Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie,
ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz
Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Opieka redakcyjna: Ewelina Burska
Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/jcconu
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-2152-6
Copyright © Helion 2016
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĈci
Wstöp .............................................................................................. 5
Rozdziaä 1. Szybki start ..................................................................................... 7
Rozdziaä 2. Rodzaje wielkoĈci w jözyku C/C++ i ich deklaracja ......................... 11
Rozdziaä 3. Deklaracja tablic ............................................................................ 17
Rozdziaä 4. Operacje na zadeklarowanych wielkoĈciach i funkcje standardowe ..... 19
Rozdziaä 5. Instrukcje warunkowe i sterowanie pracñ programu ........................ 23
Rozdziaä 6. Automatyzacja obliczeþ .................................................................. 31
Rozdziaä 7. Architektura programu i pierwsze programy ..................................... 39
Rozdziaä 8. Operacje wyprowadzania wyników ................................................... 51
Rozdziaä 9. Opis przykäadowych programów do nauki programowania ................. 57
Rozdziaä 10. WskaĒniki, tablice, funkcje, struktury, przeäadowanie operatora,
liczby zespolone ............................................................................. 63
Rozdziaä 11. Przestrzenie nazw ........................................................................... 77
Zakoþczenie .................................................................................. 81
Dodatek A Cztery programy przykäadowe w oparciu o rozdziaäy 9. i 10. ............. 83
Literatura ....................................................................................... 89
Skorowidz ...................................................................................... 91

Kup książkę

Poleć książkę

4

Kup książkę

Jözyk C/C++ i obliczenia numeryczne

Poleć książkę

Rozdziaä 10.

WskaĒniki, tablice,
funkcje, struktury,
przeäadowanie operatora,
liczby zespolone
KaĪdej wielkoĞci, np. x, zadeklarowanej w programie przypisany jest w pamiĊci komputera adres, który oznacza siĊ jako &x. Adres ten, czyli numer komórki w pamiĊci
komputera, nosi nazwĊ wskaĨnika do wielkoĞci x. Znając wskaĨnik, np. a, moĪemy
postawiü pytanie: co kryje siĊ pod adresem a. Odpowiedzi udzieli nam tzw. operacja
dereferencji (nazywana teĪ operacją wyáuskiwania), którą zapisuje siĊ jako *a. JeĞli wiĊc
a = &x, to x = *a. Innymi sáowy, x jest tym samym co *(&x). Zatem gwiazdka umieszczona przed symbolem wskaĨnika a „demaskuje” zawartoĞü komórki pamiĊci o adresie a. Zmiennej *a moĪemy dalej uĪywaü w programie zamiast x = (*a), np. zamiast pisaü
w programie y = x * x;, moĪemy uĪyü alternatywy y = (*a) * (*a);, gdzie symbol *
miĊdzy nawiasami oznacza zwykáe mnoĪenie. JeĞli w programie chcemy uĪywaü wskaĨnika a, to musimy go zadeklarowaü:
typ *a;

W deklaracji tej *a musi byü tego samego typu co wielkoĞü, którą wskazuje, tzn. jeĞli
a ma wskazaü wielkoĞü x typu double, to *a musi byü zadeklarowane jako double *a;
(a samodzielnie nie deklarujemy). Aby oswoiü siĊ z wprowadzonymi pojĊciami, rozpatrzmy przykáad 19. Oto on:
Przykäad 19 ________________________________________________________________________

PoniĪszy program jest bardzo krótki. Polecenie printf() poniĪej wyĞwietli na ekranie
staáą x = 2.971828, jej adres w komputerze, a nastĊpnie wyĞwietli 2 razy wartoĞü zmiennej x, zapisaną w równowaĪnych postaciach jako *a i *(&x).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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const double x = 2.971828;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double *a;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
a = &x;
// Poznajemy adres zmiennej x
printf("x = %f a = %d *a = %f *(&x) = %f\n", x, a, *a, *(&x));
getchar();
// To pokazuje, Īe * a i * (&x) to jest to samo co x
return 0;
}

