
Strom Huffmanovho kódovania

Jedným zo spôsobov úsporného kódovania informácie v počítači je Huffma-
nove kódovanie. Strom Huffmanovho kódovania je zaroveň príkladom pou-
žitia binárnych stromov.

Predpokladajme, že znaky sú reprezentované kódmi ASCII, t.j. každému
znaku zodpovedá bitový obraz siedmich bitov, napr. znaky ’e’,’t’ a ’x’ sú
kódované nasledovne:

Znak Kód znaku
e 1100101
t 1110100
x 1111000

Potom reťazcu ”text” zodpovedá nasledujúca postupnosť 28 bitov:

1110100 1100101 1111000 1110100

Ak budú jednotlivé znaky reťazca reprezentované premenlivým počtom
bitov, napr. nasledovne:

Znak Kód znaku
e 10
t 0
x 11

potom reťazec ”text” bude reprezentovaný takto:

0 10 11 0

Toto je podstata Huffmanovho kódovania. Pritom sú dôležité dve veci:

1. Kódovanie musí byť jednoznačné, ako je to v preošlom prípade, keď
po prečítaní bitu 0 je jasné, že treba dekódovať, po prečítaní bitu
1 je jasné, že treba čítať ďalší bit a potom dekódovať podľa dvojice
bitov. Napr. pri kódovaní ’x’ iba jedným bitom 1 možno kódovať ”text”
postupnosťou bitov 01010, ktorú však je možné dekódovať ako 0 10 1 0
, t.j. ”text”, ale aj nesprávne ako 0 10 10, t.j. ”tee” alebo 0 1 0 1 0,
t.j. ”txtxt”.

2. Znaky, ktoré sa v texte vyskytujú najčastejšie, by mali byť kódované
najkratšími postupnosťami bitov. V uvedenom príklade je ”text” kó-
dovaný 6 bitmi a ’t’, ktoré sa vyskytuje dvakrát, je kódované jedným
bitom. Ak by sme zamenili napr. kódy ’t’ a ’e’, potom ”text” by bol
kódovaný postupnosťou 10 0 11 10 siedmich bitov.
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Všeobecnejšia formulácia druhej podmienky znamená minimalizáciu cel-
kovej dĺžky kódovaného textu obsahujúceho n rôznych znakov, ktorú možno
vyjadriť výrazom:

n∑
k=1

pklk

kde pk je pravdepodobnosť výskytu znaku kódovaného dĺžkou lk.

Riešenie spočíva vo vytvorení binárneho stromu, ktorý v listoch obsahuje
(rôzne) znaky textu a cesta k listu reprezentuje Huffmanov kód. Napr. pre
reťazec ”text” bude strom nasledovný:

Bin ( Tip ′t′)
((Bin (Tip ′e′)

(Tip ′x′))

Cestu path možno reprezentovať zoznamom krokov step, teda:

path == [step]
step := Left | Right

Ak Left zodpovedá bitu 0 a Right bitu 1, potom Huffmanov kód reťazca
”text” (bitovo 0 10 11 0) je nasledovný:

[Left, Right, Left, Right, Right, Left]

Problém Hufmanovho kódovania sa skladá z troch podproblémov:

1. Vytvorenie stromu Huffmanovho kódovania.

2. Kódovanie.

3. Dekódovanie.

Vytvorenie stromu

Vytvorenie stromu Huffmanovho kódovania je najzložitejším problémom:
Predpokladajme, že znak ci sa v texte vyskytuje wi krát. Prečítaním textu
možno získať zoznam dvojíc:

[(c1, w1), (c2, w2), . . . , (cn, wn)]

obsahujúceho n rôznych znakov c1, c2, . . . , cn vyskytujúcich sa v texte
s početnosťami, t.j. váhami w1, w2, . . . , wn. Ďalej nech platí:

w1 ≤ w2 ≤ . . . ≤ wn
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Pre úplnosť možno dodať, že pravdepodobnosť výskytu znaku ci je rovná
hodnote pi = wi/W , kde W =

∑n
k=1wk je celková dĺžka textu.

Uvedený zoznam dvojíc je východiskom pre vytvorenie stromu Huffma-
novho kódovania, ktoré je definované funkciou build. Táto funkcia najprv
z východiskového zoznamu vytvorí zoznam elementárnych stromov použitím
funkcie (map Tip), potom buduje z tohto zoznamu stromov jediný binárny
strom. Pritom pomocou funkcie combine sa zníži počet stromov v zozname
o 1, Iteračný proces je definovaný pomocou funkcie until, ktorá používa
predikát single na zistenie, či je strom jediný. Definícia funkcie build je teda
nasledovná:

build = until single ◦ combine ◦ map Tip

Nech váha weight stromu v zozname je definovaná súčtom váh v listoch,
teda:

weight (Tip (c, w)) = w
weight (Bin t1 t2) = weight t1 + weight t2

Funkcia combine vytvorí z prvých dvoch stromov v zozname, (ktoré majú
najmenšiu váhu) binárny strom a zaradí ho do zvyšku zoznamu pomocou
funkcie insert v súlade s nasledujúcou definíciou:

combine (t1 : t2 : ts) = insert (Bin t1 t2) ts

kde funkcia insert využíva výpočet váh jednotlivých stromov a jej definícia
je nasledovná:

insert u [ ] = [u]
insert u (t : ts) = u : t : ts, if weight u ≤ weight t

t : insert u ts, otherwise

Toto riešenie je správne a jeho efektívnosť sa dá zvýšiť využitím značko-
vaného stromu, t.j. stromu:

htree := Leaf num char | Node num htree htree

Výhodnosť tejto reprezentácie je v tom, že odstraňuje výpočet váh, ktoré
sú značkami a platí teda vzťah:

w = weight (Node w t1 t2)

kde

weight (Leaf w c) = w
weight (Node w t1 t2) = weight t1 + weight t2
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Kódovanie

Vstupom je postupnosť znakov a výstupom je postupnosť krokov typu path.
Toto možno vyjadriť pomocou funkcie codetext:

codetext = concat ◦ map (codech t)

kde funkcia codech rieši problém kódovania jedného znaku:

codech t x = hd (codex t x)

codex (Tip (c, w)) x = [[ ]], if x = c
[ ], otherwise

codex (Bin t1 t2) x = map (Left :) (codex t1 x)
++
map (Right :) (codex t2 x)

Funkcia codech je zaujímavá tým, že sa vypočíta v O(n) krokoch.

Dekódovanie

Vstupom je postupnosť krokov ps reprezentujúca postupnosť znakov xs.
Funkciu decodetext, pre ktorú platí:

xs = decodetext t ps

možno definovať nasledovne:

decodetext t ps = traces t t ps

traces t (Tip (c, w)) [ ] = [c]
traces t (Tip (c, w)) (p : ps) = [c] ++ traces t t (p : ps)
traces t (Bin t1 t2) (Left : ps) = traces t1 ps
traces t (Bin t1 t2) (Right : ps) = traces t2 ps

Prvým argumentom je strom Huffmanovho kódovania, druhým je strom,
k listu ktorého smerujeme. Keď je dosiahnutý list stromu, produkuje sa znak
a pokračuje sa opäť koreňom stromu Huffmanovho kódovania v dekódovaní
ďalšieho znaku.


