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Czwarty krok — pliki,
tablice i macierze
25. Operacje na plikach tekstowych
Zadanie 25.1.
Korzystajc z obiektów i metod klasy FileWriter, napisz program zapisujcy do pliku
tekstowego tekst.txt jeden wiersz tekstu: Programowanie obiektowe.

Zadanie 25.2.
Plik tekstowy tekst.txt zawiera jeden wiersz tekstu: Programowanie obiektowe. Korzystajc z obiektu i metod klasy FileWriter, napisz program dopisujcy do tego pliku w pierwszym wierszu tekst: w jzyku Java, a w kolejnym wierszu tekst: jest bardzo
interesujce.
W systemie Windows koniec wiersza w pliku tekstowym skada si z dwóch znaków
CR (ang. carriage return, warto ASCII 13, znak '\r') i LF (ang. line feed warto
ASCII 10, znak '\n'). W systemach UNIX i Linux kocem wiersza jest LF, a w systemie Mac OS — znak CR.

Zadanie 25.3.
Korzystajc z obiektu i metod klasy FileWriter, napisz program obliczajcy i zapisujcy w pliku silnia.txt wartoci n! (n silnia) dla n = 1, 2, …, 12. Kady wynik zapisz
w odrbnym wierszu, w postaci 12! = 479001600.
Przypomnijmy znaczenie symbolu n!: 1! = 1, 2! = 1!·2 = 1·2, 3! = 2!·3 = 1·2·3 itd.
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W tym zadaniu i zadaniach podobnych starajmy si, aby plik wyjciowy nie zawiera na kocu pustego wiersza (jeli obecno tego ostatniego wiersza nie jest zamierzona). Taki wiersz moe nam sprawi róne niespodzianki, gdy plik bdzie odczytywany.

Zadanie 25.4.
Napisz program zapisujcy w pliku pierwiastki.txt wartoci pierwiastków kwadratowych i szeciennych dla liczb naturalnych od 2 do 15. Kady wiersz pliku powinien
zawiera trzy liczby oddzielone znakami tabulatora — liczb naturaln, pierwiastek
kwadratowy z tej liczby i pierwiastek szecienny. Pierwiastki podaj z precyzj do 8
miejsc po przecinku.
Do formatowania wyników uyj metody format() z klasy String.

Zadanie 25.5.
Napisz program zapisujcy w pliku tekstowym sto.txt sto liczb cakowitych wylosowanych z zakresu od 1 do 20. Liczby w pliku powinny by oddzielone odstpami.

Zadanie 25.6.
Napisz program zapisujcy w pliku tekstowym dane.txt 50 par liczb. Kada para liczb
powinna by umieszczona w odrbnym wierszu. Pierwsza liczba w parze powinna
by rzeczywista, dodatnia i nie wiksza od 10 oraz podana z dokadnoci do dwóch
miejsc po przecinku, druga liczba powinna by cakowita i ma nalee do przedziau
2, 8 . Liczby w wierszu oddzielamy odstpem.
Po rozwizaniu zada 25.1 – 25.6 bdziemy mieli w biecym folderze pi plików:
tekst.txt, silnia.txt, pierwiastki.txt, sto.txt i dane.txt. Zawarto tych plików bdziemy
odczytywali w kolejnych zadaniach.

Zadanie 25.7.
Korzystajc z obiektu i metod klasy FileReader, napisz program odczytujcy zawarto pliku tekstowego i wywietlajcy jego zawarto w konsoli.
Bezparametrowa metoda read() z klasy FileReader odczytuje z pliku jeden znak
i zwraca jego kod, liczb typu int z zakresu od 0 do 65 535 lub liczb –1, gdy nie
mona odczyta znaku. Metoda ready() zwraca warto logiczn true, gdy z pliku
mona odczyta kolejny znak, i false w przeciwnym wypadku.
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Zadanie 25.8.
Korzystajc z obiektu i metod klasy FileReader, utwórz metod (readLine()) odczytujc wiersz pliku tekstowego. Napisz program odczytujcy i wywietlajcy w konsoli wszystkie wiersze pliku tekstowego.
Klasa FileReader nie zawiera metody readLine(), wic musisz j sam zbudowa .
Plik tekstowy otwórz przed wywoaniem metody, obiekt (klasy FileReader) skojarzony z plikiem przeka jako parametr do metody readLine(), która przeczytany z pliku wiersz tekstu zwróci w postaci acucha znaków.

Zadanie 25.9.
Napisz program wywietlajcy w konsoli kod ródowy programu w jzyku Java wraz
z numerami linii. Nazw pliku (bez rozszerzenia) uytkownik powinien podawa z klawiatury. Jeli w okrelonej lokalizacji nie ma wskazanego pliku, to program powinien
wywietli odpowiedni komunikat.
Do wprowadzenia nazwy pliku z konsoli oraz do odczytania wierszy tekstu z pliku
wykorzystaj obiekty klasy BufferedReader i metod readLine() z tej klasy. Obecno pliku moesz sprawdzi , stosujc metod exists() z klasy File.