Znamy juĪ pojĊcie tablicy oraz sposób, w jaki deklarujemy ją w programie. I tu wskaĨniki
okazują siĊ bardzo poĪyteczne, poniewaĪ zawartoĞü caáej tablicy moĪna áatwo odczytaü,
uĪywając jednego tylko wskaĨnika. Aby to przedstawiü, zadeklarujmy tablicĊ jednowymiarową np. jako double tab[10];. Nie wspominaliĞmy jeszcze o tym, Īe samo sáowo
tab, jako nazwa tablicy, stanowi równoczeĞnie wskaĨnik do jej pierwszego elementu,
czyli jego adres. Innymi sáowy, tab = &tab[0]. PrzyjĊto tu konwencjĊ, Īe:
tab[i] = *(tab + i)

(93)

Wobec tego mamy tu prosty sposób dotarcia do zawartoĞci kaĪdego elementu tablicy,
znając jedynie wskaĨnik do niej, czyli tab. Dla dwuwymiarowych tablic kwadratowych,
zadeklarowanych np. jako double xtab[m][m], obowiązuje wzór:
xtab[i][j] = *(b + m * i + j)

(94)

gdzie b = xtab = &xtab[0][0]. Zademonstrujemy to na poniĪszym przykáadzie.
Przykäad 20 ________________________________________________________________________

Rozpatrujemy tu dwie tablice o nazwach tab (tablica jednowymiarowa o 4 elementach) i xtab (tablica dwuwymiarowa o 4 elementach). Przypisując symbolom a i b
wskaĨniki (adresy) do tych tablic, wyĞwietlimy elementy kaĪdej z tablic na dwa sposoby. W sposobie pierwszym nie uĪywamy wskaĨników. W sposobie drugim uĪywamy
pisowni wskaĨnikowej, zdefiniowanej wyĪej. Wpisując ten program do komputera, moĪna
siĊ przekonaü, Īe obydwa te sposoby w zastosowaniu do tablicy tab[4] dają ten sam
wynik, co moĪna stwierdziü, porównując dwa pierwsze wydruki przy uĪyciu printf().
To samo dotyczy wyĞwietlenia elementów tablicy xtab[2][2] przy uĪyciu kolejnych
dwóch poleceĔ printf(). Sprawdzimy teĪ, Īe xtab[i][j] = *(b + m * i + j), gdzie
w naszym przykáadzie m = 2 i b = xtab.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double tab[4];
double xtab[2][2];
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
double *a, *b;
tab[0] = 2.718282;
tab[1] = 3.141579;
tab[2] = 0.434294;
tab[3] = 23.140693;
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xtab[0][0]
xtab[0][1]
xtab[1][0]
xtab[1][1]

=
=
=
=

0.612151;
–8.123456;
2.977519;
0.379143;

a = tab;
printf("tab[0] = %f tab[1] = %f tab[2] = %f
tab[0], tab[1], tab[2], tab[3]);
printf("tab[0] = %f tab[1] = %f tab[2] = %f
*a, *(a + 1), *(a + 2), *(a + 3));

tab[3] = %f\n",
tab[3] = %f\n",

b = xtab;
printf("xtab[0][0] = %f xtab[0][1] = %f xtab[1][0] = %f xtab[1][1] = %f\n",
xtab[0][0], xtab[0][1], xtab[1][0], xtab[1][1]);
printf("xtab[0][0] = %f xtab[0][1] = %f xtab[1][0] = %f xtab[1][1] = %f\n",
*b, *(b + 1), *(b + 2), *(b + 3));
// Zgodnie z powyĪszym wzorem xtab[i][j] = * (b + m * i + j) a dla m = 2 poszczególne elementy
// są równe:
// xtab[0][0] = * (b + 2 * 0 + 0) = * b, xtab[0][1] = * (b + 2 * 0 + 1) = * (b + 1),
// xtab[1][0] = * (b + 2 * 1 + 0) = * (b + 2) oraz xtab[1][1] = * (b + 2 * 1 + 1) = * (b + 3)
getchar();
return 0;
}

