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Vyhledávání v poli
Problém

Vstup: Máte zadáno pole celých čísel, nebo jakýchkoliv jiných prvků, které lze nějak rozumně 
porovnávat.

Dále máte zadán prvek, který se může vyskytovat v tomto poli.
Úkol: Máte najít algoritmus, který prohledá toto pole a ohlásí, zda se v něm hledaný prvek 
vyskytuje.

Nyní podrovněji

Máme zadáno pole - tzn. homogenní datovou strukturu, u které máme přístup k libovolné její 
položce v konstantním čase na základě indexu.
Prvky se dají porovnávat - tzn. pro dva libovolné prvky můžeme říci, zda jsou si rovny, nebo nikoliv. 
Zajímá nás pouze to, zda prvek v poli je nebo ne - Zjištění pozice, nebo počtu výskytů apod... se 
dosáhne „drobnou" úpravou základních alg.

Co nás zajímá?

U vyhledávacích algoritmů nás zajímá, podobně jako u jiných, jejich složitost. Čili jak roste 
výpočetní čas (doba trvání algoritmu), když zvyšuji požadavky (rozsah vstupních dat).
Složitost vyhledávání se zapisuje jako funkce, která nám říká, kolik musíme udělat elementárních 
operací nad zadanými daty, abychom mohli uživateli s jistotou říci, zda se hledaný prvek v poli 
vyskytuje nebo ne.
U vyhledávání bývá zvykem za tuto operaci považovat porovnání dvou prvků, čili jinými slovy 
řečeno, složitost nám zde říká kolik musíme udělat porovnání, abychom nalezli hledaný prvek.

Naivní vyhledávání

Základní myšlenka:



Mám pole prvků a u pole znám jeho velikost.
Projdu tedy toto pole pomocí cyklu se známým počtem opakování a u každého prvku se zeptám, 
zda není roven tomu hledanému.

Výhody:

Nejsou potřeba žádné předchozí úpravy pole.

Nevýhody:

Hrubá síla

Kód:

public static boolean naive (int[] array, int search) {
  boolean find = false;
  for (int i = 0; i < array.length; i++) {
    if (array[i] == search) {
      find = true;
      }
    }
   return find;
  }

Složitost :

Minimum1 = N;

Maximum1 = N;

Prumer1 = HMinimum1 + Maximum1L ê 2

N

Výsledek :

Průměrně uděláme N porovnání, ale bohužel vždy N, i když prvek nenajdeme, ale stejně tak i když 
ho najdeme na prvním místě v poli. Protože nás zajímá pouze to zda prvek je nebo není v poli, tak 
je zbytečné v případě nalezení dál procházet pole.

Vyhledávání bez zarážky

Základní myšlenka:

Nebudu vždy prohledávat celé pole, ale skončím jakmile jsem nalezl prvek.
K tomuto použiji cyklus s neznámým počtem průchodů.

Výhody:

Nejsou potřeba žádné předchozí úpravy pole.

Nevýhody:

Dva testy v každém kroku.

Kód:

public static boolean withoutStop(int[] array, int search) {
boolean find = false;

    int i = 0;
    while((i < array.length) && (find == false)) {
    if(array[i] == search) {
        find = true;
        }
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    i++;
    }
    return find;
}

Složitost :

Minimum2 = 2;

Maximum2 = 2 N;

Prumer2 = HMinimum2 + Maximum2L ê 2

1

2
H2 + 2 NL

Výsledek :

Nyní již neprocházíme vždy celé pole, ale přesto průměrně uděláme N+1 porovnání, což je dokonce 
horší než předchozí.

Vyhledávání se zarážkou

Základní myšlenka:

Protože ve chvíli kdy spouštím vyhledávání, znám hledaný prvek, přidám nakonec pole ještě jeden 
prvek, jehož hodnota je rovna hledanému.
Poté prohledávám, ale již kontroluji pouze to, zda jsem nalezl hledaný prvek - protože ho vždy 
najdu.
Nakonec je nutné provést test, kde byl prvek nalezen, pokud to bylo až na konci pole, pak v původ-
ním poli nebyl.

Výhody:

Jeden test v každém kroku.

Nevýhody:

Nutná úprava pole - přidání hledaného prvku nakonec. 

Kód:

public static boolean withStop(int[] array, int search) {
int[] newArray = new int[array.length+1];

    System.arraycopy(array, 0, newArray, 0, array.length);
    newArray[array.length] = search;
    
    boolean find = false;
    int i = 0;
    
    while (find == false) {
    if(newArray[i] == search) {
        find = true;
        }
        i++;
 }
    if(i == newArray.length) {
    return false;
    } else {
    return true;
    }
}

Search.nb     3



Složitost :

Minimum3 = 2;

Maximum3 = N + 1;

Prumer3 = HMinimum3 + Maximum3L ê 2

3 + N

2

Výsledek :

Zde už se se složitostí dostáváme na lepší výsledek, než v předchozím. Je třeba uvědomit si, že 
toto vylepšení se vyplatí v případě že máme k dispozici strukturu, kde je snadné přidání prvku na 
konec, ne jako zde kopírování pole.

Binární vyhledávání

Základní myšlenka:

V seřazeném poli se podívám na prostřední prvek, pokud je to ten který hledám - končím.
Pokud ne, tak zjistím zda prvek který hledám je menší, nebo větší jak ten který byl uprostřed - dále 
postup opakuji už jen v příslušné polovině pole.

Výhody:

Nejrychlejší způsob vyhledávání. V každém kroku odpadne polovina z prohledávané části pole.

Nevýhody:

Musíme mít pole seřazené podle velikosti.

Kód:

public static boolean binary(int[] array, int search) {
int l = 0;

    int r = array.length-1;
    do {
    int c = (l+r)/2;
        if(array[c] == search) {
        return true;
        } else if(array[c] > search) {
        r = c-1;
        } else {
         l = c+1;
        }
    }while(l <= r);
    return false;
}

Složitost :

Minimum4 = 1;

Maximum4 = Log@2, ND;

Prumer4 = HMinimum4 + Maximum4L ê 2

1

2
1 +

Log@ND

Log@2D

Výsledek :

Jak je vidět ze složitosti vyhledávání je velmi rychlé.
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Jak je vidět ze složitosti vyhledávání je velmi rychlé.
V každém kroku, pokud není prvek nalezen, odpadne polovina prvků z prohledávané části pole.

Závěrečné porovnání :

Na závěr ještě porovnejme grafy složitostí abychom graficky potvrdili to co již víme. Tedy asymp-
toticky složitější funkce rostou rychleji.

naive = Plot@Prumer1, 8N, 1, 100<,

PlotLegends → "Expressions", PlotStyle → RGBColor@255, 0, 0DD;

withoutStop = Plot@Prumer2, 8N, 1, 100<, PlotLegends → "Expressions",

PlotStyle → RGBColor@0, 255, 0DD;

withStop = Plot@Prumer3, 8N, 1, 100<, PlotLegends → "Expressions",

PlotStyle → RGBColor@0, 0, 255DD;

binary = Plot@Prumer4, 8N, 1, 100<, PlotLegends → "Expressions",

PlotStyle → RGBColor@0, 0, 0DD;

Show@8naive, withoutStop, withStop, binary<D
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Zdroje
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Plot.html
http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/Show.html
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