
En stack



Olika former av abstraktion
Definitionsabstraktion:

Gå från ...if x > 10 then ... else ...

Till
 val maxNumber = 10

   ...if x > maxNumber then ... else ...

Procedurabstraktion:

Gå från ... 6+3*6*6 ...

Till
 fun foo(x) = x+3*x*x

   ... foo(6) ...

(egentligen är detta definitionsabstraktion också)

Dataabstraktion:

Gå från fun invert(x,y) = (y,x)

Till
 fun invert(x) = makeQ(1,1) // x



Nackdel med abstrakta datatyper (i ML...)

Utan dataabstraktion:

fun foo(Void) = ...
  | foo(Bt(v,L,R)) = ... L ...

Med dataabstraktion:

fun foo(T) = 
  if isEmptybTree(T) then
    ...
  else
    ... left(T) ...



Invarianter för datarepresentation

Första representionen av rationella tal (x,y):

y≠0

Andra representionen av rationella tal (x,y):

y>0, största gemensamma delare av |x| och y  = 1.

Andra representationen av köer Queue(x,y):

x får inte vara [] om inte kön är tom (y är också []).

Binära sökträd:

Alla noder i vänster delträd måste ha lägre värden än 
rotnoden.
Alla noder i höger delträd måste ha högre värden än 
rotnoden.
Detta skall gälla även för alla delträd.

Primitiverna för en abstrakt datatyp måste se till att 
invarianterna alltid är uppfyllda.



Sökning i listor:

[1,3,9,6,4,7]

Att hitta ett element tar O(n) tid – i genomsnitt måste halva 
listan sökas igenom.

Binära sökträd
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För varje nod i trädet:

Varje vänstergren har noder med mindre värden än den 
givna noden.
Varje högergren har noder med högre värden än den givna 
noden. 



Sökning i binära sökträd:
Sök efter 6.
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Om trädet är fullständigt (”complete”) eller åtminstonde 
hyfsat välbalanserat så är söktiden O(log n)

Problem med sökträd:
Skall man lägga in/ta bort ett värde från trädet måste man 
se till att man fortfarande har ett giltigt sökträd. Med en lista 
är det bara att göra!

Tabeller:
Låt listan/sökträdet innehålla par (nyckel,tabellvärde) och 
definiera ordning mellan paren som ordning mellan nycklar.



Insättning av 5:
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Borttagning av 7:
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