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Soluția optimă folosește o structură de date numită arbore Huffman N-ar (în acest caz ternar). 

Vom construi soluția în mod bottom-up. Fiecare dintre scândurile cu lungimile date inițial 

sunt reprezentate ca fiind frunze în arborele Huffman.  

Pentru simplitate, vom considera că fiecare nod din arbore este o scândură cu o anumită 

lungime și când spunem “nodul cu lungime x”, ne vom referi la nodul care reprezintă 

scândura de lungime x. 

De fiecare dată vom alege 3 scânduri nevizitate cu lungimile cele mai mici. Vom creea un nod 

nou în arbore ai cărui fii sunt cele 3 noduri alese și a carui lungime este suma lungimilor fiilor 

săi și vom marca cele 3 noduri-fiu ca fiind vizitate. Se repetă acest algoritm până când în 

arbore va rămâne un singur nod nevizitat (nodul rădăcină). 

De asemenea, trebuie notat că în cazul în care N este par trebuie adăugat încă o frunză cu 

lungime 0 înainte de a aplica algoritmul de mai sus pentru ca arborele ternar să fie complet. 

 

Exemplu: 

 

Fie datele de intrare N=4 și lungimile 1, 3, 4, 7. 

Inițial, vom avea scândurile cu lungime 1, 3, 4, 7 ca frunze în arbore. N este par, deci 

adăugam o frunză cu lungime 0 în arbore. Vom alege nodurile cu lungimi minime (0, 1, 3) și 

vom crea un nod nou cu lungimea 4 = 0 + 1 + 3 ai cărui fii sunt nodurile cu lungimile 0, 1, 3. 

În continuare vom alege nodurile cu lungimi minime (4, 4, 7) și vom creea un nod cu 

lungimea 15 = 4 + 4 + 7, ai cărui fii sunt nodurile cu lungimile 4, 4, 7. Acest nod este chiar 

nodul rădăcină.  

Numărul cerut este suma lungimilor nodurilor interne ale arborelui (nod intern = nod care nu 

este frunză). 

 
Deoarece lungimile inițiale sunt în ordine crescătoare, în implementare putem folosi 2 cozi. O 

coadă în care inițial se vor regăsi lungimile frunzelor și o coadă în care vom insera pe parcurs 

nodurile interne create (se observa foarte ușor ca nodurile interne se creeaza tot în ordine 

crescătoare după lungime, deci nu este nevoie de o coadă de priorități sau de sortare). Astfel, 

alegerea celor 3 noduri de lungime minimă se rezumă la o discuție după capetele celor 2 cozi. 



Complexitate liniară. 


