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Özet: Bu çalışmada belirteç seçiminin istatistiksel veri sıkıştırma metotlarından biri 
olan Huffman sıkıştırma algoritması üzerine etkisi ve verimliliği araştırılmıştır.  Bu 
amaçla Huffman ağacı üretebilmek için düzgün deyimler kullanılarak tanımlanan 
farklı türdeki belirteçlerin sıkıştırmada sağladığı kazanç hesaplanmış ve sıkıştırma 
performansları karşılaştırılmıştır.  
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Effect of Token Selection on Huffman Coding 

 

Abstract: In this study, the effect of token types on Huffman coding, which is one of the well-

known statistical data compression method, is investigated. For this aim, the benefits of using 

different regular expressions as tokens to generate Huffman trees, and the compression ratios 

are compared with obtained Huffman trees. 
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1. Giriş 

 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin insan 

hayatının vazgeçilmez bir parçası olması 

sonucunda, bilginin ham hali olarak 

tanımlanan “veri” için en az maliyetle en 

fazla depolamanın sağlanabilmesi ve iletişim 

ağları üzerinden hızlı bir biçimde aktarımının 

yapılabilmesi önemini artırarak devam 

ettirmektedir. Bu gereksinimleri 

gerçekleştirebilme noktasında ise veri 

sıkıştırma yöntemlerine sıklıkla 

başvurulmaktadır. 

 

Veri sıkıştırma yöntemleri kayıplı ve kayıpsız 

sıkıştırma yöntemleri olarak iki grupta 

incelenir. Kayıpsız sıkıştırma yöntemleri de 

istatistiksel (olasılık tabanlı) yöntemler ve 

sözlük tabanlı yöntemler olmak üzere ayrıca 

iki gruba ayrılabilir. Sık kullanılan 

istatistiksel yöntemlere Shannon-Fano 

kodlaması [1], Huffman kodlama [2], 

aritmetik kodlama [3] ve PPM (Prediction by 

Partial Machine) [4] örnek olarak 

verilebilirken, sözlük tabanlı tekniklere ise 

Abraham Lempel ve Jacob Ziv tarafından 

geliştirilen LZ77 [5] ve LZ78 [6] yöntemleri 

örnek gösterilebilir. 

 

Sıkıştırma işleminin performansı sıkıştırma 

tekniklerine bağlı olmakla birlikte tek etki 

eden etmen bu değildir. Uygun belirteç 

seçimi de sıkıştırma performansını 

değiştirmektedir. Bu çalışmada literatürde 

kullanılan belirteç türlerine ek olarak düzgün 

deyimler ile farklı tipte belirteçler 

oluşturulmuştur ve belirteç seçiminin 

Huffman veri sıkıştırma algoritması 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 

2. İstatistiksel Veri Sıkıştırma 

 

ASCII kodlama sisteminde her karakter 8 bit 

ile temsil edilmektedir. ASCII kodlama 

sisteminde olduğu gibi her sembole aynı 

sayıda bitin atanması “sabit uzunluklu 

kodlama” olarak adlandırılır. Fakat sembol 

dizilerini en az bitle temsil edebilmek adına 
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metinde sık tekrarlanan sembollere daha az 

bit atama yoluyla her bir sembol farklı 

bitlerle gösterilebilir. Buna ise “değişken 

uzunluklu kodlama” denir. 

 

Sıkıştırma işlemi için üzerinde çalışılan veri 

kümesindeki her bir sembolün ayrı ayrı veya 

birkaç sembolün birlikte kullanılmasıyla 

oluşturulan alt sembol gruplarının doküman 

içindeki görüntülenme olasılıklarının 

bulunması ve bu olasılık sonuçlarına bağlı 

olarak aynı veri kümesinin daha az yer 

kaplayacak şekilde farklı kodlarla temsil 

edilmesi mümkündür[1 – 4].  

 

İstatistiksel veri sıkıştırma gibi kayıpsız 

sıkıştırma yöntemlerinde kodlanan veriden 

tekrar özgün verinin elde edilebilmesi 

oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla 

üretilen kodlama sisteminin “ön ek kodu” ve 

“tek türlü çözülebilirlik” özelliklerini 

sağlaması gerekir [7]. Huffman kodlaması bu 

iki özelliği sağlar. 

