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در اين مقاله روشي جديد از پياده سازي كـدينگ سـازگار بـا     :چكيده
. غييراتي در پياده سازي الگوريتم هافمن سازگار ارائه شده اسـت اعمال ت

تغييرات به وجود آمده موجب كاهش تعداد تغييرات بيتي در بيت هـاي  
در كدكننـده و   خروجي كد كننـده و در نهايـت كـاهش مصـرف تـوان     

 ، شـامل تغييراساسي اعمـالي در روش ارئـه شـده   . ديكدكننده مي شود

درخت هافمن سازگار بعد از اولين رخداد  حذف مرحله ي به روز رساني
به منظـور   .استهر نماد منبع، و تغيير در نحوه ي به روزرساني درخت 

 -1: از دوگروه فايل به عنوان منبع استفاده شـد ه شده ارزيابي روش ارائ

فايــل تصــويري تبــديل شــده بــه فايــل متنــي توســط  -2فايــل متنــي 
MIME64 . گيري روش فوق در كدكردن نتايج به دست آمده از به كار

بايـت تـا    100گروه با حجم هاي متفـاوت از   4فايل هاي كاراكتري  در 
تغييرات بيتي بـه  % 17و % 40بايت، كاهش به طور متوسط  كيلو 1000

 .را نشان دادترتيب نسبت به روش هاي كدينگ اسكي و هافمن سازگار 

يبـي و بـه   تقر كاهشمحك تصوير  14 ه شده بر رويئهمچنين روش ارا
ت ببا استفاده از روش مذكور نسـ  تغييرات بيتي را  % 23و  %42 ترتيب
   .شان مي دهدن ر راو ويت كدينگ اسكي  هاي به روش

كدينگ هافمن سـازگار، تغييـرات بيتـي، فعاليـت      :كليدي واژه هاي
   .MIME64، تغييرات بيتي، مصرف توان، طراحي كم مصرف

  مقدمه -1

ات مقوله اي است كه در بسياري از كدينگ و فشرده سازي اطالع
روش هاي . كاربردهاي نرم افزاري و سخت افزاري مورد استفاده است

متعددي در زمينه فشرده سازي وجود دارند كه الگوريتم هافمن يكي از 
اين الگوريتم در بسياري از سخت . مهم ترين و پر كاربردترين آن هاست

ي از روش هاي فشرده سازي و يا بسيار [1]افزارها مانند مودم، فكس
مورد  PKZIP [2]و  MP3 ،MPEGاطالعات صوتي و تصويري مانند 

اساس كار اين الگوريتم بر نحوه ي توزيع . استفاده قرار گرفته است
تعداد نمادهاي موجود در منبع استوار است كه به شيوه هاي مختلفي 

ده سازي مانند هافمن ايستا، هافمن سازگار و هافمن موازي قابل پيا
عموما هنگامي كه فشرده سازي هدف اصلي است و فركانس . است

، هنگامي كه [3]رخداد هر نماد در اختيار است از كدينگ هافمن ايستا
فشرده سازي هدف اصلي است ولي فركانس رخداد نمادها از ابتدا در 

و هنگامي كه امكانات سخت  [4]اختيار نيست از كدينگ هافمن سازگار

رم افزاري امكان انجام پردازش ها را به صورت موازي مي افزاري و ن
  .استفاده مي شود [5]موازي نمهافدهد از 

نكته اي كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته است، كاهش مصرف  
در سيستم هاي  توان به هنگام استفاده از روش هاي فشرده سازي

ه كاهش نكته مهم و اصلي در اين زمين . [9-6]سخت افزاري است
به عنوان مثال . فعاليت سيگنالها و واحدهاي مختلف سخت افزاري است

اطالعات روي باس آدرس در كد كردن كم مصرف مي توان به روشهاي 
مطالعات و تجربياتي نيز . [10]مسير بين فرستنده و گيرنده اشاره كرد 

ربيات آنچه كه در اين تج. روي كد كردن باس داده انجام گرديده است
انجام شده است بر مبناي مدلهاي الگوي اطالعات در مسير بين 

به عنوان مثال در باس داده با توجه به اينكه . فرستنده و گيرنده است
در عمده موارد به غير از پرش ها افزايش تدريجي و يكنواخت در 

، بنابراين استفاده از (PC <- PC+1) اتفاق ميافتد  PCرجيستر 
 اسكي به دليل اينكه در هر افزايشجاي كدينگ كدينگ گري به 

فقط يك بيت تغيير مي كند براي منظورهاي كم مصرف  ،متوالي كد
از جمله فعاليت هاي ديگري كه اخيرا در اين زمينه . مناسب تر است

انجام شده، كاهش تعداد تغييرات بيتي با استفاده از تغيير در ساختار 
نجام شده در اين روش يكي شامل تغييرات ا. درخت هافمن ايستا است

تغيير مكان برگهاي درخت است كه موجب كاهش تغييرات بيتي بين 
و دومي تغيير مكان گره هاي داخلي درخت است كه . نمادها مي گردد

موجب كاهش تغييرات بيتي در كلمه كدهاي موجود به ازاي هر نماد 
  . [11]مي شود

، لزوما دانش و اطالعات در بيشتر مسايل ارتباط فرستنده و گيرنده
در اين . قبلي از ماهيت اطالعات روي مسير انتقال داده وجود ندارد

