Wydział: Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Kierunek: InŜynieria Danych
Przedmiot: Programowanie w środowisku RAD-C++
Rok 2 Semestr 3
Ćwiczenie 1 - Komunikacja z uŜytkownikiem i proste algorytmy obliczeniowe
Formatowane operacje wejścia/wyjścia (<stdio.h>)
int scanf(const char *format,[adres, ...])

const char *format

[adres, ...]

łańcuch sterujący zawierający specyfikatory formatowania (kody
konwersji), które informują jak powinny być zinterpretowane dane
wejściowe,
zmienna liczba argumentów oddzielonych przecinkami, które
reprezentują adresy zmiennych, do których są wczytywane dane;
z kaŜdym specyfikatorem formatu musi być związany jeden argument;
typ zmiennej musi być zgodny z odpowiadającym mu specyfikatorem.

Uwaga: Aby uzyskać adres zmiennej naleŜy przed zmiennymi typu numerycznego i typu
char zastosować operator pobrania adresu &. Nie stosuje się go w przypadku zmiennych
łańcuchowych, np.:
char nazwisko[25]; int wiek; float waga;
scanf("%s%d%f",nazwisko,&wiek,&waga);

Funkcja wczytuje znaki ze standardowego strumienia wejściowego (strumień wejściowy to
ciąg znaków wprowadzany z tego samego źródła, w przypadku scanf źródłem jest
klawiatura). Podczas wykonywania funkcji scanf program czeka na wprowadzenie danych
przez uŜytkownika. Na ekranie pojawiają się znaki odpowiadające naciśniętym klawiszom.
Dopiero gdy zostanie wciśnięty klawisz Enter wprowadzone znaki są przesyłane do funkcji
scanf i interpretowane zgodnie podanymi specyfikatorami. Zinterpretowana dana jest
przypisywana kolejnemu argumentowi. Funkcja scanf zatrzyma się, gdy zinterpretuje cały
format lub gdy kolejna dana nie pasuje do interpretowanej specyfikacji. Zwraca liczbę
pomyślnie wczytanych i przypisanych danych wejściowych. W przypadku napotkania końca
pliku funkcja zwróci EOF (znak końca pliku moŜna wprowadzić z klawiatury wciskając CtrlZ). Kolejne wywołanie scanf wznawia szukanie bezpośrednio za ostatnim juŜ wczytanym
znakiem.
Uwaga: Funkcja scanf ignoruje spacje, tabulatory i znaki nowego wiersza - oprócz sytuacji
gdy następna dana jest typu char. Tak więc liczby mogą być rozdzielane dowolną liczbą
spacji lub (i) dowolną liczbą znaków nowego wiersza.
Lista wybranych specyfikatorów formatowania dla scanf:
%d
%u
%f
%e
%c
%s
%o
%x

wprowadza liczbę całkowitą dziesiętną
int
wprowadza liczbę całkowitą dziesiętną bez znaku unsigned int
wprowadza liczbę dziesiętną
float
wprowadza liczbę dziesiętną w zapisie wykładniczym
float
wprowadza znak; równieŜ biały (spacja, tabulator, char
znak nowego wiersza)
wprowadza łańcuch, wczytywanie łańcucha zakończy się,
jeśli w strumieniu wejściowym pojawi się biały znak
int
wprowadza liczbę ósemkową bez znaku
wprowadza liczbę szesnastkową bez znaku
int

Znaki przekształcenia d, o, u, x naleŜy poprzedzić literą h jeśli odpowiadający im argument
jest typu short a nie int. Litera l przed znakiem przekształcenia d, o, u, x oznacza, Ŝe
odpowiadający mu argument jest typu long a nie int, natomiat przed e, f oznacza, Ŝe
argument jest typu double a nie float. Litera L przed e, f wskazuje, Ŝe argument jest typu
long double.
int printf(const char *format, ...)

const char *format

...

łańcuch sterujący zawierający specyfikatory formatu analogiczne jak
dla funkcji scanf, oprócz specyfikatorów moŜe zawierać dowolne
znaki, w tym równieŜ znaki sterujące, np. \n (nowa linia), \t
(tabulator),
lista ewentualnych argumentów oddzielanych
przecinkami; argument jest wyraŜeniem, w najprostszym przypadku
jest to identyfikator zmiennej lub stała.

Przykładowo:
printf("Nazwisko: %-20s\nWiek: %d Waga: %6.2f\n",nazwisko,wiek,waga);

Funkcja wyprowadza wartości argumentów listy do standardowego strumienia wyjściowego
(monitor), sformatowane zgodnie z odpowiadającymi im specyfikatorami formatu. Zwraca
liczbę wypisanych znaków. W przypadku błędu wynikiem jest wartość stałej EOF.
Specyfikator formatu moŜe przybrać postać:
%[modyfikator][szerokość][.precyzja][znak_przekształcenia]

Szerokość
Precyzja
modyfikator

minimalny rozmiar pola przeznaczonego do wyprowadzenia danej wartości
liczba cyfr po kropce dziesiętnej dla liczb rzeczywistych
znak wpływający na postać wyświetlanej wartości, np.
– (minus) - oznacza dosunięcie wyprowadzanej wartości do lewej strony
pola (standardowo wyprowadzana wartość dosuwana jest
zawsze do prawej strony pola),
+ (plus)
- wypisanie liczby zawsze ze znakiem.