2.1 Huffman Kodlaması 

 
Huffman Algoritması bir veri kümesinde 

daha çok rastlanan sembolü daha düşük 

uzunluktaki kodla, daha az rastlanan 

sembolleri daha yüksek uzunluktaki kodlarla 

temsil etme mantığı üzerine kurulmuştur [2]. 

Huffman kodlamasında öncelikle veri kümesi 

içinde kullanılan tüm sembollerin tekrar etme 

sıklığını gösteren bir tablo oluşturulur. 

Verilerin frekans tablosunu elde etmek için 

Statik Huffman ve Dinamik Huffman olmak 

üzere 2 yaklaşım söz konusudur. 

Statik yöntemin seçilmesi durumunda da iki 

farklı şekilde işlem yapılabilir. Yöntemlerden 

birincisi, üzerinde çalışılan metin verisi hangi 

dilde işlenmişse o dile ait sabit, yani metin 

verisindeki sembollerin bulunma 

sıklıklarından etkilenmeyen bir frekans 

tablosunun kullanılmasıdır. Bu frekans 

tablosu her dilin kendine özgü olan 

karakteristiği sayesinde belirlenir. Örnek 

olarak İngilizce ve Fransızca bir metinde en 

fazla kullanılan harflerin sırasıyla 

ETAOINSHRDLU ve ESARTUNILOC 

olduğu bilinmektedir [7]. Buradan hareketle 

de sık kullanılan harflere düşük uzunluklu 

kodlar atanırken, düşük derecede kullanılan 

harflere ise daha uzun kodlar atanabilir. Her 

dilin karakteristiği farklı olduğundan bu 

yöntemin dezavantajı, yöntemin dile bağımlı 

olması, başka bir dile uygulandığında doğru 

sonuçlar vermemesidir. 

Frekans tablosunu oluşturmak için kullanılan 

diğer yöntem ise metin verisinin tamamını 

tarayarak her bir sembolün frekansını 

bulmaktır. Bu yöntemin çalışılan metin 

dosyası içeriğine bağımlı dolayısıyla da 

dilden bağımsız olması bakımından birinci 

yönteme göre daha kullanışlı olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte sıkıştırılan 

verilerde geçen sembollerin frekansının da bir 

şekilde saklanma zorunluluğunun olması 

yöntemin dezavantajıdır [8]. 

Metin dosyası içindeki sembollere yeni 

değerler yani kodlar verebilmek için 

oluşturulan frekans tablosunu kullanarak bir 

“Huffman Ağacı” oluşturulması 

gerekmektedir. Huffman ağacı hangi 

sembolün hangi kodlarla temsil edileceğini 

belirlemeye yaramaktadır. 

Huffman ağacını oluştururken ilk adımda 

frekans tablosundaki semboller küçükten 

büyüğe doğru sıralanır. İkinci adımda ilk iki 

yaprak birleştirilerek bu yaprakların 

sembollerinin ve frekans değerlerinin 

toplamından oluşan bir düğüm oluşturulur. 

Oluşturulan yeni düğüm ise diğer düğümler 

arasına frekans değerine uygun yere 

yerleştirilir. Sonraki adımlarda da tek bir kök 

düğüm kalana kadar ikinci adımdaki 

birleştirme işlemi tekrarlanır ve Huffman 

ağaç yapısı oluşturulmuş olur. 

Huffman ağacı oluşturulduktan sonra her bir 

sembole karşılık gelen kod oluşturulur. 

Sembol kodunu oluştururken ağacın en 



tepesinden yani kök düğümden başlanır. Kök 

düğümün sol ve sağ düğümlerine giden 

dallarına sırasıyla “0” ve “1” kodları verilir. 

Bu sıra değiştirilebilirdir. Fakat ilk hangi 

tarafa “0” veya “1” verildiyse aynı şekilde 

devam edilmelidir. 

Örnek olarak ‘A, E, D, B, C, F, G, Ş’ 

sembollerinin sırasıyla ’27, 26, 21, 20, 15, 14, 

12, 11’ frekanslarına sahip olması durumunda 

oluşan Huffman ağacının son hali Şekil 1’de 

kodlanmış şekliyle gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Dengeli Huffman Ağacı. 

