DUM 10 téma: Půlení intervalů
ze sady:

1

tematický okruh sady:

ze šablony:

10 – Algoritmizace a programování

Algoritmy a datové struktury
určeno pro:

1. a 2. ročník

vzdělávací obor:

18-20-M/01 Informační technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové systémy

vzdělávací oblast:

odborné vzdělávání

metodický list/anotace:

VY_32_INOVACE_10110ml.pdf

pomocné soubory:

set65535.txt, puleni_int.cpp

Velká výhoda PC při práci s daty – velká rychlost (dokáže vykonat velké množství
instrukcí za krátkou dobu – až miliardu instrukcí za sekundu!)

I. Jak velká jsou některá čísla?
a. 10 000 000 – počet obyvatel ČR
Seřaďme všechny obyvatele ČR do řady za sebe.
1 člověk zabere ….. m
tj ….. x 10 000 000 m = …………………… = ………….. km
Jak dlouhá řada to je? ………………………………………….
b. 300 000 000 – počet obyvatel USA
Kolik budeme potřebovat tabulí abychom napsali 300 000 000 jedniček?
Do jednoho řádku napíši …….. jedniček.
Do jednoho sloupce napíši …….. jedniček.
Na celou tabuli napíši …………… jedniček.
Celkem je potřeba …………. tabulí.
Tabule je dlouhá ….. m.
Dokázali bychom vydláždit cestu dlouhou ……… km.
c. Dohoda mezi králem a vědcem
Lakomý král nechtěl vědci zaplatit jednu sýpku obilí za nový vynález. Aby král „ušetřil“,
navrhl vědec, že stačí, když mu na šachovnici 8 x 8 políček vyskládá zrna obilí
následujícím způsobem:
Na první políčko dá jedno zrno, na druhé dvě na třetí čtyři a na každé následující
dvojnásobný počet oproti předchozímu poli.
Kolik obilí bude muset král vědci dát?
Na poslední políčko musí dát ….. zrn tj cca …………………………………………..
1 zrno má rozměr …. x …. x …. mm = ……………… m3.
Celkem musí dát ………………… m3 obilí.
Jak byste si takovou velikost představili v reálném světě?
…………………………………………………………..
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II. Vyhledávání v datech
Mějme pražský telefonní seznam, který obsahuje 1 000 000 telefonních čísel.
Jak dlouho bych vyhledával jedno konkrétní číslo?
Jak dlouho bych vyhledával jednoho konkrétního člověka?
a. Hledání konkrétního čísla
……………………………………………………………………………
Musím přečíst ……………… čísel.
Přečtení jednoho čísla mi zabere …… s.
Celkový čas bude …………….. s = …………….. hod = ………. dnů.
b. Hledání konkrétního člověka
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Jaký odhadujete čas vyhledávání (dle vlastní zkušenosti)? ……………………………..

III. Hledání v setříděném seznamu
Proč bylo nalezení konkrétního člověka rychlejší než nalezení konkrétního čísla?
……………………………………………………………………………………
Algoritmus:
Vstup:
Výstup:

Setříděný seznam čísel.
Číslo, které chceme vyhledat.
Číslo se nachází / nenachází v seznamu.

a. Od začátku do konce
Procházíme celý seznam od začátku do konce a zjišťujeme, zda se konkrétní číslo nalézá
v tomto seznamu.
Počet kroků je …………………………………………………….
b. Půlení intervalů

1 3 5 9 12 15 16 18 20 25 29 35 45 51 52
Nachází se číslo 12 v tomto seznamu?
Nachází se číslo 32 v tomto seznamu?
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IV. Vyzkoušejte
Program puleni_int.exe vyhledává zadané číslo v setříděném seznamu, který je uložený
v souboru set65535.txt.
1) Otevřete si soubor set65535.txt a zvolte si číslo, které se nachází v seznamu, a číslo, které se
v seznamu nenachází. Spusťte program puleni_int.exe a ověřte, zda vypisuje pravdivou
informaci.
2) Pozorujte, kolik program udělá kroků, než nalezne hledané číslo. Jaký je maximální a
minimální počet kroků? Za jakých okolností potřebujeme maximální počet kroků?
3) Pozorujte, jak se mění indexy prvního a posledního prvku. Co mají tato čísla společného?

V. Rozbor algoritmu
(Mějme pomocné proměnné min – index prvního prvku, max – index posledního prvku)

1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
a. ……………………………………………
b. ……………………………………………
i. ……………………………………
ii. ……………………………………
Složitost algoritmu (a – počet porovnání, n – počet čísel v seznamu):
1 porovnání
….. čísel
2 porovnání
….. čísel
3 porovnání
….. čísel
4 porovnání
….. čísel
5 porovnání
….. čísel
a porovnání
….. čísel
n = ……………
a=?
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