
De�nition.

Et tr� er en sammenh�ngende ikke-orienteret graf uden

simple kredse.

En skov er en ikke-orienteret graf uden simple kredse.

Et tr� er alt�a en sammenh�ngende skov.



Egenskaber.

Hvis T er en ikke-orienteret graf med n punkter s�a er

f�lgende udsagn �kvivalente:

� T er et tr�.

� For ethvert par af punkter u og v i T er der en entydig

simpel vej fra u til v i G.

� T er sammenh�ngende og har n� 1 kanter.

� T er uden simple kredse og har n� 1 kanter.



Tr�er med rod r.

v: et punkt i tr�et.

Hvis v 6= r s�a er der en entydig nabo til v hvis afstand fra

r er 1 mindre end v's afstand fra r. Dette punkt kaldes

v's for�lder.

De �vrige naboer til v (Hvis v = r: alle naboer til v.)

har afstand fra r: 1 st�rre end v's afstand fra r. Disse

punkter kaldes v's b�rn.

Punkter uden b�rn kaldes blade. Andre punkter er indre.



m: positivt helt tal.

Et m-�rt tr� er et tr� med rod hvor hvert punkt har

h�jst m b�rn.

Hvis hvert indre punkt har pr�cis m b�rn s�a er det et

fuldt m-�rt tr�.

Et 2-�rt tr� kaldes bin�rt.

I et ordnet bin�rt tr� kan et punkt have et venstre barn

og et h�jre barn.



Et bin�rt s�getr� er et ordnet bin�rt tr� hvor der i

hvert punkt st�ar et tal (eller et element fra en m�ngde

med ordning \<") p�a en s�adan m�ade at der for alle

punkter v g�lder:

tal i v's venstre undertr� < tallet i v < tal i v's h�jre

undertr�.



Procedure Hu�man (symboler ai med frekvenser wi,

i = 1; : : : ; n)

F := skov med n tr�er, der hver best�ar af et ai med

v�gt wi.

while F ikke er et tr�

begin

. T1 := tr� i F med mindst v�gt

. T0 := tr� i F med n�stmindst v�gt

. Erstat T0 og T1 i F med nyt tr�, der best�ar af T0,

. . T1, en ny rod r og kanter fra r til T0's m�rket 0

. . og fra r til T1's rod m�rket 1.

end.