در . سازگار انتخاب مناسب تري استكدينگ حالت استفاده از روشهاي 
اين مقاله الگوريتم جديدي به منظور كاهش تعداد تغييرات بيتي ارائه 

هافمن سازگار حوزه ي كاري اين ايده بر روي الگوريتم . شده است
روش ارائه شده مبتني بر  تغييراتي است كه در يك مرحله از . است

پياده سازي الگوريتم هافمن سازگار صورت مي پذيرد  اين تغييرات 
منجر به كاهش قابل توجه تعداد تغييرات بيتي در جريان بيتهاي توليد 

  .گردد شده مي

ن مقالـه، الگـوريتم   اي 2در بخش . ساختار ادامه مقاله به شرح زير است
ارتبـاط   3بخش . هافمن سازگار به همراه تغييرات اعمالي بيان مي شود

و تاثير روش پيشنهادي  بر اين  ،بين مصرف توان و تعداد تغييرات بيتي



نتـايج بـه دسـت آمـده از روش      4در بخـش  . دو مسئله را بيان مي كند
. مي گيرد پيشنهادي و شبيه سازي هاي صورت گرفته مورد بررسي قرار

  .ارائه شده است  5خالصه ونتيجه گيري از مطالب نيز  در بخش 

كدينگ هافمن سازگار و كدينگ هافمن سازگار تغييـر   -2
 يافته

كدينگ سازگار به شيوه اي از كدكردن اطالعات اطالق مي شود كه در 
آن تغييرات آنتروپي نمادهـاي منبـع در طـول پروسـه ي كـدينگ، بـر       

يكـي از مشـهورترين   . مـاد تـاثير مسـتقيم دارد   كدهاي منتسب به هر ن
الگوريتم ها در اين شيوه ي كدينگ، كدينگ هافمن سـازگار اسـت كـه    

ايـن  . مانند گدينگ هافمن ايستا از درخت دودويـي اسـتفاده مـي كنـد    
معرفـي   [14]و ناث [13]، گاالكر[12]الگوريتم براي اولين بار توسط فالر

تمامي مباحث مطرح . ارائه شد [4]و آخرين نسخه از آن نيز توسط ويتر
. اسـت شده در اين مقاله و تغييرات  انجام شده مربـوط بـه روش ويتـر    

يكي از مهمترين داليل به وجود آمدن اين الگوريتم، در دسترس نبودن 
فركانس رخداد نمادهاي موجـود در منبـع بـه هنگـام اسـتفاده از روش      

1گذر-ايستا يك روش دودر واقع روش هافمن . هافمن ايستا است
است،  

بدين معني كه قبل از عمليات كدينگ، منبع اطالعات بايـد بـه منظـور    
جمع آوري فركانس رخداد نمادهاي موجود يك بار مـورد بررسـي قـرار    

اين در حالي است كه روش هافمن سازگار ارائه شده توسط ويتر، . گيرد
2گذر-روشي يك

مليات كـدينگ  است و نيازي به بررسي منبع قبل از ع 
و اين خود موجب انجام عمالت كدينگ به صورت بالدرنـگ مـي    نيست
  .[4]گردد

 الگوريتم ويتر  2-1

الگوريتم كدينگ هافمن سازگار از چهار بخـش اساسـي تشـكيل شـده     
بخش دوم . بخش اول اختصاص يك كد منحصر به فرد به هر نماد. است

ردن نمـاد بـا توجـه بـه     بخش سوم كد ك. خواندن نماد از منبع اطالعات
و بخش چهارم بـه روزرسـاني درخـت سـاخته     . وضعيت نماد در درخت

به صورت شبه  1 شكلبخش هاي ذكر شده ي الگوريتم در  . استشده 
  .كد نشان داده شده است

علت اختصاص كدهاي منحصر به فرد براي هر نماد در بخش اول 
پروسه كد كردن، نمادهاي  الگوريتم به اين دليل است كه بتوان در طول
زيرا، هنگامي كه يك نماد . ورودي جديد را به ديكدكننده معرفي نمود

جديد براي اولين بار از منبع توليد و خارج مي شود، به ازاي آن در 
درخت ديكدكننده گره اي وجود ندارد، لذا با ارسال كد خاصي توسط 

بايد منتظر بماند تا  كدكننده، ديكدكننده از اين اتفاق مطلع مي گردد و
نماد جديد را دريافت كند، دريافت صحيح نماد جديد منوط به اين 

                                                                 

1 Two Pass 

2 One Pass 

است كه از قبل قراردادي بين كدكننده و ديكدكننده براي معرفي و 
با توجه به مقبوليت كدهاي اسكي . شناسايي نمادها وجود داشته باشد

تخاب انتخاب اين كد به منظور اختصاص كد اوليه براي هر نماد ان
  .مناسبي است

وت موجود بين درخت ساخته شده در الگوريتم هافمن ايستا و يك تفا
NYTالگوريتم هافمن سازگار، وجود يك گره خاص با نام  گره ي 

3
به   

كد متناظر . در درخت هافمن سازگار است "هنوز ارسال نشده"معناي 
با اين گره، بعد از رخداد هر نماد جديد و پيش از ارسال كد اختصاص 

