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Znajdowanie największego i najmniejszego
elementu w zbiorze n liczb całkowitych

wykorzystanie programu ELBOX Laboratorium Informatyczne (ELI)
oraz języka programowania TURBO PASCAL

(zastosowanie zasadydziel i zwyciężaj)

Analizując metody znajdowania największego i najmniejszego elementu, dostrzegamy w nich
przeglądanie wszystkich elementów zbioru. W przeciwnym bowiem razie element pominięty
w rozważaniach mógłby się okazać szukanym.

Oto propozycja algorytmu znajdowania największego elementu w zbiorzen liczb
(nazwijmy goMax).

Dane: Zbiór n liczb całkowitych.
Wynik: Największy elementmaxw danym zbiorze.

Krok 1. Przyjmij zamaxdowolny element ze zbioru.
Krok 2. Dla każdego innego elementux zbioru wykonuj:

jeśli x jest większe niż max, to zamaxprzyjmij x.

Należy zauważyć, że w kroku 2 tego algorytmu, polecenie po dwukropku musi być wykonane dla
wszystkich elementów zbioru, z wyjątkiem wziętego w kroku 1, czylin-1 razy.

Przez prostą modyfikację otrzymuje się algorytm (nazwijmy goMin) znajdowania najmniejszego
elementu w zbiorzen liczb.

Do znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb można zastosować
algorytmyMax i Min.

W każdym z nich liczba działań wynosin-1, a więc rozpiętość zbioru n liczb
(aby znaleźć rozpiętość zbioru nliczb, wystarczy odszukać wśród nich maksimum
i minimum, a potem obliczyć ich różnicę) można obliczyć, wykonując 2n-2porównania.
Tę liczbę działań można jeszcze zmniejszyć o jedno porównanie, usuwając maksimum ze zbioru
danych przed wyznaczaniem w nim minimum.

W niżej prezentowanym algorytmie znajdowania maksimum i minimum wykonujemy znacznie
mniej porównań i ponadto znajdujemy te dwie liczby jednocześnie
(w metodzie z poprzedniego akapitu najpierw wyznaczamy maksimum, a później minimum).

W algorytmachMax i Min, z każdego wykonanego sprawdzenia, czyx>y
wyciągamy jeden wniosek:x jest kandydatem na maksimum - w algorytmieMax, y jest kandydatem
na minimum - w algorytmieMin.
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Wykonując algorytmyMax i Min niezależnie, jeden po drugim, tę nierówność sprawdzamy dwa
razy, aby uzyskać oba te wnioski. Spróbujmy połączyć działanie obu algorytmów.
Porównajmy najpierw kolejne pary elementów - takich operacji wykonamy okołon/2
(około, ponieważ zbiór może zawierać nieparzystą ilość elementów).
Z każdego porównania, mniejsza liczba jest kandydatem na minimum, a większa kandydatem na
maksimum. Zatem w drugim etapie, będziemy szukać maksimum i minimum w zbiorach
o połowę mniejszych.
Algorytm Max-Min znajdowania w zbiorze maksimum i minimum jednocześnie

Dane: Zbiór n liczb całkowitych.
Wyniki: maxi min, odpowiednio największy i najmniejszy element

w zbiorze danych.

Krok 1. {Podział zbioru danych na dwa podzbiory.}
Połącz elementy zbioru danych w pary. Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to jeden z
elementów pozostaje wolny - oznaczmy go przezz. Porównaj elementy w parach:
przypuśćmy, że dla paryx i y mamyx>y; wtedy dołącz x do zbioru kandydatów na
maksimum - oznaczmy ten zbiór przezM, ay do zbioru kandydatów na minimum -
oznaczmy go przezN.

Krok 2. Znajdź maxw zbiorzeM za pomocą algorytmuMax.

Krok 3. Znajdź minw zbiorzeN za pomocą algorytmuMin.

Krok 4. Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to: jeśli z<min, to zaminprzyjmij z,
w przeciwnym razie, jeśli z>max, to zamax przyjmij z.

Rys. 1 Przykład działania algorytmuMax-Min

Algorytm ten jest bardzo prostym przykładem postępowania zgodnie
z zasadą dziel i zwyciężaj. Pierwsza część tej zasady jest zilustrowana na rys. 1. W kroku 1 tego
algorytmu zbiór danych jest dzielony na dwa rozłączne podzbiory, dla których w dwóch następnych
krokach są rozwiązywane podobne problemy. Zatem problemMax-Min rozpada się na dwa
podproblemy,Max i M in, na rozłącznych podzbiorach.

