
7  הרצאה 

:AVLבאלגוריתם ההוספה לעץ 

. מוסיפים את הצומת כמו לעץ חיפוש בינארי1

. מטפסים למעלה החל מהאבא של הצומת ועד לשורש2
   מעדכנים גורמי איזון ומבצעים גלגול אחד לכל היותר

   אם יש צורך.

. בשלב הטיפוס למעלה:3
 משנים את 0    אם נתקלים בצומת שגורם האיזון שלה היה 

- וממשיכים לטפס למעלה.1+ או 1    גורם האיזון ל- 
    

-1+ או 1    אם נתקלים בצומת שגורם האיזון שלה היה 
    אז יש שתי אפשרויות:

    
 0    אם מגיעים מהכוון הטוב משנים את גורם האיזון ל- 

    ועוצרים.
    

   אם מגיעים מהכוון הגרוע (דהינו שגורם האיזון הופך
-) אז קוראים לצומת הזאת צומת בעיתית2+ או 2    להיות 

    מבצעים גלגול סביב הצומת הבעיתית ועוצרים.

    במקרה של גלגול סביב הצומת הבעיתית את סוג הגלגול
ונים החל מהצומת הבעיתית    קובעים לפי שני צעדים ראש

    לעבר הצומת שהוספנו: 
    

LL    אם הלכנו שמאלה שמאלה אז זה גלגול 
LR    אם הלכנו שמאלה ימינה אז זה גלגול 

RR    אם הלכנו ימינה ימינה אז זה גלגול 
RL    אם הלכנו ימינה שמאלה אז זה גלגול 
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 מסובבים ימינה סביב הצומת הבעיתיתLLבגלגול 
שומרים על כל הקשרים הקימים ויש קשר אחד חדש (מסומן
בקו מקוקו בציורים שבחוברת). כדי לקבל את הקשר החדש

הולכים מהצומת הבעיתית אחד שמאלה ואחד ימינה ואת
הצומת שמגיעים אליה מחברים לצומת הבעיתית.

 מסובבים שמאלה סביב הצומת הבעיתיתRRבגלגול 
שומרים על כל הקשרים הקימים ויש קשר אחד חדש (מסומן
בקו מקוקו בציורים שבחוברת). כדי לקבל את הקשר החדש

הולכים מהצומת הבעיתית אחד ימינה ואחד שמאלה ואת
הצומת שמגיעים אליה מחברים לצומת הבעיתית.

 מתקבל כתוצאה משני גלגולים:LRגלגול 
 סביב הבן השמאלי של הצומתRRקודם עושים גלגול 

 סביבLLהבעיתית, לאחר מכן (על התוצאה) עושים גלגול 
הצומת הבעיתית.

 מתקבל כתוצאה משני גלגולים:RLגלגול 
 סביב הבן הימני של הצומת הבעיתית,LLקודם עושים גלגול 

 סביבRRלאחר מכן (על התוצאה) עושים גלגול 
הצומת הבעיתית.

:AVLבאלגוריתם ההוצאה לעץ 

. מוציאים את הצומת כמו מעץ חיפוש בינארי1

. מטפסים למעלה החל מהאבא של הצומת שהוצאנו2
   ועד לשורש מעדכנים גורמי איזון ומבצעים גלגולים אם צריך.

   במקרה של הוצאה יתכנו שיהיו הרבה גלגולים (לעומת זה
   בהוספה יתכן רק גלגול אחד).

. בשלב הטיפוס למעלה:3
 משנים את 0    אם נתקלים בצומת שגורם האיזון שלה היה 

- ועוצרים.1+ או 1    גורם האיזון ל- 
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-1+ או 1    אם נתקלים בצומת שגורם האיזון שלה היה 
    אז יש שתי אפשרויות:

    
 0    אם מגיעים מהכוון הטוב משנים את גורם האיזון ל- 

    וממשיכים לטפס כלפי מעלה.
    

   אם מגיעים מהכוון הגרוע (דהינו שגורם האיזון הופך
-) אז קוראים לצומת הזאת צומת בעיתית2+ או 2    להיות 

    מבצעים גלגול סביב הצומת הבעיתית ואז או שעוצרים
    או שממשיכים לטפס למעלה, תלוי מה קרה אחרי הגלגול:

   
 ממשיכים לטפס למעלה1    אם אחרי הגלגול הגובה ירד ב- 

    אם אחרי הגלגול הגובה נשאר כמו שהיה עוצרים.

    במקרה של גלגול סביב הצומת הבעיתית את סוג הגלגול
ונים החל מהצומת     בהוצאה קובעים לפי שני צעדים ראש

    הבעיתית לעבר העלה העמוק ביותר בצד שלא הוצאנו
    ממנו את הצומת. (בניגוד להוספה ששם מסתכלים לעבר

    הצומת שהוספנו, בהוצאה מסתכלים לצד השני מהצד
    שבו נמצא הצומת שהוצאנו).

LL    אם הלכנו שמאלה שמאלה אז זה גלגול 
LR    אם הלכנו שמאלה ימינה אז זה גלגול 

RR    אם הלכנו ימינה ימינה אז זה גלגול 
RL    אם הלכנו ימינה שמאלה אז זה גלגול 
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