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PLANEN FOR I DAG

• Generelt om trær

• Binære trær

• Binære søketrær
– Traversering

• Dybde først

• Bredde først

– Rød-svarte trær

• Heaps

• KAHOOOOOOOT



HVA ER ET TRE?

• Du får utdelt en urettet graf – hvordan vet du om grafen representerer et tre?

– Den er sammenhengende og asyklisk

• Du får utdelt en rettet graf – hvordan vet du om grafen representerer et tre?

– Finn noden med inngrad = 0 (hvis flere/ingen: grafen er ikke et tre)

– Hvis du kan nå alle nodene fra denne noden, uten å møte på en node du har besøkt før, er grafen et 
tre



NOEN DEFINISJONER
• Rotnode

– Eneste node i treet uten forelder

• Subtre

– Enhver node i et tre er rotnoden i sitt eget subtre

• Løvnode

– En løvnode er en node som ikke har noen barn.

– Det betyr at den peker til null 

– I boka: external node

• Dybde (depth)

– Antall «steg» unna rotnoden (hvor mange kanter opp til rotnoden)

• Høyde (hight)

– Høyden til treet er maxdybden (dybden til noden med mest dybde)

- Hvilken node er 
rotnoden?

- A
- Hvilke(n) node(r) er 

løvnoder?
- B, D

- Hva er dybden til C?
- 1

- Hva er høyden til treet?
- 2



BINÆRE TRÆR

• Binære trær er trær der hver node har maks 2 barn

• De binære trærne vi har vært gjennom i dette emnet er

– Binære søketrær

– Heaps



BINÆRE SØKETRÆR
• I tillegg til den generelle regelen for binære trær (enhver node har maks 2 barn), 

gjelder følgende regler:

– For enhver node i treet:

• Har venstre barnenode mindre verdi enn noden selv.

• Har høyre barnenode større enn eller lik verdi som noden selv.

• Vi håper at denne regelen gjør at treet er nogen lunde (hilsen mormor) 
balansert

• Hva er høyden til et binært søketre i best case?

– log(n)

• Hva er høyden til et binært søketre i worst case?

– n



TRAVERSERING AV BINÆRE 
SØKETRÆR
• I dette emnet har vi sett på:

– Dybde først søk (Depth first search)

– Bredde først søk (Breadth first search) 



DEPTH FIRST SEARCH
• I dybde først søk, kommer man raskt ned til løvnodene

• Denne brukes selvsagt til mer enn å traversere binære søketrær, brukes til alle typer grafer

• Man kan gjøre dette på tre måter:

– Inorder (Left, middle, right)

– Preorder (Middle, left, right)

– Postorder (Left, right, middle)

• Fremgangsmåte (for å traversere hele treet):

– Start i roten 

– Hvis noden vi ser på == null, returner

– Marker noden som besøkt

– Kall metoden rekursivt på de to barnenodene



BREADTH FIRST SEARCH
• Denne algoritmen gjør at vi får en lagvis traversering (av treet/grafen)

• Vi besøker en node, og så besøker vi alle nodens barn før vi går lenger ned i 
treet

• Fremgangsmåte:

– Vi legger roten inn i en kø

– Mens køen ikke er tom:

• Vi henter et element ut av køen

• Vi besøker elementet

• Vi legger barna til elementet inn i køen (gitt at de ikke er NULL)



INNSETTING I BINÆRT SØKETRE
• Fremgangsmåte:

– Start i roten

– Er verdien til den nye noden større enn noden vi er i?

• Gå til høyre

– Er verdien til den nye noden mindre enn noden vi er i?

• Gå til venstre

– Ny node skal inn der det er en NULL-peker

• Hva er tidskompleksiteten for en innsetting?

– Best case: O(logn)

– Worst case: O(n)



SLETTING AV ELEMENT I BINÆRT 
SØKETRE
• 3 Scenarioer:

1. Noden som skal slettes er en løvnode

2. Noden som skal slettes har ett barn

3. Noden som skal slettes har to barn

1. Her er det også to scenarioer



1. NODEN ER EN LØVNODE
• Node 3 skal slettes fra treet
• Sett forelderens (riktige) barnepeker til NULL



2. NODEN HAR ETT BARN
• Node 2 skal slettes
• Sett forelderens (riktige) barnepeker til å være 

nodens barn.



