DUM 11 téma: Bubble sort
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_10111ml.pdf

pomocné soubory:

bubble.cpp, nest10.txt, neset100.txt

Data třídíme, abychom (doplňte) ..................................................................................
Třídění dat se často používá, a proto je tato oblast detailně prostudovaná (existuje řada
algoritmů).

I. Řazení dat
a. Problém
Chceme setřídit data, kde každé dva prvky lze mezi sebou porovnat.
Úlohu si zjednodušíme na řazení celých čísel, která budou uložena v poli.
b. Třídící algoritmus
Vstup:
Pole čísel.
Výstup:
Setříděné pole čísel.
c. Značení
n – počet čísel
p(n) – počet porovnání k seřazení n čísel
d. Příklad
Vstup:
12 3
7
14

5

4

9

11

Výstup:
3
4

9

11

12

14

5

7

II. Insert sort
e. Základní myšlenka
Pokud je pole čísel setříděné, pak platí:
Na první pozici (nejvíce vlevo) bude .......................... číslo.
Na druhé pozici bude ................................................... číslo.
Obecně: Na k-té pozici bude ...................................................... číslo.
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f. Popis algoritmu
Nalezni .......................... prvek a přesuň ho na ............... pozici.
Hledej od druhé pozice, nalezni .................. prvek a přesuň ho na .................. pozici.
Obecně: Hledej od .............. pozice, nalezni........................... prvek a přesuň ho na ......................
pozici.
g. Příklad a odvození časové náročnosti
12 3
7
14 5
4
9
11

Na nelezení nejmenšího prvku potřebuji ................ porovnání.
Na nelezení druhého nejmenšího prvku potřebuji ................ porovnání.
…
Na nelezení posledního nejmenšího prvku potřebuji ................ porovnání.
Musím provést součet _________________________________________________________
Celkový počet porovnání p(n)=

III. Bubble sort (Bublinkové třídění)
a. Základní myšlenka
Algoritmus je založen na porovnávání dvou sousedních prvků. Předpokládejme, že
chceme čísla seřadit od nejmenšího po největší, potom platí:
Pokud jsou čísla setříděná, potom pro libovolná dvě sousední čísla platí
_____________________________________________________________________
Obráceně: Pokud pro každou dvojici sousedních čísel platí, že ___________________
potom _______________________________________________
b. Popis algoritmu
Pokud jsou sousední prvky ve správném pořadí, nic neděláme.
Pokud sousední prvky nejsou ve správném pořadí, prohodíme je.
c. Příklad a odvození časové náročnosti
Aplikujte několikrát tento postup na následující pole čísel:
12 3
7
14 5
4
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Platí: ______________________________________________________________________
V prvním průchodu udělám ............. porovnání.
Ve druhém průchodu udělám ............. porovnání.
…
Celkový počet porovnání p(n)=
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d. Vývojový diagram

a. Vývojový diagram
Pomocné soubory: bubble.cpp
neset10.txt
neset100.txt
Jádro programu:
for(i=0;i<N-1;i++){
for(j=0;j<N-1;j++){
if(pole[j]>pole[j+1]){
pom=pole[j];
pole[j]=pole[j+1];
pole[j+1]=pom;
}
}
}
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