PoniĪej prezentujemy inny sposób inicjowania tablic. Zamiast deklaracji dwóch tablic
tuĪ przed main jako double tab[4]; i double xtab[2][2]; moĪna wpisaü od razu deklaracjĊ z przypisaniem wartoĞci, czyli:
double tab[4] = {2.718282, 3.141579, 0.434294, 23.140693};
double xtab[2][2] = {0.612151, –8.123456, 2.977519, 0.379143};

gdzie w przypadku tablic xtab[n][n] wpisujemy najpierw elementy pierwszego wiersza,
nastĊpnie drugiego wiersza itd. UĪywając powyĪszej deklaracji z przypisaniem, naleĪy
w main wykreĞliü 8 zbĊdnych wierszy zawartych pomiĊdzy liniami double *a, *b;
oraz a = tab;.
ZasiĊg zmiennych lokalnych ograniczony jest do obiektu (np. funkcji lub main), w którym zostaáy one zadeklarowane. Dlatego czĊsto zachodzi potrzeba przekazywania ich
z obiektu do obiektu, np. z main do funkcji itp. Wiemy juĪ, Īe do funkcji moĪna przekazywaü parametry przez ich wartoĞü (porównaj (66) i przykáad 16.). Innym, czĊsto uĪywanym sposobem jest przekazywanie parametrów lokalnych przez wskaĨniki. Jest to
szczególnie wygodne i czĊsto uĪywane w praktyce w przypadku tablic. Rozpatrzmy
w tym celu przykáad 21a i b, który to ilustruje.
Przykäad 21 ________________________________________________________________________
a) W przykáadzie tym w celu zachowania prostoty rozpatrujemy funkcjĊ
jednoparametrową funk(double *y), do której parametr przekazujemy nie przez
wartoĞü, lecz przez (adres) wskaĨnik y. Sama funkcja wywoáywana jest w main
za pomocą polecenia z = funk(&x);, co oznacza, Īe zamiast *y zostanie tam
wstawione *y = *(&x) = x. Funkcja funk oblicza zatem wyraĪenie 1. + 2. *
cos(*y) dla *y = x i zwraca jego wartoĞü za pomocą polecenia return wynik
do zmiennej z w main, gdzie nastĊpnie wyĞwietlany jest wynik. A oto sam program:
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double funk(double *y);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
const double x = 3.;
double z;
z = funk(&x);
printf("x = %f wynik = %f\n", x, z);
getchar();
return 0;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double funk(double *y) // Tu * y bĊdzie równe * (&x) = x po wywoáaniu w main z = funk(&x);
{
double wynik;
//Opcjonalnie moĪna to skróciü do: return 1. + 2. * cos(*y);
wynik = 1. + 2. * cos(*y);
return wynik;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

b) Przykáad ten, bĊdący rozwiniĊciem poprzedniego, pokazuje, jak za pomocą

jednego wskaĨnika przekazaü do funkcji wiele argumentów zadeklarowanych
lokalnie jako tablica. W tym celu wspóáczynniki trójmianu w[0]x2 + w[1]x + w[2]
deklarujemy lokalnie w main jako tablicĊ w[3], a wartoĞü trójmianu obliczamy
w funkcji zadeklarowanej jako double funk(double xx, double *y);, przekazując
do niej argument trójmianu przez jego wartoĞü x, a tablicĊ wspóáczynników w[3]
przez jej wskaĨnik, czyli nazwĊ w. Wywoáanie tej funkcji w main (w celu obliczenia
wartoĞci trójmianu) ma zatem postaü z = funk(x, w);, gdzie z jest wartoĞcią
trójmianu odpowiadającą x. Sugeruje to, Īe przy wywoáaniu funkcji double
funk(double xx, double *y) podstawiamy do niej xx = x i y = w, co oznacza,
Īe wskaĨnik y staje siĊ teraz w Ğrodku funkcji funk nazwą tablicy w. DziĊki temu
wspóáczynniki trójmianu w funkcji funk, wystĊpujące tam w postaci *y, *(y + 1),
*(y + 2)  mogące teĪ wystąpiü równowaĪnie (porównaj (93) jako y[0], y[1],
y[2]  zostaną tam wykorzystane jako *w, *(w + 1), *(w + 2) (czyli równowaĪnie
jako w[0], w[1], w[2]), co umoĪliwia obliczenie wartoĞci trójmianu. Polecenie
return wynik; przekazuje tĊ wartoĞü do zmiennej z w main jako wartoĞü zwracaną.
W nastĊpnej linii w main drukowane są x oraz z, czyli argument i poszukiwana
wartoĞü trójmianu. Pokazuje to poniĪszy program:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double funk(double xx, double *y);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
double w[3];
// Lub double w[3] = {1., 2., 3.}; ale wtedy 3 wiersze tuĪ po double z naleĪy
//skreĞliü
const double x = 3.;
double z;
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w[0] = 1.;
w[1] = 2.;
w[2] = 3.;
z = funk(x, w);
printf("x = %f wynik = %f\n", x, z);
getchar();
return 0;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double funk(double xx, double *y)
{
double wynik;
wynik=((*y)*xx+(*(y+1)))*xx+(*(y+2));
// Lub teĪ alternatywnie: wynik = (y[0] * xx +
// y[1]) * xx + y[2];
return (wynik);
}

