Αποτελεσμάτων Γραφικές Απεικονίσεις 
 
 Τα προγράμματα, που υλοποιήσαμε, χρησιμοποιήθηκαν για την κωδικοποίηση τριών 
αρχείων κειμένου (1. 4859bytes, 2. 70000bytes, 3. 100000bytes). Τα μεγέθη των κωδικοποιημένων 
αρχείων που παράγαμε από τις τέσσερις υλοποιήσεις μας, συγκρίνονται με τα μεγέθη 
συμπιεσμένου αρχείου που παράγουν τρία δημοφιλή προγράμματα κωδικοποίησης αρχείων (ZIP, 
RAR, 7ZIP). Παρατίθενται οι πίνακες με τα αποτελέσματα αυτά. Σημειώνεται, ότι δεν 
συμπεριλάβαμε το μέγεθος του κωδικού πίνακα (codebook) στα αποτελέσματα των υλοποιήσεών 
μας. Επίσης, συγκρίνουμε τις επιδόσεις των αλγορίθμων με χρήση γραφικών παραστάσεων. Τέλος, 
παραθέτουμε και μία γραφική παράσταση η οποία εμπεριέχει μόνο τις επιδόσεις της 
κωδικοποίησης ανά ένα και ανά τρία σύμβολα (για δύο σύμβολα το κωδικό βιβλίο είναι πολύ 
μεγάλο και άρα μη λειτουργικό), ώστε να αντιληφθούμε τις πραγματικές επιδράσεις των κωδικών 
βιβλίων στον τελικό βαθμό της συμπίεσης των δεδομένων.   
 
Πίνακας 3.8 Αποτελέσματα βαθμού συμπιέσεων των υλοποιήσεων μας μαζί με κάποια 
προγράμματα του εμπορίου 
 
Είδος Κωδικοποίησης 1o αρχείο 2o αρχείο 3o αρχείο 
ασυμπίεστο 4859 68573 100000 
Ανά 1 σύμβολο, Αγγλικά & Ελληνικά 3326 38005 55951 
Ανά 1 σύμβολο, Αγγλικά 3249 37981 55911 
Ανά 2 σύμβολα 3105 39204 51439 
Ανά 3 σύμβολα 1851 29220 43808 
ZIP 2433 26287 37883 
RAR 2391 25664 36860 
7ZIP 2409 24230 34772 
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Σχήμα 3.12 Γραφικές Παραστάσεις Συγκρίσεων Συμπιέσεων για διάφορα αρχεία 
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Σχήμα 3.13 Γραφική Παράσταση Σύγκρισης Κωδικοποίησης ανά 1 και 3 σύμβολα για το 3ο 
αρχείο με την προσθήκη των κωδικών βιβλίων τους 
 

 
  
 
 

3.9.6 Συμπεράσματα 
 
 Με βάση τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, αλλά και τις γενικές παρατηρήσεις που 
είχαμε ήδη κάνει αντιλαμβανόμαστε ότι, αυξάνοντας τον αριθμό των χαρακτήρων που 
χρησιμοποιούμε ως δομική μονάδα για τη συμπίεση αυξάνεται και το ποσοστό σμίκρυνσης του 
αρχικού αρχείου. Βέβαια, έτσι αυξάνεται και η πολυπλοκότητα του προγράμματος εκθετικά καθώς 
και οι αρχικοί συνδυασμοί των τριών χαρακτήρων. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνει και το 
μέγεθος του αντίστοιχου πίνακα στο πρόγραμμα. Αυτό το ξεπεράσαμε κατασκευάζοντας έναν πολύ 
μικρότερο πίνακα, ο οποίος εμπεριέχει μόνο τα στοιχεία που εμφανίζονται στο αρχείο. Έτσι, 
βλέπουμε ότι τελικά η απόσταση σε ποσοστό σμίκρυνσης του αρχικού αρχείου για την υλοποίησή 
μας για τρεις χαρακτήρες σε σχέση με τα δημοφιλή προγράμματα βρίσκεται σε λογικά πλαίσια. 
Ιδιαίτερα, αν θεωρήσουμε ότι αυτά χρησιμοποιούν ένα είδος αλγορίθμου Lempel-Ziv με 
παράλληλη χρήση κάποιων λεξικών.  Επομένως, η πρακτική τους πολυπλοκότητα είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη. Παράλληλα, σημειώνουμε ότι επειδή μέσω των λεξικών, πιθανότατα χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας ως δομικό κομμάτι (για παράδειγμα ολόκληρες λέξεις) τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα ήταν πλήρως αναμενόμενα. Τέλος, αν θεωρούσαμε και τα λεξικά 
αυτών των προγραμμάτων ως μέρος του υπερσυνόλου του κωδικοποιημένου αρχείου, τότε θα 
φτάναμε σε ακόμα πιο κοντινά αποτελέσματα ως προς αυτά των δικών μας υλοποιήσεων. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Αριθμητική Κωδικοποίηση 
 
4.1 Εισαγωγή και σχέση Αριθμητικής Κωδικοποίησης με άλλους αλγορίθμους 

κωδικοποίησης 
 
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, για να κωδικοποιήσουμε ένα κείμενο με 

χρήση του αλγορίθμου του Shannon, αρχικά υπολογίζουμε τις πιθανότητες εμφάνισης των 
συμβόλων και μετά τις διατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά. Όμοια λειτουργούμε και στην 
κωδικοποίηση με χρήση του αλγορίθμου του Huffman. Στη συνέχεια βρίσκουμε τα μήκη των 
κωδικών λέξεων. Σημειώνεται ότι το μέσο μήκος του κώδικα ικανοποιεί τη σχέση

( ) [ ] ( ) 1H X E l H X≤ ≤ +  . Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο Shannon-
Fano-Elias ο οποίος δεν απαιτεί διάταξη των πιθανοτήτων σε φθίνουσα σειρά και οδηγεί σε μέσο 
μήκος κώδικα που ικανοποιεί τη σχέση ( ) [ ] ( ) 2H X E l H X≤ ≤ + .  Η αριθμητική κωδικοποίηση 
βασίζεται στον αλγόριθμο Shannon-Fano-Elias προκειμένου να αποφευχθεί η διάταξη των 
πιθανοτήτων εμφάνισης των συμβόλων. Όπως θα δούμε, αυτό οδηγεί σε σημαντική απλοποίηση 
της κωδικοποίησης. Επίσης, η αύξηση του μέσου μήκους του κώδικα είναι αμελητέα. Τέλος, όπως 
θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, στην αριθμητική κωδικοποίηση κατασκευάζεται μόνο ο 
κώδικας που αντιστοιχεί στην ακολουθία που κωδικοποιείται. Δηλαδή σε αντίθεση με τους 
αλγορίθμους που αναφέρθηκαν στα Κεφάλαια 2 και 3, δεν κατασκευάζονται εκ των προτέρων όλες 
τις κωδικές λέξεις. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
σημαντική μείωση της πολυπλοκότητας. 

 
4.2 Ιστορική Αναδρομή  
 
Ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι είναι εφικτός ο αποδοτικός υπολογισμός κωδικών λέξεων 

χωρίς να απαιτείται διάταξη των πιθανοτήτων εμφάνισης των συμβόλων της πηγής ήταν ο Peter 
Elias στις αρχές του 1960. Ωστόσο, δε δημοσίευσε το συμπέρασμά του. Το 1963 ο Norman 
Abramson έκανε μία σύντομη αναφορά στο αποτέλεσμα αυτό, η οποία ήταν αρκετά κοντά στη 
σημερινή μορφή της αριθμητικής κωδικοποίησης. Εκείνη την εποχή υπήρχε η πεποίθηση ότι η 
ακρίβεια που απαιτείται για την υλοποίηση της αριθμητικής κωδικοποίησης αυξάνεται σε αναλογία 
με τα δεδομένα εισόδου.  Το 1976 οι Richard C.Pasco και Jorma Rissanen [11] απέδειξαν ότι με 
συγκεκριμένους αριθμούς πεπερασμένου μήκους μπορούσαν να κωδικοποιήσουν το μήνυμα χωρίς 
απώλεια της αναγκαίας ακρίβειας για την υλοποίηση της αριθμητικής κωδικοποίησης. Ωστόσο, ο 
συγκεκριμένος αλγόριθμος είχε υπέρογκες απαιτήσεις μνήμης, καθώς απαιτούσε να έχει διαβάσει 
όλο το αρχείο πριν ξεκινήσει να κωδικοποιεί. Το 1979 και 1980 τρεις ερευνητικές ομάδες (F.Rubin, 
M.Guazzo και J.Rissanen-G.G.Langdon) παρουσίασαν τη σύγχρονη εκδοχή της αριθμητικής 
κωδικοποίησης με σταδιακή κωδικοποίηση του μηνύματος. Τέλος, το 1987 οι Witten et al. [6] 
υλοποίησαν έναν πλήρη αλγόριθμο για λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 
4.3 Αρχή λειτουργίας της Αριθμητικής Κωδικοποίησης   
 
Η αριθμητική κωδικοποίηση επιτυγχάνει συμπίεση κοντά στην Εντροπίαεπειδή κωδικοποιεί 

από κοινού ομάδες πολλών συμβόλων. Μάλιστα, στη γενική περίπτωση κωδικοποιούνται από 
κοινού όλα τα σύμβολα του αρχείου που συμπιέζεται. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε όλη την έξοδο της 
πηγής ως μία κωδική λέξη, την οποία κωδικοποιούμε σταδιακά. Παρόλο που, εκ πρώτης όψεως, 
αυτό φαίνεται αδύνατο λόγω πολυπλοκότητας, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, μπορεί να γίνει 
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και μάλιστα με μικρό κόστος. Το αποτέλεσμα είναι η αριθμητική κωδικοποίηση σε αρκετές 
περιπτώσεις να πλησιάζει στο θεωρητικό όριο της εντροπίας. 

Η αριθμητική κωδικοποίηση αντιστοιχίζει όλη την έξοδο της πηγής σε έναν πραγματικό 
αριθμό στο διάστημα [0,1]. Η δυαδική απεικόνιση αυτού του αριθμού αποτελεί τον κώδικα της 
εξόδου της πηγής. Δεν απαιτείται να γνωρίζουμε όλη την έξοδο της πηγής όταν αρχίζει η 
κωδικοποίηση. Όπως θα δούμε, ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται σταδιακά χρησιμοποιώντας 
διαδοχικά σύμβολα της πηγής για να προσδιοριστεί το υποδιάστημα του [0,1] στο οποίο ανήκει ο 
αριθμός. Κατά την ανάγνωση νέων συμβόλων της πηγής, το μέγεθος του υποδιαστήματος μικραίνει 
συνεχώς. Επομένως, τα απαιτούμενα bits για την απεικόνισή του διαρκώς αυξάνονται. Τα πιο 
πιθανά σύμβολα μειώνουν το μέγεθος του υποδιαστήματος λιγότερο από τα λιγότερο πιθανά 
σύμβολα και, επομένως, απαιτούν λιγότερα bits για την απεικόνισή τους. Τελικά, καταλήγουμε σε 
ένα υποδιάστημα το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε με οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό 
βρίσκεται μέσα σε αυτό. Τα βήματα του αλγόριθμου περιγράφονται στη συνέχεια και έπειτα 
παρατίθεται ένα παράδειγμα χρήσης του (αναλύουμε πρώτα την κύρια μεθοδολογία και ύστερα την 
τροποποίηση της παρούσας διπλωματικής).  

 
4.4 Αλγοριθμικά Βήματα 
 
Τα βήματα της αριθμητικής κωδικοποίησης είναι τα ακόλουθα: Αρχικά, ξέρουμε το 

αλφάβητο των συμβόλων της πηγής που θα χρησιμοποιήσουμε και τις αντίστοιχες πιθανότητες 
εμφάνισης του κάθε συμβόλου (έστω k σύμβολα). Ταξινομούμε τα σύμβολα (συνήθως 

αλφαβητικά) και βρίσκουμε την αθροιστική συχνότητά τους (
1

k

k i
i

K P
=

= ∑ ). Έστω ότι η ακολουθία 

του μηνύματος που θα κωδικοποιήσουμε  περιέχει Ν σύμβολα. Πριν αρχίσουμε την κωδικοποίηση 
αρχικοποιούμε το υποδιάστημα στο [0,1). Τα όρια αυτού του υποδιαστήματος είναι 0low = και 

1high =  με low το κάτω όριο του υποδιαστήματος και high το άνω όριο. Ανάλογα με τα διαδοχικά 
σύμβολα που κωδικοποιούνται, τα όρια μπορεί να αλλάζουν ή το ένα από αυτά να παραμένει 
σταθερό. Κάθε φορά που κωδικοποιούμε ένα νέο σύμβολο βρίσκουμε τη διαφορά high low− και, 
στη συνέχεια, αλλάζουμε τα όρια low και high σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους: 

'
1 ( )jlow low K high low−= + ⋅ − και ' ( )jhigh low K high low= + ⋅ − . Kj είναι η αθροιστική συχνότητα 

που αντιστοιχεί στο σύμβολο j το οποίο έχει εμφανιστεί. Δηλαδή, με κάθε νέο σύμβολο το νέο low 
ισούται με το προηγούμενο low στο οποίο προστίθεται το γινόμενο της διαφοράς high low− με την 
αθροιστική συχνότητα του προηγούμενου (στην ταξινόμηση) συμβόλου από αυτού που 
κωδικοποιούμε. Αντίστοιχα, το νέο high ισούται με το προηγούμενο high στο οποίο προστίθεται το 
γινόμενο της διαφοράς high low− με την αθροιστική συχνότητα του συμβόλου που κωδικοποιούμε. 
Τα παραπάνω βήματα συνεχίζονται μέχρι να κωδικοποιήσουμε και τα N σύμβολα, οπότε και 
βρίσκουμε ένα τελικό υποδιάστημα. Αφού τελειώσουμε με τη διαδικασία παραγωγής του 
υποδιαστήματος, αποστέλλουμε έναν πραγματικό αριθμό που ανήκει σε αυτό. Για να γίνει αυτό 

βρίσκουμε τη στιγμιαία πληροφορία του τελικού υποδιαστήματος 2
1

( ) log ( )
n

N i
i

I S p s
=

= ∏ bits .  Για 

να είμαστε βέβαιοι για την αμεσότητα του κώδικα που χρησιμοποιούμε ( )NSΙ +2 bits για να 
αναπαραστήσουμε το τελικό διάστημα. 