Uwagi dotyczące realizacji algorytmu Max-Min:
Załóżmy, że zbiór danych jest zapisany na taśmie (lub w tablicy).
W algorytmieMax-Min ten zbiór jest dzielony na dwa podzbioryM i N.
1. Przyjmujemy,że jeśli w wyniku porównania dwóch kolejnych liczbx i y otrzymamyx>y, to

będziemy te liczby przestawiać. W ten sposób po pierwszym kroku algorytmu, na
nieparzystych miejscach na taśmie znajdą się elementy zbioruN, a na parzystych - elementy
zbioruM.

1 > 4 3 > 2 4 > 9 5 > 7

4 3 9 7

1 2 4 5

Podział zbioru

max = 9M =

N = min = 1

Krok 1:

Krok 3:

Krok 2:
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2. Ponadto ujednolicamy kroki 2 i 3 oraz pozbywamy się kroku 4; jeśli liczba n jest nieparzysta,
to przedłużymy ciąg, powielając ostatni jego element. Dzięki temu najmniejszy element zbioru
będzie szukany w połowie komórek taśmy o indeksach nieparzystych, a największy - w drugiej
połowie, o indeksach parzystych. Przy takiej organizacji danych, dla przykładu
przedstawionego na rys. 1, po wykonaniu kroku 1 algorytmu liczby w ciągu danych będą
występowały w kolejności: 1, 4, 2, 3, 4, 9, 5, 7,
a dla zbioru złożonego z pierwszych siedmiu liczb - w kolejności: 1, 2, 4, 2, 3, 5, 5.

3. W realizacji algorytmuMax-Minkorzystamy z rozwiązań innych problemów (jest to jedna
z podstawowych zasad i technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów), możemy
skorzystać z algorytmówMax i Min jako procedur (nieznacznie zmodyfikowanych - elementy
największy i najmniejszy są szukane w krokach 2 i 3
w ciągach złożonych z co drugiego elementu taśmy, a nie jak w algorytmieMax, w ciągu
kolejnych liczb).
Dysponując realizacją algorytmuMax, zbudowanie realizacjiMin wymaga tylko kilku
ingerencji w opisach klocków tworzących schemat (schematy procedurMaksimum
i Minimumnie różnią się wyglądem)

4. Krok 1 algorytmu zrealizujemy zrealizujemy również w postaci procedury.

Rys. 2 Plansze z projektuMax-Min, który składa się z programu głównego
i trzech procedur

Dla skonstruowania schematu blokowegoMax-Minwprowadzamy następujące oznaczenia na
zmienne:

dane
n - ilość elementów na taśmie, dodatnia liczba całkowita;
zmienne pomocnicze
m -zmienna globalna określająca liczbę iteracji w procedurachMaksimum

i Minimum, gdziem=n/2, gdy n jest liczbą parzystą i (n+1)/2, gdyn jest liczbą nieparzystą,
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i - w procedurachPodział, Maksimum, Minimum: lokalny licznik iteracji (liczba całkowita
dodatnia),

x, y -w procedurzePodział: porównywane pary zmiennych lokalnych przyjmujące wartości
kolejnych wczytywanych z taśmy elementów (całkowite),

u - w programie głównymMaxMin: zmienna przyjmująca wartość ostatniego elementu na
taśmie, gdyn jest liczbą nieparzystą,
- w procedurachMaksimumi Minimum: zmienna lokalna przyjmująca wartość kolejnych
wczytywanych z taśmy elementów,

max -w procedurzeMaksimum: zmienna lokalna przyjmująca wartość największego elementu z
dotychczas porównanych (jej wartość jest zwracana do programu głównego),
- w programie głównym: zmienna przyjmująca wartość zwracaną przez procedurę
Maksimum,

min -w procedurzeMinimun: zmienna lokalna przyjmująca wartość najmniejszego elementu z
dotychczas porównanych (jej wartość jest zwracana do programu głównego),
- w programie głównym: zmienna przyjmująca wartość zwracaną przez procedurę Minimun.