با توجه به اينكه درخت ساخته . كد ارسال مي شود يافته اوليه به آن
شده در گيرنده و فرستنده در هر لحظه يكسان خواهند بود، گيرنده نيز 

متوجه رخداد گره  NYTو رسيدن به گره  NYTبا دنبال كردن كد 
نمونه اي از درخت هافمن سازگار نشان  2شكل . [16]جديد مي گردد

  .مي دهد

: هاي ورودي داراي دو حالت متفاوت استبه طور كلي كد كردن نماد

حالت اول حالتي است كه نماد ورودي تكراري است و در نتيجه، گره 
لذا مسيرگره تا  ريشه . اي از قبل براي آن در درخت موجود است
حالت دوم حالتي است . درخت، كد ارسالي متناظر با نماد ورودي است

ابتدا كد استخراجي از  در اين حالت. كه نماد ورودي نمادي جديد است
تا ريشه درخت، ارسال مي شود تا گيرنده از ارسال  NYTمسير گره 

نمادي جديد مطلع شود، سپس با ارسال كد  اختصاصي اوليه، نماد 
الزم به ذكر است كه در طول پروسه . ورودي جديد  معرفي مي گردد

ر كد كردن نمادهاي ورودي، كد اختصاصي اوليه هر نماد تنها يك با
ارسال مي شود، زيرا كه بعد از ارسال اين كد، گره ي جديدي به ازاي 
نماد متناظرش در درخت به وجود خواهد آمد و نماد مذكور نمادي 

به روزرساني درخت هافمن آخرين مرحله از  .تكراري خواهد بود
نكات زير اساس كار قسمت به . استالگوريتم  كدينگ هافمن سازگار 

  .[15]ا تشكيل مي دهندروزرساني ر

نحوه شماره گذاري بدين . ها بايد شماره گذاري شونده تمامي گر •
ترتيب است كه گره ريشه داراي بزرگترين شماره است و شماره 

 .[15]گره ها از باال به پايين و از چپ به راست كاهش مي يابند 

                                                                 

3 Not Yet Transmitted 

Initial_code(); 
While not EOF { 
  Get(character); 
  Encode(charcter); 
  Update_tree(character); 
} 

 

 [15]شبه كد الگوريتم  ويتر -1شكل 

.  

نمونه اي از درخت  -2شكل 
ساخته شده در الگوريتم 

هافمن سازگار ويتر  بعد از 
 .AAD” [12]”ورود رشته ي 



4درخت ساخته شده در هر لحظه بايد ويژگي هم نژادي •
را بين  

ويژگي هم نژادي به اين معناست كه . خود حفظ كندگره هاي 
هيچ گره داراي فركانس رخداد بيشتري داراي شماره ي كمتري 
نباشد يا به عبارتي ديگر، گره ها بر اساس فركانس رخدادشان و از 

اگر با ورود . مقدار بزرگتر به كوچكتر شماره گذاري شده باشند
رود عمل جابجايي نمادي جديد ويژگي هم نژادي درخت از بين 

 .[15]گره ها به منظور حفظ اين ويژگي صورت مي پذيرد 

در صورت نياز، عمل جابجايي بين گره متناظر با نماد ورودي كه  •
و گره داراي بزرگترين شماره ي  است Nداراي فركانس كنوني 
الزم به ذكر است كه . صورت مي پذيرد Nداراي فركانس رخداد 
د ورودي پس از عمل جابجايي افزايش مي فركانس رخداد نما

نحوه به روز رساني را به ازاي ورود نمادي تكراري  3شكل . يابد
 .[15]نشان مي دهد

. مرحله به روزرساني درخت را مي توان در دو حالت متفاوت شرح داد

در اين . حالت اول حالتي است كه نماد ورودي نمادي جديد است
جديد را در نظر گرفته كه يكي گره دو فرزند  NYTحالت براي گره 

الزم . است NYTمتناظر با نماد جديد است و ديگري گره متناظر با 
به ذكر است كه درخت هافمن در روش سازگار، قبل از ورود اولين نماد 

كه داراي فرزندي نيست  NYTنيز وجود دارد و به صورت گره 
 ،هپس از تشكيل گره ي جديد در اين مرحل. مشخص مي گردد
. متناظر با نماد جديد يك عدد افزايش مي يابد ي فركانس رخداد گره

سپس فركانس رخداد تمامي گره هاي موجود در مسير گره ي جديد 
تا ريشه درخت يك عدد افزايش مي يابد، فركانس رخداد ريشه درخت 

حالت دوم حالتي است كه نماد ورودي . نيز يك واحد افزايش مي يابد
در اين حالت پس از جابجايي هاي الزم گره ها، . تنمادي تكراري اس

                                                                 
4 Sibling Property 

فركانس رخداد گره هاي مربوطه تا ريشه درخت يك واحد افزايش مي 
 فركانس رخداد ريشه درخت نيز يك واحد افزايش مي يابد. يابند

 تغييرات صورت گرفته   2-2

تغييرات اساسي صورت گرفته در روش پيشنهادي، شامل حذف مرحله 
 همچنـين  ت به هنگام اولين ظهور هر نماد منبع وي به روزرساني درخ