Τα βήματα της αριθμητικής αποκωδικοποίησης είναι τα ακριβώς αντίστροφα. Δηλαδή, με 
βάση την κωδικοποιημένη λέξη προσδιορίζουμε τα υποδιαστήματα στα οποία περιέχεται και, 
επομένως, τα σύμβολα της πηγής. Αρχίζοντας από το υποδιάστημα [0,1) και με τους παραπάνω 
τύπους για το low και το high βρίσκουμε σε ποιο υποδιάστημά του βρίσκεται η κωδική λέξη και, 
επομένως, ποιο είναι το πρώτο σύμβολο της πηγής.. Έπειτα, αλλάζουμε τα low και high και 
συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση, έως ότου αποκωδικοποιηθούν όλα τα σύμβολα πηγής.  
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Τέλος, σημειώνεται ότι για να τερματιστεί η κωδικοποίηση (και, αντίστοιχα, για να 
καταλάβουμε πού τελειώνει η αποκωδικοποίηση) έχουμε δύο επιλογές. Είτε να θέσουμε το δικό 
μας EOF (με ξεχωριστή θέση στον πίνακα εμφανίσεων των συμβόλων στο κείμενο) μετά την 
κωδικοποίηση και του τελευταίου συμβόλου, οπότε να το αντιληφθούμε και κατά την 
αποκωδικοποίηση ή να στείλουμε εξ αρχής μία επικεφαλίδα (header) με τον συνολικό αριθμό των 
συμβόλων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία (εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών σχετικών με 
προβλήματα ακριβείας υπολογισμού των πραγματικών αριθμών μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό 
ψηφίων υποδιαστολής) εφαρμόζουμε μια παραλλαγή των βημάτων που αναλύσαμε εκτενώς 
παραπάνω. Δηλαδή, αντί να βρισκόμαστε στο διάστημα [0,1) βρισκόμαστε στο διάστημα [0, 322 1−
) με χρήση μόνο ακεραίων. Το διάστημα, λοιπόν που αναζητούμε είναι πλέον ένα διάστημα 
ακεραίων. Οι λοιπές διαδικασίες εύρεσης low, high low-high και κανονικοποίησης είναι 
αντίστοιχες αυτών που αναφέραμε. Ακολουθεί ένα σχήμα ενδεικτικό των βημάτων της αριθμητικής 
κωδικοποίησης. 

 
Σχήμα 4.14 Δημιουργία διαστημάτων για ομοιόμορφη κατανομή [11] 
 

 
 
4.4.1 Παράδειγμα υλοποίησης αλγοριθμικών βημάτων 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αριθμητικής κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης με χαρακτηριστικούς πίνακες απεικόνισης των βημάτων και για την κύρια 
μεθοδολογία και για την παραλλαγή της που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική. 
Θεωρούμε για παράδειγμα το αλφάβητο A={a, b, c, d} με τις ακόλουθες πιθανότητες συμβόλων: 

0.5aP = , 0.25bP = , 0.125cP = και 0.125dP = .  
 
 
Πριν αρχίσουμε να κωδικοποιούμε τα δεδομένα, αρχικοποιούμε το υποδιάστημα στο [0,1). 

Καθώς, θα κωδικοποιούμε το κάθε σύμβολο, ανάλογα με την πιθανότητά του, το υποδιάστημα 
αλλάζει.  

 
 Σχήμα 4.15 Αρχικά Υποσύνολα Πιθανοτήτων [11] 
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 Το ακόλουθο σχήμα έχει τις αθροιστικές πιθανότητες των συμβόλων του παραδείγματος και 
τα αρχικά όρια του υποδιαστήματος. 
 
Πίνακας 4.9 Αρχικά όρια υποδιαστήματος και αθροιστικές πιθανότητες [11] 

 
 
 
 
 Έστω η ακολουθία συμβόλων προς κωδικοποίηση abaabcda. Χρησιμοποιούμε τις σχέσεις 
που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα: 

'
1 ( )jlow low K high low−= + ⋅ −  

' ( )jhigh low K high low= + ⋅ −  
Επομένως, ια το πρώτο σύμβολο a, 
low=0 

0 0.5 1 0.5high = + ⋅ =  
Άρα, το νέο υποδιάστημα είναι το [ )0,  0.5 . 
Το επόμενο σύμβολο είναι το b. Επομένως, 

0 0.5 (0.5 0) 0.25low = + ⋅ − =  
0 0.5 (0.5 0) 0.25 (0.5 0) 0.375high = + ⋅ − + ⋅ − =  

Το επόμενο σύμβολο είναι το a. 
0.25low =  
0.25 0.5 (0.375 0.25) 0.3125high = + ⋅ − =  

Το επόμενο σύμβολο είναι το a. 
0.25low =  
0.25 0.5 (0.3125 0.25) 0.28125high = + ⋅ − =  

Το επόμενο σύμβολο είναι το b. 
0.25 0.5 (0.28125 0.25) 0.265625low = + ⋅ − =  
0.25 0.5 (0.28125 0.25) 0.25 (0.28125 0.25) 0.2734375high = + ⋅ − + ⋅ − =  

Το επόμενο σύμβολο είναι το c. 
0.265625 0.5 (0.2734375 0.265625) 0.25 (0.2734375 0.265625)

0.271484375
0.265625 0.5 (0.2734375 0.265625) 0.25 (0.2734375 0.265625)

0.125 0.25 (0.2734375 0.265625)
0.2724609375

low

high

= + ⋅ − + ⋅ −
=

= + ⋅ − + ⋅ −
+ ⋅ ⋅ −
=

 

Το επόμενο σύμβολο είναι το d. 
0.271484375 (0.5 0.25 0.125)(0.2724609375 0.271484375)

0.2723388672
0.2724609375

low

high

= + + + −
=

=
 

Το επόμενο σύμβολο είναι το a 
0.2723388672
0.2723388672 0,5 (0.2724609375 0.2723388672)

0.2723999024

low
high

=
= + ⋅ −

=
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Άρα, το τελικό υποδιάστημα είναι το [0.2723388672, 0.2723999024) 
 Στον Πίνακα 4.2 απεικονίζεται η ακολουθία των παραπάνω πράξεων και στο Σχήμα 4.3 
απεικονίζεται γραφικά η διαδικασία που αναφέραμε.   
 

Πίνακας 4.2 Κύρια διαδικασία εύρεσης υποδιαστήματος 
 
Σειρά συμβόλων  Σύμβολα  low  high  high‐low  Kj‐1  Kj 

0  0  1 
1  a  0  0.5  1  0  0.5 
2  b  0.25  0.375  0.5  0.5  0.75 
3  a  0.25  0.3125  0.125  0  0.5 
4  a  0.25  0.28125  0.0625  0  0.5 
5  b  0.265625  0.2734375  0.03125  0.5  0.75 
6  c  0.271484375  0.2724609375  0.0078125  0.75  0.875 
7  d  0.2723388672  0.2724609375  0.0009765625  0.875  1 
8  a  0.2723388672  0.2723999024  0.0001220703  0  0.5 

 
 Σχήμα 4.16 Βήματα κωδικοποίησης της ακολουθίας συμβόλων abaabcda [11] 
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Αφού τελειώσουμε με τη διαδικασία παραγωγής του υποδιαστήματος, αποστέλλουμε έναν 
πραγματικό αριθμό που ανήκει σ’ αυτό (έστω 0.2723389672). Κατά τη διαδικασία της 
αποκωδικοποίησης ακολουθούμε τα ακριβώς αντίστροφα βήματα. Δηλαδή, παίρνουμε το τελικό 
κωδικοποιημένο μήνυμα και προσδιορίζουμε σε ποια διαδοχικά υποδιαστήματα ανήκει. Αρχίζουμε 
από το υποδιάστημα [0,1) (δηλαδή low = 0 και high = 1) και προσδιορίζουμε σε ποιο υποδιάστημά 
του περιέχεται. Στη συνέχεια, θέτουμε τα όρια αναζήτησης low και high στα όρια του 
υποδιαστήματος και επαναλαμβάνουμε έως ότου αποκωδικοποιήσουμε όλο το μήνυμα. Κάθε φορά 
αποκωδικοποιούμε ένα σύμβολο.  

Στο προαναφερθέν παράδειγμα, αρχικά, βλέπουμε ότι η κωδική λέξη βρίσκεται στο 
υποδιάστημα [0, 0.5). Επομένως, το πρώτο σύμβολο είναι το a και τα νέα όρια τίθενται στις τιμές 

0low =  και 0.5high = . Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι η κωδική λέξη βρίσκεται στο μεταξύ των 
τιμών low=0.25 και high =0.3125 και  αποκωδικοποιούμε το σύμβολο b. Θέτουμε τις νέες τιμές 
των μεταβλητών 0 0.5 (0.5 0) 0.25low = + ⋅ − = και 0 0.75 (0.5 0) 0.3125high = + ⋅ − =  και 
συνεχίζουμε τη διαδικασία έως ότου αποκωδικοποιήσουμε τα 8 σύμβολα. 

Στον  πίνακα 4.3 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της παραλλαγής της αριθμητικής 
κωδικοποίησης που εφαρμόσαμε για το παραπάνω παράδειγμα. 

 
Πίνακας 4.3 Παραλλαγή διαδικασίας εύρεσης υποδιαστήματος 
 

Σειρά συμβόλων  Σύμβολα  low  high  high‐low  Kj‐1  Kj 
0  4294967295 
1  a  0  2147483647  4294967295  0  0.5 
2  b  1073741823  1610612735  2147483647  0.5  0.75 
3  a  1073741823  1342177279  536870912  0  0.5 
4  a  1073741823  1207959551  268435456  0  0.5 
5  b  1140850687  1174305119  134217728  0.5  0.75 
6  c  1166016511  1170210815  33554432  0.75  0.875 
7  d  1169686527  1170210815  4194304  0.875  1 
8  a  1169686527  1169948671  524288  0  0.5 

 
Βέβαια, όπως παρατηρούμε στους πίνακες 4.2 και 4.3 το διάστημα σταδιακά μικραίνει 

υπερβολικά. Επομένως, με κάθε κανονικοποίηση (και μέσω της εξόδου των αρχικών bit (0,1), της 
μετακύλισης των επομένων και της εισόδου στο τέλος νέων bit) βρισκόμαστε σε ένα καινούριο 
διάστημα. Άρα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι πρακτικά η τελευταία γραμμή προ 
κανονικοποίησης των παραπάνω πινάκων, επανέρχεται στην 1η γραμμή ενός νέου πίνακα. Αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση όλης της κωδικοποίησης.    

Τέλος, σημειώνεται ότι πρακτικά η αποστολή των κωδικοποιημένων ψηφίων ξεκινάει πριν 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής του πραγματικού (ή ακέραιου) αριθμού, που 
περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, καθώς οριστικοποιούνται τα bytes, τα οποία αναπαριστούν 
αυτόν τον πραγματικό αριθμό (π.χ. στον αριθμό 0.2723389672 έχουμε αποστείλει το byte 
(01000101) που αντιστοιχεί στον αριθμό 0,26953125 πριν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, την 
οποία αναφέραμε. Αντίστοιχα, η αποκωδικοποίηση ξεκινάει με τη λήψη του κάθε byte μηνύματος, 
δεδομένου ότι έχουμε ήδη λάβει τις πιθανότητες (ή τις αθροιστικές πιθανότητες των συμβόλων). 

 
4.5 Πλεονεκτήματα Αριθμητικής Κωδικοποίησης 
 
 Η αριθμητική κωδικοποίηση ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους σύγχρονους αλγορίθμους 
αναπωλειακής συμπίεσης δεδομένων, καθώς εκπληρώνει τις περισσότερες απαιτήσεις που έχουμε 
από έναν αναπωλειακό αλγόριθμο συμπίεσης δεδομένων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματά της είναι τα ακόλουθα: Όταν χρησιμοποιείται σε ανεξάρτητες και ομοιόμορφα 
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κατανεμημένες πηγές, αποδεικνύεται ότι ο ρυθμός συμπίεσης ανά σύμβολο που επιτυγχάνει είναι 
βέλτιστος [16]. Είναι αποτελεσματική σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιδιωκόμενων ρυθμών 
συμπίεσης. Επειδή μπορεί να κωδικοποιεί τα δεδομένα σχεδόν ανά σύμβολο (όπως αναφέρθηκε και 
στο τέλος της παραγράφου 4.4), είναι κατάλληλη για συνεχή μετάδοση δεδομένων μέσω του 
Διαδικτύου, καθώς εκεί απαιτείται συνεχή και  γρήγορη παροχή υπηρεσιών (με τη μορφή 
δεδομένων) στο χρήστη. Η πολυπλοκότητα που απαιτείται για τη λειτουργία της είναι γραμμική 
συνάρτηση του χρόνου. Η κύρια διαδικασία υλοποίησής της εμπεριέχει αριθμητικές πράξεις οι 
οποίες υποστηρίζονται από όλους τους επεξεργαστές γενικής χρήσης ή τους ψηφιακούς 
επεξεργαστές σημάτων (general-purpose or digital signal processors). Η υλοποίησή της είναι 
αρκετά απλή, καθώς ο κωδικοποιητής και ο αποκωδικοποιητής έχουν παρεμφερή πηγαίο κώδικα..  
  

