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Karnaugh haritası (K-Map) mantıksal ifadeleri sadeleştirmek için kullanılan en yaygın
yöntemlerden birisidir. K-Map’ in sağladığı en önemli avantaj, bir elektronik devreyi minimum
fiziksel kapı sayısıyla gerçekleştirmektir. K-Map konusu elektronik ve mantık derslerinin en
önemli konularından birisidir ancak öğrenciler K-Map kullanarak sadeleştirme yaparken bazen
grupları tespit edememektedir. Bu çalışmada K-Map’ te bulunan büyük grupları kolayca tespit
edebilmek için eleman eklenmiştir. Eleman ekleme sayesinde büyük gruplar rahatlıkla tespit
edilebilmektedir. Büyük gruplar tespit edildikten sonra gerçek ifadeyi elde etmek için eklenen
elemanlar çıkarılmıştır. K-Map üzerinde sadeleştirme yaparken sadece mantıksal toplama
(VEYA) ve mantıksal çarpma (VE) işlemleri kullanılmaktadır. Bu makale K-Maplerde çıkarma
işleminin yapılabileceği gösterilmiş ve önerilen yöntem De-Morgan teoremi kullanılarak ispat
edilmiştir. Bu çalışmada, literatürde ilk kez K-Map üzerinde çıkarma işlemi gerçekleştirilmiştir
ve K-Mapler için çıkarma tabanlı efektif bir sadeleştirme yöntemi önerilmiştir. De- Morgan
teoremi ve deneysel sonuçlar önerilen yöntemin doğruluğunu göstermektedir.

A New Subtraction Based Simplifying Method on Karnaugh Map
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Abstract
Karnaugh map is one of the methods that are widely used to simplify boolean expressions by
using neighborhoods. The most important advantage provided by K-Map is to realize an
electronic circuit with a minimum number of physical gates. K-Map is one of the most important
subjects of electronic and logic courses, but students sometimes can not identify groups when
simplifying using K-Map. In this study, inputs were added to easily identify large groups with KMap. With the addition of elements, large groups can be detected easily. Once large groups have
been identified, the added elements have been removed to obtain the true expression. Only logical
addition (OR) and logical multiplication (AND) operations are used for simplification on the KMap. This paper demonstrates that the subtraction process of K-Maps can be done and proved by
using De-Morgan theorem. In this study, subtraction is performed on K-Map for the first time in
the literature up to now and an effective subtraction-based simplification method is proposed for
K-Maps. De Morgan theorem and experimental results show the correctness of the proposed
method.

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)
Mantıksal ifadelerin sadeleştirmesi için en yaygın kullanılan yöntemlerin başında Karnaugh map (K-map)
ve Quine Mccluskey yöntemleri gelmektedir. K-map kullanılarak 2,3,4,5 veya 6 değişkenli mantıksal
ifadeler sadeleştirebilmektedir Daha karmaşık ifadeleri sadeleştirmek için Quine Mccluskey yöntemi
kullanılmaktadır. K-Map mantıksal ifadelerin sadeleştirmesi gerektiği her alanda kullanılmaktadır. Kmap’te önemli olan, matriste bulunan alt kümeleri tespit edebilmektir. K-Map tüm giriş olasılıklarının ifade
edildiği iki boyutlu bir dizidir ve aşağıdaki özellikleri taşımaktadır [1-6]. Her bir hücrenin giriş
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kombinasyonu komşu hücreyle bir bit farklılık gösterecek şekilde dizilir. Bu özelliği sağlamak için
hücreler, Gray kod kullanılarak adreslendirilir. Aşağıdaki örnekte 2,3 ve 4 girişli K-mapler gösterilmektedir
[7-10].

Şekil 1. 2,3 ve 4 girişli K-Mapler [8].
Sadeleştirme işlemini gerçekleştirmek için çıkışlar bu haritaya yerleştirilir. 0 değerlerini referans alan
sadeleştirme işlemine Max-term, 1 değerlerini referans alan sadeleştirme işlemini de Min-term adı
verilmektedir. K-Map’in kuralları aşağıdaki gibidir. Her hücre en az bir gruba dâhil edilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.