JeĞli nasz program zawiera tablice i funkcje, to przekazania elementów tablicy (zadeklarowanej lokalnie) do jakiejĞ funkcji moĪna dokonaü jeszcze proĞciej, niĪ pokazano to
w przykáadzie 21b. W tym celu naleĪy uĪyü zmodyfikowanej definicji funkcji (66),
wprowadzając do niej typ i nazwĊ danej tablicy (czyli jej wskaĨnik). W pierwszej linii
(66) istniejący nawias uzupeániamy w nastĊpujący sposób:
typ nazwa(typ p1, typ p2, ..., typ pn, typ nazwa tablicy [], ...)

(95a)

a pozostaáa czĊĞü definicji (66) pozostaje bez zmian. WystĊpujący po nazwie (wskaĨniku)
tablicy nawias [] pozostawiamy pusty, gdyĪ komputer sam rozpozna (po deklaracji
tablicy), ile elementów posiada tablica o danej nazwie. JeĞli do przekazania jest wiele
tablic, naleĪy je wszystkie wpisaü po kolei w nawiasie w (95a), uĪywając rozdzielającego przecinka miĊdzy poszczególnymi segmentami okreĞlającymi daną tablicĊ. FunkcjĊ
(95a) wywoáujemy w programie, pisząc np. w odpowiedniej linii polecenie:
z = nazwa (p1, p2, ..., pn, nazwa tablicy, ...);

(95b)

Funkcja, do której przekazujemy tablicĊ, moĪe byü równieĪ typu void, tzn. moĪe nie
zwracaü Īadnej wartoĞci. Przypadek ten pokaĪemy niĪej w przykáadzie 25., a teraz
przedstawimy bardzo prosty i krótki program (nawiązujący do przykáadu 21b), który
w praktyce ilustruje przekazywanie tablic w funkcjach za pomocą (95a i b).
Przykäad 22 ________________________________________________________________________

Przedstawiamy tu, zgodnie z definicją (95a), funkcjĊ zadeklarowaną jako double calc
´(double x, double a[]);, która oblicza wartoĞü trójmianu kwadratowego w[0]x2 +
w[1]x + w[2], gdzie wspóáczynniki trójmianu zadeklarowane są lokalnie w main
w postaci tablicy w[3]. Sytuacja jest tu o wiele prostsza niĪ w przykáadzie 21b, gdyĪ
polecenie w main w postaci: result = calc(arg, w); od razu przekazuje do funkcji
calc caáą tablicĊ w[3]. Zatem funkcja calc, po jej wywoáaniu, bĊdzie dziaáaáa w taki
sposób, jakby x zostaáo zamienione na arg oraz tablica a na tablicĊ w. NastĊpnie obliczona zastaje wartoĞü samego trójmianu. Polecenie return result; przekazuje z kolei
wartoĞü trójmianu jako wartoĞü zwracaną do main i umieszcza ją w zmiennej wynik.
W kolejnej linii nastĊpuje wydruk argumentu arg i obliczonej wartoĞci trójmianu wynik.
Spójrzmy wiĊc na poniĪszy program:
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
const double arg = 10.; //Argument trójmianu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double calc(double x, double a[]);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{
double w[3];
//Lub double w[] = {1., 2., 3.}
double wynik;
w[0] = 1.;
w[1] = 2.;
w[2] = 3.;
wynik = calc(arg, w);
printf("arg = %f wynik = %f\n", arg, wynik);
getchar(); //Zamiast poprzednich dwóch linii moĪna teĪ napisaü:
return 0;
//printf("arg = %f wynik = %f\n", arg, calc(arg, w));
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double calc(double x, double a[])
{
double result;
result = (a[0] * x + a[1]) * x + a[2];
return result; //Lub return (a[0] * x + a[1]) * x + a[2];
}

