Programowanie 1
Zadanie 7

Piotr Bªaszy«ski
15 listopada 2021
Napisa¢, przetestowa¢ i zademonstrowa¢ dziaªanie nast¦puj¡cych funkcji operuj¡cych na tablicach (elementami tablic maj¡ byc liczby rzeczywiste), elementów
powinno by¢ przynajmniej 10:



funkcj¦ pobieraj¡c¡ podan¡ liczb¦ liczb z klawiatury i zapisuj¡c¡ te liczby do
tablicy (t¦ funkcj¦ mo»na zakomentowa¢ na czas testów pozostaªych funkcji),



funkcj¦ wypisuj¡c¡ elementy tablicy na ekran,



funkcj¦ obliczaj¡ca sum¦ wszystkich elementów tablicy,



funkcj¦ obliczaj¡c¡ ±redni¡ ze wszystkich elementów tablicy,



funkcj¦ znajduj¡c¡ najmniejszy element w tablicy (min),



funkcj¦ znajduj¡c¡ najwi¦kszy element w tablicy,



funkcj¦ dodaj¡c¡ do siebie dwie tablice (czyli dodaj¡c¡ odpowiadaj¡ce sobie
elementy tych tablic).

W tym zadaniu  inaczej ni» w kolejnych  funkcje zwracaj¡ tylko pojedyncz¡
liczb¦ (lub nic). W przypadku ostatniej funkcji, przekazujemy jako argumenty trzy
tablice: dwie na skªadniki, trzeci¡ na sum¦.
Funkcje powinny pracowa¢ na tablicy przekazanej do nich jako argument (lub
argumenty je±li to dwie tablice). Tablice u»yte do testowania funkcji powinny zosta¢ zadeklarowane statycznie (staªy rozmiar) w funkcji main, tam wypeªnione

staªymi warto±ciami testowymi i przekazane do funkcji. Nale»y pami¦ta¢, »e
tablica w C/C++ nie posiada informacji o swoim rozmiarze (liczbie elementów)
dlatego potrzebne jest przekazanie dodatkowej zmiennej. Poza funkcj¡ pobieraj¡c¡
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i wypisuj¡c¡ elementy tablicy na ekran pozostaªe funcje nie powinny wypisy-

wa¢ wyniku swojego dziaªania na ekran, lub wprowadza¢ danych z klawiatury.
Funkcje dla szybko pisz¡cych:



funkcj¦ obliczaj¡c¡ median¦ tablicy posortowanej,



funkcj¦ obliczaj¡c¡ odchylenie (suma kwadratów odchyle« od warto±ci funkcji w punkcie) elementów tablicy od prostej zadanej przy pomocy 2 wspóªczynników (y=ax+b), zwraca warto±¢ odchylenia (odchylenie w punkcie x
- ile w pionie ró»ni si¦ warto±¢ w tablicy od warto±ci wyznaczonej przez
prost¡),



funkcj¦ losuj¡c¡ 100 zestawów wspólczynników a i b, przyjmuj¡c¡ tablice
liczb, wyznaczaj¡c¡ zestaw wspólczynników, przy którym jest najmniejsze
odchylenie (pytanie pomocnicze, jaki zakres liczb a i b powinno si¦ losowa¢?),
na koniec wypisuje tylko najlepsze warto±ci a i b i bª¡d wyra»ony warto±ci¡
odchylenia,



funkcj¦ obliczaj¡c¡ wspólczynniki a i b przy pomocy metody najmniejszych
kwadratów, przyjmuj¡c¡ tablice liczb, na koniec wypisuje wyliczone warto±ci
a i b i bª¡d wyra»ony warto±ci¡ odchylenia standardowego.
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