En geniş olası grup seçilmelidir.
En az grup sayısıyla işlem sonlandırılmalıdır.
Grupların boyutu 2’nin kuvvetleri kadar olmalıdır. Örneğin, 20=1, 21=2, 22=4, 23=8, 24=16 gibi.
Gruplar kare veya dikdörtgen olmalıdır. Konveks veya konkav şekilde gruplar oluşturulmamalıdır.
En büyük grupta, en fazla gereksiz giriş bulunmaktadır. Gruplarda yer alan gereksiz girişler
aşağıdaki gibi verilmiştir.
o Grup 1 girişten oluşuyorsa, o grupta hiç gereksiz giriş bulunmamaktadır.
o Grup 2 girişten oluşuyorsa, o grupta 1 gereksiz giriş bulunmaktadır.
o Grup 4 girişten oluşuyorsa, o grupta 2 gereksiz giriş bulunmaktadır.
o Grup 8 girişten oluşuyorsa, o grupta 3 gereksiz giriş bulunmaktadır.
o Grup 16 girişten oluşuyorsa, o grupta 4 gereksiz giriş bulunmaktadır.

Gereksiz giriş sayısı Eşitlik 1 kullanılarak tespit edilmektedir [11-15].
𝑟𝑖 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑖
i giriş sayısı, ri gereksiz giriş sayısı.
Mishchenko ve ark. [16] mantıksal ifadeleri ayrıştırma için bir algoritma önermiştir. Bu algoritma çok
çıkışlı mantıksal ifadeleri sadeleştirirken kullanılmaktadır. İfadeleri fiziksel olarak gerçekleştirmek için iki
girişli mantıksal kapılar kullanılmıştır. Bu kapılar VE, VEYA ve XOR (Özel veya) kapılarıdır. Bu algoritma
değişkenleri kontrol etme, değişkenleri gruplama ve mantıksal ifadeyi üretme gibi aşamalardan
oluşmaktadır. Holder [17] min-term’ de mantıksal ifadeleri sadeleştirmek için 16 tabanında sayıları
kullanarak 4 x 4 boyutunda 4 girişli K-Map’ te sadeleştirme işlemi yapılmıştır. Sadeleştirme işlemini
kolayca yapabilmek için K-Map değiştirilmiştir. Yang ve ark. [18] kablosuz sanallaştırma problemini
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çözebilmek için K-Map’ten esinlenerek yeni bir algoritma önermiştir. Bu algoritmayla kablosuz
sanallaştırmadaki zorlukları çözebilmek için önerilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma KMaplerin sadece sadeleştirmede değil, diğer problemlerin çözümünde de kullanılabileceğini göstermiştir.
Rushdi [19] K-Maplere eleman ekleyerek yeni bir sadeleştirme yöntemi önermiştir. Önerdiği yöntemde
kaydırma fonksiyonu ve küme teoremi kullanarak yöntemin doğruluğunu ispatlamıştır.
Bireyler, K-map ile sadeleştirme yaparken bazen optimum çözümü yapamamaktadır. Bunun sebebi, en
büyük grubu tespit edememeleridir. Bu makalede, ekleme ve çıkarma tabanlı yeni bir yöntem önerilerek
optimum çözümün bulunması hedeflenmektedir. Önerilen yöntemin özellikleri aşağıdaki gibidir.






Bu çalışma ile kullanıcıların K-Map kullanarak kolayca sadeleştirme yapabilecekleri gösterilmiştir.
Bu çalışmada, literatürde ilk kez K-Maplerde sadeleştirme yapabilmek için çıkarma işlemi
uygulanmıştır.
Önerilen yöntem kullanılarak optimum şekilde sadeleştirme yapılabilmektedir.
Önerilen yöntem matematiksel olarak doğrulanabilmektedir.
Karnaugh haritasının 3. kuralını sağlayabilmek için önerilmiş basit ama efektif bir yöntemdir.