Bu çalışmada dengeli Huffman ağaçları 

düzgün deyimler kullanılarak 

oluşturulmuştur. 

3. Düzgün Deyimler 

Sonlu sembol dizisinden oluşan kümeye 

“alfabe” denir ve Σ sembolü ile gösterilir. Σ 

alfabesi verildiğinde bu alfabedeki 

sembollerden oluşabilecek tüm sözcüklerin 

kümesine “alfabenin kapanışı” veya “Kleene 

kapanışı” adı verilir ve Σ* sembolü ile 

gösterilir [9]. 

Σ = {x} ile gösterilen x sembolüne sahip bir 

alfabe alınmış olsun. Öyle ise Kleene 

kapanışı Σ* = {Λ, x, xx, xxx, xxxx, …} kümesi 

ile ifade edilmektedir. Burada Λ sembolü 

alfabenin hiçbir sembolünü içermeyen ve tek 

başına bir anlam ifade etmeyen sözcüğü 

temsil eder ve “boş sözcük” ile adlandırılır. 

Eğer alfabe Σ = {a, b} ise, o zaman Kleene 

kapanışı Σ* = {Λ, a, b, aa, ab, ba, bb, baa, 

bab, …} olur. Alfabe üzerinde tanımlanan 

Kleene kapanışı kümeler üzerine 

genişletilebilir. Örnek olarak S = {b, ab} ise, 

S* = {Λ, b, ab, bab, abb, bb, abab, … } olur. 

Bir metin içinde dili karakterize eden 

karakter, hece, sözcük gibi çeşitli sembol 

dizilimleri vardır. Bununla birlikte bu 

çalışmada, V sesli, C sessiz harfi ve  

sembolü dosya sonu simgesini temsil etmek 

üzere S = {xy | x ϵ C* , y ϵ V⋃{}} 

formundaki düzgün deyimlerle tanımlı  

sembol dizilimi yapısı oluşturulmuştur. V 

kabul edilmiştir. Çalışmada bu formlardaki 

sembol dizilimlerinin sıkıştırma üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Ek olarak, bahsedilen 

formlardaki sembol dizilimlerinin en az 

ikisinin birleştirilmesiyle oluşturulan hibrit 

yapıların da sıkıştırmada kullanılıp 

kullanılamayacağı araştırılmıştır. 

Örnek. S={xy | x ϵ C* , y ϵ V⋃{}} yapısı ve 

DNA’da bulunan dört baz olan adenin (A), 

sitozin (C), guanin (G) ve timin (T) bazları ile 

bunların bir dizilimi ele alınsın.  

S={xy | x ϵ C* , y ϵ V⋃{}} yapısı ile 

“gatctccatatacaacggtatctccacctcaggtttagatctcc

aacaacggaaccatag” baz diziliminin nasıl 

kodlanabileceği gösterilecektir. Baz 

dizilimini S yapısına göre ses birimlerine 

ayırmak istersek “ga – tctcca – ta – ta – ca – 

Λa – cggta – tctcca – cctca – ggttta – ga – 

tctcca – Λa – ca – Λa – cgga – Λa – cca – ta – 

g” elde edilir. Burada Λ sessiz harf olarak 

alınmıştır. Ayrıca son sembol olan “g” nin g 

ϵ S olabilmesi için  sembolü sesli harf 

kümesine de dahil edilmiştir. 



Tablo 1. Belirteç türlerine göre sıkıştırma yüzdeleri. 

 

 Dokümanlar 

Belirteç Türleri d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Karakter Monogram 70.100 43.186 45.879 44.992 39.024 44.201 

Karakter Bigram 71.220 50.725 54.199 10.224 48.917 02.278 

C*V 81.768 79.703 79.356 63.180 77.237 84.184 

C*V + Karakter Monogram 62.540 51.250 54.513 50.934 46.511 49.009 

C*V + Karakter Bigram 70.847 59.478 63.540 51.548 53.779 60.987 

C*V + Karakter Trigram 76.450 76.332 82.457 69.850 66.804 81.147 

Bigram + monogram 71.416 44.491 47.998 41.475 42.670 46.014 

Trigram + monogram 84.845 55.274 60.832 50.000 51.893 41.501 

C*V + bigram + monogram 71.185 57.412 58.320 50.268 55.868 56.643 

C*V + trigram + monogram 63.376 48.931 50.078 47.237 49.313 45.044 

4. Sistemin Yapısı 

 

Bu çalışmada biri gen dizilimi, üçü Türkçe ve 

ikisi İngilizce olmak üzere 6 farklı doküman 

üzerinde sıkıştırma işlemi yapılmıştır. 