Zadanie 25.10.
Napisz program zapisujcy do pliku kod ródowy programu w jzyku Java wraz z numerami linii. Nazw pliku (bez rozszerzenia) uytkownik powinien podawa z klawiatury. Jeli w okrelonej lokalizacji nie ma wskazanego pliku, to program powinien
wywietli odpowiedni komunikat. Nazwa pliku wyjciowego powinna by taka jak
nazwa pliku ródowego, rozszerzenie java zamienimy na rozszerzenie txt.
Do wprowadzenia nazwy pliku z konsoli oraz do odczytania wierszy tekstu z pliku
wykorzystaj obiekty klasy Scanner. Do zapisania pliku wyjciowego uyj metod klasy PrintWriter.

Zadanie 25.11.
W pliku tekstowym wpisany jest cig liczb cakowitych oddzielonych odstpami. Napisz program, który odczyta i wywietli w konsoli liczby z pliku oraz obliczy ich sum.
Do testów moesz uy pliku sto.txt (rozwizanie zadania 25.5). Nie wykorzystuj
jednak faktu, e znasz ilo liczb zapisanych w tym pliku.
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Zadanie 25.12.
W pliku tekstowym wpisany jest cig liczb cakowitych oddzielonych odstpami. Napisz program, który znajdzie najmniejsz liczb w tym pliku oraz obliczy, ile razy ta
liczba w tym pliku wystpuje.
Do testów moesz uy pliku sto.txt (rozwizanie zadania 25.5). Nie wykorzystuj
jednak faktu, e znasz ilo liczb zapisanych w pliku.

Zadanie 25.13.
W pliku tekstowym zapisane s w kolejnych wierszach pary liczb — liczba zmiennoprzecinkowa i liczba cakowita. Napisz program, który odczytuje pary liczb z pliku,
oblicza iloczyn kadej pary i sumuje iloczyny. Wynik oblicze naley wypisa w konsoli i zapisa w ostatnim wierszu pliku z danymi.
Do testów moesz uy pliku dane.txt (rozwizanie zadania 25.6).

26. Tablice jednowymiarowe
i wielomiany
Jednym z zastosowa tablic jednowymiarowych moe by przechowywanie wspóczynników wielomianu.
Wielomian n-tego stopnia jednej zmiennej w( x) a n x n  a n 1 x n 1  ...  a1 x  a 0 ma n+1
wspóczynników, które moemy zapisa w tablicy double[] a = {a0, a1, ..., an};.

Zadanie 26.1.
Napisz program obliczajcy wartoci wielomianu. Stopie wielomianu, wspóczynniki i kolejne wartoci argumentu uytkownik bdzie wprowadza z klawiatury. Podanie
argumentu x = 0 bdzie sygnaem do zakoczenia pracy programu.
Do obliczenia wartoci wielomianu wykorzystaj schemat Hornera.

Zadanie 26.2.
Napisz program, który obliczy i zapisze w pliku tekstowym (wielomian.txt) tablic
wartoci wielomianu w( x) 2 x 3  5 x 2  x  3 w przedziale  2, 3 z krokiem h = 0,125.
Plik powinien zawiera trzy wiersze z informacjami o rozwizywanym zadaniu, wedug schematu: stopie wielomianu (pierwszy wiersz), wspóczynniki wielomianu
oddzielone odstpami w drugim wierszu (zaczynajc od wyrazu wolnego) i krace
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przedziau oraz krok w trzecim wierszu. W kolejnych wierszach umiecimy pary liczb
(argument i warto) oddzielone odstpem.

Zadanie 26.3.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli sum dwóch wielomianów.
Skorzystaj z metod dostpnych w klasie Arrays. Przyjmij, e wywietlajc wynik
lub prezentujc dane, wielomian w( x) a n x n  a n 1 x n 1  ...  a1 x  a 0 zapiszemy
w postaci acucha znaków "w = [a0, a1, ... an]", gdzie a0, a1, …, an s liczbami wyraajcymi wspóczynniki wielomianu.

Zadanie 26.4.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli rónic dwóch wielomianów.
Zob. wskazówk do zadania 26.3.

Zadanie 26.5.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli iloczyn wielomianu przez liczb.

Zadanie 26.6.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli iloczyn dwóch wielomianów.

Zadanie 26.7.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli pochodn wielomianu.

Zadanie 26.8.
Napisz program, który obliczy i wywietli w konsoli cak nieoznaczon (funkcj pierwotn) wielomianu.