Bu makalenin 2. bölümünde önerilen yöntem, 3. bölümünde deneysel sonuçlar ve 4. bölümünde sonuç ve
öneriler anlatılmaktadır.
2. ÖNERİLEN YÖNTEM
Önerilen yöntemin temel amacı, iki farklı küçük gruba giriş ekleyerek yeni bir büyük grup elde etmek ve
elde edilen grubu sadeleştirdikten sonra eklenen girişi çıkarak sadeleştirilmiş ifadeyi elde etmektir.
Önerilen yöntemin adımları aşağıdaki gibidir.
Adım 1: Büyük grubu elde etmek için eleman eklenir. Aşağıdaki şekillerde kırmızı yazı fontuyla gösterilen
ifadeler eklenmiş elemanlardır

Şekil 2. Kesişen iki alt grubu büyük gruba tamamlama.
Şekil 2’deki örnekte X ve Y alt kümeleri bulunmaktadır. Bu alt kümeler 2 girişten oluşmaktadır. Bu alt
̅ hücresine bir giriş eklenmiştir. Böylece, 4
kümelerden 4 elemanlı bir alt küme oluşturmak için 𝐴̅𝐵𝐶𝐷
elemandan oluşan büyük bir alt küme elde edilmiştir. Bu küme yapay grup olarak adlandırılmaktadır.
Adım 2: Elde edilen büyük grup (alt küme) sadeleştirilir ve yapay grubun ifadesi elde edilir.
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Şekil 3. Yapay grup.
Yapay grup sadeleştirildiğinde 𝐴̅𝐶 ifadesi elde edilir.
Adım 3: Adım 2’ de elde edilen ifadeyle eklenmiş eleman çıkarılır. Gerçek ifadeyi bulmak için aşağıdaki
Eşitlik kullanılır.
𝑅𝐸 = 𝑉𝐸 − 𝐴𝐸
𝑅𝐸 gerçek ifade, 𝑉𝐸 sanal ifade ve 𝐴𝐸 eklenmiş ifadedir.
Örneğin Şekil 3’ teki örnek ele alınacak olursa.
𝑉𝐸 = 𝐴̅𝐶
̅
𝐴𝐸 = 𝐴̅𝐵𝐶𝐷
Bu iki ifadeyi çıkarmak için aşağıdaki teorem geliştirilmiştir.
Yöntem: 𝑉𝐸 − 𝐴𝐸 ifadesini basit şekilde çıkarabilmek için ortak ifadeler parantez içerisine alınır. Örnek 3
ele alınacak olursa.
̅ = 𝐴̅𝐶 (1 − 𝐵𝐷
̅)
𝐴̅𝐶 − 𝐴̅𝐵𝐶𝐷
ifadesi elde edilir. Bu ifade açılırsa, 𝐴̅𝐵̅𝐶 + 𝐴̅𝐶𝐷 ifadesi elde edilir. Bu ifadeyi elde etmenin kuralları
aşağıdaki gibidir.




Negatif ifadelerin tek tek tersleri alınarak parantez dışındaki ifadeyle çarpılır.
Tüm ifadeler toplanır.
Sadeleştirilmesi gereken ifade varsa tekrardan sadeleştirilir.

İspat: Yöntemde belirtilen ifadenin ispatı De-Morgan teoremi kullanılarak yapılmaktadır.
̅ = 𝐴̅𝐶 (1 − 𝐵𝐷
̅ ) ifadesinde,
𝐴̅𝐶 − 𝐴̅𝐵𝐶𝐷
̅̅̅̅
̅ ) = 𝐵𝐷
̅ = 𝐵̅ + 𝐷 değeri elde edilir.
(1 − 𝐵𝐷
̅
̅̅̅̅
̅
𝐴𝐶 (𝐵 + 𝐷) = 𝐴𝐵𝐶 + 𝐴̅𝐶𝐷 sadeleştirilmiş ifadesi elde edilir.
3. DENEYSEL SONUÇLAR
Bu bölümde, önerilen yöntemin doğruluğunu ispatlamak için çeşitli kombinasyonlarda K-mapler
kullanılmıştır önerilen yöntem ve gerçek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu yöntemi test edebilmek için 2,3 ve
4 girişli K-Mapler kullanılmıştır. Aşağıdaki örneklerde önerilen yöntemin doğruluğu test edilmektedir.

