
Data compression (Huffman coding) 
 

Huffman coding is a lossless data compression algorithm. The idea is to 

assign variable-length codes to input characters, lengths of the assigned codes are 

based on the frequencies of corresponding characters. The most frequent character gets 

the smallest code and the least frequent character gets the largest code. 

 

There are mainly two major parts in Huffman Coding 

1. Build a Huffman Tree from input characters. 

2. Traverse the Huffman Tree and assign codes to characters. 

 

Steps to build Huffman Tree 

 

Input is an array of unique characters along with their frequency of occurrences and 

output is Huffman Tree.  

1. Create a leaf node for each unique character and build a min heap of all leaf nodes 

(Min Heap is used as a priority queue. The value of frequency field is used to 

compare two nodes in min heap. Initially, the least frequent character is at root) 

2. Extract two nodes with the minimum frequency from the min heap. 

  

3. Create a new internal node with a frequency equal to the sum of the two nodes 

frequencies. Make the first extracted node as its left child and the other extracted 

node as its right child. Add this node to the min heap. 

4. Repeat steps#2 and #3 until the heap contains only one node. The remaining node 

is the root node and the tree is complete. 

Let us understand the algorithm with an example: 

aaaaabbbbbbbbbccccccccccccdddddddddddddeeeeeeeeeeee

eeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

 character    Frequency 

     a             5 

      b             9 

       c               12 

       d                 13 

      e                16 

        f                         45 



Step 1. Build a min heap that contains 6 nodes where each node represents root of a 

tree with single node. 

Step 2 Extract two minimum frequency nodes from min heap. Add a new internal 

node with frequency 5 + 9 = 14.  

 

character             Frequency 

       c               12 

       d                  13 

 Internal Node (ab)          14 

       e                   16 

       f                   45 

Step 3: Extract two minimum frequency nodes from heap. Add a new internal node 

with frequency 12 + 13 = 25 

 

 

Now min heap contains 4 nodes where 2 nodes are roots of trees with single 

element each, and two heap nodes are root of tree with more than one node 

 character                   Frequency 

 Internal Node (ab)          14 

         e                16 

 Internal Node (cd)          25 

         f                    45 

 

 



Step 4: Extract two minimum frequency nodes. Add a new internal node with 

frequency 14 + 16 = 30 

 

 

Now min heap contains 3 nodes. 

 character            Frequency 

 Internal Node  (cd)        25 

 Internal Node (abe)            30 

        f             45  

Step 5: Extract two minimum frequency nodes. Add a new internal node with 

frequency 25 + 30 = 55 

 

 

 



Now min heap contains 2 nodes. 

character     Frequency 

       f         45 

Internal Node    55 

Step 6: Extract two minimum frequency nodes. Add a new internal node with 

frequency 45 + 55 = 100 

 

 

Now min heap contains only one node. 

character      Frequency 

Internal Node    100 

Since the heap contains only one node, the algorithm stops here. 

Steps to print codes from Huffman Tree: 
Traverse the tree formed starting from the root. Maintain an auxiliary array. While 

moving to the left child, write 0 to the array. While moving to the right child, write 1 

to the array. Print the array when a leaf node is encountered. 



 

 

The codes are as follows: 

character    code-word 

    f             0 

    c             100 

    d            101 

    a             1100 

    b             1101 

    e              111 

 

 

 

 



 ماذا يعني ترميز هوفمان؟

فرز القيم العددية من مجموعة  هو خوارزمية ترميز البيانات ضياع. تتضمن العملية  Huffman ترميز

، التي تضيف أدنى ترددين  Huffman وفقًا لترددها. يتم التخلص تدريجياً من األرقام األقل تكراًرا عبر شجرة

فض المستبعدين ، ويحل من القائمة المصنفة في كل "فرع" جديد. ثم يتم وضع المجموع أعلى قيمتي التردد المنخ

محلهما في قائمة الفرز الجديدة . في كل مرة يتم إنشاء فرع جديد ، فإنه يتحرك االتجاه العام للشجرة إما إلى اليمين 

)للقيم العليا( أو إلى اليسار )للقيم األدنى(. عند استنفاد القائمة التي تم فرزها واكتمال الشجرة ، تكون القيمة النهائية 

ذا كانت الشجرة قد انتهت برقم يسار ، أو إذا كانت قد انتهت على اليمين. هذه طريقة لتقليل الشفرة هي صفر إ

 .المعقدة إلى تسلسل أبسط وهي شائعة في ترميز الفيديو

 تعريف اخر :

ترميز متغير  ، حيث يعتمد علىالضغط غير الفاقد للبيانات يستخدم في  (Huffman coding :) ترميز هوفمان

.ظهورها احتمال بما يتناسب مع لرموز المصدر الطول
 
هذا الترميز عندما كان طالب  نديفيد هوفما طور 

 في ورقة بحث بعنوان 1952شره عام ون MIT دكتوراه في جامعة

  A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes   

 . طريقة إنشاء ترميز بفائض أصغري

هذه التقنية تعمل من خالل خلق شجرة ثنائية ويمكن تخزينها في مجموعة منتظمة، حيث يعتمدالحجم على عدد من 

  N الرموز

 :هي كما يلي  Huffmanلترميزالخطوات المحددة 

 .ترتيب تنازليرموز المصدر في  ( رتب احتمالت 1

أضف أصغر اثنين من االحتماالت وتابع هذه الخطوة ، ودائما وضع فرع االحتمال العالي على اليمين حتى  ( 2