Zadanie 26.9.
Utwórz klas Polynomial (plik Polynomial.java) umoliwiajc wykonywanie podstawowych dziaa na wielomianach zapisanych w postaci tablicy wspóczynników.
Napisz aplikacj prezentujc moliwoci utworzonych metod i konstruktorów.

Zadanie 26.10.
Napisz program wykonujcy dzielenie wielomianu
w( x)

a n x n  a n 1 x n 1  ...  a1 x  a 0

przez dwumian o postaci (x–c).
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Zadanie 26.11.
Docz do klasy Polynomial dwie metody — division() i remainder() — obliczajce
iloraz i reszt z dzielenia wielomianu reprezentowanego przez obiekt wywoujcy metod przez dwumian (x-c), gdzie liczba c typu double jest parametrem wywoania metody. Napisz program demonstrujcy dziaanie tych metod.

Zadanie 26.12.
b

³ w( x)dx dla wielomianu

Napisz program obliczajcy cak oznaczon s

a

w( x)

a n x n  a n 1 x n 1  ...  a1 x  a 0

Wszystkie potrzebne dane uytkownik powinien wprowadzi z klawiatury — najpierw
dane wielomianu (stopie i wspóczynniki), a pó niej granice cakowania.
Do wyznaczenia funkcji pierwotnej uyj metody (integral()) opracowanej w rozwizab

niach zada 26.8 i 26.9, a nastpnie skorzystaj ze wzoru

³ w( x)dx

F (b)  F (a) .

a

Zadanie 26.13.
Majc dane wszystkie pierwiastki rzeczywiste wielomianu ( x1 , x2 , ..., xn ), napisz program wyznaczajcy wspóczynniki wielomianu.

27. Obliczenia statystyczne
Zadania 27.1 – 27.19 wykonamy dla n-elementowej próbki zapisanej w tablicy:
double[] x = {1.35, 2.45, 2.05, 1.20, 2.15, 1.70, 1.45, 1.95, 2.00, 1.65, 1.65,
2.05, 1.75, 1.25, 2.25, 1.40};

Czytelnik moe samodzielnie zmieni zestaw danych lub sposób ich pobierania przez
program — wprowadzanie danych z klawiatury lub odczytywanie z pliku. Naley
zwróci uwag na rozbienoci pomidzy zakresem indeksów. W tablicach w jzyku
Java indeksowanie rozpoczynamy od 0 i koczymy na indeksie o 1 mniejszym od
rozmiaru tablicy, natomiast we wzorach statystyki opisowej indeksy wartoci próbki
bd w granicach od 1 do n.
W zadaniach bardzo czsto bdziemy mieli do czynienia z obliczaniem sumy cigu
n

liczb x1, x2, …, xn (oznaczanej symbolem

¦ x ) zapisanego w tablicy x[0], x[1], …,
i

i 1

x[n–1]. Zrealizujemy to przy uyciu instrukcji ptli:
double suma = 0;
for(double xi: x)
suma += xi;
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lub:
double suma = 0;
for(int i = 0; i < n; ++i))
suma += x[i];

Zadanie 27.1.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz najmniejsz i najwiksz warto w cigu oraz rozstp badanej cechy.
Rozstpem badanej cechy jest rónica pomidzy wartoci maksymaln i minimaln

R

xmax  xmin .

Zadanie 27.2.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz redni arytmetyczn.

redni arytmetyczn liczb x1, …, xn nazywamy liczb

x

1 n
¦ xi
ni1

.

Zadanie 27.3.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz redni geometryczn.
n

redni geometryczn dodatnich liczb x1, …, xn nazywamy liczb

g

n

x

i

.

i 1

Jeeli wszystkie xi > 0, to

log g

1 n
¦ log xi
ni1

.

Zadanie 27.4.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz redni harmoniczn.
redni harmoniczn rónych od zera liczb x1, …, xn nazywamy liczb

h

§1 n 1 ·
¨¨ ¦ ¸¸
© n i 1 xi ¹

1

n

, gdy

¦

i 1

1
z 0
xi

(odwrotno

redniej arytmetycznej

odwrotnoci tych liczb).

Zadanie 27.5.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz redni potgow rzdu r. Obliczenia wykonaj dla r = 2 i r = 3.
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redni potgow rzdu r dodatnich liczb x1, …, xn nazywamy liczb

p (r )

r

1
n

n

¦x

r
i

. Dla r

1 otrzymujemy redni harmoniczn ( p ( 1)

1 redni arytmetyczn ( p (1)

a dla r

h ),

i 1

x ).

Zadanie 27.6.
Dla podanej próbki n-elementowej x1, …, xn wyznacz median.
Posortuj tablic z danymi i wybierz element rodkowy, gdy n jest nieparzyste, lub
oblicz redni arytmetyczn dwóch rodkowych liczb, gdy n jest parzyste:

me

 x n1 , gdy n jest nieparzyste
°° 2
®1 §
·
° ¨¨ x n  x n ¸¸, gdy n jest parzyste
1
°¯ 2 © 2
2 ¹

Naley pamita o przesuniciu indeksu wynikajcego z rónicy pomidzy indeksami we wzorach a indeksami w tablicach.