-2همان طور كه در بخش . است تغيير پياده سازي مرحله به روزرساني

بيان شد الگوريتم ويتر داراي چهار مرحله است كه بـه ازاي ورود هـر    1
در روش . مراحل دو تا چهار  بـه ترتيـب انجـام مـي پذيرنـد      ،نماد منبع

د بـراي مرتبـه ي اول ظهـور مـي كنـد،      پيشنهادي هنگامي كه يك نما
انجام نمي  -مرحله به روزرساني درخت -مرحله ي آخر از الگوريتم ويتر

گيرد و تنها فركانس رخداد گره هاي منتسب بـه نمـاد هـا يـك واحـد      
با اين كه حذف مرحله ي به روزرساني موجـب از بـين   . افزايش مي يابد

كـدينگ مـي گـردد و     رفتن ويژگي همنژادي درخت در طول پروسه ي
شرايط الزم براي پياده سازي مستقيم الگوريتم ويتر را نقض مـي كنـد،   
ولي توجه به اين نكته ضروري است كه وجـود ويژگـي همنـژادي تنهـا     
موجبات كاهش هرچـه بيشـتر تعـداد بيتهـاي توليـد شـده را بـه ازاي        
نمادهاي منبع فراهم مي آورد زيرا كه اين ويژگـي باعـث مـي شـود تـا      

مادهاي داراي فركانس رخداد بيشتر كه احتمال رخدادشـان در آينـده   ن
بيشتر است به ريشه ي درخت نزديكتر باشند، و دنبا له ي بيتـي توليـد   
شده به ازاي اين نمادها داراي طول كمتري شوند، لذا حذف اين ويژگي 
. از ساختار درخت عمل كدينگ و ديكدينگ را دچار مشـكل نمـي كنـد   

يد بـه آن توجـه كـرد يكسـان بـودن سـاختار درخـت در        نكته اي كه با
كدكننده و ديكدكندده در طول پروسه ي كدينگ و ديكدينگ در روش 
ويتر و روش پيشنهادي است، بدين معني كه درختي را كه كدكننده به 

 

جابجايي مورد نياز پس از ورود  A”. (c)“ درخت به روزرساني شده پس از ورود دومين نماد (b). درخت ساخته شده ي اوليه (a) -3شكل 
و  ”A“درخت نهايي به وجود آمده پس از ورود سومين نماد  A” .(e)“جابجايي مورد نياز پس از ورود سومين نماد  A” .(d)“نماد  دومين

 .جابجايي هاي مورد نياز



5منظور كد كردن نماد ورودي استفاده مي كند هم ريخـت 
بـا درختـي    

يي رشته بيت ورودي اسـتفاده  است كه در ديكدكننده به هنگام رمزگشا
كدينگ و ديكدينگ در صحت كامـل انجـام مـي     ياتمي گردد، لذا عمل

دو درخت را هنگامي همريخت مي نـاميم كـه مكـان و محتـواي     . دنشو
تغييرات صورت گرفتـه در پيـاده   . تمام گره هاي دو درخت يكسان باشد

  .دشرح داده خواهد ش 2-3سازي مرحله به روز رساني نيز در بخش 

 م پيشنهاديلگوريتساختار ا   2-3

 ابتدا كدهاي اوليه 4 شكلدر الگوريتم پيشنهادي موجود در 

سپس نمادها يك به . به نمادهاي موجود در منبع نسبت داده مي شوند
يك از منبع خوانده شده و با توجه به تكراري بودن و يا نبودن آن ها 

تكراري باشد  اگر نماد ورودي. تصميم گيري هاي الزم انجام مي شود
بدين معني است كه به ازاي آن در درخت هافمن برگي موجود است، 
لذا كافي است تا درخت از ريشه تا برگ مذكور پيمايش گردد و رشته 
بيت خروجي توليد گردد وپس از آن عمل به روزرساني درخت انجام 

ولي اگر نماد ورودي تكراري نباشد بدين معني است كه برگي به . شود
لذا با پيمايش درخت از ريشه تا گره . آن در درخت موجود نيست ازاي
و ارسال كدهاي توليد شده ي اين پيمايش، مي بايد گيرنده  NYTي 

پس از ارسال كد توليدي، كد منتسب . را از ارسال نماد جديد آگاه نمود
به نماد جديد كه بين گيرنده و فرستنده در آغاز كار قرارداد شده است 

سپس دو گره ي جديد در درخت ساخته شده و به . شودارسال مي 
فرزند راست نشان . قرار داده مي شوند NYTعنوان فرزندان گره ي 

. است NYTدهنده ي نماد جديد و فرزند چپ مكان جديد گره ي 

حال فركانس گره هاي نمادهاي موجود در مسير گره ي نماد جديد تا 
توضيح  فرايندهاي. ابندگره ي ريشه، هركدام يك عدد افزايش مي ي

در الگوريتم پيشنهادي صورت  GetAndCodeداده شده توسط تابع 
  .مي گيرند

گنجانـده شـده    UpdateTreeبه روزرساني درخت در تـابع    
تاثيرات به روزرساني درخـت در روش پيشـنهادي در مقايسـه بـا     . است

ر بـه  با توجـه بـه اينكـه در روش ويتـ    . روش ويتر تاحدي متفاوت است
روزرساني درخت در صورت وجـود شـرايط مقتضـي بـه هنگـام ورود و      
كدكردن نمادي جديد صـورت مـي پـذيرد، لـذا ويژگـي همنـژادي در       