4.6 Μειονεκτήματα Αριθμητικής Κωδικοποίησης  
 
Μολονότι, όπως αναφέρθηκε, η αριθμητική κωδικοποίηση παρουσιάζει μία πλειάδα 

πλεονεκτημάτων δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και διαδεδομένη σε σχέση με άλλες μεθόδους [16]. 
Αίτια αποτελούν (ιδιαίτερα στο παρελθόν) η χρήση πολλών αριθμητικών πράξεων σε σχέση με 
άλλες κωδικοποιήσεις (όπως κωδικοποίηση Huffman) [16], τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (patents) 
που καλύπτουν τις βασικότερες υλοποιήσεις, με απόρροια τον κίνδυνο προβλημάτων σχετικών με 
πνευματικά δικαιώματα, οι δυσκολίες κατανόησης περίπλοκων υλοποιήσεων και διάφοροι 
πρακτικοί παράγοντες που δυσκολεύουν τις διαδικασίες της κωδικοποίησης και της 
αποκωδικοποίησης (όπως η σταδιακή μετάδοση και λήψη των δεδομένων (Incremental 
Transmission and Reception), η επιθυμία για πράξεις με συγκεκριμένη ακρίβεια (finite-point 
arithmetic) και η αποτελεσματική αναπαράσταση του μοντέλου της πηγής. Τα πρώτα αίτια έχουν 
πλέον έως ένα βαθμό ξεπεραστεί (η αποτελεσματικότητα στις πράξεις των υπολογιστών έχει 
αυξηθεί υπέρμετρα, πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν λήξει ή θεωρούνται απαρχαιωμένα και 
οι υλοποιήσεις έχουν γίνει αρκετά απλές). Κατά τη σταδιακή μετάδοση και λήψη δεδομένων 
συναντάμε τη δυσκολία της εύρεσης των σωστών αποστελλομένων δυαδικών ψηφίων, μέσω των 
ορίων low και high. Τα όρια low και high αλλάζουν συνεχώς, καθώς συνεχίζεται η κωδικοποίηση 
και απαιτείταιη ορθή συνεχής κανονικοποίησή τους ως προς τα νέα υποδιαστήματα. Στη συνέχεια, 
θα περιγράψουμε αναλυτικά τα προβλήματα υπερχείλισης (overflow) και υποχείλισης (underflow) 
που ενδέχεται να προκύψουν και να προξενήσουν προβλήματα στην ακρίβεια των αριθμητικών 
πράξεων. 

 
4.6.1 Υποχείλιση και Υπερχείλιση 
 
Εάν, σε κάποιο στάδιο της κωδικοποίησης, τα όρια low και high βρίσκονται τόσο κοντά, 

ώστε η χαρτογράφηση διαφορετικών συμβόλων να είναι η ίδια λόγω της αριθμητικής σταθερής 
υποδιαστολής, δεν είναι δυνατό να   αποκωδικοποιηθεί μοναδικά το κάθε σύμβολο. Επομένως, ο 
κωδικοποιητής οφείλει να εγγυάται ότι το κάθε υποδιάστημα, όσο μικρό κι αν είναι, θα είναι πάντα 
αρκετά μεγάλο ώστε κάθε σύμβολο θα αντιστοιχίζεται μοναδικά σε νέο υποδιάστημα. Το 
πρόβλημα της υποχείλισης μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη επιλογή της ακρίβειας σε δυαδικά 
ψηφία που χρησιμοποιούνται για τις παραμέτρους του κωδικοποιητή.   

 
Η υπερχείλιση προκύπτει όταν τα αποτελέσματα των πράξεων για τον προσδιορισμό των 

νέων ορίων low και high υπερβαίνουν τα bits των καταχωρητών στους οποίους αποθηκεύονται τα 
αποτελέσματα. Και πάλι, η υπερχείλιση μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη επιλογή του μεγέθους 
των καταχωρητών. 

 
4.7 Προσαρμοστική Αριθμητική Κωδικοποίηση 
 
Η προσαρμοστική αριθμητική κωδικοποίηση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις περίπλοκων 

πληροφοριακών πηγών, με άγνωστες κατανομές. Έτσι, οι πιθανότητες των συμβόλων της πηγής 
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υπολογίζονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Επομένως, είναι αναγκαίος ο 
συνδυασμός αριθμητικής κωδικοποίησης μαζί με δυναμικό υπολογισμό πιθανοτήτων. Με βάση 
αυτή τη λογική, οι αναγκαίες λειτουργίες του μοντέλου είναι οι εξής: Μετά την παροχή νέου 
συμβόλου, υπολογίζεται το αθροιστικό διάστημα στο οποίο εμπεριέχεται. Κατά την  
αποκωδικοποίηση για κάθε τιμή που λαμβάνεται, υπολογίζεται το σύμβολο στου οποίου το 
αθροιστικό διάστημα εμπεριέχεται. Τέλος, για κάθε νέο σύμβολο αυξάνουμε τον αριθμό των 
εμφανίσεών του. Η κυριότερη στρατηγική υπολογισμού των κατανομών των συμβόλων (Strategy 
for Computing Symbol Distributions) είναι η χρήση κατανομής με βάση τα προηγούμενα 
κωδικοποιημένα σύμβολα. Η χρήση δυαδικού δέντρου αριθμητικής κωδικοποίησης, κυρίως για 
μεγάλα αλφάβητα αποτελεί μία από τις βασικότερες υλοποιήσεις της προσαρμοστικής αριθμητικής 
κωδικοποίησης [6]. 

 
 
 4.8 Εφαρμογές Αριθμητικής Κωδικοποίησης 
 
 Οι κυριότερες εφαρμογές της αριθμητικής κωδικοποίησης είναι οι ακόλουθες: 
Προσαρμοστική συμπίεση κειμένων. Συνεχής μετάδοση δεδομένων. Κωδικοποίηση εικόνων, 
κυρίως στο πρόγραμμα JPEG. Χρήση σε κώδικες βασισμένους σε υλικό επικοινωνίας, όπως τα 
πρωτόκολλα G3 και G4 για χρήση τηλεομοιότυπου (FAX). Τέλος, μία άλλη εφαρμογή είναι η 
δημιουργία ακολουθίας τυχαίων χαρακτήρων για ένα μοντέλο. Για να γίνει αυτό αρκεί να βάλουμε 
τυχαία δεδομένα  σε έναν αποκωδικοποιητή γι΄ αυτό το μοντέλο και μετά να βρούμε την ακολουθία 
συμβόλων που αντιστοιχεί στο υποδιάστημα στο οποίο βρίσκεται η ακολουθία bits στην είσοδο του 
αποκωδικοποιητή.    
 
  
   
 4.9 Χρήση Μνήμης και Ταχύτητα 
 
 Η αριθμητική κωδικοποίηση είναι σχεδόν βέλτιστη, αναφορικά με τη χρήση μνήμης [11]. 
Απαιτεί μία σταθερή ποσότητα μνήμης για απλές υλοποιήσεις και λίγο περισσότερη για πιο 
σύνθετες. Η ταχύτητα των κυκλωμάτων αριθμητικής κωδικοποίησης βελτιώνεται συνεχώς, με την 
πάροδο των χρόνων. Εκτός από τις υλοποιήσεις με χρήση ακέραιων αριθμών, με τη βελτίωση της 
χρήσης αριθμών κυμαινόμενης ακρίβειας στις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας, είναι εφικτές 
ταχύτερες αποδόσεις. Παράλληλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Κωδικοποίηση Εύρους, η 
οποία είναι συγγενής με την αριθμητική, με μόνη διαφορά ότι η κανονικοποίηση γίνεται ανά byte, 
γλιτώνοντας έτσι χρόνο από τις μετακυλίσεις bit. Έτσι, μπορεί να βελτιωθεί η ταχύτητα κατά 50% 
με μοναδικό αντάλλαγμα την αύξηση του μήκους της κωδικοποίησης κατά μόνο 0,01% [11]. 
Φυσικά, τον σημαντικότερο ανασχετικό παράγοντα, τόσο ως προς τη μνήμη όσο και ως προς την 
ταχύτητα, αποτελεί το είδος του μοντέλου. Οπότε, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον 
προσδιορισμό ενός μοντέλου που περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα, τις στατιστικές ιδιότητες 
της πηγής. 
 
 4.10 Πολυπλοκότητα 
 
 Ο κύριος λόγος μη χρησιμοποίησης της αριθμητικής κωδικοποίησης υπήρξε για πολλά 
χρόνια η μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η υπολογιστική 
πολυπλοκότητα των διάφορων διεργασιών της κωδικοποίησης έχει ελαττωθεί δραστικά [16]. Οι 
αριθμητικές πράξεις είναι αρκετά πιο γρήγορες, όχι μόνο εξαιτίας της τεράστιας αύξησης στην 
συχνότητα του ρολογιού του επεξεργαστή, αλλά και επειδή ο λόγος της πολυπλοκότητας μεταξύ 
απλών διεργασιών (για παράδειγμα σύγκριση και αναζήτηση σε πίνακα) και αριθμητικών πράξεων 
(κυρίως διαίρεση) έχει μειωθεί δραστικά (οπότε η σχετική ταχύτητα των αριθμητικών πράξεων ως 
προς αυτές τις διεργασίες έχει αυξηθεί). Τέλος, σημειώνεται ότι η ταχύτητα της κωδικοποίησης 
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υπολογίζεται με βάση τον ρυθμό των δεδομένων τα οποία βγαίνουν από τον κωδικοποιητή 
(πραγματική πληροφορία) ή μπαίνουν στον αποκωδικοποιητή (διεκπεραιωτικότητα πληροφορίας). 
Για παράδειγμα, οι δυαδικοί κώδικες είναι απλοί και γρήγοροι, αλλά η διεκπεραιωτικότητά τους 
είναι περιορισμένη. Όταν, όμως, χρησιμοποιούνται Αριθμητικοί κώδικες με μεγαλύτερα 
αλφάβηταη επεξεργασία της πληροφορίας είναι πιο αποτελεσματική και με μεγαλύτερο εύρος 
διεκπεραιωτικότητας. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πολυπλοκότητα είναι η 
κανονικοποίηση του υποδιαστήματος, η είσοδος και έξοδος των δεδομένων (data input and output), 
η αναζήτηση των συμβόλων, στατιστικοί υπολογισμοί (για προσαρμοστικά μοντέλα μόνο) και οι 
αριθμητικές πράξεις [16]. 
  
 
 4.11 Κωδικοποίηση Εύρους 
 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η κωδικοποίηση εύρους είναι συγγενής με την 
αριθμητική κωδικοποίηση και μάλιστα, για κάποιους θεωρείται ως απλά ένα διαφορετικό όνομα 
για την αριθμητική κωδικοποίηση. Υπάρχουν δύο κυρίως θεωρήσεις των διαφορών τους. Η πρώτη 
αναφέρει, ότι όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, εάν τα ελέγχουμε ανά σύμβολο είναι 
κωδικοποίηση εύρους, ενώ αν τα ελέγχουμε ανά bit είναι αριθμητική κωδικοποίηση. Η άλλη 
αναφέρει ότι η αριθμητική κωδικοποίηση είναι ο υπολογισμός δύο ορίων στο διάστημα [0,1) και η 
επιλογή του μικρότερου μέρους αυτού, ενώ η κωδικοποίηση εύρους είναι ο υπολογισμός δύο ορίων 
στο διάστημα [0,nn) και η επιλογή του αριθμού με την μεγαλύτερη ακολουθία μηδενικών, μέσα σε 
αυτά τα όρια. Θεωρείται ευρέως, από πολλούς ερευνητές, ότι αυτή η ελαφρά διαφοροποίηση 
καθιστά την κωδικοποίηση εύρους ελεύθερη από πατέντες [5]. 
 
