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Hejsan.

Jag har sett att det finns ett litet, men dock betydande problem som ni kan stöta på som jag
gärna förklarar lite närmare så att ni skall slippa strul med detta om det råkar dyka upp.

Jag antar att även assistenterna kan ha nytta av detta mail då det är ovanligt att man sett eller
tänkt på detta tidigare. :-)

För er som skall bli lärare senare kan det vara bra att veta att det jag tar upp nedan förstås inte
är ingångstanken när man börjar med detta i lågstadiet, men kanske intressant att ha med sig i
gymnasiet eller i högstadiet. Ni kan gärna höra av er om ni vill prata om just detta. :-)

Det handlar om "typomvandling" kontra "avrundning" från "Float" till "Integer".

Man kan som ni nu bör ha upptäckt göra på olika sätt när man typomvandlar mellan olika
datatyper. Det enklaste var det vi pratade om tidigt på FÖ med "Integer(F)" som alltså ger ett
värde utifrån F-värdet som är en heltalsrepresentation. Andra varianter är med attribut som t.ex.
"Integer'Value(S)" där man tar innehållet i strängen "beräknar" ett heltalsvärde eller
"Character'Pos(C)" som vi pratade om på FÖ3. Det finns flera modeller av hur man gör dessa
som ni märkt.

Om vi tittar lite djupare på vad typomvandling innebär  är det INTE avrundningar eller liknande
utan det är istället så att man tittar på innehållet i de "bitar" (ettor och nollor) som värdet har
och sen "tolkas detta om" till den nya datatypen. I vissa fall kan man nästan tro att det är
avrundningar som sker, men så är alltså inte fallet helt säkert.

När man pratar om avrundningar är detta ett begrepp som rent "matematiskt" är definierat på
det sätt som respektive avrundning är gjord för (t.ex. "Float'Floor" avrundar nedåt till närmaste
heltalsvärde). I grundskolan finns det många lärare som lär ut att man avrundar tal och att det
finns EN modell som är den rätta. Detta är dock inte helt sant. Det finns flera sätt som är rätt
och detta gör att det beror på vilken modell som är implementerad i datorn vad som blir
resultatet av avrundningar i vissa fall.

Jag börjar med ett par olika fall av "definitioner" som kan finnas för avrundning (som man borde
kunna som lärare i grundskolan, men som ofta inte riktigt syns där). Det väsentliga i dessa är
när man ligger precis mitt emellan de två heltal man skall försöka avgöra vilket man skall
avrunda till (t.ex. 0.5 ligger mitt emellan 0 och 1).

1. Det vanligast förekommande fallet som lärs ut i grundskolan är att man alltid avrundar
"uppåt" (eller möjligen väljer man alltid "nedåt") om man hamnar mitt emellan. Detta ger ju
en enkel definition som gör att man lätt kommer vidare, MEN det finns lite problem med
dessa två varianter.
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2. Man avrundar till det tal som är "udda" (eller "jämnt"). D.v.s. om man är på 0.5 och man
väljer att avrunda till "udda" ger det alltså 1 och samma resultat blir det då för 1.5 förstås.
Detta är en mer besvärlig definition då det innebär att man måste ha koll på vad som är
udda och jämnt. Inte lika lätt för en elev i grundskolan som den första punkten och
antagligen därför det inte ens längre tänks på.

Man kan tänka sig andra avrundningsmodeller också, men jag stannar där. Det är iallafall 4 olika
definitioner redan och jag kan direkt säga att jag fick lära mig i grundskolan för MÅNGA år sen
att man skulle avrunda till närmaste jämnt heltal om man hamnade mitt emellan. På två andra
skolor i samma stad hade man de två varianterna "alltid uppåt" respektive "alltid nedåt". Jag ser
detta som lite kul kuriosa. Hoppas ni gör det också. OBS! Ingen hade ju fel egentligen.

Ni som nu går på universitetet har dock en massa mer saker att tänka på och kan mer och nu
kommer finessen med alternativ 2 ovan. Om man t.ex. vill beräkna medelvärdet av en MASSA
(låt säga N stycken) avrundade flyttal (d.v.s. att flyttalen först är avrundade och sen summerade
innan man beräknar medelvärdet) kommer medelvärdet att bli "galet". Vi kan ta som exempel
att vi alltid har flyttal som ligger exakt mitt emellan två heltal. Alla dessa kommer då att
avrundas "uppåt" och summan blir alltså 0.5*N högre än det "exakta medelvärdet". Om man
istället skulle använt definition 2 ovan skulle detta inte bli lika illa.

OBS! Detta ger effekter först när man ser stora datamängder, men det är idag inte konstigt med
stora datamängder eller hur. Viktigt att veta att det alltså inte är säkert att avrundning är något
som följer just den definition du lärde dig i grundskolan.

I vår kurs är vi förstås inte ute efter att "underkänna" er för att ni gjort saker som är logiskt
korrekta, men råkar falla på små saker som ligger djupt inne i datorn. Det vi dock vill är att ni
skall vara medvetna om problem som kan uppstå. I detta fall kommer vissa testfall kanske inte
att klaras av i automaträttningen om man gör en "typomvandling" istället för en "avrundning"
och då blir det mer jobbigt.

OBS! Testfallen i våra uppgifter är inte satta för att ställa till det, men på samma sätt som den
interna representationen av "Float" ger upphov till "avrundningsfel" ger detta med
"typomvandlingar" detta.

För att knyta ihop påsen vill jag ge er följande för att ni skall klara er bättre och fortare.

Om det står något som "avrundning" i uppgifter: Använd attributen till "Float" som
avrundar uppåt, nedåt eller till närmaste heltal (fortfarande dock med "Float" som
resultat).

Om det står typomvandling, typkonvertering eller iallafall inte står något om
avrundning, i uppgiften: Använd endast typomvandlingsmetoderna (lite olika
beroende på vilka typer man går mellan).

Om det är någon som råkat ut för just ovanstående och t.ex. använt "+0.5" och sen använt
typomvandling för att "avrunda uppåt" kommer ni kanske inte igenom alla våra testfall i
automaträttningen. Framöver är det viktigt att ni använder avrundningsattributen om det skall
avrundas.

Hör av dig till mig om du råkat ut för problem just med avseende på "+0.5" nu på Ada.P2 i
onsdags så får jag kolla på det. OBS! bara om du inte har fått din uppgift rättad och du fastnat i

automaträttningen förstås. Har du redan fått uppgiften rättad är du antingen redan godkänd
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och då är allt ur värden eller så har det funnits andra saker som du fått komplettering för och du
kan bara ta ovanstående med dig till nästa vecka.

Hoppas att detta gav en ny dimension på vad dessa begrepp innebär och att det kanske också
ökar förståelsen för att matematik är ett underbart område med många små "problem" som
man kan ha små diskussioner om och som tyvärr i vissa fall kan ställa till det.

Ha en trevlig helg allihop.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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