W jĊzyku C/C++ istnieje szczególnie przydatna moĪliwoĞü wywoáywania funkcji z funkcji w taki sposób, Īe parametrem (argumentem) funkcji wywoáującej moĪe byü nazwa
funkcji wywoáywanej. Najáatwiej jest to zademonstrowaü na przykáadzie. W tym celu
wykorzystamy tu przykáad 18., gdzie funkcjĊ podcaákową fcn, która zwraca wartoĞü,
zadeklarowaliĞmy jako double fcn(double arg);. Analogicznie do tablic samo sáowo
fcn, oznaczające nazwĊ funkcji, jest równoczeĞnie wskaĨnikiem (adresem) do tej funkcji.
Ale po nazwie fcn (a równieĪ po kaĪdej innej nazwie funkcji) wystĊpuje jeszcze dodatkowo nawias (). PrzyjĊto wiĊc konwencjĊ, aby wartoĞü zwracaną przez funkcjĊ fcn
oznaczaü albo przez fcn(), albo teĪ przez (*fcn)(). Tak wiĊc funkcjĊ fcn z przykáadu 18.
moĪna wywoáaü w programie na dwa sposoby: w znany nam juĪ sposób, pisząc w jakiejĞ
linii polecenie np. y = fcn(x);, lub teĪ pisząc y = (*fcn)(x);. Oba te sposoby wywoáania są caákowicie równowaĪne, bo dają w wyniku to samo y jako wartoĞü zwracaną.
Zarówno jeden, jak i drugi sposób realizuje w zasadzie wywoáanie funkcji za pomocą
jej wskaĨnika (adresu), poniewaĪ wskaĨnik ten (tu: nazwa fcn) w obu przypadkach
zostaá uĪyty w sposób jawny. Jak widaü, równieĪ w przypadku funkcji takie pojĊcia jak
„wskaĨnik”, „adres” czy „nazwa” moĪna uznaü za synonimy. Przykáad 23., oparty na
wspomnianym wyĪej przykáadzie 18., pokazuje w sposób konkretny, jak moĪna wywoáaü funkcjĊ z funkcji za pomocą nazwy funkcji wywoáywanej. Przypomnijmy najpierw,
Īe centralną rolĊ w przykáadzie 18. peáni trójparametrowa funkcja simpson, zadeklarowana jako double simpson(double a, double b, int m);. Novum polega na tym,
Īe funkcjĊ tĊ zastąpimy w przykáadzie 23. czteroparametrową funkcją, którą zadeklarujemy jako double simpson(double a, double b, int m, double fcn (double x));,
a samą funkcjĊ umieĞcimy w programie po main. Opcjonalnie moĪemy tu zastąpiü fcn
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przez (*fcn) w caáej funkcji simpson. Widzimy teraz, Īe nowa funkcja simpson wywoáuje funkcjĊ fcn przy uĪyciu jej nazwy, która staáa siĊ argumentem funkcji simpson.
Ale argument (parametr) kaĪdej funkcji moĪna przy jej wywoáywaniu zamieniü na jakiĞ
inny. Nic wiĊc nie stoi na przeszkodzie, aby funkcjĊ caákującą wywoáaü w main za
pomocą polecenia: calka = simpson(a, b, m, funk);. Ale wtedy musimy równieĪ
naszą aktualną funkcjĊ podcaákową o wybranej przez nas nazwie funk zadeklarowaü
przed main jako double funk(double x);, a samą funkcjĊ funk umieĞciü po main.
Wywoáanie funkcji simpson w programie jako calka = simpson(a, b, m, funk);
spowoduje, Īe funkcja simpson bĊdzie dziaáaü teraz dokáadnie tak, jakby jej program
zostaá od razu napisany przy uĪyciu nazwy funk zamiast wczeĞniejszej nazwy fcn.
Oznacza to, Īe w samej funkcji simpson wartoĞü zwracana przez fcn zostanie automatycznie zastąpiona wartoĞcią zwracaną przez funk (porównaj teĪ przykáad 23.).
Widzimy wiĊc, Īe mamy tu teraz sytuacjĊ bardziej komfortową niĪ w przykáadzie 18.,
bo funkcjĊ podcaákową, która wspóápracuje z procedurą caákującą, moĪemy teraz nazwaü,
jak chcemy (np. funk). Niezwykle waĪny jest teĪ fakt, Īe tak zaprogramowana funkcja
simpson, umoĪliwiająca uĪycie dowolnej nazwy dla funkcji podcaákowej, bĊdzie funkcjonowaü równieĪ i wtedy, gdy funkcja simpson zostanie najpierw skompilowana do
pliku o okreĞlonej nazwie, a nastĊpnie (jako plik w jĊzyku wewnĊtrznym) doáączona do
programu wáaĞciwego w procesie kompilacji i konsolidacji. W przykáadzie 23. omówimy teraz szczegóáowo to, co naleĪy zmieniü w programie z przykáadu 18., aby uzyskaü
poĪądaną swobodĊ w wyborze nazwy funkcji podcaákowej (przejĞcie od wspomnianej
wersji 1 do bardziej uĪytecznej wersji 2).
Przykäad 23 ________________________________________________________________________