 .1يصبح في النهاية االحتمال 

على طول المسار بالتتابع ، والنتيجة هي  1و  0لكل رمز مصدر ، وقم بتدوين  1ارسم مساًرا من االحتمال  ( 3

 .كلمة كود هوفمان لهذا الرمز

  1األيمن  و  0حدد المجموعة اليسرى من كل تركيبة كـ ( 4

 :رموز مختلفة 5حرفًا تتكون من  30ثال: سلسلة حالية مكونة من م

BABACAC ADADABB CBABEBE DDABEEEBB 

 :ت( لكل حرفاحسب أوالً عدد التكرارات )االحتماال (1

 الحرف    التكرار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9


 

أضف االثنين مع أقل عدد من التكرارات )االحتماالت( باعتبارها الشجرة الفرعية اليمنى واليسرى ، وكرر  (2

 .1هذه العملية حتى قيمة االحتمال هي 

 

 :7 لتصبح  4و  3المرة األولى: أضف قيم االحتمال األدنى 

 

 

 :12 لتصبح إلى النموذج 7و  5القيمتين المرة الثانية: تضاف أدنى 

 

 

 :18لتشكيل  10و  8المرة الثالثة: إضافة 



 

 :إلنهاء التركيبة 18و  12المرة الرابعة: أضف أدنى القيمتين 

 

 1والجانب األيمن مثل  0حدد الجانب األيسر من كل شجرة ثنائية كـ  3

 

 مسار حرف ، احصل على تشفير كل رمزعلى طول الجزء العلوي من الشجرة الثنائية لكل  4

 



 

  الحرف   التكرار  الكود  

 

من الواضح جدا انه  في شفرة هافمان يتم تخصيص عدد  بتات اقل للحروف ذات التكرار االعلى ، ويتم 

 .تخصيص بتات الكثر للحروف ذات االكرار القليل

 

 مثال اخر

 الرسالة  BCCABBDDABCCBBAEDDCC: 

  8   بقيمةيتم تمثيل كل حرف ASCII    بت  

  = عدد البتات في الحرف الواحدتكلفة الرسالة X عدد الحروف(  طول الرسالة( 

 

 بت.  160( = 20×  8وبالتالي ، فإن حجم الرسالة = )

 (مجموعات 8بتات فقط ) 3أحرف مميزة فقط والتي يمكن تمثيلها بـ  5بت عندما يكون لدينا  8باستخدام تمثيل 
 

 .بتات فقط 3أدناه كل حرف وتمثيله عندما نستخدم يوضح الجدول 

بت ولكن الرسالة المشفرة سيكون من الصعب فك  60=  3×  20يبدو أن التكلفة المتكبدة اآلن تتقلص إلى 

 115بتًا أخرى مما يجعل التكلفة اإلجمالية  15تشفيرها وبالتالي يجب إرسالها مع الجدول أعاله أيًضا مما سيكلفنا 

 .بت

  

 

 



 

 

 

 

 

 تستخدم الطريقة المذكورة أعاله رمًزا بحجم ثابت لكل حرف. 

 . الطول متغير ترميز تعتمد فهي ، هوفمان طرقية اما

 

 رتب الحروف الهجائية بترتيب متزايد من العد

 ادمج عقدتين صغيرتين لتشكيل عقدة جديدة 

 

   Step1:  أبجدية وقم بفرزها حسب ترددهاقم بإنشاء عقدة لكل 

 

 

 Step2: ادمج عقدتين بأقل تردد. ستكون قيمة العقدة األصلية هي مجموع القيم من كال العقدتين 

 

 

 

 

 

 

 

A 000 

B 001 

C 010 

D 011 

E 100 



 .نستمر في تكرار الخطوة الثانية حتى نحصل على الشجرة الثنائية

 

 

 

 

 

 تم الحصول على الشجرة بعد دمج جميع العقد

 



 

 

  في كل مرة تستدير فيها إلى اليسارإلى التمثيل  0أضف 

  إلى التمثيل في كل مرة تستدير فيها يمينًا 1أضف 

 

 

 

 

 

 

 .بت وهو ما يمثل انخفاًضا كبيًرا في التكلفة 52يتقلص الحجم اآلن إلى 

 

 

Example: 

Let obtain a set of Huffman code for the message (m1.....m7) with relative 

frequencies (q1.....q7) = (4,5,7,8,10,12,20). Let us draw the Huffman tree for the given 

set of codes. 

Step 1) Arrange the data in ascending order in a table. 

A 000 

B 10 

C 11 

D 01 

E 001 



4,5,7,8,10,12,20 

Step 2) Combine first two entries of a table and by this create a parent node. 

 
 

Step 3) 

A) Remove the entries 4 and 5 from the table and inert 9 at its appropriate 

position. 7,8,9,10,12,20 

Combine minimum value of table and create a parent node. 

 
 

B) Now remove the entries 7 and 8 from the table and insert 15 at its appropriate 

position. 9,10,12,15,20 

Combine minimum value of two blocks and create a parent node. 

 
 



C) Remove the entries 9 and 10 from the table and insert 19 at its proper 

position. 12,15,19,20. 

Combine minimum value of two blocks and create parent node. 

 
 

D) Remove the entries 15 and 12 from the table and insert 27 at its appropriate 

position. 19,20,27 

Combine minimum value of two blocks and create parent node. 

 
 

E) Remove the entries 19 and 20 from the table and insert 39 in the table. 27,39 

Combine minimum value of two blocks and create parent node. 



 
 

Step 4) Now assign left child as 0 and right child as 1 to encode the frequencies. 

 
 

Now, codes for the given frequencies are given below: 



 