 4.12 Σύγκριση Αριθμητικής Κωδικοποίησης με Κωδικοποίηση Huffman 
 
 Όπως παρατηρήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η κωδικοποίηση Huffman είναι βέλτιστη, 
εφόσον οι πιθανότητες που χρησιμοποιούμε είναι όλες αρνητικές δυνάμεις του δύο. Βέβαια, αυτό 
συμβαίνει πρακτικά σπάνια, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός συμπίεσης της 
αριθμητικής κωδικοποίησης βρίσκεται αρκετά κοντά στην εντροπία. Επίσης, στην κωδικοποίηση 
Huffman χρησιμοποιείται συχνά η θεώρηση, ότι η ακολουθία των συμβόλων είναι ανεξάρτητη του 
ευρύτερου γλωσσικού πεδίου (συμφραζόμενα), το οποίο ασφαλώς είναι πρακτικά λάθος. 
Αποδείξαμε, ότι το μέσο μήκος του κώδικα για την κωδικοποίηση Huffman είναι 

( ) [ ] ( ) 1iH X E l H X≤ ≤ + , ενώ για χρήση σύζευξης πολλαπλών συμβόλων μαζί είναι 
( ) [ ] ( ) 1/iH X E l H X b≤ ≤ + , και επομένως θα ήταν λογικό να θεωρήσουμε, ότι όταν το b αυξάνεται 

πολύ, τότε κατ’ επέκταση μειώνεται και το άνω όριό μας. Όμως, όπως διαπιστώσαμε, λόγω 
υπερβολικής αύξησης της πολυπλοκότητας, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά σύμβολα 
ως δομική μονάδα της κωδικοποίησης. Επίσης, σημειώνεται, ότι το όριο της επιπλέον πληροφορίας 
για την κωδικοποίηση Huffman είναι max(0,086 )* ( )MP H S+ , το οποίο για μεγάλα αλφάβητα (με 
άρα μικρή μέγιστη πιθανότητα) οδηγεί σε πολύ καλό βαθμό συμπίεσης, καλύτερο από αυτό της 
αριθμητικής. Όμως, για μικρά αλφάβητα, η κωδικοποίηση Huffman είναι αρκετά χειρότερη από 
την αριθμητική, όπως για παράδειγμα στα μοντέλα G3 και G4 για χρήση τηλεομοιότυπου (με 
αλφάβητο λευκό και μαύρο). Τέλος, αποδεικνύεται ότι επειδή στην κωδικοποίηση Huffman έχουμε 
κάνει κάποιες ιδανικές υποθέσεις, ως επί το πλείστον, η αριθμητική κωδικοποίηση προσφέρει 
ελαφρά καλύτερο ρυθμό συμπίεσης κατά μέσο όρο και σε ζητήματα προσαρμοστικότητας 
βρίσκεται σε μη συγκρίσιμα υψηλότερο επίπεδο από την κωδικοποίηση Huffman. 
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4.13 Υλοποίηση Αριθμητικής Κωδικοποίησης 
 
 Στην παρούσα διπλωματική υλοποιήσαμε μία αριθμητική κωδικοποίηση για αρχεία 
κειμένου (.txt). Όπως και στην κωδικοποίηση Huffman, στην ανάλυση των μεθοδολογιών θα 
χωρίσουμε τον αλγόριθμο σε τέσσερα μέρη: κύρια διεργασία (main), εύρεση συχνοτήτων 
(preprocessing file (ppf)), κωδικοποίηση (encoding), αποκωδικοποίηση (decoding). Θα 
αναφερθούμε στην λειτουργία του κάθε κομματιού κώδικα, θα απεικονίσουμε κάποια 
αποτελέσματα σε πίνακες και γραφήματα και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με τα 
δημοφιλέστερα προγράμματα κωδικοποίησης κειμένου της αγοράς (ZIP, RAR, 7ZIP) και τις 
τέσσερις υλοποιήσεις μας για Huffman. 
  
 4.13.1 Συνάρτηση Main 
 
 Ο πηγαίος κώδικας για τη συνάρτηση main που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση 
παρατίθεται στη συνέχεια.  
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define MAX 98 
 
//The functions i will use are the following:1.main 2.ppf=preprocess file 4.encode 
5.decode 
int ppf(void); 
int encode(void); 
int decode(void); 
int search(unsigned int, unsigned int, double); 
 
double f[MAX]; 
unsigned int F[MAX+1]; 
char z[MAX][50]; 
char symbols[MAX]; 
 
unsigned int maxInt= 0xFFFFFFFF;  
double dmaxInt=4294967295.0; 
 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{    
     
   int i,size,size2,size3; 
    
   printf("%f",dmaxInt); 
   for(i=0;i<MAX-3;i++){ 
                 symbols[i]=i+32; 
         } 
   symbols[MAX-3]='\n'; 
   symbols[MAX-2]='\t'; 
   symbols[MAX-1]=1;       
    
   size=ppf(); 
   printf("size1= %d\n",size); 
   size2=encode(); 
   printf("size2= %d\n",size2); 
   size3=decode(); 
   printf("size3= %d\n",size3); 
   system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
 
 Παρατηρούμε ότι η main είναι παρόμοια με τη main του Huffman με τη διαφορά ότι 
ορίζουμε έναν απρόσημο (unsigned) πίνακα αθροιστικών συχνοτήτων και τον αριθμό 322 1−  ως 
double και unsigned int. 



63 
 

 
 4.13.2 Συνάρτηση εύρεσης συχνοτήτων 
 
 Στη συνάρτηση εύρεσης συχνοτήτων ppf αναζητούμε τις συχνότητες εμφανίσεις των 
συμβόλων. Επειδή, παρατηρούμε πολλές ομοιότητες με τον αντίστοιχο κώδικα της υλοποίησης 
Huffman για ένα χαρακτήρα, θα παραθέσουμε μόνο τις διαφορές στον κώδικα που βρίσκονται στο 
τέλος της υλοποίησης: 
 
fclose(file); 
//frequency table 
    F[0]=0; 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
               f[i]=((double) n[i])/((double) 100*counter + MAX );        
               x=maxInt*f[i]; 
               F[i+1]=F[i]+x; 
                        
                
    } 
    F[MAX]=maxInt; 
     
     
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 printf("%c\t %d\t %f\t %u\n",symbols[i],n[i],f[i],F[i]);          
    } 
    printf("\t \t \t %u\n",F[MAX]); 
 
  return counter; 
} 
 
 Παρατηρούμε ότι οι διαφορές είναι, ότι παράλληλα με τον πίνακα συχνοτήτων φτιάχνουμε 
ένα πίνακα αθροιστικών συχνοτήτων (όχι όμως στα όρια[0,1) αλλά στα όρια [0, 322 -1)) τον οποίο 
και θα χρησιμοποιήσουμε στην αριθμητική κωδικοποίηση. Επίσης, αφού φτιάξουμε τον πίνακα 
αθροιστικών συχνοτήτων θέτουμε το τελευταίο του στοιχείο ίσο με το 322 -1, για να είμαστε 
σίγουροι, ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με λάθη από μικρά υπόλοιπα στις πράξεις. 
 
 4.13.3 Συνάρτηση Κωδικοποίησης 
 

Η συνάρτηση κωδικοποίηση encode της οποίας, ο αντίστοιχος κώδικας ακολουθεί 
πραγματοποιεί την εγγραφή του κωδικοποιημένου κειμένου με βάση το αρχικό. 
 
int encode(void){ 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     unsigned int down=0,up=maxInt,e,w; 
     int c,i,counter=0,counter2=0, bit_idx=0; 
     char ch; 
     double w2; 
     char buffer=0; 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
     file2=fopen(filename2,"wb"); 
      
     
     while((c=fgetc(file1))!=EOF){ 
             ch=c; 
             counter++;    //ALREADY COUNTED AT PPF 
             if((ch>31)&&(ch<127)){ 
                   i=ch-32;                
             } 
             else{ 
                                   
                    switch(ch){ 
                    case '\n': 
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                         i=MAX-3; 
                         break; 
                    case '\t': 
                         i=MAX-2; 
                         break; 
                    case 1: 
                         i=MAX-1; 
                         break; 
                    }               
             } 
              
                          w=up-down; 
             w2=(double)w /(double)dmaxInt; 
      
             //first update up, then down, since up depends on down 
             up=down+w2*F[i+1]; 
             down=down+w2*F[i]; 
              
             //normalize up, down 
             while((up&(1<<31))==(down&(1<<31))){ 
                     if(up&(1<<31)){ 
                                    //Most Significant Bit (MSB) is 1                 
                                    buffer+=1<<(7-bit_idx); 
                 
                    } 
                    //else add MSB=0; 
            
                    bit_idx++; 
                    if(bit_idx==8){ 
                                   bit_idx=0; 
                                   fprintf(file2,"%c",buffer); 
                                   counter2++; 
                                   buffer=0;                
                    } 
            
                    up<<=1; 
                    down<<=1; 
             } 
              
     }//end reading file1 
     
     fclose(file1); 
     
     //add our EOF 
     w=up-down; 
     w2=(double)w /(double)dmaxInt; 
      
     up=down+w2*F[MAX-1+1]; 
     down=down+w2*F[MAX-1]; 
      
     //encode remaining bits 
     e=up/2+down/2;        
     
     for(i=0;i<31;i++){ 
           if(e&(1<<31-i)){ 
                  buffer+=1<<(7-bit_idx);    
           } 
           //else add 0 
     
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                  bit_idx=0; 
                  fprintf(file2,"%c",buffer); 
                  counter2++; 
                  buffer=0;                
           } 
     } 
     
    // //there may be some bits left  
    if(bit_idx){ 
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                fprintf(file2,"%c",buffer); 
                counter2++; 
    } 
     
    fclose(file2); 
     
    printf("a.txt= %d Bytes \nb.txt= %d Bytes\n", counter, counter2);     
    return counter2;  
} 

 
 Αρχικά, θέτουμε κάποιες ακέραιες μεταβλητές, δύο μεταβλητές χαρακτήρα, ορίζουμε τα 
αρχεία a (αρχείο εισόδου  κωδικοποίησης) και b (κωδικοποιημένο αρχείο) και θέτουμε κάποιες 
απρόσημες μεταβλητές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε(ακρίβεια 32 bit). Στη συνέχεια, ανοίγουμε 
το αρχείο a και παίρνουμε έναν έναν τους χαρακτήρες του και ελέγχουμε σε ποιο χαρακτήρα 
αναφέρονται, με ποια αντίστοιχη θέση στον ASCII. Έτσι, με βάση τη θέση του  γνωρίζουμε την 
αθροιστική συχνότητά του καθώς και αυτή του προηγούμενου χαρακτήρα. Έπειτα βρίσκουμε για 
τη μεταβλητή w τη διαφορά up και down και ακολούθως βρίσκουμε την κανονικοποιημένη w2 
μεταβλητή, η οποία είναι η παραπάνω διαφορά διαιρεμένη με τη μέγιστη τιμή που χρησιμοποιούμε(

322 1− ). Μετά, ανανεώνουμε τα up και down με βάση τους τύπους μας. Πρώτα αλλάζουμε την τιμή 
του up, γιατί εξαρτάται από το down. Στη συνεχεία κανονικοποιούμε τα up και down, ώστε να 
μπορούμε να λαμβάνουμε και τα επόμενα ψηφία προς κωδικοποίηση. Δηλαδή, ελέγχουμε τα bits 
τους αν είναι ίδια και εάν είναι, τότε τα αντιγράφουμε σε ένα buffer και τα διαγράφουμε από τα up 
και down. Στο buffer όταν γίνονται οχτώ, γράφονται ως byte στο κωδικοποιημένο αρχείο. Η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να τελειώσει το αρχείο a, οπότε και το κλείνουμε. Τότε, 
γράφουμε το δικό μας EOF. Ακολούθως, κωδικοποιούμε τα υπόλοιπα bits των up και down και τα 
εγγράφουμε στο αρχείο b. Τέλος, κλείνουμε και το αρχείο b και εκτυπώνουμε τα μεγέθη του 
αρχικού και του κωδικοποιημένου αρχείου. 
 
 4.13.4 Συνάρτηση Αποκωδικοποίησης 
 
 Η συνάρτηση αποκωδικοποίησης αποκωδικοποιεί το κωδικοποιημένο κείμενο και εγγράφει 
το αποκωδικοποιημένο το οποίο (λόγω αναπωλειακής συμπίεσης) είναι όμοιο με το αρχικό. 
Ακολουθεί ο κώδικάς της μαζί με τον κώδικα της συνάρτησης εύρεσης (search).   
 
int decode(void){ 
      
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     unsigned char ch=0,buffer=0; 
     int i, k, c, end=1, buffer_idx=8,counter=0; 
     unsigned int e, up=maxInt, down=0,w; 
     double w2; 
      
     file1=fopen(filename1,"rb"); 
     file2=fopen(filename2,"w"); 
      
               
    buffer=fgetc(file1);          
    e=buffer<<24;                    
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer<<16; 
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer<<8; 
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer; 
     
     
    while((ch!=1)&&end){    
       
      w=up-down; 
      w2=((double)w) / dmaxInt; 
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      i=search(e,down,w2); 
        
      up=down+w2*F[i+1]; 
      down=down+w2*F[i]; 
       
      ch=symbols[i]; 
       
      if(ch!=1){      
              fprintf(file2,"%c",ch); 
              counter++; 
      } 
      else{ 
           printf("MyEOF detected\n"); 
           break; 
      } 
       
       
     //normalize 
     k=0; 
     while((down&(1<<31-k))==(up&(1<<31-k))){ 
             k++; 
     } 
 
     down<<=k; 
     up<<=k; 
      
     for(i=0;i<k;i++){ 
                     e<<=1;          
                      
                     if(buffer_idx==8){    
                                   buffer_idx=0; 
                                   if((c=fgetc(file1))!=EOF){ 
                                           buffer=c; 
                                   } 
                                   else{ 
                                            //our eof should have been detected... 
                                            printf("EOF2\n"); 
                                            end=0;                                                
                                   }          
           
                     } 
                      
                     if(buffer&(1<<7-buffer_idx)){ 
                             e+=1; 
                     } 
                     //else add '0' 
                      
                     buffer_idx++; 
     }//end for 
      
  }//endwhile 
      
  fclose(file1); 
  fclose(file2); 
  
  return counter;     
}    
      
int search(unsigned int key, unsigned int down, double w2){ 
 
    int high=MAX,low=0,i; 
    unsigned int current; 
     
    while(high-low>1){ 
            i=(high+low)/2;  
            current=down+w2*F[i]; 
            if(key==current){  
                  return i; 
            } 
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            if(key<current){ 
                  high=i; 
            } 
            else{ 
                 low=i; 
            } 
    }  
      
    return low; 
} 
 
 Αρχικά, ορίζουμε κάποιες μεταβλητές ακεραίων, κάποιες μεταβλητές χαρακτήρων και 
ανοίγουμε τα δύο αρχεία b (το κωδικοποιημένο) και c (το  αποκωδικοποιημένο). Επίσης, θέτουμε 
και κάποιες απρόσημες μεταβλητές χαρακτήρων και ακεραίων τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε 
ιδιαίτερα. Παίρνουμε τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες από το αρχείο b και τους τοποθετούμε 
στην απρόσημη μεταβλητή e. Βρίσκουμε όπως και στην συνάρτηση κωδικοποίησης τις αρχικές 
μεταβλητές w και w2. Έπειτα, ψάχνουμε μέσω της συνάρτησης search να βρούμε ποιο χαρακτήρα 
μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Αυτή η συνάρτηση λαμβάνει τρία ορίσματα. Τις μεταβλητές e, 
down και w2. Μάλιστα, σε αυτή τη συνάρτηση κάνουμε χρήση της αναζήτησης διχοτόμησης. Για 
τα στοιχεία του πίνακα αθροιστικών συχνοτήτων ελέγχουμε κάθε φορά ποιο στοιχείο αντιστοιχεί 
στη μεταβλητή e. Λόγω της τεχνικής διχοτόμησης απαιτούνται λιγότερες πράξεις σε σχέση με τη 
χρήση σειριακής αναζήτησης και στο τέλος παίρνουμε τη θέση του στοιχείου που βρήκαμε. Με 
βάση αυτή τα up και down αλλάζουν. Στη συνεχεία εγγράφουμε τον χαρακτήρα, που αντιστοιχεί 
στη θέση που βρήκαμε, εκτός και αν είναι το EOF οπότε σταματάμε. Τέλος, κανονικοποιούμε τα 
up και down μετακινώντας όσα bits είχαν όμοια. Παράλληλα, μετακινούμε και στην μεταβλητή e 
τόσα bits (όσα ήταν όμοια) και παίρνουμε τόσα αντίστοιχα από το αρχείο b. Όταν τελειώσει η 
διαδικασία αυτή κλείνουμε τα αρχεία. 
  

