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Format PPM, tablice 2D, struktury danych

Zadanie 1.
Napisz:
a) strukturę wektora dwuwymiarowego o składowych zmiennoprzecinkowych
b) strukturę kodującą kolor R,G,B o składowych wartości całkowitej
c) funkcję przyjmującą obiekt o strukturze a), która wypisuje składowe na standardowe wyjście w 
formacie „(x,y)”, gdzie x i y to składowe wektora (liczby)
d) funkcję „norma” obliczającą i zwracającą normę euklidesową wektora z punktu a)
e) funkcję zwracającą wynik dodawania dwóch wektorów o strukturze z punktu a)

Zadanie 2.
Napisz program w którym obraz przechowywany jest w dwuwymiarowej tablicy wielkości 
800x600 (3 składowe koloru na piksel w postaci struktury). Do wszystkich składowych zapisz 
wartości funkcji losowej z zakresu 0-255. Następnie wypisz do konsoli dane z tablic wg schematu:

// ----- tu zaczyna się plik .ppm
P3
# format PPM
800 600
256
R1 G1 B1 R2 G2 B2 … Rn Gn Bn
//---- tu kończy się plik .ppm

Gdzie R1 G1 B1 to kolejne
(oddzielone spacją) składowe
pierwszego piksla obrazu (1,1). R2 G2 B2 to kolejne składowe kolejnego piksla w pierwszym 
wierszu (2,1). Wynik działania programu przekieruj do pliku obraz.ppm (./a.out >plik.ppm). Potem 
kliknij na wykonany rysunek, powinien wyglądać jak na rysunku powyżej. 
Uwaga: pod Windowsem polecam program IrfanView.

Zadanie 3.
Do programu z zadanie 2 dopisz pętlę, która wygładza obraz uśredniając wartości pikseli ze swoimi
sąsiadami (np. dla składowej czerwonej Ri,j = 1/5 * (Ri,j + Ri+1,j + Ri-1.j + Ri,j+1 + Ri,j-1). 
Obok przykład rysunku z takim uśrednianiem wykonanym 10 razy.

Zadanie 4.
Do tablic z programu 2. zapisz wartości funkcji dwóch
zmiennych (x,y), która mapuje koordynaty pikseli na kolory
(R,G,B). 

Wskazówka: koordynaty można przeskalować przez rozmiar
otrzymując wartości 0-1 wygodne do parametryzowania funkcji.
Przykład ciekawej funkcji: (1+sin(x))*255,
(1+cos(12*x))*255 itp. itd. Można tak uzyskać naprawdę
ciekawe efekty wymyślając coś swojego, zachęcam do
eksperymentów. Przykład obok                                 —> 

Ilustracja 1: Rysunek 
oryginalny (losowy).

Ilustracja 2: Rysunek po 
filtrze uśredniającym.

Ilustracja 3: Przykład obrazu 
wygenerowanego z użyciem 
mapowania pozycji piksla na 
kolor.
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