Zadanie 27.7.
Wyznacz warto modaln (dominant) n-elementowej próbki x1, …, xn.
Wartoci modaln (dominant, mod) próbki x1, …, xn o powtarzajcych si wartociach nazywamy najczciej powtarzajc si warto , o ile taka istnieje. Ponadto warto ta nie moe by wartoci minimaln lub maksymaln.

Zadanie 27.8.
Oblicz wariancj n-elementowej próbki x1, …, xn. Wykorzystaj wszystkie niej podane wzory i porównaj uzyskane wyniki.
Wariancj s2 (dyspersj) próbki x1, …, xn nazywamy redni arytmetyczn kwadratów
odchyle wartoci xi od redniej arytmetycznej x próbki: s 2
Mona zastosowa wzory równowane s 2

s

2
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n
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i

2

.

i 1

n

¦x

2
i

 x 2 lub

i 1

n

¦ x a
i

2

 x  a , gdzie a jest dowoln sta.
2

i 1
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Zadanie 27.9.
Oblicz odchylenie standardowe n-elementowej próbki x1, …, xn.
Odchylenie standardowe s próbki x1, …, xn jest równe pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji s2 (zob. zadanie 27.8).

Zadanie 27.10.
Oblicz odchylenie przecitne d próbki x1, …, xn od staej a. Obliczenia wykonaj dla a = 2.
Odchyleniem przecitnym d od staej a próbki x1, …, xn nazywamy redni arytmetyczn wartoci bezwzgldnych odchyle poszczególnych wartoci xi od staej a:

d

1
n

n

¦ x a .
i

i 1

Zadanie 27.11.
Oblicz odchylenie przecitne d1 próbki x1, …, xn od wartoci redniej x .

Zadanie 27.12.
Oblicz odchylenie przecitne d2 próbki x1, …, xn od mediany me .

Zadanie 27.13.
Wyznacz kwartyl dolny Q1 i kwartyl górny Q3 próbki x1, …, xn. Oblicz odchylenie
wiartkowe Q.
Wartoci uporzdkowanej próbki dzielimy na dwie grupy: wartoci mniejsze od mediany i median oraz median i wartoci wiksze od mediany. Kwartylem dolnym
(Q1) jest mediana pierwszej grupy, a górnym (Q3) mediana drugiej grupy. OdchyleQ3  Q1
nie wiartkowe Q obliczamy ze wzoru Q
.
2

Zadanie 27.14.
Oblicz moment zwyky ml rzdu l próbki x1, …, xn. Obliczenia wykonaj dla l = 2, 3 i 4.

Wzór ml
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Zadanie 27.15.
Oblicz moment centralny Ml rzdu l próbki x1, …, xn. Obliczenia wykonaj dla l = 2, 3 i 4.
n

¦ (x  x) ,

1
n

Wzór M l

l

i

l  N . Z wasnoci redniej arytmetycznej wynika, e

i 1

M1 = 0, natomiast M2 jest wariancj.

Zadanie 27.16.
Oblicz moment absolutny zwyky al rzdu l próbki x1, …, xn. Obliczenia wykonaj dla
l = 2, 3 i 4.
1
n

Wzór al

n

¦| x | ,
l

i

lN .

i 1

Zadanie 27.17.
Oblicz moment absolutny centralny bl rzdu l próbki x1, …, xn. Obliczenia wykonaj
dla l = 2, 3 i 4.
1
n

Wzór bl

n

¦| x  x | ,
l

i

l  N . Absolutny moment centralny rzdu pierwszego

i 1

jest odchyleniem przecitnym od redniej arytmetycznej.

Zadanie 27.18.
Oblicz wspóczynnik zmiennoci v próbki x1, …, xn.

Wzór v

s
 100% , gdzie s jest odchyleniem standardowym, a x redni arytmex

tyczn próbki.

Zadanie 27.19.
Oblicz wspóczynnik nierównomiernoci H próbki x1, …, xn.

Wzór H

d1
 100% , gdzie d1 jest odchyleniem przecitnym od redniej arytmex

tycznej x .
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W zadaniach 27.1 – 27.19 przedstawiono podstawowe wzory zwizane z obliczeniami statystyki opisowej dla pojedynczej próbki, zwykle nieprzekraczajcej 30 elementów. Czytelnik moe samodzielnie na podstawie rozwiza tych zada konstruowa
programy majce na celu rozwizywanie problemów z zakresu statystyki.