Omówienie schematu blokowego

program głównyMaxMin
1. Deklaracja zmiennej globalnejm.
2. Przesunięcie wskaźnika na początek taśmy.
3. Odczyt z taśmy: n.
4. Wykonanie obliczeń: m:= n div 2 + n mod 2(dlan parzystegomstaje się równen/2, dla

nieparzystego m staje się równe(n+1)/2), tzn.m jest parzyste dla każdegon,
5. Sprawdzenie warunku:m*2<>n (sprawdzenie, czyn jest parzyste), jeżeli TAK, to 6, jeżeli NIE,

to 9.
6. Przesunięcie wskaźnika na pozycję n (na ostatni element na taśmie),
7. Odczyt z taśmy do zmienneju (automatyczne przesunięcie wskaźnika taśmy na następną

pozycję, tzn. na pozycję n+1).
8. Zapis na taśmę wartości zmienneju.
9. Wywołanie bezparametrowej proceduryPodział.
10. Wywołanie funkcjiMaksimum.
11. Wywołanie funkcjiMinimum.
12. Wyprowadzenie wartości najmniejszej liczby w ciągu (na taśmie) pamiętanej w zmiennejmin,

zwróconej przez procedurę Minimum.
13. Wyprowadzenie wartości największej liczby w ciągu (na taśmie) pamiętanej w zmiennejmax,

zwróconej przez procedurę Maksimum.

proceduraPodział
1. Początek procedury.
2. Przesunięcie wskaźnika na pozycję 1.
3. Przypisani licznikowi iteracji wartości początkowej 0 (i:=0 ).
4. Odczyt z taśmy do zmiennejx.
5. Odczyt z taśmy do zmiennejy.
6. Sprawdzenie, czyx>y, jeśli TAK to 7, jeśli NIE to 10.
7. Przesunięcie wskaźnika taśmy na pozycję 2*i+1 .
8. Zapis na taśmę y.
9. Zapis na taśmę x.
10. Zwiększenie licznika iteracji o 1 (i:=i+1 ).
11. Sprawdzenie, czy wszystkie pary liczb zostały uwzględnione, tzn., czyi=m, jeśli TAK, to

wyjście z procedury, jeśli NIE, to powrót do4.
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proceduraMaksimum
1. Początek procedury.
2. Przesunięcie wskaźnika taśmy na pozycję 2 (wskaźniki nieparzyste dotyczą kandydatów namin,

wskaźniki parzyste dotyczą kandydatów namax).
3. Wyzerowanie licznika iteracji:i:=0 oraz przypisanie zmiennejmaxwartości początkowej -1

(max:= -1).
4. Sprawdzenie, czy wszystkie liczby (kandydaci namax) zostały uwzględnione:i=m, jeśli TAK,

to 5, jeśli NIE, to 6.
5. Wyjście z procedury z wartością maksymalną zapamiętaną w zmiennejmax.
6. Odczyt z taśmy do zmienneju.
7. Sprawdzenie, czyu<=max, jeśli TAK, to 9, jeśli NIE, to 8.
8. Przypisanie zmiennejmaxwartości u (max := u).
9. Zwiększenie licznika iteracji o 1 (i:=i+1 ).
10. Odczyt z taśmy do zmienneju (wskaźnik nieparzysty, kandydat namin)

i powrót do4.

proceduraMinimum
1. Początek procedury.
2. Przesunięcie wskaźnika taśmy na pozycję 1 (wskaźniki nieparzyste dotyczą kandydatów namin,

wskaźniki parzyste dotyczą kandydatów namax).
3. Wyzerowanie licznika iteracji:i:=0 oraz przypisanie zmiennejminwartości początkowej 1000

(max:= 1000).
4. Sprawdzenie, czy wszystkie liczby (kandydaci namin) zostały uwzględnione:i=m, jeśli TAK,

to 5, jeśli NIE, to 6.
5. Wyjście z procedury z wartością maksymalną zapamiętaną w zmiennejmin.
6. Odczyt z taśmy do zmienneju.
7. Sprawdzenie, czyu>=min, jeśli TAK, to 9, jeśli NIE, to 8.
8. Przypisanie zmiennejminwartości u (min:= u).
9. Zwiększenie licznika iteracji o 1 (i:=i+1 ).
10. Odczyt z taśmy do zmienneju (wskaźnik parzysty, kandydat namax)

