// Програма 1
// Даден е едномерен масив A(M) с максимум 100 елемента. 
// Да се намери и изведе средното аритметично от най-големия и най-малкия елемент.

#include <iostream.h>
const int Nmax=100;
float A[Nmax], Amax, Amin, Sr;
int M;


// Функция за въвеждане на цяла променлива в зададен интервал [min, max]
int Input_M(char text[30], int min, int max) {
int m;
  do {
    cout << text; cin >> m;
  }
  while (m<min || m>max);
  return m;
}

// Функция за въвеждане на едномерен масив от реални елементи
void Input_Array(char name, int N, float X[Nmax]) {
  for (int i=0; i<N; i++) {
    cout<<name<<'['<<i<<"]="; cin >> X[i];
  }
}

// функция, която търси максимум в едномерен масив
float Max_Array(int N, float X[Nmax]) {
float max;
  max=X[0];
  for (int i=1; i<N; i++)
    if (max < X[i]) max=X[i];
  return max;
}

// функция, която търси минимум в едномерен масив
float Min_Array(int N, float X[Nmax]) {
float min;
  min=X[0];
  for (int i=1; i<N; i++)
    if (min > X[i]) min=X[i];
  return min;
}

// главна функция
void main () {
  M=Input_M("Въведете брой елементи M=",2,Nmax);
  Input_Array('A',M,A);
  Amax=Max_Array(M,A);
  Amin=Min_Array(M,A);
  Sr=(Amax+Amin)/2;
  cout<<"Средното аритметично на максимума и минимума е Sr="<<Sr<<endl;
}

============================================================================

// Програма 2
// Дадена е матрица X(M,N) съставена от реални елемента, като M,N <=30. 
// Да се намери и изведе средното аритметично от най-големия и най-малкия елемент на матрицата.

#include <iostream.h>
const int Nmax=30;
float X[Nmax][Nmax], Xmax, Xmin, Sr;
int M,N;


// Функция за въвеждане на цяла променлива в зададен интервал [min, max]
int Input_M(char text[30], int min, int max) {
int m;
  do {
    cout << text; cin >> m;
  }
  while (m<min || m>max);
  return m;
}

// Функция за въвеждане на матрица от реални елементи
void Input_Matrix(char name, int M, int N, float X[Nmax][Nmax]) {
  for (int i=0; i<M; i++)
    for (int j=0; j<N; j++) {
      cout<<name<<'['<<i<<"]["<<j<<"]="; cin >> X[i][j];
    }
}

// функция, която търси максимум в матрица
float Max_Matrix(int M, int N, float X[Nmax][Nmax]) {
float max;
  max=X[0][0];
  for (int i=0; i<M; i++)
    for (int j=0; j<N; j++)
      if (max < X[i][j]) max=X[i][j];
  return max;
}

// функция, която търси минимум в матрица
float Min_Matrix(int M, int N, float X[Nmax][Nmax]) {
float min;
  min=X[0][0];
  for (int i=0; i<M; i++)
    for (int j=0; j<N; j++)
      if (min > X[i][j]) min=X[i][j];
  return min;
}

// главна функция
void main () {
  M=Input_M("Въведете брой редове M=",2,Nmax);
  N=Input_M("Въведете брой стълбове N=",2,Nmax);
  Input_Matrix('X',M,N,X);

  Xmax=Max_Matrix(M,N,X);
  Xmin=Min_Matrix(M,N,X);
  Sr=(Xmax+Xmin)/2;
  cout<<"Средното аритметично на максимума и минимума е Sr="<<Sr<<endl;
}


============================================================================

// Програма 3
// Дадени са N точки в равнината. 
// Да се определи номерът на точката, която е най-близо до зададена точка B(Xb,Yb);

#include <iostream.h>
#include <math.h>
const int Nmax=100;
float X[Nmax], Y[Nmax], L[Nmax], Xb, Yb;
int N, Nmin;


// Функция за въвеждане на цяла променлива в зададен интервал [min, max]
int Input_M(char text[30], int min, int max) {
int m;
  do {
    cout << text; cin >> m;
  }
  while (m<min || m>max);
  return m;
}

// Функция за въвеждане на координатите на N точки
void Input_Points(int N, float X[Nmax], float Y[Nmax]) {
  for (int i=0; i<N; i++) {
      cout<<"X["<<i<<"]="; cin >> X[i];
      cout<<"Y["<<i<<"]="; cin >> Y[i];
  }
}

// функция, която изчислява разстоянието между две точки
float dist(float x1, float y1, float x2, float y2) {
float d;
  d=sqrt(pow(x2-x1,2)+pow(y2-y1,2));
  return d;
}

// функция, която изчислява разстоянието от зададена точка (Xb,Yb) до N други точки
void Dist_Points(float Xb, float Yb, int N, float X[Nmax], float Y[Nmax], float L[Nmax]) {
  for (int i=0; i<N; i++)
    L[i]=dist(Xb, Yb, X[i], Y[i]);
}

// функция, която търси индекса (поредния номер) на минимума в едномерен масив D
int Index_Min_Array(int N, float D[Nmax]) {
float min;
int k;
  min=D[0]; k=0;
  for (int i=1; i<N; i++)
    if (min > D[i]) { min=D[i]; k=i; }
  return k;
}

// главна функция
void main () {
  N=Input_M("Въведете брой точки N=",2,Nmax);
  Input_Points(N,X,Y);
  cout<<"Xb="; cin>> Xb;
  cout<<"Yb="; cin>> Yb;
  Dist_Points(Xb, Yb, N, X, Y, L);
  Nmin=Index_Min_Array(N, L);
  cout<<"Най-близка точка до ("<<Xb<<','<<Yb<<") е точка с индекс "<<Nmin<<
        " ("<<X[Nmin]<<','<<Y[Nmin]<<")\n";
}

============================================================================
 