شايد اين گونه به نظر برسد، با توجه بـه اينكـه   . هرزمان حفظ مي شود
در روش پيشنهادي نيز در بسياري از مواقع عمل به روز رسـاني انجـام   

د نيز بايستي ويژگي همنژادي را در بيشتر مواقع مي شود، درخت موجو
پياده سـازي بـه روزرسـاني درخـت در     . دارا باشد، ولي اين گونه نيست

روش پيشنهادي به اين صورت است كه گره ي منتسب به نماد ورودي 
فقط با گره هايي كه داراي شـماره ي بزرگتـري از خـود هسـتند قابـل      

اينكه در بيشتر منـابع ماننـد فايـل هـاي      حال با توجه به. استمقايسه 

                                                                 
5 Isomorphic 

متني نمادهاي ابتدايي جديد هستند و به هنگام ورود آن هـا عمـل بـه    
روزرساني انجام نمي شود، لذا محتمل است كه حتي پس از ورود نمـاد  
تكراري كه عمل به روزرساني درخت انجام مي شود، گره هايي با شماره 

ز گـره ي نمـاد ورودي وجـود    ي كوچكتر و با فركانس رخـداد بيشـتر ا  
لذا ويژگي همنژادي در درخـت بـه وجـود آمـده توسـط      . داشته باشند

  .نمي شودالگوريتم پيشنهادي رعايت 

 مصرف توان -٣

6مصرف توان و فعاليت تغييرات بيتي  ١-٣
 

امروزه كاربرد فراواني  CMOSاستفاده از تكنولوژي ا بمدارات طراحي شده 
مله مزاياي استفاده از اين تكنولوژي توان مصرفي از ج .پيدا كرده اند

بطور عمده به سه  CMOSمنابع مصرف توان در تكنولوژي . كم است
  :گردند بخش تقسيم مي

توان حالت پويا يا ديناميكي، توان حالـت اتصـال كوتـاه و تـوان حالـت      
توان اتصال كوتاه بر اثر ايجاد يك مسير مقـاومتي  . سكون يا توان نشتي

ــين  ــرات ســيگنالهاي ورودي در   GNDو  VDDب ــه هــاي تغيي در لب
از جمله راهكارهاي كاهش اين تـوان  . رخ مي دهند CMOSتكنولوژي 

كـاهش يافتـه بـه انـدازه ولتـاژ        VDDاستفاده از سيگنالهايي با سطح 
ــت ســكون ناشــي از  . اســت MOS آســتانه ترانزيســتورهاي ــوان حال ت

                                                                 
6 Switching Activity 

assign a code to each symbol;
while (Symboles are not finished) 
      GetAndCode (inputSymbol); 

Procedure GetAndCode(inputSymbol); 
  Begin 

    If(symbol is repetitive){ 
      Traverse(Huffman Tree to find related node); 
      ProduceAndTransmitCode(); 
      UpdateTree(inputSymbol); 
      }else{ 
        Traverse(Huffman Tree to find the NYT node); 
        ProduceAndTransmitCode(); 
        TransmitAssignedCode(); 
        Rchild(NYT) = CreatNewNode(); 
        Lchild(NYT) = NYT; 
        UpdateFrequencies(); 
        } 
  END 
Procedure UpdateTree(inputSymbol); 
  Begin 
   while(the node of inputSymbol != root of tree){ 
        SavedNode = Parent(inputSymbol); 
        for(tempnode = last leaf to the root) 
        if(tempnode -> frequency == InputSymbol -> 
           frequency && tempnode -> numbering 
           > InputSymbol -> numbering){ 
                    SavedNode = tempnode; 
          } 
        if(SavedNode == InputSymbol -> Parent){ 
          (InputSymbol -> frequency)++; 
          inputSymbol = parent(inputSymbol); 
          } else{ 
             swap(InputSymbol,SavedNode); 
             inputSymbol = parent(inputSymbol); 
             } 
        } 
(root -> frequency)++; 
END 

 شبه كد الگوريتم پيشنهادي -4شكل 



در كـل ترانزيسـتورهاي    p-nس جريانهاي نشتي اتصاالت باياس معكـو 
MOS    تـوان  . است و با كاهش ابعاد ترانزيستورها افـزايش پيـدا ميكنـد

حالت ديناميكي توان مصرفي اسـت كـه بـه ازاي تغييـرات رخ داده در     
شود و متناسب با تغييرات در ورودي كه منجـر بـه    خروجي مصرف مي

و دشـارژ  اين توان ناشـي از شـارژ   . شوند است تغييرات در خروجي مي
خازنهاي طبقه خروجي و همچنين اشتراك بار بين خازنهاي گره هـاي  

 45هـاي بـاالتر از    تـوان حالـت پويـا در تكنولـوژي    . مختلف مدار است

نسبت توان حالت پويا و تـوان حالـت    5شكل .  نانومتر توان غالب است
  .[17] سكون در تكنولوژي هاي مختلف را نشان ميدهد

  

 

  

    :توان توان ديناميكي را بصورت زير نوشت در حالت كلي مي

Pdyn= α f CLVDD
2 (1)