4.13.5 Πίνακες Αποτελεσμάτων Γραφικές Απεικονίσεις 
  
 Ακολουθούν οι πίνακες με τα μεγέθη των κωδικοποιημένων αρχείων για τρία αρχεία 
μετρήσεων (1. 4859bytes, 2. 70000bytes, 3. 100000bytes), για την υλοποίησή μας, μαζί με τα 
αποτελέσματα για τρία δημοφιλή προγράμματα κωδικοποίησης αρχείων (ZIP, RAR, 7ZIP) και τις 
τέσσερις υλοποιήσεις για κωδικοποίηση Huffman. Έπειτα, παρουσιάζουμε τις αντίστοιχες γραφικές 
παραστάσεις. 
 
Πίνακας 4. Αποτελέσματα συμπίεσης για διάφορες υλοποιήσεις και 3 αρχεία 
  
Είδος Κωδικοποίησης 1o αρχείο 2αρχείο 3αρχείο
ασυμπίεστο 4859 70000 100000
1σύμβολο+ελληνικά 3326 38390 55951
1σύμβολο 3249 38418 55911
αριθμητική 3229 38186 55580
2σύμβολα 3105 34881 51439
3σύμβολα 1851 29066 43808
ZIP 2433 25192 37883
RAR 2391 24545 36860
7ZIP 2409 23185 34772
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Σχήμα 4.17 Γραφικές Παραστάσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων συμπίεσης 
 

 

 
 
4.14 Συμπεράσματα 

 
 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά και τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις 
μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η αριθμητική κωδικοποίηση είναι κατάλληλη 
για συμπίεση δεδομένων. Η υλοποίησή της μπορεί να γίνει, είτε με συγκεκριμένης ακρίβειας 
αριθμούς είτε με ακέραιους αριθμούς (όπως στην παρούσα διπλωματική εργασία). Διαπιστώσαμε, 
ότι η αριθμητική κωδικοποίηση επεξεργάζεται την πληροφορία ανά σύμβολο και κατ’ επέκταση 
μπορεί να κωδικοποιεί, καθώς λαμβάνει τα δεδομένα. Συνειδητοποιήσαμε, ότι καθώς αυξάνεται το 
μέγεθος των δεδομένων, η αριθμητική κωδικοποίηση βελτιώνει το ρυθμό συμπίεσής τους, 
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πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στο γενικό όριο της εντροπίας. Αυτό το όριο, βέβαια, εξαρτάται, 
εκτός από τα δεδομένα και από το είδος του μοντέλου που χρησιμοποιούμε. Επομένως, ανεξάρτητα 
των δεδομένων ο βαθμός της συμπίεσής μας περιορίζεται από το εκάστοτε μοντέλο. Στη συνεχεία 
συγκρίναμε την αριθμητική κωδικοποίηση με την κωδικοποίηση εύρους και την κωδικοποίηση 
Huffman. Με την τελευταία σημειώσαμε τις διαφορές και τις περιπτώσεις, όπου η εκάστοτε 
υλοποίηση είναι βέλτιστη. Αναλύσαμε σε βάθος τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά της 
αριθμητικής κωδικοποίησης. Τέλος, συγκρίναμε την υλοποίησή μας με τις αντίστοιχες για την 
κωδικοποίηση Huffman και τα τρία δημοφιλή προγράμματα του εμπορίου (ZIP, RAR, 7ZIP) και 
διαπιστώσαμε ότι η αριθμητική κωδικοποίηση είναι οριακά καλύτερη από τις υλοποιήσεις Huffman 
για ένα σύμβολο και χειρότερη  από τις υλοποιήσεις Huffman για δύο και τρία σύμβολα (καθώς 
αυτά επεξεργάζονταν περισσότερη πληροφορία αρχικά). Υποθέτουμε, ότι αντίστοιχες υλοποιήσεις 
αριθμητικής κωδικοποίηση με δομικά στοιχεία δύο και τρία σύμβολα θα είχαν καλύτερα 
αποτελέσματα από τα αντίστοιχα με χρήση Huffman. Τέλος, τα προγράμματα του εμπορίου 
παρουσιάζουν και εδώ καλύτερα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο.  
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Κεφάλαιο 5 
 

Συμπεράσματα 
 
5.1 Γενικά συμπεράσματα 
 
Με βάση τις πληροφορίες και τα πορίσματα που συλλέξαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, 

μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το σύνολο αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
Έγινε γνωστή η έννοια της συμπίεσης με όλο το μαθηματικό υπόβαθρό της (για παράδειγμα 
εντροπία). Αναλύθηκαν διάφορα είδη κωδικών και πραγματοποιήθηκε μία σε βάθος ανάγνωση των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κωδικοποίησης Huffman και της αριθμητικής κωδικοποίησης. 
Αποδείχτηκε γιατί αυτές οι δύο υλοποιήσεις είναι κατάλληλες για κωδικοποίηση δεδομένων (όπως 
κειμένου) και είδαμε τις ειδοποιούς διαφορές μεταξύ στατικής και προσαρμοστικής κωδικοποίησης 
για κάθε είδος κωδικοποίησης. Τέλος, διαπιστώθηκαν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των κωδικοποιήσεων και οι εφαρμογές όπου οι συγκεκριμένες υλοποιήσεις είναι 
βέλτιστες.   

 
5.2 Συμπεράσματα στις πραγματοποιηθείσες υλοποιήσεις 
 
Έχοντας ως γνώμονα το σύνολο των υλοποιήσεών μας στη γλώσσα προγραμματισμού C για 

κωδικοποίηση Huffman και αριθμητική κωδικοποίηση σε αρχεία κειμένου, μπορούμε να 
παρουσιάσουμε τις ακόλουθες διαπιστώσεις: Ανάλογα με τη ποσότητα της δομικής μονάδας της 
πληροφορίας, που θα χρησιμοποιήσουμε (για παράδειγμα ανά ένα, δύο σύμβολα ή και λέξεις) 
παρατηρούμε ότι μολονότι όταν αυξάνουμε τη δομική μονάδα έχουμε πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα στο βαθμό της συμπίεσης που συντελείται, η πολυπλοκότητα της υλοποίησης 
αυξάνεται δραστικά (ακόμα και σε εκθετικό βαθμό). Αναφορικά με το βαθμό της συμπίεσης 
κειμένου σε κωδικοποίηση Huffman και αριθμητική κωδικοποίηση συμπεραίνουμε ότι η 
αριθμητική κωδικοποίηση έχει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα 
είναι πλήρως λογικό καθώς γνωρίζουμε ότι σε μη ιδανικές συνθήκες κατά μέσο όρο η αριθμητική 
κωδικοποίηση είναι καλύτερη της κωδικοποίησης Huffman. Παράλληλα, συνειδητοποιήσαμε ότι ο 
βαθμός συμπίεσης των υλοποιήσεών μας είναι κοντά σ΄ αυτόν των προγραμμάτων του εμπορίου 
(ZIP, RAR, 7ZIP). Μάλιστα, αυτό ήταν αρκετά λογικό καθώς δεν μπορούσαμε να 
συνυπολογίσουμε τα μεγέθη των λεξικών που χρησιμοποιούν. Επίσης, γνωρίζαμε ότι αφού αυτά τα 
προγράμματα χρησιμοποιούσαν αλγόριθμους της οικογένειας Lempel-Ziv (η οποία, όταν τα 
δεδομένα είναι επαρκώς μεγάλα και υπάρχει πλεονασμός στην πληροφορία, έχει βέλτιστα 
αποτελέσματα), τότε θα υπήρχε μια διαφορά στο βαθμό της συμπίεσής μας. Τέλος, θα 
αναφερθούμε σε κάποιες προγραμματιστικές βελτιστοποιήσεις τις οποίες εφαρμόσαμε. Αρχικά, 
χρησιμοποιήσαμε δυναμική ανάθεση χώρων μνήμης για κάποιες μεταβλητές αποφεύγοντας έτσι 
τους περιορισμούς και τα προβλήματα που επάγονται από τη χρήση συγκεκριμένου μεγέθους 
μεταβλητών. Επίσης διαπιστώσαμε ότι για μικρά αλλά και μεγαλύτερα αρχεία όταν η δομική μας 
μονάδα είναι μεγάλη, τότε το μέγεθος του κωδικού πίνακα και κατ’ επέκταση του πίνακα Huffman 
είναι τεράστιο. Επομένως, με τη χρήση ενός ενδιάμεσου πίνακα με χρήση μόνο των θέσεων του 
προηγούμενου πίνακα που εμφανίζονται στα δεδομένα καταφέραμε να ξεπεράσουμε προβλήματα 
χώρου και δυνατοτήτων μνήμης. Τέλος, με τη χρήση αναζήτησης διχοτόμησης στη συνάρτηση 
αναζήτησης (search) της αριθμητικής κωδικοποίησης μειώσαμε την πολυπλοκότητα της κάθε 
αναζήτησης από ( )O n σε (log )O n .   
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Παράρτημα  
 

Κώδικες σε Γλώσσα Προγραμματισμού C 
 

1.Κωδικοποίηση Huffman για ένα χαρακτήρα για Αγγλικά 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 98 
 
//The functions i will use are the following: 1.main 2.ppf=preprocess file 3.huffman 
=process of finding the code words through  
//the huffman encoding process 4.encode 5.decode 
int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
char search(char *); 
 
double f[MAX]; 
char z[MAX][50]; 
char symbols[MAX]; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{  int i,size,size2; 
    
   for(i=0;i<MAX-3;i++){ 
                 symbols[i]=i+32; 
         } 
   symbols[MAX-3]='\n'; 
   symbols[MAX-2]='\t'; 
   symbols[MAX-1]=1;       
    
   size=ppf(); 
   printf("size %d\n",size); 
   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2); 
    
   system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
 
//preprocess file table equals number of each symbol appearances, counter equals total 
amount of characters 
int ppf(void) 
{   int i = 0 , counter=0; 
    int n[MAX]; 
    int temp; 
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
     
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                       n[i]=1;}  
 
    file=fopen(filename,"r"); 
     
    while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
       counter++; 
        
       if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
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                    case '\n': 
                         n[MAX-3]++; 
                         break; 
                    case '\t': 
                         n[MAX-2]++; 
                         break; 
                    case 1: 
                         n[MAX-1]++; 
                         break; 
                    } 
       } 
       else{ 
            n[temp-32]++; 
       } 
 
    } 
    fclose(file); 
    //frequency table 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
               f[i]=((double) n[i])/((double) counter + MAX );       } 
     
    printf("total chars: %d\n",counter); 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 printf("%c\t %d\t %f\n",symbols[i],n[i],f[i]);          
          } 
           
  printf("\n");   
  return counter; 
} 
     /*The way we apply the Huffman algorithm on our table is the following: The table's 
dimensions are n*n (for n=MAX characters). The first column corresponds to the elements 
of the frequency table. We begin from the first column and moving towards the //last (1 
column at a time) we attempt to find the 2 minimum probabιlities and afterwards we add 
them. On the next column       the upper element (upper line of the table) of the two min 
elements on the previous column equals the sum of them and the lower element equals 1. 
Afterwards we copy the rest of the elements and we find again the two minimum 
probabilities. As we move towards the last column, the elements of each column are filled 
with 1 and with the results of the addings, until on the last column all elements are 1. 
On the following steps of the algorithm we construct the table z who contains the code 
words who correspond to each symbol of the source alphabet. Initially, we begin from the 
penultimate column(n-2) and we find the two non 1 elements of the table. On the 
corresponding element on the table z, of the first of them(from top to bottom) we add 
the'1'string and on the second the '0' string. Afterwards, from the next column(n-3) and 
heading towards the first column(n=0) each time we meet an element smaller then 1 we 
check if the same element in the previous column(x+1) was smaller then 1. Later, if the 
latter is correct we check if the element of the x column is smaller then that of the 
(x+1) column and if so we add the '1'string on the equivalent position of this element on 
the table z while keeping on the memory the previous content of the table z on that spot. 
If the element on the (x+1) column was 1 then we get the content of the memory we add 
the'0'string on it and we copy the result on the equivalent of the element position on 
the z table.*/ 
      
void huffman(void){ 
    
    double h[MAX][MAX]; 
    int i,j,min1,min2; 
     
    char mem1[50],mem2='1'; 
           