Zadanie 27.20.
Na podstawie problemów zawartych w zadaniach 27.1 – 27.19 utwórz klas Stat zawierajc metody statyczne do oblicze statystycznych. Napisz aplikacj konsolow
pokazujc dziaanie wybranych metod z klasy Stat. Sporzd dokumentacj tej klasy.

Zadanie 27.21.
Na podstawie problemów zawartych w zadaniach 27.1 – 27.19 utwórz klas Statpr
umoliwiajc utworzenie obiektu (próbki) zawierajcego metody do rozwizywania
tych problemów. Napisz aplikacj konsolow pokazujc dziaanie wybranych metod
z klasy Statpr. Sporzd dokumentacj tej klasy.

28. Tablice wielowymiarowe i macierze
Zadanie 28.1.
Utwórz dwuwymiarow tablic liczb cakowitych o trzech wierszach. W pierwszym
wierszu tablicy umie liczby od 1 do 10, w drugim kwadraty tych liczb, a w trzecim
szeciany liczb z pierwszego wiersza. Napisz program tworzcy i wywietlajcy t
tablic w konsoli.

Zadanie 28.2.
W tablicy dwuwymiarowej nie wszystkie wiersze musz mie ten sam rozmiar. Napisz
program, który utworzy tablic liczb cakowitych o dziesiciu wierszach. Wypenij
tablic kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynajc od liczby 1. W pierwszym wierszu umie jedn liczb, w drugim dwie liczby, w trzecim trzy itd. — w dziesitym
dziesi liczb. Oblicz sumy liczb w kolejnych wierszach i sum wszystkich liczb zapisanych w tablicy. Wywietl w konsoli tablic liczb oraz obliczone sumy.

Zadanie 28.3.
Utwórz klas TInt, która bdzie zawiera metody statyczne input() i print() umoliwiajce wprowadzanie danych z konsoli do tablicy lub wywietlanie danych z tablicy w konsoli. Parametrem wywoania tych metod powinna by tablica liczb cakowitych jedno- lub dwuwymiarowa. Napisz program demonstrujcy dziaanie tych metod.

Zadanie 28.4.
Utwórz w klasie TInt metod statyczn setRandom(), która wypeni tablic liczb cakowitych wartociami wylosowanymi z zakresu od 0 do n (liczba cakowita n > 0).
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Tablic oraz zakres wartoci podaj jako parametry metody. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.5.
Dodaj do klasy TInt metod statyczn printf() wywietlajc tablic liczb cakowitych w konsoli. Metoda ta powinna mie dwa parametry: acuch formatujcy i identyfikator tablicy. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.6.
Na podstawie zada 28.3, 28.4 i 28.5 utwórz klas TDouble z metodami statycznymi
input(), print(), printf() i setRandom(), uatwiajcymi pobieranie i wypisywanie
danych oraz losowe ustawianie wartoci w jedno- i dwuwymiarowych tablicach liczb
zmiennoprzecinkowych typu double. Napisz program pokazujcy dziaanie wybranych
metod z tej klasy.
Macierz jest uporzdkowan prostoktn tablic liczb, dla której zdefiniowane s dziaania algebraiczne dodawania (odejmowania) i mnoenia:
 Dodawanie (odejmowanie) dwóch macierzy jest moliwe tylko dla macierzy

o jednakowych liczbach kolumn (n) i wierszy (m). Suma (rónica) macierzy
A i B jest macierz C tak, e cij aij  bij ( cij aij  bij ).
 Mnoenie macierzy jest moliwe, gdy liczba kolumn pierwszej macierzy (m)

jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy. Iloczyn macierzy A i B jest
m

macierz C tak, e cij

¦ aik bkj . Mnoenie macierzy nie jest przemienne.
k 1

 Zawsze okrelone jest mnoenie macierzy przez liczb O , polegajce na

pomnoeniu kadego elementu macierzy przez t liczb ( cij

Oaij ).

Macierze moemy przedstawia w programach jako tablice dwuwymiarowe. Naley
pamita, e tablice s indeksowane od zera, a indeksy macierzy rozpoczynamy od
jedynki.

Zadanie 28.7.
Utwórz metod sum() dodajc dwie macierze zapisane w postaci tablic dwuwymiarowych. Napisz program demonstrujcy dziaanie metody sum().
W tym i kolejnych zadaniach do wprowadzania danych uywaj metod z klasy TInt
lub TDouble.

Zadanie 28.8.
Utwórz metod difference() obliczajc rónic dwóch macierzy zapisanych w postaci tablic dwuwymiarowych. Napisz program demonstrujcy dziaanie metody difference().
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Zadanie 28.9.
Utwórz metod product() obliczajc iloczyn dwóch macierzy zapisanych w postaci
tablic dwuwymiarowych. Napisz program demonstrujcy dziaanie metody product().

Zadanie 28.10.
Utwórz metod product() obliczajc iloczyn macierzy zapisanej w postaci tablicy dwuwymiarowych przez liczb. Napisz program demonstrujcy dziaanie metody product().