Türker TUNCER / GU J Sci, Part C, 5(2):63-72 (2017)

(a)

67

(b)

(c)
Şekil 4. 2 girişli karnaugh haritası örnekleri.
Şekil 4.(a)’ dA gösterilen örneğin sonucu 𝐵̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐵 girişi karnaugh haritasına
eklenmiştir. Şekil 4.(a)’nın sonucu aşağıdaki gibidir.
1 − 𝐵 = 𝐵̅
Şekil 4.(b)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐴̅𝐵̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴̅𝐵 girişi karnaugh
haritasına eklenmiştir ve yapay grup 𝐴̅ olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç
aşağıdaki gibi olmaktadır.
𝐴̅ − 𝐴̅𝐵 = 𝐴̅(1 − 𝐵) = 𝐴̅𝐵̅
Şekil 4.(c)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐴̅ + 𝐵̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵 girişi karnaugh
haritasına eklenmiştir ve yapay grup 1 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç aşağıdaki
gibi olmaktadır.
̅̅̅̅ = 𝐴̅ + 𝐵̅
(1 − 𝐴𝐵) = 𝐴𝐵
Şekil 5’ te 3 girişli karnaugh haritaları kullanılmaktadır. Önerilen yöntem kullanılarak 3 girişli karnaugh
haritalarının sadeleştirilmeleri aşağıda verilmiştir. Haritalarda kırmızı yazı fontuyla yazılmış elemanlar
eklenmiş elemanlardır.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5. 3 girişli karnaugh haritası örnekleri.
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Şekil 5.(a)’ da gösterilen örneğin sonucu 𝐴 + 𝐵̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴̅𝐵 girişi karnaugh
haritasına eklenmiştir ve yapay grup 1 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç aşağıdaki
gibi olmaktadır.
(1 − 𝐴̅𝐵) = ̅̅̅̅
𝐴̅𝐵 = 𝐴 + 𝐵̅
Şekil 5.(b)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐵 + 𝐶̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐵̅𝐶 girişi karnaugh
haritasına eklenmiştir ve yapay grup 1 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç aşağıdaki
gibi olmaktadır.
(1 − 𝐵̅𝐶) = ̅̅̅̅
𝐵̅𝐶 = 𝐵 + 𝐶̅
Şekil 5.(c)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐶̅ + 𝐴𝐵 dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴̅𝐶 + 𝐵̅𝐶 girişi
karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grup 1 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç
aşağıdaki gibi olmaktadır.
1 − (𝐴̅𝐶 + 𝐵̅𝐶) = 1 − 𝐶 − (𝐴̅ + 𝐵̅) = 𝐶̅ + 𝐴𝐵
Şekil 6’ da 4 girişli karnaugh haritaları kullanılmaktadır. Önerilen yöntem kullanılarak 4 girişli karnaugh
haritalarının sadeleştirilmeleri aşağıda verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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(h)
Şekil 6. 4 girişli karnaugh haritası örnekleri.