1. PoniŜszy program, wyznacza pole trójkąta o bokach a, b, c ze wzoru:

P = s ( s − a)( s − b)( s − c)

gdzie s = 12 (a + b + c)

Dodatkowo program sprawdza czy istnieje trójkąt o danych bokach i wyświetla
komunikat „Nie ma takiego trójkąta”, jeśli nie moŜna go zbudować.
#include <math.h>
// Plik math.h, zawiera deklarację funkcji sqrt
#include <stdio.h>
void main()
{
float a,b,c,s,p;
printf("Bok a= "); scanf("%f",&a);
printf("Bok b= "); scanf("%f",&b);
printf("Bok c= "); scanf("%f",&c);
if (a>=b+c) { printf("Nie ma takiego trojkata\n"); return; }
if (b>=a+c) { printf("Nie ma takiego trojkata\n"); return; }
if (c>=a+b) { printf("Nie ma takiego trojkata\n"); return; }
s=(a+b+c)/2;
p=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));

printf("Pole trojkata=%f\n",p);
return;
}

Przetestuj program, zauwaŜ Ŝe okienko z wynikami obliczeń będzie pojawiało się na
ekranie dopiero po wykonaniu instrukcji getch() umieszczonej bezpośrednio przed
zakończeniem programu. Instrukcja ta wymaga dołączenia biblioteki conio.h.
Zmodyfikuj program zastępując trzy instrukcje if jedną z rozbudowanym wyraŜeniem
logicznym.
2. Wykorzystując zagnieŜdŜoną instrukcję warunkową napisać program informujący, jaka
jest relacja porównania między dwiema liczbami całkowitymi x i y wprowadzanymi do
programu z klawiatury. MoŜliwe relacje to:
a) x=y,
b) x>y,
c) x<y.
3. Napisać program, który wykorzystując operator % sprawdza podzielność liczby a przez
liczbę b.
4. Napisać program obliczający wartość funkcji:

 x+2

2
f ( x) = ( x − 2)
 4 - x2


x ≤ −2
−2< x<0
x≥0

5. Napisać program, który dla danych trzech liczb wyznacza ile z nich naleŜy do przedziału
(0, 100).
Rozbudować program w taki sposób Ŝeby realizował to zadanie dla 4 liczb.
6. Rozwiązać jeszcze raz zadanie 5 wykorzystując definicję funkcji dla sprawdzenia czy
dana liczba zawiera się w przedziale (A, B), gdzie A i B dane liczby. Zastosować
poniŜszy zapis:
#include <stdio.h>
int WPrzedziale(float x, float A, float B); // prototyp funkcji
void main()
{
// tu wpisać potrzebne deklaracje zmiennych i instrukcje wykorzystujące
// w obliczeniach funkcję WPrzedziale
}
int WPrzedziale(float x, float A, float B)
{
if ((x >A) && (x < B))
{
printf("Liczba %6.2f zawiera sie w przedziale (%6.2f, %6.2f)\n", x,
A, B);
return 1;
}
else
{
printf("Liczba %6.2f jest poza przedzialem ( %6.2f, %6.2f)\n", x,
A, B);
return 0;

}
}

Przykładowy wydruk wyników programu:
Liczba 23.00 zawiera sie w przedziale (
0.00, 100.00)
Liczba 157.00 jest poza przedzialem (
0.00, 100.00)
Liczba 68.00 zawiera sie w przedziale (
0.00, 100.00)
Przedzial obejmuje 2 liczby

Zadania domowe:
1. Napisać program wyznaczający obwód i pole koła dla podanego promienia.
2. Napisać program wczytujący współrzędne 3 punktów i wyświetlający ile z nich leŜy w
okręgu o danym promieniu. Sprawdzenie czy punkt znajduje się wewnątrz okręgu
zrealizować w postaci funkcji.
3. Napisać program wyznaczający ile dni ma podany rok. Sprawdzenie czy rok jest
przestępny zapisać w postaci funkcji.
Wskazówka: Rok jest przestępny jeśli jest podzielny przez 4 z wyłączeniem przypadków
gdy jest podzielny przez 100 i jednocześnie nie jest podzielny przez 400.
4. Napisać program, który dla podanej daty (dzień, miesiąc, rok ) wyznacza ile dni minęło od
początku roku.
Dla obliczania ilości dni lutego wykorzystać funkcję zdefiniowaną w zadaniu poprzednim.