 

p  ،نشان دهنده ي مصرف توانVDD  ،نشان دهنده ي ولتاژ منبعC 

نشان دهنده ي فركانس تغييرات  fنشان دهنده ي ظرفيت خازني و 
از . بكار مي رود براي نشان دادن فعاليت سيگنالها  αيب  رض است و 

به تكنولوژي مورد VDD بين عوامل موثر در مصرف توان ديناميكي،
. استفاده وابسته است و نمي توان تغييرات زيادي را در آن انجام داد

كاهش يافته   VDDبطور متداول در مدارهاي كم مصرف استفاده از 
 CLخازن . فقط در بخش ها و طبقات خاصي از طراحي انجام مي گيرد

نيز وابسته به تكنولوژي بوده و به عوامل متعددي مانند خازنهاي 
خازن هاي معادل طبقات درايو شونده،  ،MOSپارازيتي ترانزيستورهاي 

. وابسته است Wire load modelو معادل سازي بار خروجي و 

تابع شرايط كلي طراحي و مالحظات مربوط  ،فركانس كاري يك بلوك
است و نقش كليدي در مساله طراحي  به مسايل تاخيرات زماني

ولوژي نبوده و شرايط رفتاري تابع محض تكنα پارامتر. ديجيتال دارد
كاهش  1با توجه به رابطه ي . هستندمدار و ورودي ها در آن موثر 

در اين . [17]موجب كاهش مصرف توان ديناميك مي گرددα پارامتر 
در نظر ان ديناميكي و با تحقيق مساله كاهش توان از طريق كاهش تو

ولوژي و با كاهش مصرف توان ناشي از گرفتن پارامترهاي ثابت تكن
 .كاهش ضريب فعاليت بررسي گرديده است

ــرات بيتــي در الگــوريتم    ٢-٣ بررســي فعاليــت تغيي
 پيشنهاد شده

توضيح داده شد، ساختار درخت هافمن  3-2همان طور كه در بخش 
 ،رخت حاصل از روش ويتر استحاصل از روش پيشنهادي متفاوت از د

براي توليد هر . ولي نحو ي توليد كدهاي متناظر با هر نماد يكسان است
. كد، درخت مورد نظر از ريشه تا برگ متناظر با نماد پيمايش مي گردد

در طول اين پيمايش براي رسيدن به گره ي بعدي يا به سمت فرزند 
ابر توافق صورت بن. چپ و يا به سمت فزرند راست حركت مي كنيم

گرفته ي اوليه بين فرستنده و گيرنده به شاخه هاي هر سمت عدد صفر 
لذا براي رسيدن به برگ مورد نظر از . شده استو يا يك اختصاص داده 

ريشه و توليد كد متناظر با نماد ورودي، دنباله اي از صفر و يك ها 
را ي تغييرات بيتي كمتري حال اگر دنباله ي مذكور دا. توليد مي گردد

باشد، مدار ديجيتال طراحي شده به منظور توليد كدها داري فعاليت 
تغييرات بيتي كمتري خواهد بود و در نتيجه مصرف توان ديناميك 

  .مدار، كاهش خواهد يافت

با توجه به تغييرات صورت گرفته در روش ويتر، درخت ساخته شده ي 
7تاري شبيه به درخت كانونيحاصل از روش پيشنهادي داراي ساخ

 

بدين معني كه برخي از زير درخت هاي واقع در درخت در . است  [18]
نمونه اي از اين  6 شكل. هستند درخت كانوني. هر مرحله از كدينگ،

  .نوع درخت را نشان مي دهد

با توجه به ساختار درخت كانوني ، در پيمايش درخت تا هر يك از برگ 
به سمت فرزند راست وجود دارد و باقي حركـات بـه    ها تنها يك حركت

حال اگر شاخه هاي درخت موجود را بـه شـيوه   . سمت فرزند چپ است
ي درخت هافمن مقداردهي كنيم، دنباله بيتي توليد شده براي رسيدن 

لـذا تعـداد   . به هر برگ از ريشه، تنها داراي يك تغيير بيتي خواهد بـود 
ل منبع كـد شـده بـه روش پيشـنهادي     تغييرات بيتي موجود به ازاي ك

درخـت   1مثـال  . وش ويتر و كدينگ اسكي خواهد بـود رار كمتر از يسب
ان را به روش هاي ويتـر و روش  گ دو عبارت يكسنهايي حاصل از كدين

  .ارائه شده نشان مي دهد

و  ”low power coding“ت اكــــد كــــردن عبــــار- 1 مثــــال
“muhammad” به روش ويتر و روش ارائه شده.  

ت  به اپيداست، درخت حاصل از كدينگ عبار 6همان طور كه از شكل  
روش ويتر، يك درخت معمولي است، در حالي كه درخت حاصله به 

يك  ”low power coding“در كدكردن عبارت  روش پيشنهادي
يك درخت  ”muhammad“و در كد كردن عبارت  درخت كامال كانوني

در  تعداد تغييرات بيتي در دنباله ي بيتي توليد شده .است وني شبه كان
و در روش  47به روش ويتر  ”low power coding“كد كردن عبارت 

                                                                 
7 Canonical tree 

در   نسبت توان حالت پويا و توان حالت سكون -5شكل 
 .[17]تكنولوژي هاي مختلف



و همچنين تعداد تغييرات بيتي در كدكردن عبارت عدد  8پيشنهادي 
“muhammad”   استعدد  11و به روش پيشنهادي  16به روش ويتر.  