Zadanie 28.11.
Zbuduj metod transp() tworzc macierz transponowan z macierzy podanej jako
parametr metody. Napisz program demonstrujcy dziaanie metody transp().
Macierz transponowana (przestawiona) powstaje z danej macierzy poprzez zamian jej wierszy na kolumny i kolumn na wiersze.

Zadanie 28.12.
Utwórz metod statyczn toDouble() konwertujc macierz o elementach cakowitych na macierz o elementach zmiennoprzecinkowych. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody. Docz j do klasy TInt.

Zadanie 28.13.
Docz do klasy TDouble metod statyczn o nazwie valueOf(), zwracajc tablic
(macierz) z elementami typu double o elementach odpowiadajcych elementom tablicy (macierzy) liczb cakowitych. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.14.
W klasie TDouble utwórz statyczn metod toInt(), która bdzie zwraca tablic (macierz) o wartociach cakowitych, odpowiadajcych (zamiana przez rzutowanie) tablicy
liczb zmiennoprzecinkowych podanej jako parametr. Napisz program demonstrujcy
dziaanie tej metody.

Zadanie 28.15.
W klasie TInt utwórz statyczn metod valueOf(), która bdzie budowa tablic (macierz) o wartociach cakowitych, odpowiadajcych (zamiana przez rzutowanie) tablicy liczb zmiennoprzecinkowych podanej jako parametr. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.
Macierze, w których liczba wierszy jest równa liczbie kolumn, nazywamy macierzami kwadratowymi. Z macierzami kwadratowymi zwizany jest szereg
poj, takich jak: lad macierzy, wyznacznik macierzy, macierz diagonalna,
macierz trójktna, macierz jednostkowa i macierz odwrotna.
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Zadanie 28.16.
Utwórz statyczn metod trace() wyznaczajc lad macierzy. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.17.
Utwórz statyczn metod getI() zwracajc macierz jednostkow stopnia n (stopie
podamy jako parametr wywoania metody). Napisz program demonstrujcy dziaanie
tej metody.

Zadanie 28.18.
Utwórz statyczn metod setI() tworzc z macierzy kwadratowej podanej jako parametr macierz jednostkow. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.19.
Utwórz metod statyczn det() obliczajc wyznacznik macierzy kwadratowej. Do
obliczenia wyznacznika uyj rozwinicia Laplace’a. Napisz program demonstrujcy
dziaanie tej metody.

Zadanie 28.20.
Utwórz metod statyczn upperTriangular() przeksztacajc macierz kwadratow
podan jako parametr na macierz trójktn górn. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.21.
Utwórz metod statyczn lowerTriangular() przeksztacajc macierz kwadratow
podan jako parametr na macierz trójktn doln. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.22.
Utwórz metod statyczn diagonal() przeksztacajc macierz kwadratow podan jako
parametr na macierz diagonaln. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.23.
Utwórz metod statyczn inverse() obliczajc i zwracajc macierz odwrotn do
macierzy kwadratowej podanej jako parametr. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.24.
Napisz program rozwizujcy ukad n-równa liniowych z n niewiadomymi (n < 10).
Ukad równa rozwi, stosujc metod wyznaczników. Wszystkie niezbdne metody
umie w klasie programu.
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Zadanie 28.25.
Napisz program rozwizujcy ukad n-równa liniowych z n niewiadomymi. Ukad
równa rozwi, stosujc rachunek macierzy: A  X B , X A 1  B , gdzie A — macierz podstawowa ukadu, X — wektor niewiadomych, B — kolumna wyrazów wolnych. Wszystkie niezbdne metody umie w klasie programu.

Zadanie 28.26.
Napisz program rozwizujcy ukad n-równa liniowych z n niewiadomymi. Ukad
równa rozwi, stosujc metod eliminacji. Wszystkie niezbdne metody umie
w klasie programu.

Zadanie 28.27.
Utwórz klas Matrix, która na podstawie tablic dwuwymiarowych, podanych wymiarów macierzy lub innych obiektów klasy Matrix (konstruktor kopiujcy) bdzie umoliwia tworzenie obiektów reprezentujcych macierze. Utwórz metody uatwiajce dostp do elementów macierzy (pól obiektu), wprowadzanie i wywietlanie danych oraz
wypenianie macierzy wartociami losowymi. Napisz program demonstrujcy dziaanie metod klasy Matrix.

Zadanie 28.28.
Docz do klasy Matrix metody umoliwiajce wykonywanie podstawowych dziaa
na macierzach: dodawanie, odejmowanie i mnoenie macierzy oraz mnoenie macierzy przez skalar. Napisz program demonstrujcy dziaania na macierzach.