̅̅̅̅ 𝐷 girişi
̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵𝐶
Şekil 6.(a)’ da gösterilen örneğin sonucu 𝐴̅𝐵̅𝐶̅ + 𝐵̅𝐶̅ 𝐷
karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grup 𝐵̅𝐶̅ olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında
sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅̅̅̅
̅̅̅̅ 𝐷 = ̅̅̅̅
𝐵𝐶 − 𝐴𝐵𝐶
𝐵𝐶 (1 − 𝐴𝐷) = ̅̅̅̅̅̅
𝐴𝐵𝐶 + ̅̅̅̅̅̅
𝐵𝐶𝐷
̅̅̅̅̅̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵
̅̅̅̅𝐶𝐷 girişi
Şekil 6.(b)’ de gösterilen örneğin sonucu ̅̅̅̅̅̅
𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐵𝐷
̅̅̅̅
karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grup 𝐴𝐵 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında
sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅̅̅̅ − 𝐴̅𝐵̅𝐶𝐷 = 𝐴𝐵
̅̅̅̅(1 − 𝐶𝐷) = 𝐴𝐵𝐶
̅̅̅̅̅̅ + 𝐴𝐵𝐷
̅̅̅̅̅̅
𝐴𝐵
Şekil 6.(c)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐴𝐶̅ + ̅̅̅̅
𝐵𝐶 + ̅̅̅̅
𝐶𝐷 dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴̅𝐵 𝐶̅ 𝐷 girişi
̅
karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grup 𝐶 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan çıkarıldığında
sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
𝐶̅ − 𝐴̅𝐵𝐶̅ 𝐷 = 𝐶̅ (1 − 𝐴̅𝐵𝐷) = 𝐴𝐶̅ + ̅̅̅̅
𝐵𝐶 + ̅̅̅̅
𝐶𝐷
̅̅̅̅ + 𝐵𝐷
̅̅̅̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵𝐶𝐷
̅̅̅̅ + 𝐶𝐷
̅ girişi
Şekil 6.(d)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐴𝐷
̅ olmuştur. Eklenen giriş yapay
karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 𝐷
gruptan çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅̅̅̅ + 𝐵𝐷
̅̅̅̅
̅ − 𝐴𝐵𝐶𝐷
̅=𝐷
̅ (1 − 𝐴𝐵𝐶) = 𝐴𝐷
̅̅̅̅ + 𝐶𝐷
𝐷
Şekil 6.(e)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐵𝐶̅ + 𝐶̅ 𝐷 dir. Önerilen yöntem kullanılarak ̅̅̅̅
𝐵𝐶 𝐷 girişi karnaugh
haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 𝐶̅ olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan
çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
𝐶̅ − ̅̅̅̅
𝐵𝐶 𝐷 = 𝐶̅ (1 − 𝐵̅𝐷) = 𝐵𝐶̅ + 𝐶̅ 𝐷
̅ dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐵𝐶̅ 𝐷 girişi karnaugh
Şekil 6.(f)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐵̅𝐶̅ + 𝐶̅ 𝐷
haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 𝐶̅ olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan
çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅
𝐶̅ − 𝐵𝐶̅ 𝐷 = 𝐶̅ (1 − 𝐵𝐷) = 𝐵̅𝐶̅ + 𝐶̅ 𝐷
̅̅̅̅ girişi karnaugh
Şekil 6.(g)’ de gösterilen örneğin sonucu 𝐴̅ + 𝐵̅𝐷 dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵𝐷
̅
̅
haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 𝐴 + 𝐵 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan
çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅̅̅̅ = 𝐴̅ + 𝐵̅(1 − 𝐴𝐷
̅ ) = 𝐴̅ + 𝐴̅𝐵 + 𝐵̅𝐷 = 𝐴̅ + 𝐵̅𝐷
𝐴̅ + 𝐵̅ − 𝐴𝐵𝐷
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̅ girişi karnaugh
Şekil 6.(h)’ da gösterilen örneğin sonucu 𝐴̅ + 𝐵̅ + 𝐷 dir. Önerilen yöntem kullanılarak 𝐴𝐵𝐷
haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 1 olmuştur. Eklenen giriş yapay gruptan
çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
̅ = ̅̅̅̅̅̅
̅ = 𝐴̅ + 𝐵̅ + 𝐷
1 − 𝐴𝐵𝐷
𝐴𝐵𝐷
Önerilen yöntemin doğruluğunu ispat edebilmek için 2, 3 ve 4 girişli K-Mapler kullanılmıştır. Bu KMaplerin kullanılmasının sebebi, tümevarım kuralını kullanarak yöntemin doğruluğunu ispatlayabilmektir.
>4 girişli K-Mapler, 4 girişli K-Maplerden oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı, önerilen yöntem tüm KMapler için uygulanabilir. Şekil 7’ deki örnekte 6 girişli K-Map örneğinde yöntemin doğruluğu
gösterilmektedir.