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                      h[i][0]=f[i]; 
                      strcpy(z[i],""); 
                               } 
     
    for(j=0;j<MAX-1;j++){ 
           //finding min1 
           min1=0; 
           for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if (h[i][j]<h[min1][j]){ 
                 min1=i; 
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                 } 
           } 
            //finding min2 
           if(min1==0){ 
                   min2=1;} 
           else 
           {   min2=0;} 
            
            for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if(i!=min1){ 
                             if (h[i][j]<h[min2][j]){ 
                             min2=i;} 
                 } 
           } 
            
           //the upper(upper lineof the table) of the two min elements equals the sum of 
the two previous elements 
           //the lower element equals 1 
           if(min1<min2){ 
                 h[min1][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min2][j+1]=1;      } 
           else{ 
                 h[min2][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min1][j+1]=1;} 
           
          //copy rest elements of the table 
          for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if((i!=min1)&&(i!=min2)){ 
                         h[i][j+1]=h[i][j];} 
          }   
            
    } 
     
     //huffman process 
    for(j=MAX-2;j>=0;j--){   
        for(i=0;i<MAX;i++){ 
            if(h[i][j]<1){ 
                if(j==MAX-2){ 
                               //z[i]=mem2; 
                               //mem2=0; 
                               z[i][0]=mem2; 
                               z[i][1]='\0'; 
                               mem2='0'; 
                               } 
                 else{    
                        if(h[i][j+1]<1){ 
                              //if current<previous 
                              if(h[i][j]<h[i][j+1]){ 
                              //mem1=z[i]; 
                              //z[i]=(z[i]<<1)+1; 
                              strcpy(mem1,z[i]); 
                              strcat(z[i],"1"); 
                              } 
                              //else nothing 
                        }                                      
                        else{          
                               //if previous 1 
                               //z[i]=(mem1<<1)+0; 
                               strcat(mem1,"0"); 
                               strcpy(z[i],mem1);} 
                 } 
                      
            } 
        } 
    } 
 
   for(i=0;i<MAX;i++){ 
                      printf("%d\t%c\t %s\n",i,symbols[i],z[i]);} 
     
     return; 



78 
 

} 
 
int encode(int size){ 
     int temp; 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     char c[size*8+40],d[size+5]; 
     int i,byte_idx=0,bit_idx=0; 
      
     c[0]='\0'; 
     for(i=0;i<(size+5);i++){ 
             d[i]=0;} 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
          
    //We obtain the character from the file and through the ascii encoding we find his 
equivalent in table z and copy it on file 2 
    while((temp=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            if((temp>31)&&(temp<127)){ 
                                   
                                  // copy encoded char at c 
                                  strcat(c,z[temp-32]); 
            } 
            else{ 
                                   
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         strcat(c,z[MAX-3]); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         strcat(c,z[MAX-2]); 
                         break; 
                    case 1: 
                         strcat(c,z[MAX-1]); 
                         break; 
                    }               
            } 
    } 
     
    //addition of our own EOF 
    strcat(c,z[MAX-1]); 
     
    fclose(file1); 
         
    i=0; 
    while(c[i]!='\0'){ 
           d[byte_idx]+=((c[i]-'0')<<(7-bit_idx)); 
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                          byte_idx++; 
                          bit_idx=0;} 
           i++; 
            
    } 
       
    //If there are some bits after our own EOF, they  will be ignored through decoding 
    byte_idx++; 
    d[byte_idx]='\0'; 
    file2=fopen(filename2,"wb"); 
     
    //writing on file2 one byte at a time 
    for(i=0;i<byte_idx;i++) 
        fprintf(file2,"%c",d[i]);       
     
    fclose(file2); 
    return byte_idx;  
} 
 
void decode(int size,int size2){ 
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     char temp[50]; 
     char *buffer,found; 
     int c; 
     int counter=0,i=0,byte_idx=0,bit_idx=0; 
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
    
        buffer=malloc(size2+10);      
        file1=fopen(filename1,"rb"); 
                 
        i=0; 
       
        while((c=fgetc(file1))!=EOF) 
       {     
            buffer[i]=c;          
            i++; 
         } 
         fclose(file1); 
          
         buffer[i]='\0'; 
             
         printf("new size2 : %d\n",i); 
         
         file2=fopen(filename2,"w"); 
          
       int myEOF=1; 
      
         while(myEOF) 
         {       i=0; 
                 found=0; 
          
                 while(!found){ 
                        
                       if((buffer[byte_idx])&(1<<7-bit_idx)){ 
                               temp[i]='1';} 
                       else{ 
                               temp[i]='0';} 
                        
                       i++; 
                       temp[i]='\0'; 
                       bit_idx++; 
                       if(bit_idx==8){ 
                                      byte_idx++; 
                                      bit_idx=0; 
                       } 
                              
                       found=search(temp); 
                        
                 } 
                  
                 if(found==1){ 
                              myEOF=0;} 
                 else{ 
                      fprintf(file2,"%c",found); 
                      counter++;} 
                  
         }         
        printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
         if(size==counter) printf("ok\n");  
         
   fclose(file2); 
               
   return; 
} 
 
char search(char *key){ 
     int i; 
     for(i=0;i<MAX;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
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               return symbols[i];} 
          
     } 
   return 0;   
} 
  

2. Κωδικοποίηση Huffman για ένα χαρακτήρα για Αγγλικά και Ελληνικά 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
//#include <string.h> 
 
#define MAX 256 
 
//The functions i will use are the following:1.main 2.ppf=preprocess file 3.huffman 
=process of finding the code words through  
//the huffman encoding process 4.encode 5.decode 
int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
char search(char *); 
 
double f[MAX]; 
char z[MAX][50]; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{  int i,size,size2; 
    
   size=ppf(); 
   printf("size %d\n",size); 
   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2); 
    
   system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
 
//preprocessfile table equals number of each symbol appearances, counter equals total 
amount of characters 
int ppf(void) 
{   int i = 0 , counter=0; 
    int n[MAX]; 
    int temp; 
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
     
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                       n[i]=1;}  
 
    file=fopen(filename,"r"); 
     
    while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
       counter++; 
 
   n[temp]++; 
    } 
        
    fclose(file); 
    //frequency table 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
               f[i]=((double) n[i])/((double) counter + MAX );       } 
     
   printf("total chars: %d\n",counter); 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
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                 printf("%c\t %d\t %f\n",i,n[i],f[i]);          
          } 
     
  printf("\n");   
  return counter; 
} 
   /*The way we apply the Huffman algorithm on our table is the following: The table's 
dimensions are n*n (for n=MAX characters). The first column corresponds to the elements 
of the frequency table. We begin from the first column and moving towards the last (1 
column at a time) we attempt to find the 2 minimum probabilities and afterwards we add 
them. On the next column the upper element (upper line of the table) of the two min 
elements on the previous column equals the sum of them and the lower element equals 1. 
Afterwards we copy the rest of the elements and we find again the two minimum 
probabilities. As we move towards the last column, the elements of each column are filled 
with 1 and with the results of the addings, until on the last column all elements are 1. 
On the following steps of the algorithm we construct the table z who contains the code 
words who correspond to each symbol of the source alphabet. Initially, we begin from the 
penultimate column(n-2) and we find the two non 1 elements of the table. On the 
corresponding element on the table z, of the first of them(from top to bottom) we add 
the'1'string and on the second the '0' string. Afterwards, from the next column(n-3) and 
heading towards the first column(n=0) each time we meet an element smaller then 1 we 
check if the same element in the previous column(x+1) was smaller then 1. Later, if the 
latter is correct we check if the element of the x column is smaller then that of the 
(x+1) column and if so we add the '1'string on the equivalent position of this element on 
the table z while keeping on the memory the previous content of the table z on that spot. 
If the element on the (x+1) column was 1 then we get the content of the memory we add 
the'0'string on it and we copy the result on the equivalent of the element position on 
the z table.*/ 
      
void huffman(void){ 
    
    double h[MAX][MAX]; 
    int i,j,min1,min2; 
     
    char mem1[50],mem2='1'; 
    
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                      h[i][0]=f[i]; 
                      strcpy(z[i],""); 
                               } 
     
    for(j=0;j<MAX-1;j++){ 
           //finding min1 
           min1=0; 
           for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if (h[i][j]<h[min1][j]){ 
                 min1=i; 
                 } 
           } 
             
           //finding min2 
           if(min1==0){ 
                   min2=1;} 
           else 
           {   min2=0;} 
            
            for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if(i!=min1){ 
                             if (h[i][j]<h[min2][j]){ 
                             min2=i;} 
                 } 
           } 
            
           //the upper(upper lineof the table) of the two min elements equals the sum of 
the two previous elements 
           //the lower element equals 1 
           if(min1<min2){ 
                 h[min1][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min2][j+1]=1;      } 
           else{ 
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                 h[min2][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min1][j+1]=1;} 
           
          //copy rest elements of the table 
          for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 if((i!=min1)&&(i!=min2)){ 
                         h[i][j+1]=h[i][j];} 
          }   
 } 
        
    //huffman process 
    for(j=MAX-2;j>=0;j--){   
        for(i=0;i<MAX;i++){ 
            if(h[i][j]<1){ 
                if(j==MAX-2){ 
                               //z[i]=mem2; 
                               //mem2=0; 
                               z[i][0]=mem2; 
                               z[i][1]='\0'; 
                               mem2='0'; 
                               } 
                 else{    
                        if(h[i][j+1]<1){ 
                              //if current<previous 
                              if(h[i][j]<h[i][j+1]){ 
                              //mem1=z[i]; 
                              //z[i]=(z[i]<<1)+1; 
                              strcpy(mem1,z[i]); 
                              strcat(z[i],"1"); 
                              } 
                              //else nothing 
                        }                                      
                        else{          
                               //if previous 1 
                               //z[i]=(mem1<<1)+0; 
                               strcat(mem1,"0"); 
                               strcpy(z[i],mem1);} 
                 } 
                      
            } 
        } 
    } 
     
   for(i=0;i<MAX;i++){ 
                      printf("%d\t%c\t %s\n",i,i,z[i]);} 
     
     return; 
} 
 
int encode(int size){ 
     int temp; 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     char c[size*8+40],d[size+5]; 
     int i,byte_idx=0,bit_idx=0; 
      
     c[0]='\0'; 
     for(i=0;i<(size+5);i++){ 
             d[i]=0;} 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
          
    //We obtain the character from the file and through the asci encoding we find his 
equivalent in table z and copy it on file 2 
    while((temp=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            strcat(c,z[temp]); 
 
    } 
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    //addition of our own EOF 
    strcat(c,z[1]); 
     
    fclose(file1); 
     
     i=0; 
    while(c[i]!='\0'){ 
           d[byte_idx]+=((c[i]-'0')<<(7-bit_idx)); 
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                          byte_idx++; 
                          bit_idx=0;} 
           i++; 
            
    } 
      
    //If there are some bits after our own EOF, they  will be ignored through decoding 
    byte_idx++; 
    d[byte_idx]='\0'; 
    file2=fopen(filename2,"wb"); 
     
    //writing on file2 one byte at a time 
    for(i=0;i<byte_idx;i++) 
        fprintf(file2,"%c",d[i]);       
     
    fclose(file2); 
    return byte_idx;  
} 
 
void decode(int size,int size2){ 
     char temp[50]; 
     char *buffer,found; 
     int c; 
     int counter=0,i=0,byte_idx=0,bit_idx=0; 
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
      
      
        buffer=malloc(size2+10);      
        file1=fopen(filename1,"rb"); 
        
        i=0; 
       
        while((c=fgetc(file1))!=EOF) 
       {     
            buffer[i]=c;          
            i++; 
         } 
         fclose(file1); 
          
         buffer[i]='\0'; 
          
        printf("new size2 : %d\n",i); 
         
         file2=fopen(filename2,"w"); 
     
       int myEOF=1; 
      
         while(myEOF) 
         {       i=0; 
                 found=0; 
          
                 while(!found){ 
                       
                       if((buffer[byte_idx])&(1<<7-bit_idx)){ 
                               temp[i]='1';} 
                       else{ 
                               temp[i]='0';} 
                        
                       i++; 
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                       temp[i]='\0'; 
                       bit_idx++; 
                       if(bit_idx==8){ 
                                      byte_idx++; 
                                      bit_idx=0; 
                       } 
                              
                       found=search(temp); 
                        
                 } 
                  
                 if(found==1){ 
                              myEOF=0;} 
                 else{ 
                      fprintf(file2,"%c",found); 
                      counter++;} 
                  
         }         
        printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
       if(size==counter) printf("ok\n");  
          
   fclose(file2); 
               
return; 
} 
 
char search(char *key){ 
     int i; 
     for(i=0;i<MAX;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
               return i;} 
          
     } 
   return 0;   
} 
 
 3. Κωδικοποίηση Huffman με 2 χαρακτήρες στα Αγγλικά 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 98 
#define MAX2 9604 
 
struct dchar{ 
       char a; 
       char b; 
       }; 
        
double s[MAX2]; 
double f[MAX2]; 
char z[MAX2][50]; 
FILE * output; 
 
int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
struct dchar search(char *); 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   struct dchar x; 
    int size,size2; 
     
    output=fopen("output.txt","w"); 
     
    size=ppf(); 
 
   printf("size %d\n",size); 
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   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2);   
    
   int i; 
   for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       fprintf(output,"%s\n",z[i]); 
   } 
     
   fclose(output); 
   system("PAUSE"); 
     
  return 0; 
}     
    
int ppf(void){ 
    int i = 0 , counter=0,j=0; 
    struct dchar x; 
    int temp; 
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
    FILE* file2; 
     
     for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       s[i]=1; 
                       f[i]=0; 
     } 
 
     file=fopen(filename,"r"); 
     
      while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
       if (counter %2 ==0 ) { 
     