 حاصل شبيه سازي و نتايج  -۴

و گروه فايل به عنوان منبع از د به منظور ارزيابي روش پيشنهادي
فايل هاي تصويري  -2فايل هاي كاراكتري  -1 :ده شدفااطالعات است

به منظور شبيه  .MIME64تبديل شده به فايل هاي كاراكتري توسط 
مورد نظر ابتدا يك مدل مرجع به كمك زبان برنامه  سازي الگوريتم

پياده سازي شد، پس از آن  زبان توصيف سخت افزلر  ++Cنويسي 
Verilog سپس . ي شبيه سازي الگوريتم پيشنهادي استفاده گرديدبرا

با مدل مرجع  Verilogنتايج به دست آمده از پياده سازي با كمك 
مقايسه گرديد و مشخص شد كه توصيف سخت افزاري الگوريتم به 

ملكرد الگوريتم شبيه سازي نمونه ع 7شكل . درستي صورت گرفته است
 low power“به ازاي  ورودي  Verilogو  ++Cشده  به دو زبان 

coding” را نشان مي دهد.   

به منظور شمارش تعداد تغييرات بيتي صورت گرفته در خروجي سخت 
 VCD ) Value Change Dump ([19]فايل  ،افزار طراحي شده

 Verilogدر فايل  ”dumpfile (“filename.txt”)$“ توسط دستور

 ”Vcd2Saif“سپس فايل موجود با استفاده از دستور . توليد شد

 )SAIF )Switching Activity Interchange Formatبه فايل  [20]

فايل به وجود آمده حاوي تعداد تغييرات بيتي موجود در . تبديل گرديد
  .هر نقطه از سخت افزار است

  ي كاراكتريارزيابي با استفاده از فايل هانتايج  -4-1

حجم فايل . فايل كاراكتري به عنوان منبع كدينگ انتخاب شد 40 ابتدا
تا  100 -1: هاي انتخاب شده در چهار گروه قابل دسته بندي هستند

 -4. كيلو بايت 100تا  10 – 3. كيلو بايت  10تا  1 -2. بايت 1000

فايل ها را كتاب هاي الكترونيكي تبديل % 25. كيلوبايت 1000تا  100
از فايل هاي مورد % 65. مي دهندمتني تشكيل  هاي شده به فايل

 ساير .نده ااز متون موجود در سايت وي كي پديا استخراج شد ،استفاده

نتايج حاصله، . شده اندگرفته فايل ها نيز از صفحات موجود در اينترنت 
در رشته  اتعداد تغييرات بيتي ر% 17و % 40به طور متوسط  كاهش

  .بيت خروجي نسبت به روش هاي اسكي و روش ويتر نشان مي دهد

  .نتايج حاصله را بر روي نمودار نشان مي دهد  8 شكل 

تعداد تغييرات بيتي را به ازاي كدينگ هاي  8ل موجود در شك نمودار
اسكي، ويتر و روش پيشنهادي بر روي منابع كاراكتري مرتب شده از 

 

(b) (a) 

نتايج شبيه سازي عبارت ورودي به كمك زبان ) b( .++Cنمونه  نتايج شبيه سازي عبارت ورودي به كمك زبان ) a(– 7شكل 
Verilog 

  

درخت نهايي حاصل از كدينگ به ) c. (درخت نهايي حاصل از كدينگ به روش پيشنهادي) b. (نمونه اي از درخت كانوني) a( -6شكل 
  .درخت نهايي حاصل از كدينگ به روش ويتر) e. (درخت نهايي حاصل از كدينگ به روش پيشنهادي) d. (روش ويتر



همان طور كه از شكل پيداست تعداد . لحاظ حجم نشان مي دهد
تغييرات بيتي در روش پيشنهادي از روش ويتر كمتر، و تعداد تغييرات 

   .بيتي روش ويتر از روش اسكي كمتر است

نتايج ارزيابي با استفاده از فايل هاي تصويري تبديل  -4-2

 شده به فايل هاي متني

يك روش استاندارد براي انتقال پيغامهاي چند رسانه   MIMEروش 
و قالبهاي فايلي غير اسكي از طريق درگاه ) مانند صوت و تصوير(اي 

 RFCمشخصات اين روش بر اساس. هاي استاندارد در اينترنت است

در اين روش . [19]است 2077و /4289 /4288 /2047 /2046 /2045
متن غير اسكي به مجموعه اي از كاراكترهاي اسكي تبديل و سپس بر 
اساس پروتكل هاي قابل اعمال در انتقال كاراكتر هاي اسكي منتقل 

  .شود مي

. انتخاب گرديد )benchmark( تصوير محك به عنوان تصوير 14 ابتدا

به فايل هاي  MIME64موجود با استفاده از برنامه سپس تصويرهاي 
فايل هاي كاراكتري موجود به عنوان ورودي به . كاراكتري تبديل شدند

بيتي به عنوان خروجي  اي  الگوريتم پياده سازي شده داده شد و رشته
شمايي از نحوه كاركرد الگوريتم ارائه شده را در  9شكل . دريافت گرديد

