Algorytmy lista 1
1. Napisz funkcj¦ obliczaj¡c¡

xn

w czasie

O(log n)

w wersjach z u»yciem

i bez u»ycia rekurencji.
2. Dana jest funkcja

double f(double)ci¡gªa,

taka »e

f (0) < 0 < f (1).
f.

Napisz program, który metod¡ bisekcji znajdzie pierwiastek funkcji
Warunkiem zako«czenia p¦tli uczy« wykrycie zap¦tlenia :).
3. Ile potrzeba mno»e«, aby wyliczy¢ warto±¢ wielomianu stopnia

n,

a?
double oblicz(double a[], int n, double x)

o

wspóªczynnikach zawartych w tablicy
Napisz funkcj¦

re-

alizuj¡c¡ twój algorytm.

P(int k, int n, double p) która wyliczy szans¦ na
to, »e w n próbach b¦dzie nie wi¦cej ni» k sukcesów, je±li prowdopodobie«stwo pojedynczego sukcesu wynosi p.

4. Napisz funkcj¦,

P =

k
X
i=0

!

n i (n−i)
pq
k

Wykonanie funkcji nie mo»e wymaga¢ wi¦cej ni»

3k + log n

mno»e«.

int nty(int n, lnode *l) której wynikiem jest warl, lub 0 jesli dªugo±¢ listy jest mniejsza ni»
»e lnode jest zdeniowana jako

5. Napisz funkcj¦,
to±¢

n.

n-tego

elementu listy

zakªadamy

struct lnode
{ int key;
lnode *next;
}
6. Jak znale¹¢ minimum i maksimum n liczb nie u»ywaj¡c wi¦cej ni»

3n/2

porówna«?
7. W pliku a.txt znajduj¡ si¦ wspóªczynniki wielomianu

a(x)

w nast¦-

(a0 , a2 , a3 , .., an ) a w pliku b.txt wspóªczynniki wielomianu b(x) (b0 , b2 , b3 , .., bn ). Napisz program, który odczyta dane z
tych plików, obliczy iloczyn wielomianów c(x) = a(x)b(x) a nast¦pnie
wspóªczynniki wielomianu c(x) wpisze do pliku c.txt.
puj¡cej postaci:

8. Stwórz klas¦

uªamek

z polami

licznik i mianownik.

Powinien to by¢

zawsze uªamek nieskracalny. Zaimplemenutuj 4 dziaªania (jako operatory

+ - * /) jednoargumentowy operator - oraz czytanie ze strumienia
1

i pisanie do strumienia uªamków typu 1/2, 4/5, 77/3 itp. Napisz te»
kontruktor dwuargumentowy, gdzie drugi argument ma warto±¢ domy±ln¡ 1.
9. Napisz program nie zawieraj¡cy instrukcji

if ani switch, który policzy

ile razy wyst¦puje ka»dy znak ASCII w pliku podanym jako argument
programu.
10. Przepisz klasy: kolejka, stos, kolejka_priorytetowa jako szablony.

sito_erastotenesa znajduj¡c¡ wszystkie liczby pierwsze mniejsze od n. Wynikiem jest tablica bool prime[n], taka »e
prime[k]==true wtedy i tylko wtedy gdy k jest liczb¡ pierwsz¡.

11. Napisz procedur¦

2