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.a=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.a=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.a=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                }             
                else{ 
                     x.a=(temp-32); 
                } 
       } 
       else {              
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.b=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.b=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.b=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                } 
                else{ 
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                     x.b=(temp-32); 
                     } 
         
       
      s[x.a*98+x.b]++; 
      } 
      counter++; 
     
    }//end while 
       
    if(counter%2==1){ 
                     x.b=MAX-1; 
                     s[x.a*98+x.b]++; 
                     counter++; 
                     }   
       
       
    fclose(file); 
       
    //frequency table 
    for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                     f[i]=((double) s[i] /( (double) counter + (double)(MAX2))); 
                    // fprintf(output,"%f\n",s[i]); 
     
    } 
        
  printf("\n");   
  return counter; 
} 
 
void huffman(void){ 
 
   printf("Huffman\n"); 
      
   int i,j,min1,min2; 
   char mem1[50],mem2='1'; 
   double **h; 
    
   h=(double**) malloc(MAX2*sizeof(double*)); 
   for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                       h[i]=(double*) malloc(MAX2*sizeof(double)); 
   } 
    
    
    for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                      h[i][0]=f[i]; 
                      strcpy(z[i],""); 
    } 
     
    for(j=0;j<MAX2-1;j++){ 
           //finding min1 
           min1=0; 
           for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                 if (h[i][j]<h[min1][j]){ 
                 min1=i; 
                 } 
           } 
             
           //finding min2 
           if(min1==0){ 
                   min2=1; 
           } 
           else{ 
                   min2=0; 
           } 
            
            for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                 if(i!=min1){ 
                             if (h[i][j]<h[min2][j]){ 
                             min2=i; 
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                             } 
                 } 
           } 
            
           //the upper(upper lineof the table) of the two min elements equals the sum of 
the two previous elements 
           //the lower element equals 1 
           if(min1<min2){ 
                 h[min1][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min2][j+1]=1; 
           } 
           else{ 
                 h[min2][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min1][j+1]=1; 
           } 
           
          //copy rest elements of the table 
          for(i=0;i<MAX2;i++){ 
                 if((i!=min1)&&(i!=min2)){ 
                         h[i][j+1]=h[i][j]; 
                 } 
          }   
            
    } 
       
  printf("Huffman array\n"); 
       
    //huffman process 
    for(j=MAX2-2;j>=0;j--){   
        for(i=0;i<MAX2;i++){ 
            if(h[i][j]<1){ 
                if(j==MAX2-2){ 
                              //z[i]=mem2; 
                              //mem2=0; 
                              z[i][0]=mem2; 
                              z[i][1]='\0'; 
                              mem2='0'; 
                } 
                else{    
                        if(h[i][j+1]<1){ 
                              //if current<previous 
                              if(h[i][j]<h[i][j+1]){ 
                              //mem1=z[i]; 
                              //z[i]=(z[i]<<1)+1; 
                              strcpy(mem1,z[i]); 
                              strcat(z[i],"1"); 
                              } 
                              //else nothing 
                        }                                      
                        else{          
                               //if previous 1 
                               //z[i]=(mem1<<1)+0; 
                               strcat(mem1,"0"); 
                               strcpy(z[i],mem1); 
                        } 
                 } 
                      
            }//end if 
        }//end for 
    }//end for 
         
     return; 
}//end huffman 
     
int encode(int size){ 
     int character,counter=0; 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     char c[size*8+40],d[size+5]; 
     int i,byte_idx=0,bit_idx=0; 
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     struct dchar temp2; 
      
     c[0]='\0'; 
     for(i=0;i<(size+5);i++){ 
             d[i]=0;} 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
          
    //We obtain the character from the file and through the asci encoding we find his 
equivalent in table z and copy it on file 2 
    while((character=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            if(counter%2==0){ 
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.a=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.a=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
                                              temp2.a=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.a=(character-32); 
                            } 
            }//end if 
            else{ 
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.b=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.b=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
                                              temp2.b=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.b=(character-32); 
                            } 
                
                            strcat(c,z[temp2.a*MAX+temp2.b]);               
            }//end else 
                      
            counter++;  
    }//end while 
     
    //if we have an odd number of characters 
        if(counter%2==1){ 
                     temp2.b=MAX-1; 
                     strcat(c,z[temp2.a*MAX+temp2.b]); 
                     counter++; 
                     }   
     
    //addition of our own EOF 
    strcat(c,z[MAX-1]); 
     
    fclose(file1); 
     
     
    i=0; 
    while(c[i]!='\0'){ 
           d[byte_idx]+=((c[i]-'0')<<(7-bit_idx)); 
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           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                          byte_idx++; 
                          bit_idx=0;} 
           i++; 
            
    } 
      
     //If there are some bits after our own EOF, they  will be ignored through decoding 
    byte_idx++; 
    d[byte_idx]='\0'; 
    file2=fopen(filename2,"wb"); 
     
    //writing on file2 one byte at a time 
    for(i=0;i<byte_idx;i++) 
        fprintf(file2,"%c",d[i]);       
     
    fclose(file2); 
    return byte_idx;  
} 
 
  void decode(int size,int size2){ 
      
     char temp[50]; 
     char *buffer,found; 
     int c; 
     int counter=0,i=0,byte_idx=0,bit_idx=0; 
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     struct dchar found2; 
      
        buffer=malloc(size2+10);      
        file1=fopen(filename1,"rb"); 
                 
        i=0; 
       
        while((c=fgetc(file1))!=EOF){     
            buffer[i]=c;          
            i++; 
         } 
         fclose(file1); 
          
         buffer[i]='\0'; 
             
         printf("new size2 : %d\n",i); 
          
         file2=fopen(filename2,"w"); 
                
       int myEOF=1; 
      
         while(myEOF) 
         {       i=0; 
                 found=0; 
          
                 while(!found){ 
                     
                       if((buffer[byte_idx])&(1<<7-bit_idx)){ 
                               temp[i]='1';} 
                       else{ 
                               temp[i]='0';} 
                        
                       i++; 
                       temp[i]='\0'; 
                       bit_idx++; 
                       if(bit_idx==8){ 
                                      byte_idx++; 
                                      bit_idx=0; 
                       } 
                              
                       found2=search(temp); 
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                       if((found2.a==0)&&(found2.b==0)){ 
                             found=0; 
                       } 
                       else{ 
                             found=1; 
                       } 
                        
                 }//end while 
                  
                 if(found2.a==1){ 
                              myEOF=0; 
                 } 
                 else{ 
                      if (found2.b==1){ 
                             myEOF=0; 
                             fprintf(file2,"%c",found2.a); 
                             counter++; 
                      } 
            
                      else{ 
                             fprintf(file2,"%c%c",found2.a,found2.b); 
                             counter+=2; 
                      } 
          
                } //end if  
         } //end while 
                 
        printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
        if(size==counter) printf("ok\n");  
          
     
    fclose(file2); 
          
return; 
} 
 
struct dchar search(char *key){ 
     int i; 
     struct dchar temp={0,0}; 
     for(i=0;i<MAX2;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
               temp.b=i%MAX; 
               temp.a=(i-(i%MAX))/MAX; 
                
               switch(temp.a){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.a='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.a='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.a=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.a+=32; 
              } 
              switch(temp.b){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.b='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.b='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.b=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.b+=32; 
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              }  
              return temp; 
         }//endif 
          
     }//end for 
   return temp;   
} 
 
 3. Κωδικοποίηση Huffman με 3 χαρακτήρες στα Αγγλικά 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define MAX 98 
#define MAX2 9604 
#define MAX3 941192 
 
struct triplechar{ 
       char a; 
       char b; 
       char c; 
       }; 
 
int s[MAX3]; 
double f[MAX3]; 
char **z; 
FILE* output; 
int *pos; 
int pos_1[MAX3]; 
 
int N; 
 
int ppf(void); 
void huffman(void); 
int encode(int size); 
void decode(int size,int size2); 
struct triplechar search(char *); 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   struct triplechar x; 
    int size,size2; 
     
    output=fopen("output.txt","w"); 
     
    size=ppf(); 
 
   printf("size %d\n",size); 
 
   huffman(); 
    
   size2=encode(size); 
   
   printf("size2 %d\n",size2); 
   decode(size,size2);   
   
   fclose(output); 
    
   system("PAUSE"); 
 
  return 0; 
 
}     
  
    
int ppf(void){ 
    int i = 0 , counter,j=0; 
    struct triplechar x; 
    int temp; 
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
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    FILE* file2; 
     
     for(i=0;i<MAX3;i++){ 
                       s[i]=1; 
                       f[i]=0; 
     } 
 
 
 
     file=fopen(filename,"r"); 
     
     counter=0; 
    
      while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
         
        if (counter %3 ==0 ) { 
   
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.a=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.a=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.a=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                }             
                else{ 
                     x.a=(temp-32); 
                } 
       } 
       else{ 
             if(counter %3 ==1 ){              
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.b=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.b=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.b=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                } 
                else{ 
                     x.b=(temp-32); 
                     } 
             } 
             else{ //counter%3==2 
                if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         x.c=(MAX-3); 
                         break; 
                    case '\t': 
                         x.c=(MAX-2); 
                         break; 
                    case 1: 
                         x.c=(MAX-1); 
                         break; 
                    } 
                } 
                else{ 
                     x.c=(temp-32); 
                     } 
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             s[MAX2*(x.a)+MAX*(x.b)+x.c]++; 
             } 
        
       } 
        
      counter++; 
      
    }//end while 
           
    if(counter%3==1){ 
                     x.b=MAX-1; 
                     x.c=MAX-1; 
                     s[x.a*MAX2+x.b*MAX+x.c]++; 
                     counter++; 
                     }   
     
    if(counter%3==2){ 
                     x.c=MAX-1; 
                     s[x.a*MAX2+x.b*MAX+x.c]++; 
                     counter+=2; 
                     }    
         
    fclose(file); 
       
      //increase counter for EOF 
      s[(MAX-1)*(MAX2+MAX+1)]++; 
 
      N=0;  
           
    //frequency table 
    for(i=0;i<MAX3;i++){ 
                     f[i]=(double) s[i] /( (double) counter + (double) MAX3); 
                      
                     if (s[i]!=1){ 
                                N++;   
                     } 
                      
    } 
    pos=malloc(N*sizeof(int)); 
    int k=0; 
     
    for(i=0;i<MAX3;i++){ 
                      
                     if (s[i]!=1){ 
                               pos[k]=i; 
                               pos_1[i]=k; 
                               k++;   
                     } 
                     else{ 
                          pos_1[i]=-1; 
                     } 
                      
    } 
    printf("USED: %d\n",N); 
     
    //printf("total chars: %d\n",counter); 
    for(i=0;i<N;i++){ 
                     fprintf(output,"%d %d\n",pos[i],s[pos[i]]); 
    } 
 
  return counter; 
} 
 
void huffman(void){ 
 
   printf("Huffman\n"); 
    
   int i,j,min1,min2; 
   char mem1[50],mem2='1'; 
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   z=malloc(N*sizeof(char*)); 
       
   double **h; 
       
   h=(double**) malloc(N*sizeof(double*)); 
   for(i=0;i<N;i++){ 
                       h[i]=(double*) malloc(N*sizeof(double)); 
                       z[i]=(char*) malloc(30); 
   } 
       
    for(i=0;i<N;i++){ 
                      h[i][0]=f[pos[i]]; 
                      strcpy(z[i],""); 
    } 
         
    for(j=0;j<N-1;j++){ 
           //finding min1 
           min1=0; 
           for(i=0;i<N;i++){ 
                 if (h[i][j]<h[min1][j]){ 
                 min1=i; 
                 } 
           } 
             
           //finding min2 
           if(min1==0){ 
                   min2=1; 
           } 
           else{ 
                   min2=0; 
           } 
            
            for(i=0;i<N;i++){ 
                 if(i!=min1){ 
                             if (h[i][j]<h[min2][j]){ 
                             min2=i; 
                             } 
                 } 
           } 
                       
           //the upper(upper lineof the table) of the two min elements equals the sum of 
the two previous elements 
           //the lower element equals 1 
           if(min1<min2){ 
                 h[min1][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min2][j+1]=1; 
           } 
           else{ 
                 h[min2][j+1]=  h[min1][j]+ h[min2][j]; 
                 h[min1][j+1]=1; 
           } 
           
          //copy rest elements of the table 
          for(i=0;i<N;i++){ 
                 if((i!=min1)&&(i!=min2)){ 
                         h[i][j+1]=h[i][j]; 
                 } 
          }   
            
    } 
      
    //huffman 
    for(j=N-2;j>=0;j--){   
        for(i=0;i<N;i++){ 
            if(h[i][j]<1){ 
                if(j==N-2){ 
                              //z[i]=mem2; 
                              //mem2=0; 
                              z[i][0]=mem2; 
                              z[i][1]='\0'; 
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                              mem2='0'; 
                } 
                else{    
                        if(h[i][j+1]<1){ 
                              //if current<previous 
                              if(h[i][j]<h[i][j+1]){ 
                              //mem1=z[i]; 
                              //z[i]=(z[i]<<1)+1; 
                              strcpy(mem1,z[i]); 
                              strcat(z[i],"1"); 
                              } 
                              //else nothing 
                        }                                      
                        else{          
                               //if previous 1 
                               //z[i]=(mem1<<1)+0; 
                               strcat(mem1,"0"); 
                               strcpy(z[i],mem1); 
                        } 
                 } 
                      
            }//end if 
        }//end for 
    }//end for 
     
    int p;                                      
    for(i=0;i<MAX3;i++){  
                      if(s[i]!=1){ 
                                  p=pos_1[i]; 
                                  fprintf(output,"%d\t %d\t %f\t%d\t 
%s\n",i,s[i],f[i],p,z[p]); 
                      } 
    } 
      
    printf("end of Huffman\n"); 
 
     return; 
}//end huffman 
   
int encode(int size){ 
     
    printf("encode\n"); 
                    
     int character,counter=0; 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     char c[size*8+40],d[size+5]; 
     int i,byte_idx=0,bit_idx=0,p; 
     struct triplechar temp2; 
      
     c[0]='\0'; 
     for(i=0;i<(size+5);i++){ 
             d[i]=0;} 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
          