Deneyler sırasında öncelikle doküman 

içeriğinin karakter ngram ve S kümesinin 

elemanları olan belirteçler bazında frekansları 

çıkarılmıştır. Ardından her bir belirteç türü 

için ayrı ayrı Huffman kodlama algoritması 

uygulanarak sıkıştırma gerçekleştirilmiştir. 

 

Eğer tek türlü belirteç kullanılarak sıkıştırma 

gerçekleştirilecekse Şekil 1 ile verilen dengeli 

Huffman ağacı oluşturulmuştur ve bu ağaç 

üzerinde kodlama gerçekleştirilmiştir. Eğer 

iki veya daha fazla belirteç türü kullanılarak 

hibrit sıkıştırma yapılacaksa öncelikle belirteç 

türlerinden biri için Huffman ağacı (H1) 

oluşturulur. Ardından bu ağacın derinliği (d) 

hesaplanır. İkinci belirteç türü için yeniden 

bir Huffman ağacı (H2) oluşturulmalıdır. 

Ancak bu Huffman ağacının da bir önceki 

Huffman ağacıyla aynı derinliğe sahip olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla ikinci ağacın en 

fazla 2d düğüm içermesi gerektiği varsayılır 

ve ikinci ağaç oluşturulurken doküman 

içerisinde en sık görülen ilk 2d belirteç 

dikkate alınır. Her belirtece karşılık gelen 

Huffman kod tablosu oluşturulurken 

öncelikle her ağaç için ayrı ayrı kod tabloları 

oluşturulur. Ardından Şekil 2’de örneklendiği 

üzere bu kodların başına belirteç türünü 

belirleyen ayrı bir kod eklenir.  Hibrit 

Huffman ağacı olarak adlandırdığımız bu 

ağaç yapısında H1 ağacı ilk belirteç türüne 

göre ve H2 ağacı ise ikinci belirteç türüne 

göre oluşturulmuştur. 

 

 
Şekil 2. Hibrit Huffman Ağacı.  

 

Metin sıkıştırılırken önce metin birinci 

belirteç türüne göre parçalanır ve H1 ağacı 

için oluşturulan kod tablosunda karşılık gelen 

kod bulunursa başına 0 kodu eklenir. Eğer 

kod tablosunda birinci belirteç türüne ait bir 

kod mevcut değilse bu durumda belirteç 2. 

belirteç türüne göre tekrar parçalanır ve her 

parçanın kodu H2 ağacı için belirlenen kod 

0 1 

H1 H2 

Kök düğüm 



tablosunda aranır. Bu kodun başına da Şekil 

2’de görüleceği üzere 1 eklenerek belirtecin 

yeni kodu elde edilir. 

 

Sıkıştırılan dosya açılırken ise öncelikle ilk 

bitin değerine göre hangi Huffman ağacında 

arama yapılacağı belirlenir. Geri kalan işlem 

standart Huffman kodlamasıyla aynıdır. 

Sıkıştırma işleminden sonra her bir belirtece 

karşılık gelen kod sözcükleri bulunmuş ve 

kod uzunlukları hesaplanmıştır. Belirteç 

türüne göre sıkıştırma performanslarının 

karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir ve elde 

edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada farklı türde belirteçlerin Huffman 

kodlaması ve metin sıkıştırma üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Yapılan deneysel 

çalışmalar sonucunda C*V türündeki 

belirteçler ile gerçekleştirilen sıkıştırmanın ve 

karakter monogramları ile birlikte C+V 

belirteçlerinden oluşan hibrit sıkıştırma 

oranlarının diğer belirteç türlerine göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla daha 

farklı tipte düzgün deyimler kullanılarak 

istatistiksel sıkıştırma tekniklerinin 

iyileştirilebileceği gösterilmiştir. 
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