3. NODEN HAR TO BARN
• Gå til nodens HØYRE subtre og finn noden med MINST verdi

• ELLER gå til nodens VENSTRE subtre og finn noden med STØRST verdi 

• HVIS DENNE NODEN ER EN LØVNODE (A):

– Erstatt noden som skal slettes med denne noden

• HVIS DENNE NODEN HAR ETT BARN (B):

– Erstatt denne noden med sitt eget barn

– Erstatt noden som skal slettes med denne noden



• Hva er tidskompleksitet for å slette en node?
– Ettersom det er så mange scenarioer, er det litt vanskelig å si

– Generelt:

• Worst case: O(n)

• Best case: O(logn) (kan selvsagt være heldig)



RØD-SVARTE TRÆR
• Dette er en type binært søketre som har noen spesielle tilleggsregler:

1. Roten skal være svart

2. Alle NULL-noder er svarte

3. Alle noder er røde når de settes inn

4. Det er ikke lov å ha to røde noder etter hverandre

5. Det må være likt antall svarte noder fra roten og ned til enhver NULL-node

• Dersom vi setter inn en node, og vi bryter en/flere av disse reglene, må vi gjøre noe!



INNSETTING I RØD-SVART TRE
1. Noden settes inn som i et vanlig, binært søketre

2. Noden markeres rød

3. Hvis forelderen er svart, er vi ferdige.

4. Hvis forelderen er rød:
1. Vi finner nodens tante

– Hvis tanten er rød:

1. Vi markerer bestefar som rød, og tante og forelder svarte

– Hvis tanten er svart (husk at NULL-pekere regnes som svarte):
1. Vi må gjøre en eller flere rotasjoner

5. I alle tilfeller, avslutter vi med å markere roten som svart

• Honestly, dette er en dobbeltime i seg selv så her er en skikkelig bra video:
– https://www.youtube.com/watch?v=v6eDztNiJwo

• Kan være greit å se denne først (introduksjon til alle typene rotasjoner):
– https://www.youtube.com/watch?v=M0Y3kDuyUCU

https://www.youtube.com/watch?v=v6eDztNiJwo
https://www.youtube.com/watch?v=M0Y3kDuyUCU


HEAPS
• En heap er et tre som er representert med et array

• Vi har ingen node-objekter, ingen barnepekere 
• Nodenes plassering i forhold til hverandre i arrayet beskriver deres forhold i treet
• Brukes stort sett som prioritetskøer

• Min-heap
– «roten»/første indeks i arrayet er alltid minst 

– Enhver node er mindre enn sine barn

• Max-heap
– «roten»/første indeks i arrayet er alltid størst

– Enhver node er minst like stor som sine barn

• For å gjøre det lettere å finne foreldre/barn, 

lar vi gjerne første indeks være 1
• For å finne forelderen til element på indeks i:

– Forelder = i / 2

• For å finne barna til element på indeks i:
– Venstre barn = i * 2

– Høyre barn = (i * 2) + 1



INNSETTING I HEAP
• (Bruker en maks-heap her)

• Sett elementet inn på første ledige indeks (altså bakerst i arrayet)

• Finn forelderen

• Mens elementet er større enn forelderen sin:

– Bytt plass på elementet og forelderen

– Finn ny forelder

• Hva er tidskompleksiteten for innsetting i heap?

– O(logn)



UTHENTING AV ELEMENT («POP»)
• Vi «pop»-er alltid fra starten av arrayet

• (Bruker en maks-heap her)

• Ta vare på elementet på første indeks (X)

• Flytt det siste elementet i arrayet (Y) til starten av arrayet

• Finn det største barnet

• Mens dette barnet er større enn Y:

– Bytt plass på Y og barnet

– Finn det nye, største barnet

• Returner X

• Hva er tidskompleksitet for «popping» av element i heap?

– O(logn)



KAHOOOOOOOOOOOOT :D
• Husk å skrive noen greier på tavlen først, Christine

• https://create.kahoot.it/share/894bcc41-c66b-4881-bd14-01994edf71ab

• (hvis linken over er teit)

– https://play.kahoot.it/v2/?quizId=894bcc41-c66b-4881-bd14-01994edf71ab

https://create.kahoot.it/share/894bcc41-c66b-4881-bd14-01994edf71ab
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=894bcc41-c66b-4881-bd14-01994edf71ab


LINKER TIL GOOD STUFF

• Koselig indisk mann som forklarer sletting av noder fra binære søketrær:

– https://www.youtube.com/watch?v=gcULXE7ViZw

• Introduksjon til rotasjoner i binære søketrær:
– https://www.youtube.com/watch?v=M0Y3kDuyUCU

• Eksempler med innsetting i rød-svarte trær (inkl rotasjoner osv):

– https://www.youtube.com/watch?v=v6eDztNiJwo

• Eksentrisk fyr som snakker om heaps:

– https://www.youtube.com/watch?v=WCm3TqScBM8

https://www.youtube.com/watch?v=gcULXE7ViZw
https://www.youtube.com/watch?v=M0Y3kDuyUCU
https://www.youtube.com/watch?v=v6eDztNiJwo
https://www.youtube.com/watch?v=WCm3TqScBM8