Zadanie 28.29.
Docz do klasy Matrix metody umoliwiajce przeksztacanie macierzy kwadratowych
na posta trójktn lub diagonaln. Napisz program demonstrujcy dziaanie tych metod.

Zadanie 28.30.
Docz do klasy Matrix metod umoliwiajc obliczanie wyznacznika macierzy. Napisz program demonstrujcy dziaanie tej metody.

Zadanie 28.31.
Docz do klasy Matrix metod umoliwiajc obliczanie macierzy odwrotnej. Napisz
program demonstrujcy obliczanie macierzy odwrotnej. Sprawd uzyskany wynik, wykonujc odpowiednie mnoenie.

Zadanie 28.32.
Wykorzystujc moliwoci klasy Matrix i obliczenia na macierzach, rozwi ukad
n-równa liniowych z n niewiadomymi.
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Zadanie 28.33.
Wykorzystujc moliwoci klasy Matrix i metod wyznaczników, rozwi ukad
n-równa liniowych z n niewiadomymi.
Utwórz metod pomocnicz replaceCol(), która w macierzy wywoujcej t metod zastpi wskazan kolumn kolumn przekazan jako parametr (bdzie to kolumna wyrazów wolnych).

29. Obliczanie wartoci funkcji,
rekurencja i inne zadania
Zadanie 29.1.
Napisz aplikacj testujc dziaanie podanej metody dla rónych argumentów. Okrel,
co oblicza ta metoda. Nadaj jej odpowiedni nazw.
static double f(double x) {
return (x > 0)?x:-x;
}

Zadanie 29.2.
 x, gdy x d y
 x, gdy x t y
Okrelono dwie funkcje: min( x, y ) ®
oraz max( x, y ) ®
.
¯ y, gdy x ! y
¯ y, gdy x  y
Utwórz klas MinMax z metodami min() i max() obliczajcymi i zwracajcymi wartoci
tych funkcji. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie tych metod.

Zadanie 29.3.
 1, gdy x  0
°
Okrelono funkcj f ( x) ®0, gdy x 0 . Co oblicza ta funkcja? Utwórz metod ob°1, gdy x ! 0
¯
liczajc warto tej funkcji. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie zbudowanej metody.

Zadanie 29.4.
0, gdy x 0
°
Okrelono funkcj f ( x) ® x
. Co oblicza ta funkcja? Utwórz metod ob° , gdy x z 0
¯x
liczajc warto tej funkcji. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie zbudowanej metody.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. i Czwarty krok — pliki, tablice i macierze

93

Zadanie 29.5.
Napisz aplikacj testujc wartoci funkcji okrelonych wzorami:
a) f x, y

b) g x, y
c) h( x)

x y x y
2
x y x y
2

f ( x,  x)

Co obliczaj te funkcje? Utworzonym metodom nadaj odpowiednie nazwy.

Zadanie 29.6.
Napisz definicje metod square() i cube() obliczajcych kwadrat i szecian liczby x.
Zastosuj utworzone metody do obliczenia kwadratów i szecianów liczb:
a) cakowitych od 1 do 15,
b) rzeczywistych od 1 do 3 z krokiem 0,25.

Zadanie 29.7.
Potg o wykadniku cakowitym dodatnim okrelamy wzorem a n

a  a  ...  a . Utwórz
n

metod adoen() obliczajc an. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie tej metody.

Zadanie 29.8.
Potg o wykadniku cakowitym nieujemnym moemy okreli wzorem rekurencyj1, dla n 0
. Napisz definicj metody rekurencyjnej adoen() oblinym: a n ®
n 1
¯a  a , dla n ! 0
czajcej an oraz aplikacj pokazujc dziaanie tej metody.

Zadanie 29.9.
Szybkie potgowanie — inn wersj metody rekurencyjnej obliczajcej an (szybsz ze
wzgldu na mniejsz liczb wywoa rekurencyjnych i zredukowanie liczby mnoe)
moemy zrealizowa na podstawie wzoru:

an
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°
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¯°© ¹
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Utwórz metod adoen() obliczajc an. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie tej metody.

Zadanie 29.10.
Potg o podstawie a rónej od 0 i wykadniku cakowitym n moemy zdefiniowa
a  a  ...  a, dla n ! 0
°
n
°
n
.
w nastpujcy sposób: a ®1, dla n 0
°1
° n , dla n  0
¯a
Napisz definicj metody power() (prototyp: double power(double a, int n)) obliczajcej an dla dowolnej liczby cakowitej oraz aplikacj pokazujc dziaanie tej funkcji.
Funkcj adoen (zob. zadanie 29.7, 29.8 lub 29.9) obliczajc an dla n > 1 wykorzystamy w funkcji power (do obliczania a n lub a n

1
dla n 1, 2, 3, ... ).
an

Zadanie 29.11.
Pierwiastek drugiego stopnia z liczby dodatniej a moemy obliczy metod iteracyjn
na podstawie wzoru x

1§
a·
¨ x  ¸ , przyjmujc jako pierwsze przyblienie x
2©
x¹

1 . Ob-

liczenia kontynuujemy do chwili, gdy rónica pomidzy dwoma kolejnymi przyblieniami pierwiastka bdzie dostatecznie maa. Napisz metod sqrt() (ang. square root)
obliczajc pierwiastek kwadratowy z podanej liczby dodatniej. Zbuduj aplikacj pokazujc dziaanie metody sqrt() i porównujc otrzymane wyniki z wynikami metody
bibliotecznej Math.sqrt().