i powrót do4.
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Program w języku Turbo Pascal dla algorytmuMax-Min

program MaxMin_Iter;

type Tablica=array[1..100] of integer;

var x:Tablica;
n,max,min:integer;

procedure Czytaj(n:integer; var x:Tablica);
var i:integer;

begin
for i:=1 to n do

begin
write('Podaj element tablicy nr ',i,': ');
read(x[i]);

end
end; {Czytaj}

procedure MaxMin(n:integer; x:Tablica; var max,min:integer);
{Procedura wyznacza maksimum max i minimum min jednocze śnie

spo śród n liczb danych w tablicy x[1..n].
var i,y:integer;
begin

i:=2;
while i<=n do begin {Podział ci ągu na mniejsze i wi ększe.}

if x[i-1]>x[i] then begin
y:=x[i-1];
x[i-1]:=x[i]; x[i]:=y

end;
i:=i+2

end;
min:=x[1]; {Znajdowanie min i max.}
if n=1 then max:=x[1]
else begin

max:=x[2]; i:=4;
while i<=n do begin

if min>x[i-1] then min:=x[i-1];
if max<x[i] then max:=x[i];
i:=i+2

end
end; {n>1}

{Uaktualnienie min i max, gdy n jest nieparzyste i n>1.}
if (n>1) and (n=i-1) then begin

if min>x[n] then min:=x[n];
if max<x[n] then max:=x[n]

end
end; {MaxMin}

begin {Pocz ątek programu głównego}
writeln('Podaj z ilu elementów składa si ę tablica:');
readln(n);
Czytaj(n,x); {Wczytywanie elementów do tablicy.}
MaxMin(n,x,max,min);
write('maksimum = ');
writeln(max);
write('minimum = ');
writeln(min)

end. {Koniec programu głównego.}

Testowanie rozwiązania
Program daje poprawne wyniki dla dowolnego ciągu liczb całkowitych (n>0).
Testowanie nie wykazało błędu.
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Złożoność
Obliczmy teraz, ile porównań wykonujemy w algorytmie Max-Min.
Dla uproszczenia przyjmijmy,żen jest liczbą parzystą.
W kroku 1 (proceduraPodział) wykonujemyn/2porównań, które powodują podzielenie zbioru na
dwa podzbiory.
W krokach 2 (proceduraMax) i 3 (proceduraMin) jest wykonywanychn/2-1takich działań
w każdym.
W sumie, liczba porównań algorytmuMax-Minwynosi3n/2-2, gdyn jest liczbą parzystą.

Porównanie złożoności rozwiązania zadania metodą „naiwną” oraz rozwiązania
z zastosowaniem zasady „dziel i zwyciężaj”.

dla n parzystego
1. Metoda „naiwna”: 2*(n-1) porównań (n-1dla szukaniamaxi n-1dla szukaniamin).
2. Metoda z zastosowaniem zasady „dziel i zwyciężaj”: 3n/2-2.

liczba porównań
ilość

elementów
n

metoda 1 metoda 2

2 2 1
4 6 4
6 10 7

Zestawienie to wyraźnie pokazuje,że zastosowanie zasady „dziel i zwyciężaj” do rozwiązania
omawianego problemu jest efektywniejsze.

Znajdowanie w ciągu największego i najmniejszego elementu
jednocześnie za pomocą algorytmu rekurencyjnego

W algorytmieMax-Minmożna wyróżnić trzy etapy:
1. Podziel problem na podproblemy.
2. Znajdź rozwiązania podproblemów.
3. Połącz rozwiązania podproblemów w rozwiązanie głównego problemu.

Pierwszy etap polega na podziale zbioru danych na dwa podzbiory: kandydatów na maksimum
i kandydatów na minimum, drugi na znajdowaniu maksimum i minimum
w zbiorach kandydatów, a etap trzeci jest jedynie wyprowadzeniem rozwiązania składającego się
z dwóch liczb, otrzymanych jako rozwiązania dwóch podproblemów.

Naturalnym podejściem w rozwiązywaniu problemów powinno być dążenie do wykorzystania
znanych rozwiązań problemów (drugi etap w powyższym schemacie).

W przypadku problemu Max-Min, korzystamy na tym etapie ze znanych algorytmów znajdowania
największego i najmniejszego elementu w zbiorze.