Aby przejĞü od wersji 1 do wersji 2, naleĪy w przykáadzie 18. (tuĪ przed main) usunąü
poprzednią deklaracjĊ i zastąpiü ją nową (w poniĪszej linii deklarujemy jednoczeĞnie
dwie funkcje, czyli simpson i funk, oddzielone przecinkiem!):
double simpson(double a, double b, int m, double fcn(double x)), funk(double x);

ZauwaĪmy przy tym, Īe funkcja podcaákowa nazywa siĊ teraz funk i dlatego nazwĊ
funkcji podcaákowej na koĔcu przykáadu 18. naleĪy zamieniü na double funk(double x).
NastĊpnie w main zamiast polecenia wywoáującego funkcjĊ caákującą wpisujemy calka =
simpson(a, b, m, funk);. Kolejna zmiana dotyczy samej procedury caákującej, w której
naleĪy zastąpiü starą nazwĊ (o trzech argumentach) nową (o czterech argumentach),
a mianowicie:
/////////////////////////////////////////////////////////////////Procedura caákująca///////////////////////////////////////////////////////
double simpson(double a, double b, int m, double fcn(double x))
{
// Bez zmian
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gdzie samo wnĊtrze tej procedury jest identyczne jak w przykáadzie 18. Wywoáując
w programie funkcjĊ caákującą calka = simpson(a, b, m, funk);, powodujemy, Īe
wystĊpujące wewnątrz nowej funkcji simpson wywoáania fcn(a), fcn(b) i fcn(x) (porównaj wnĊtrze procedury w przykáadzie 18.) bĊdą funkcjonowaáy identycznie jak odpowiednio funk(a), funk(b) i funk(x), bo funk zastĊpuje teraz wszĊdzie fcn. W listingu A.1
umieszczonym w dodatku A podajemy peány tekst ulepszonej wersji 2, aby (przez
porównanie z wersją 1) najáatwiej moĪna byáo przeĞledziü wszystkie zmiany dokonane
przy przejĞciu od wersji 1 do wersji 2.
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A
adres, 63
funkcji, 68
tablicy, 64
zmiennej, 63
akumulator, 32
architektura programu, 39
argumenty funkcji, 45, 46
automatyzacja obliczeĔ, 31