Zadanie 29.12.
Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby dodatniej a moemy obliczy metod iteracyjn
na podstawie wzoru x 1 §¨ 2 x  a ·¸ , przyjmujc jako pierwsze przyblienie x 1 . Ob3©
x2 ¹
liczenia kontynuujemy do chwili, gdy rónica pomidzy dwoma kolejnymi przyblieniami pierwiastka bdzie dostatecznie maa. Napisz metod cbrt() (ang. cube root)
obliczajc pierwiastek trzeciego stopnia z podanej liczby dodatniej. Zbuduj aplikacj
pokazujc dziaanie metody cbrt() i porównujc otrzymane wyniki z wynikami metody bibliotecznej Math.cbrt().
Podany wzór wynika z metody Newtona-Raphsona — iteracyjnego algorytmu wyznaczania przyblionej wartoci pierwiastka funkcji. Dotyczy to równie wzoru z zadania 29.11.
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Zadanie 29.13.
Pierwiastek n-tego stopnia z liczby dodatniej a moemy obliczy metod iteracyjn
na podstawie wzoru x 1 §¨ n  1 x  a ·¸ , przyjmujc jako pierwsze przyblienie
n©
x n 1 ¹
x 1 . Obliczenia kontynuujemy do chwili, gdy rónica pomidzy dwoma kolejnymi
przyblieniami pierwiastka bdzie dostatecznie maa. Na podstawie podanego wzoru
napisz metod nRoot() obliczajc pierwiastek n-tego stopnia z podanej liczby dodatniej. Zbuduj aplikacj pokazujc dziaanie metody nRoot() i porównujc otrzymane wyniki z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu funkcji bibliotecznej.
1

Poniewa n a a n , to warto pierwiastka moemy obliczy przy zastosowaniu
funkcji Math.pow(a, 1.0/n).

Skorzystaj z opracowanej w zadaniu 29.7 metody power() do obliczania wartoci x n 1 .

Zadanie 29.14.
W klasie Math zdefiniowano metody obliczajce funkcje hiperboliczne — sinus hiperboliczny (Math.sinh()) i cosinus hiperboliczny (Math.cosh()). Napisz program wywietlajcy na ekranie tablice wszystkich funkcji hiperbolicznych w przedziale  5, 5
z krokiem 0,1. Wyniki oblicze zapisz w pliku tekstowym FunkcjeHiperboliczne.txt.
Wyniki pracy programu mona zapisa w pliku tekstowym, stosujc w konsoli polecenie:
java Z29_14 > FunkcjeHiperboliczne.txt

(przyjmujemy, e rozwizanie zadania zapisano w pliku ródowym Z29_14.java).

Zadanie 29.15.
W klasie Math zdefiniowano metod Math.exp() obliczajc warto funkcji wykadniczej e x . Rozwi zadanie 29.14, nie korzystajc z metod Math.sinh() i Math.cosh().
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Zadanie 29.16.
Zbuduj klas FH (funkcje hiperboliczne) zawierajc metody statyczne obliczajce wartoci wszystkich funkcji hiperbolicznych i funkcji do nich odwrotnych. Napisz aplikacj pokazujc dziaanie tych metod.

Zadanie 29.17.
Zbuduj klas FTD, która bdzie zawiera metody statyczne obliczajce warto szeciu
funkcji trygonometrycznych i szeciu funkcji do nich odwrotnych. Argumenty funkcji
trygonometrycznych i wartoci funkcji odwrotnych powinny by wyraane w stopniach. Udostpnij równie metody konwersji stopni na radiany i radianów na stopnie.
Napisz aplikacj pokazujc moliwoci metod statycznych zawartych w tej klasie.

Zadanie 29.18.
Zbuduj klas FTR, która bdzie zawiera metody statyczne obliczajce warto szeciu
funkcji trygonometrycznych i szeciu funkcji do nich odwrotnych. Argumenty funkcji
trygonometrycznych i wartoci funkcji odwrotnych powinny by wyraane w radianach. Udostpnij równie metody konwersji stopni na radiany i radianów na stopnie.
Napisz aplikacj pokazujc moliwoci metod statycznych zawartych w tej klasie.
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