    //We obtain the character from the file and through the asci encoding we find his 
equivalent in table z and copy it on file 2 
    while((character=fgetc(file1))!=EOF){ 
             
            if(counter%3==0){ 
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.a=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.a=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
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                                              temp2.a=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.a=(character-32); 
                            } 
            }//end if 
            else{ 
                if(counter%3==1){  
                            if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.b=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.b=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
                                              temp2.b=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.b=(character-32); 
                            } 
                } 
                else{//counter%3==2 
                     if(character<32){ 
                                        switch(character){ 
                                              case '\n': 
                                              temp2.c=(MAX-3); 
                                              break; 
                                              case '\t': 
                                              temp2.c=(MAX-2); 
                                              break; 
                                              case 1: 
                                              temp2.c=(MAX-1); 
                                              break; 
                                         } 
                            }        
                            else{ 
                                    temp2.c=(character-32); 
                            } 
                      
                            p=pos_1[temp2.a*MAX2+temp2.b*MAX+temp2.c]; 
                       
                            strcat(c,z[p]);               
                             
                } 
            }//end else 
               
            counter++;  
    }//end while 
     
    //if we have a number of characters with counter%3==1  
        if(counter%3==1){ 
                     temp2.b=MAX-1; 
                     temp2.c=MAX-1; 
                     p=pos_1[temp2.a*MAX2+temp2.b*MAX+temp2.c]; 
                     strcat(c,z[p]); 
                     counter++;//not needed 
        } 
    //if we have a number of characters with counter%3==2         
        if(counter%3==2){ 
                     temp2.c=MAX-1; 
                     p=pos_1[temp2.a*MAX2+temp2.b*MAX+temp2.c]; 
                     strcat(c,z[p]); 
                     counter+=2;//not needed 
        }    
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    //addition of our own EOF 
    //EOF position= (MAX-1)*MAX2+(MAX-1)*MAX+(MAX-1) 
    p=pos_1[(MAX-1)*(MAX2+MAX+1)]; 
    strcat(c,z[p]); 
     
    fclose(file1); 
     
     
    i=0; 
    while(c[i]!='\0'){ 
           d[byte_idx]+=((c[i]-'0')<<(7-bit_idx)); 
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                          byte_idx++; 
                          bit_idx=0;} 
           i++; 
            
    } 
       
     //If there are some bits after our own EOF, they  will be ignored through decoding 
    byte_idx++; 
    d[byte_idx]='\0'; 
    file2=fopen(filename2,"wb"); 
     
    //writing on file2 one byte at a time 
    for(i=0;i<byte_idx;i++) 
        fprintf(file2,"%c",d[i]);       
     
    fclose(file2); 
    return byte_idx;  
} 
   
void decode(int size,int size2){ 
     char temp[50]; 
     char buffer,found; 
     int c; 
     int counter=0,i=0,byte_idx=0,bit_idx=0,k=0; 
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     struct triplechar found2; 
      
        //buffer=malloc(size2+10);      
        file1=fopen(filename1,"rb"); 
         
        k=0; 
       
        if((c=fgetc(file1))!=EOF){     
            buffer=c;          
            k++; 
         } 
        // fclose(file1); 
          
        // buffer[i]='\0'; 
                  
         file2=fopen(filename2,"w"); 
          
        
       int myEOF=1; 
      
         while(myEOF) 
         {       i=0; 
                 found=0; 
          
                 while(!found){ 
                        
                        
                       if(buffer&(1<<7-bit_idx)){ 
                               temp[i]='1';} 
                       else{ 
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                               temp[i]='0';} 
                        
                       i++; 
                       temp[i]='\0'; 
                       bit_idx++; 
                       if(bit_idx==8){ 
                                      if((c=fgetc(file1))!=EOF){     
                                       buffer=c;          
                                           k++; 
                                        } 
                                        else{ 
                                             fclose(file1); 
                                             printf("read from b.txt : %d\n",k); 
                                        } 
                                     // byte_idx++; 
                                      bit_idx=0; 
                       } 
                              
                       found2=search(temp); 
                       if((found2.a==0)&&(found2.b==0)&&(found2.c==0)){ 
                             found=0; 
                       } 
                       else{ 
                             found=1; 
                       } 
                        
                 }//end while 
                  
                 if(found2.a==1){ 
                              myEOF=0; 
                 } 
                 else{ 
                      if (found2.b==1){ 
                             myEOF=0; 
                             fprintf(file2,"%c",found2.a); 
                             counter++; 
                      } 
            
                      else{ 
                           if (found2.c==1){ 
                                            myEOF=0; 
                                            fprintf(file2,"%c%c",found2.a,found2.b); 
                                            counter+=2; 
                           } 
                           else{ 
                                fprintf(file2,"%c%c%c",found2.a,found2.b,found2.c); 
                                counter+=3; 
                           } 
                      } 
          
                } //end if  
         } //end while 
                 
        printf("DECODED: %d\n",counter);    
         
        if(size==counter) printf("ok\n");  
            
    fclose(file2); 
         
return; 
} 
 
struct triplechar search(char *key){ 
     int i,p; 
     struct triplechar temp={0,0,0}; 
     for(i=0;i<N;i++){ 
         if(strcmp(key,z[i])==0){ 
               p=pos[i]; 
               temp.c=p%MAX; 
               temp.b=((p-temp.c)%MAX2)/MAX; 
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               temp.a=(p-temp.b*MAX-temp.c)/MAX2; 
                
               switch(temp.a){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.a='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.a='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.a=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.a+=32; 
              } 
              switch(temp.b){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.b='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.b='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.b=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.b+=32; 
              }  
              switch(temp.c){ 
                              case MAX-3: 
                                   temp.c='\n'; 
                                   break; 
                              case MAX-2: 
                                   temp.c='\t'; 
                                   break; 
                              case MAX-1: 
                                   temp.c=1; 
                                   break; 
                              default: 
                                   temp.c+=32; 
              }  
              return temp; 
         }//endif 
      }//end for 
   return temp;   
} 
  

4. Αριθμητική Κωδικοποίηση 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define MAX 98 
 
//The functions i will use are the following:1.main 2.ppf=preprocess file 4.encode 
5.decode 
int ppf(void); 
int encode(void); 
int decode(void); 
int search(unsigned int, unsigned int, double); 
 
double f[MAX]; 
unsigned int F[MAX+1]; 
char z[MAX][50]; 
char symbols[MAX]; 
 
unsigned int maxInt= 0xFFFFFFFF;  
double dmaxInt=4294967295.0; 
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int main(int argc, char *argv[]) 
{    
     
   int i,size,size2,size3; 
    
   printf("%f",dmaxInt); 
   for(i=0;i<MAX-3;i++){ 
                 symbols[i]=i+32; 
         } 
   symbols[MAX-3]='\n'; 
   symbols[MAX-2]='\t'; 
   symbols[MAX-1]=1;       
    
   size=ppf(); 
   printf("size1= %d\n",size); 
   size2=encode(); 
   printf("size2= %d\n",size2); 
   size3=decode(); 
   printf("size3= %d\n",size3); 
   system("PAUSE");  
  return 0; 
} 
 
//preprocessfile table equals number of each symbol appearances, counter equals total 
amount of characters 
int ppf(void) 
{   int i = 0 , counter=0; 
    int n[MAX]; 
    int temp; 
    unsigned int x;  
    char filename[20]="a.txt"; 
    FILE* file; 
     
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                       n[i]=1;}  
 
    file=fopen(filename,"r"); 
     
    while((temp=fgetc(file))!=EOF){ 
                                    
       counter++; 
        
       if(temp<32){ 
                    switch(temp){ 
                    case '\n': 
                         n[MAX-3]+=100; 
                         break; 
                    case '\t': 
                         n[MAX-2]+=100; 
                         break; 
                    case 1: 
                         n[MAX-1]+=100; 
                         break; 
                    } 
       } 
       else{ 
            n[temp-32]+=100; 
       } 
    
    } 
     
    fclose(file); 
         
    //frequency table 
    F[0]=0; 
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
               f[i]=((double) n[i])/((double) 100*counter + MAX );        
               x=maxInt*f[i]; 
               F[i+1]=F[i]+x; 
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    } 
    F[MAX]=maxInt; 
         
    for(i=0;i<MAX;i++){ 
                 printf("%c\t %d\t %f\t %u\n",symbols[i],n[i],f[i],F[i]);          
    } 
    printf("\t \t \t %u\n",F[MAX]); 
 
  return counter; 
} 
 
int encode(void){ 
     char filename1[20]="a.txt",filename2[20]="b.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     unsigned int down=0,up=maxInt,e,w; 
     int c,i,counter=0,counter2=0, bit_idx=0; 
     char ch; 
     double w2; 
     char buffer=0; 
      
     file1=fopen(filename1,"r"); 
     file2=fopen(filename2,"wb"); 
      
     
     while((c=fgetc(file1))!=EOF){ 
             ch=c; 
             counter++;    //ALREADY COUNTED AT PPF 
             if((ch>31)&&(ch<127)){ 
                   i=ch-32;                
             } 
             else{ 
                                   
                    switch(ch){ 
                    case '\n': 
                         i=MAX-3; 
                         break; 
                    case '\t': 
                         i=MAX-2; 
                         break; 
                    case 1: 
                         i=MAX-1; 
                         break; 
                    }               
             } 
              
              
             w=up-down; 
             w2=(double)w /(double)dmaxInt; 
      
             //first update up, then down, since up depends on down 
             up=down+w2*F[i+1]; 
             down=down+w2*F[i]; 
                           
             //normalize up, down 
             while((up&(1<<31))==(down&(1<<31))){ 
                    if(up&(1<<31)){ 
                                    //Most Significant Bit (MSB) is 1                 
                                    buffer+=1<<(7-bit_idx); 
                 
                    } 
                    //else add MSB=0; 
            
                    bit_idx++; 
                    if(bit_idx==8){ 
                                   bit_idx=0; 
                                   fprintf(file2,"%c",buffer); 
                                   counter2++; 
                                   buffer=0;                
                    } 
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                    up<<=1; 
                    down<<=1; 
             } 
              
     }//end reading file1 
     
     fclose(file1); 
     
     //add our EOF 
     w=up-down; 
     w2=(double)w /(double)dmaxInt; 
      
     up=down+w2*F[MAX-1+1]; 
     down=down+w2*F[MAX-1]; 
      
     //encode remaining bits 
     e=up/2+down/2;        
     
     for(i=0;i<31;i++){ 
           if(e&(1<<31-i)){ 
                  buffer+=1<<(7-bit_idx);    
           } 
           //else add 0 
     
           bit_idx++; 
           if(bit_idx==8){ 
                  bit_idx=0; 
                  fprintf(file2,"%c",buffer); 
                  counter2++; 
                  buffer=0;                
           } 
     } 
     
    //there may be some bits left   
    if(bit_idx){ 
                fprintf(file2,"%c",buffer); 
                counter2++; 
     
    } 
    fclose(file2); 
     
    printf("a.txt= %d Bytes \nb.txt= %d Bytes\n", counter, counter2);     
    return counter2;  
} 
 
 
int decode(void){ 
      
     char filename1[20]="b.txt",filename2[20]="c.txt"; 
     FILE *file1, *file2; 
     unsigned char ch=0,buffer=0; 
     int i, k, c, end=1, buffer_idx=8,counter=0; 
     unsigned int e, up=maxInt, down=0,w; 
     double w2; 
      
     file1=fopen(filename1,"rb"); 
     file2=fopen(filename2,"w"); 
      
               
    buffer=fgetc(file1);          
    e=buffer<<24;                    
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer<<16; 
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer<<8; 
    buffer=fgetc(file1); 
    e+=buffer; 
         
    while((ch!=1)&&end){    
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      w=up-down; 
      w2=((double)w) / dmaxInt; 
     
      i=search(e,down,w2); 
        
      up=down+w2*F[i+1]; 
      down=down+w2*F[i]; 
       
      ch=symbols[i]; 
       
      if(ch!=1){      
              fprintf(file2,"%c",ch); 
              counter++; 
      } 
      else{ 
           printf("MyEOF detected\n"); 
           break; 
      } 
             
     //normalize 
     k=0; 
     while((down&(1<<31-k))==(up&(1<<31-k))){ 
             k++; 
     } 
 
     down<<=k; 
     up<<=k; 
      
     for(i=0;i<k;i++){ 
                     e<<=1;          
                      
                     if(buffer_idx==8){    
                                   buffer_idx=0; 
                                   if((c=fgetc(file1))!=EOF){ 
                                           buffer=c; 
                                   } 
                                   else{ 
                                            //our eof should have been detected... 
                                            printf("EOF2\n"); 
                                            end=0;                                                
                                   }          
                     } 
                      
                     if(buffer&(1<<7-buffer_idx)){ 
                             e+=1; 
                     } 
                     //else add '0' 
                      
                     buffer_idx++; 
     }//end for 
      
  }//endwhile 
      
  fclose(file1); 
  fclose(file2); 
  
  return counter;     
}    
      
int search(unsigned int key, unsigned int down, double w2){ 
 
    int high=MAX,low=0,i; 
    unsigned int current; 
     
    while(high-low>1){ 
            i=(high+low)/2;  
            current=down+w2*F[i]; 
            if(key==current){  
                  return i; 
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            } 
             
            if(key<current){ 
                  high=i; 
            } 
            else{ 
                 low=i; 
            } 
    }  
      
    return low; 
} 
 
 