B
biblioteki specjalistyczne, 39
biblioteki standardowe, 39
<complex>, 76, 78
<float.h>, 45, 80
<iostream>, 79
<limits.h>, 45, 80
<math.h>, 44
<stdio.h>, 44
bisekcja, 60, 85
blok instrukcji, 38
break, 27, 37
C
caákowanie metodą
Gaussa – Legende’a, 59, 84
Simpsona, 57, 83
case,27
<complex>, 76, 78
const, 14
cout, 79

D

struktury, 72, 73
tablicy, 17
wskaĨnika, 63
zmiennej, 14
dekrementacja, 32
dereferencja, 63
double, 13
drukowanie wyników, 52, 53, 79
dyrektywa
#define, 14, 48
#include, 39
dzielenie liczb caákowitych, 21

E
else, 24
else if, 24

F
fclose, 54
float, 13
<float.h>, 45, 80
fopen, 53
for, 31
fprintf, 54
funkcje
z przeáadowanym operatorem, 73 - 75
zwracające wartoĞü, 45, 46
funkcje typu
inline, 48
main, 48
standardowe, 19, 20
void, 46, 48

definicja (deklaracja)
funkcji, 45, 46
staáej, 14

Kup książkę

Poleć książkę

92

Jözyk C/C++ i obliczenia numeryczne

G
getch, 35, 36
getchar, 35, 36
goto, 36, 37

I
#include, 39, 40
inkrementacja, 32
inline, 48, 49
instrukcje warunkowe, 23, 37
do…while, 33
if…else if, 24, 25
if, 23
if…else, 24
switch, 27
while, 33

K
klucz do przestrzeni nazw, 77
kropka dziesiĊtna, 9, 11

L
liczby
caákowite, 12
zespolone, 73
zmiennopozycyjne, 13
licznik pĊtli, 32
<limits.h>, 45, 80

à
áaĔcuchy symboli, 12

M
main, 48
makroinstrukcje, 48
<math.h>, 44
metoda
bisekcji, 60, 85
Gaussa – Legendre’a, 59, 84
Newtona, 60, 61, 86
Simpsona, 57, 83
miejsce zerowe funkcji, 60
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N
napisy i ich umieszczanie, 51
nazwy
staáych, 11–14
struktur, 71, 72
zmiennych, 11–14

O
obliczanie caáki, 57, 59, 83, 84
operacje
arytmetyczne, 19
logiczne, 26
porównywanie liczb, 26
przypisania, 14
operatory, 21
przeáadowania, 73 - 75
otwarcie pliku, 53

P
parametry funkcji, 45, 46
pĊtla
do…while, 33
for, 31
while, 33
pliki nagáówkowe, 39
precyzja
podwójna, 13
pojedyncza, 13
printf, 52
przekazywanie
parametrów, 45
tablic, 67
wskaĨników, 65, 66
przestrzenie nazw, 77
puts, 47, 51

R
reszta z dzielenia, 21
return, 40, 45
równanie kwadratowe, 7

S
schemat programu, 39, 40
sáowa kluczowe, 12
staáa, 14
<stdio.h>, 44
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sterowanie pracą programu, 23
sterowanie wydrukiem, 51 - 55
struktury, 72, 73
switch, 27
symbole
//, 7
/*…*/, 41

ć

W
warunek, 25, 26
wektory, 17, 72
wskaĨniki, 63
wyáuskiwanie, 63
wyraĪenie logiczne, 26
wywoáywanie
funkcji, 46
funkcji z funkcji, 68, 69

Ğrednik, 10

T
tablice, 17
typy danych
caákowite, 12
char, 12
áaĔcuchowe, 12
zmiennopozycyjne, 13

U
using namespace std, 78
utrata dokáadnoĞci, 41

Z
zakresy wielkoĞci, 12, 13, 45, 80
zamkniĊcie pliku, 54
zapisywanie do pliku, 53, 54
zatrzymanie
pĊtli, 33, 34
programu, 35, 36
zmienne
globalne, 40, 47
lokalne, 47
áaĔcuchowe, 12
zwracanie wartoĞci, 45, 46

V
void, 46, 48
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