Şekil 7. 6 girişli K-Map örneği.
Şekil 7’ de gösterilen örneğin sonucu 𝑋̅𝐵𝐷 + 𝑌𝐵𝐷 + 𝐴̅𝐵𝐷 + 𝐵𝐶̅ 𝐷’dir. Önerilen yöntem kullanılarak
𝑋𝑌̅𝐴𝐵𝐶𝐷 girişi karnaugh haritasına eklenmiştir ve yapay grubun sadeleştirilmiş hali 𝐵𝐷 olmuştur. Eklenen
giriş yapay gruptan çıkarıldığında sonuç aşağıdaki gibi olmaktadır.
𝐵𝐷 − 𝑋𝑌̅𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝐵𝐷(1 − 𝑋𝑌̅𝐴𝐶) = 𝑋̅𝐵𝐷 + 𝑌𝐵𝐷 + 𝐴̅𝐵𝐷 + 𝐵𝐶̅ 𝐷
4. SONUÇ
Bu makalede K-Mapler üzerinde çıkarma tabanlı yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin temel
amacı K-Map kurallarından, olası en büyük grubu bulup, boolean ifadesinin en sade halini elde edebilmek
ve K-Map üzerinde çıkarma işleminin nasıl yapılacağını gösterebilmektir. Bu çalışmada ilk kez K-Mapler
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üzerinde çıkarma işlemi uygulanmıştır. Bu makalede yöntemin doğruluğunu ispat edebilmek için
tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Bu sebepten dolayı, 2, 3 ve 4 girişli K-Mapler kullanılmıştır. Daha fazla
girişli K-Mapler 4 girişli K-Maplerin birleşiminden oluştuğu için önerilen yöntem genel olarak doğruluğu
ispatlanmıştır. Bu ispat deneysel sonuçlarda gösterilen 6 girişli K-Mapte de gösterilmiş ve önerilen
yöntemin matematiksel ve deneysel olarak doğruluğu ispatlanmıştır. Literatürde yapılan diğer çalışmalarda
sadeleştirme yapabilmek için XOR, onaltılık tabanda kodlama gibi işlemler yapılmıştır ancak şimdiye kadar
K-Mapler üzerinde çıkarma işlemi yapılmamıştır. Bu yöntemin temel amaçlarından biri de karmaşıklığı
arttırmadan sadeleştirme işlemini gerçekleştirebilmektir. Diğer yöntemler sadeleştirme yapabilmek için ya
kapı sayısını arttırmış yada kodlamadaki bit sayısını arttırarak karmaşıklığın artmasına sebep olmuştur.
Önerilen yöntemde çıkarma işlemi kullanılarak karmaşıklığı arttırmadan kolayca sadeleştirme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı durumlarda (grupların bariz olduğu durumlarda) ekleme ve çıkarma işlemi
yapıldığı için işlem adımları uzamaktadır. Bu da yöntemin kısıtlılığı olarak görülse de, yöntemin temel
amacının grupları rahatça tespit etmek olduğu için, giriş gruplarının bariz olarak tespit edilebildiği
durumlarda uygulanmasına gerek yoktur. Önerilen çalışma bu yönüyle de sahip olduğu özgün değeri
pekiştirmektedir. Önerilen yöntem kullanılarak kullanıcıların ve öğrencilerin büyük grupları daha rahat
tespit edeceği gösterilmiştir.
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