Zastosowana zastała także w rozwiązaniu tego problemuzasada dziel i zwyciężaj.
W najczęściej stosowanej wersji tej metody, podproblemy, na które rozkładany jest problem, są tym
samym problemem, ale dla mniejszego zbioru danych, można więc rekurencyjnie zastosować do
nich tę samą metodę rozwiązywania.
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W rekurencyjnym rozwiązaniu problemu Max-Min dzieli się zbiór danych na dwie części
i rozwiązuje w nich ten sam problem. Wyniki uzyskane w podproblemach, czyli największe
i najmniejsze w nich elementy, są następnie porównywane, by określić największy
i najmniejszy element w całym zbiorze. Jest to więc typowy algorytm rekurencyjny.

Jako szczególny przypadek, czyli warunek zakończenia rekurencji, wyróżniamy ten sam
problem na zbiorach złożonych z jednego lub z dwóch elementów.

Algorytm Max-MinR(Z, max, min) Z, max, min- wykaz parametrów, dla których
algorytm znajduje rozwiązanie

Dane: Zbiór liczbZ.
Wyniki: max i min, odpowiednio największy i najmniejszy element w zbiorzeZ.

Krok 1. Jeśli zbiór Z składa się z jednego elementu, to przypisz jego wartość zarównomax,
jak i min.
Jeśli zbiór Z składa się z dwóch elementów, to wartość większego z nich przypisz
max, a wartość mniejszego z nich -min.

Krok 2. W przeciwnym razie:
2a. Podziel zbiórZ na dwa podzbioryZ1 i Z2 o tej samej lub niemal tej samej

liczbie elementów.
2b. Wykonaj ten sam algorytm dla (Z1, max1, min1).
2c. Wykonaj ten sam algorytm dla (Z2, max2, min2).
2d. Wartość większej z liczbmax1 i max2 przypiszmax, wartość mniejszej z liczb

min1 i min2 przypiszmin.
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Dla skonstruowania schematu blokowegoMax-Minwprowadzamy następujące oznaczenia na
zmienne:

dane
n - ilość elementów na taśmie, dodatnia liczba całkowita;

zmienne pomocnicze
w programie głównymMaxMinRe:
maksimum - zmienna przyjmująca wartość największą w zbiorze
minimum - zmienna przyjmująca wartość najmniejszą w zbiorze
w procedurzeMaxMin_R:
i, j - zmienne całkowite - wskaźniki elementów zbioru

w tablicy
max - wskaźnik największego elementu w danym podzbiorze
min - wskaźnik najmniejszego elementu w danym podzbiorze
a, b - zmienne przyjmujące wartości dwuelementowego podzbioru
k - wskaźnik elementu ostatniego w podzbiorze Z1

(wskaźnik elementu dzielącego dany zbiór)
max1, min1 - zmienne przyjmujące wartości wskaźnika odpowiednio, największego

i najmniejszego elementu w danym podzbiorze Z1

max2, min2 - zmienne przyjmujące wartości wskaźnika odpowiednio, największego
i najmniejszego elementu w danym podzbiorze Z2

xmax1, xmin1 -elementy zbioru Z1 o największej i najmniejszej wartości
xmax2, xmin2 -elementy zbioru Z2 o największej i najmniejszej wartości

zmienne globalne:
max, min - przyjmujące wartości wskaźników elementów

odpowiednio, największego i najmniejszego w całym zbiorze

Omówienie schematu blokowego

program głównyMaxMinRe
1. Deklaracja zmiennych globalnych:maxi min.
2. Odczyt z tablicy ilości elementów w zbiorze:n.
3. Wywołanie proceduryMaxMinRe(1,n).
4. Odczyt z tablicy z komórki [0,max] elementu największego w zbiorze i przypisanie jego

wartości zmiennejmaksimum.
5. Odczyt z tablicy z komórki [0,min] elementu największego w zbiorze i przypisanie jego

wartości zmiennejminimum.
6. Wyprowadzenie wartości zmiennejminimum.
7. Wyprowadzenie wartości zmiennejmaksimum.

autor: Ewa Kozłowska
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proceduraMaxMinRe(i,j)

