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De första 30 minuterna
Under de första 45 minuterna går vi igenom insättning och borttagning ur AVL-träd, som en
förberedelse inför lab2. Fokus bör vara på insättning, eftersom det är fokus i labben. Dock är det
bra att ta med borttagning också då det är en valbar del av labben.

Lektionen genomförs i samma stil som förra lektionen: presentera uppgifterna och låt studenterna
lösa den!

Exempel 1
Bygg gärna upp trädet genom att göra följande insättningar: 44, 35, 56, 50, 20, 10, 1 (rotation).

Genomför en borttagning så att en enkel högerrotation i rotnoden krävs för att återställa AVL-
egenskapen.

Fundera på vilken tidskomplexitet insättning/borttagning har. Vad kan vi säga om bästa och värsta
fall?

Exempel 2

Kontrollerar att rätt nod x väljs då delträden till y har samma höjd när ombalansering i z efter en
borttagning genomförs.

I detta fall är y ett högerbarn och därför ska x också vara det.
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De sista 25-30 minuterna
Uppgift 8 och 9 är intressanta att gå igenom. Börja gärna med uppgift 9, eftersom den tar ett tag
att rita upp, och därmed är bra att förbereda innan genomgången börjar.
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Svar på övningsuppgifterna

1.

Genomför en borttagning så att en dubbel vänster-högerrotation i rotnoden krävs för att
återställa AVL-egenskapen.

2.

Genomför en borttagning så att en enkel vänsterrotation i rotnoden krävs för att återställa
AVL-egenskapen.

3.

Genomför en borttagning så att en dubbel höger-vänsterrotation i rotnoden krävs för att
återställa AVL-egenskapen.
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Kontrollerar att rätt nod x väljs då delträden till y har samma höjd när ombalansering i z
efter en borttagning genomförs.

5.
Stack Kö

X U W V Y 1 2 1 2 1 3 3 Nej
Y U W X V Nej 2 1 1 2 1 3 3

6. (a) Lägg till nya element i en av stackarna, och hämta ut element ur den andra. Om ett
element ska hämtas och det inte finns ett element i ”ut”-stacken, lägg över alla element
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från ”in”-stacken.

(b) Bästa fall: O(1) värsta fall O(n).

(c) Amorterad körtid för alla operationer: O(1), eftersom varje element bara behöver flyttas
mellan stackarna en gång.

7. (a) Traversera längst till vänster i trädet

(b) Börja med att se om det finns några högerbarn till den nuvarande noden. I så fall, kör
find-min på höger delträd. Annars, traversera trädet mot roten tills vi hittar den första
noden som är större än oss, det vill säga, första noden till vilken noden vi kom från är
ett vänsterbarn.

8. Vi kan implementera detta ungefär som en vanlig uppslagning. Vi försöker helt enkelt hitta
den första noden som är större än priset, och på vägen ”upp” i rekursionen så räknar vi antalet
noder som är mindre än den vi just kom ifrån. Vi kan inte göra det genom att traversera
trädet och räkna (då skulle vi spräcka tidsbudgeten), utan vi måste i varje nod lagra hur
många barn som finns i det delträdet. Det kan vi göra utan att påverka tidskomplexiteten
för insättning.

Det finns många specialfall här. De kan man lista ut om man sätter sig ner och funderar.
Det viktiga här är idén att om man lagrar nodhöjderna i trädet kan man beräkna mycket
intressanta saker ganska effektivt! Detta är anledningen till att jag inte frågar efter pseudokod.

9.

Genomför en borttagning längre ned i ett träd som kräver tre ombalanseringar för att åter-
ställa AVL-egenskapen.
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Trädet har 33 noder innan borttagning och är ett minimalt exempel som kräver 3 ombalan-
seringar.
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