  .نشان مي دهد لمعمومقايسه با روش 

و  %42تقريبي ها نشانگر كاهش  ازيسنتايج به دست آمده از شبيه 

تعداد تغييرات بيتي در ارسال تصاوير با استفاده از روش  23%
تغييرات  1جدول  .است ويترروش و  روش معمول پيشنهادي نسبت به 

ر و روش بيتي را به ازاي  استفاده از روش هاي اسكي ،هافمن سازگا
ارائه شده  به همراه  حجم فايل هاي تصويري مورد استفاده را نشان 

 .مي دهد

  يريجه گينت   5

كاهش مصرف توان مبحثي است كه امروزه توجه فراواني به آن مي 
ين مسئله در فشرده سازي و كدينگ اطالعات كه توجه به ا. گردد

امروزه در سيستم هاي كامپيوتري جايگاه ويژه اي دارند امري 
الگوريتم هافمن نيز يكي از پركاربردترين روش هاي فشرده . ضروريست

سازي است، اما در حوزه كاهش مصرف توان در توليد كلمه كدها و يا 
گوريتم فعاليت هاي كمتري به عبارتي بيت هاي خروجي توسط اين ال

  .صورت پذيرفته است

در اين مقاله روشي به منظور كاهش تغييرات بيتي موجود بين بيتهاي 
در اين روش مرحله . توليد شده توسط الگوريتم هافمن سازگار ارائه شد

ي به روزرساني درخت هافمن، زماني كه نمادي براي اولين بار از منبع 
و به روزرساني درخت در  تم حذف مي گردد،مي شود از الگوري خوانده

مواقع ديگر از گره ي متناسب با نماد ورودي آغاز مي گردد نه از آخرين 
تغييرات به وجود آمده موجب تشكيل درختي شبه كانوني . برگ درخت

مي گردد، كه درآن براي رسيدن به برگهاي درخت از ريشه، تغييرات 
كاهش در . رخ مي دهد منطقي كمتري بين بيت هاي توليد شده

تغييرات بيتي به معناي كاهش در فعاليت تغييرات بيتي در يك سيستم 
ديجيتال است و كاهش در فعاليت تغييرات بيتي به معناي كاهش 

دو گروه فايل به عنوان  به منظور ارزيابي روش ارائه شده از. مصرف توان
فايل هاي  -2، يكاراكتر فايل هاي 40 -1 .العات استفاده شدطمنبع ا

نتايج . MIME64تصويري تبديل شده به فايل هاي كاراكتري توسط 
 در فايل هاي كاركتري نشان داد كه استفاده از روش فوق ها ارزيابي

در تعداد % 17و % 40موجب كاهش به ترتيب و به طور متوسط  
تغييرات بيتي رشته بيت خروجي نسبت به روش هاي اسكي و ويتر مي 

 

نمودار تعداد تغييرات بيتي كدينگ هاي مختلف در منابع  – 8شكل
 .مختلف كاراكتري 

  

نحوه ارتباط   )b. (نحوه ارتباط بين فرستنده و گيرنده در كانال مخابراتي به هنگام ارسال تصاوير تبديل شده به كد اسكي) a( -9شكل
 استفاده از روش پيشنهادي بين فرستنده و گيرنده در كانال مخابراتي به هنگام ارسال تصاوير تبديل شده به كد اسكي و



  %23و  %42از اين روش كاهش تغييرات بيتي  استفادهنين همچ .گردد

ه به فايل كاراكتري نسبت به دبر روي فايل هاي تصويري تبديل ش
  .به همراه دارد و روش ويتر را روش معمول
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.،هافمن سازگار و روش ارائه شده يمورد استفاده در سه روش اسك يها ليفا يتيب راتييتغ -1جدول   

شماره 
  تصوير

  فايل نام
ASCII  Adaptive  N.Adaptive  بهينگيدرصد  

Size(bit) transition Size(bit) transition Size(bit) transition Ad As 

1  Cameraman  2486411 1275154  2091048  1043238  3974263  789802  24.2932 38.0622 

2  House  4969083 2476104  3078398  1548088  3143466  1530356  1.1454 38.195 

3  Jetplane  4969083 2502870  3100873  1565207  4841444  1198973  23.3984 52.0944 

4  Lake  4969083 2513700  3280912  1656211  6225635  1230473  25.7055 51.0493 

5  lena-color256  1864415 1041818  1582125  785211  2848465  580405  26.0829 44.2892 

6  lena-gray-256  622657 338994  534237  266796  1427640  178688  33.032 47.2946 

7  livingroom  2486411 1341122  2124328  1058400  6529115  706682  33.2311 47.3067 

8  mandril-color  7551346 4060016  5910377  2933353  16877938  1971683  32.784 51.4366 

9  mandril-gray  2486411 1344592  2122919  1059397  7781851  691581  34.7194 48.5657 

10  Pepper-gray 4969083  2553328  3350365  1696097  4984149  1419819  16.289 44.3934 

11  pirate  2486411  1346402  2110420  1046226  7159520  689230  34.1223 48.8095 

12  walkbridge  4983727  2559658  3345651  1687067  6298325  1288845  23.6044 49.6478 

13  woman_blonde  2486411 1358240  2111023  1048234  3391483  817569  22.0035 39.8055 

14  woman_darkhair  2486411  1357964  2125354  1053989  3046746  889377  15.618 34.5066 

 