1. Początek proceduryMaxMinRe(i,j).
2. Sprawdzanie, czyi=j , tzn., czy ciąg zawiera jeden element. Jeśli TAK, to 3.

Jeśli NIE, to 5.
3. Przypisanie wartości i indeksom elementu największego i największego:max:=i, min:=i.
4. Powrót do miejsca wywołania procedury.
5. Sprawdzanie, czyi+1=j , tzn., czy ciąg zawiera dwa elementy. Jeśli TAK, to 6. Jeśli NIE, to 11.
6. Odczyt z tablicy wartości o wskaźniku [0,i] do zmienneja.
7. Odczyt z tablicy wartości o wskaźniku [0,j] do zmiennejb.
8. Sprawdzenie, czya>=b. Jeśli TAK, to 9. Jeśli NIE, to 10.
9. Przypisanie zmiennejmaxwartości zmienneji oraz zmiennejminzmiennej wskaźnika j

(max:=i, min:=j) i powrót do miejsca wywołania procedury.
10. Przypisanie zmiennejmaxwartości zmiennej j oraz zmiennejminzmiennej wskaźnika i

(max:=j, min:=i) i powrót do miejsca wywołania procedury.
11. Przypisanie zmiennejk wartości (i+j) div 2 .
12. Wywołanie procedury MaxMinRe(i,k).
13. Przypisanie zmiennym lokalnym wartości globalnychmax1:=max, min1:=min.
14. Wywołanie proceduryMaxMinRe(k+1,j).
15. Przypisanie zmiennym lokalnym wartości globalnychmax2:=max, min2:=min.
16. Odczyt z tablicy elementu[0,max1] do zmiennejxmax1.
17. Odczyt z tablicy elementu[0,min1] do zmiennejxmin1.
18. Odczyt z tablicy elementu[0,max2] do zmiennejxmax2.
19. Odczyt z tablicy elementu[0,min2] do zmiennejxmin2.
20. Sprawdzanie, czy xmax1>=xmax2. Jeśli TAK, to 21. Jeśli NIE, to 22.
21. Przypisanie zmiennejmax:=max1 iskok do23.
22. Przypisanie zmiennejmax:=max2.
23. Sprawdzanie, czy xmin1>=xmin2. Jeśli TAK, to 24. Jeśli NIE, to 25.
24. Przypisanie zmiennejmax:=max1i wyjście z procedury do miejsca wywołania.
25. Przypisanie zmiennejmax:=max2i wyjście z procedury do miejsca wywołania.

autor: Ewa Kozłowska
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Program w języku Turbo Pascal dla algorytmuMax-MinR

program MaxMin_Rekurencja;
type

Tablica=array[1..100] of integer;

var x:Tablica;
n,max,min:integer;

procedure Czytaj(n:integer; var x:Tablica);
var i:integer;

begin
for i:=1 to n do

begin
write('Podaj element tablicy nr ',i,': ');
read(x[i])

end
end; {Czytaj}

procedure MaxMinRek(i,j:integer;
var max,min:integer);

{Procedura znajduje indeksy max, min; najwi©kszego
i najmniejszego elementu tablicy x[i..j]}

var k,max1,max2,min1,min2:integer;
begin

if i=j then begin {Ci ąg zawiera jeden element.}
max:=i; min:=i end

else {Krok 2}
if i+1=j then {Ci ąg zawiera dwa elementy.}

if x[i]>=x[j] then begin max:=i; min:=j end
else begin max:=j; min:=i end

else begin {Ci ąg ma więcej ni ż dwa elementy.}
k:=(i+j) div 2;
MaxMinRek(i,k,max1,min1);
MaxMinRek(k+1,j,max2,min2);
if x[max1]>=x[max2] then max:=max1 else max:=max2;
if x[min1]<=x[min2] then min:=min1 else min:=min2

end {Koniec wywoła ń rekurencyjnych}
end; {MaxMinRek}

begin {Pocz ątek programu głównego}
writeln('Podaj z ilu elementów składa si ę tablica:');
readln(n);
Czytaj(n,x);
MaxMinRek(1,n,max,min);
write('maksimum = ');
writeln(x[max]);
write('minimum = ');
writeln(x[min]);
readln;
readln

end. {Koniec programu głównego}

Testowanie rozwiązania
Program daje poprawne wyniki dla dowolnego ciągu liczb całkowitych (n>0).
Testowanie nie wykazało błędu.

autor: Ewa Kozłowska
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