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Projecto 1 — Calculadora de Matrizes

Ao contrário de sistemas como o Matlab1 e o Mathematica2 a linguagem C não tem as matrizes
como um tipo predefinido. É posśıvel definir objectos matriciais, mas não é posśıvel aplicar operações
aos mesmos.

Pretende-se desenvolver um módulo (um T.A.D.) matriz que permita a criação e manipulação de
matrizes como se se tratasse de um tipo de base. Isto é deve ser posśıvel definir dois objectos do tipo
matriz, por exemplo, a e b e de seguida calcular, por exemplo, a sua soma a+ b (mesmo que a sintaxe
não seja assim tão simples).

T.A.D. Matriz (de reais): Objectos: tabelas rectangulares de elementos reais (x ∈ R), dispostos em
linhas e colunas; Operações (ver apêndice A): adição de matrizes; multiplicação escalar; multiplicação
de matrizes; transposição; operações com linhas; sub-matriz.

Além destas operações usuais sobre matrizes é necessário ter as operações de construção e descons-
trução e, para maior comodidade na utilização do módulo, as operações de leitura, escrita e igualdade.

Pretende-se implementar uma calculadora de matrizes..

• Construa o T.A.D. Matriz de Reais (estrutura dinâmica).

• Construa uma calculadora de matrizes, um programa que seja capaz de operar com matrizes,
por exemplo, ler duas matrizes, calcular o seu produto e escrever o resultado. O programa deve
funcionar em ciclo, oferecendo a possibilidade de efectuar uma qualquer operação com matrizes,
terminado somente quando o utilizador escolher a opção ≪terminar≫.

Datas

• Data de disponibilização do enunciado: 10/10/2022.

• Prazo para entrega: 22/11/2022 (às 24h00).

Material a Entregar

1. Documente o seu programa. Tanto em termos de documentação interna, como de documentação
externa na forma de um pequeno manual de utilização (≈ 10pg.).

2. É obrigatório a organização do código em termos de um conjunto de ficheiros de especificação
(≪.h≫) e implementação (≪.c≫). É obrigatório a apresentação de uma Makefile que automatize
o processo de compilação.

3. Deve entregar (por correio electrónico) um arquivo zip, contendo os ficheiros referentes ao pro-
grama (Makefile, .c, .h), assim como o ficheiro referente ao relatório (formato PDF), até às
24h00 do último dia do prazo. O nome do ficheiro a entregar deve ser proj1MPIIGrpN.zip, com
N o número do grupo de trabalho.

1https://www.mathworks.com/products/matlab.html
2https://www.wolfram.com/mathematica/



4. Os código entregue pode ser desenvolvido em qualquer sistema computacional que contenha um
compilador de C, mas deve compilar e o correspondente programa deve funcionar, nos computa-
dores do laboratório de cálculo (sistemas Linux).

A Operações com Matrizes

Operações básicas. Há uma série de operações básicas que podem ser aplicadas para modificar ma-
trizes:3 adição de matrizes; multiplicação escalar; multiplicação de matrizes; transposição; operações
com linhas; sub-matriz.

Adição de Matrizes A soma A+B de duas matrizes, A(m,n) e B(m,n), é calculada entrada por
entrada: (A+B)i,j = Ai,j +Bi,j , onde 1 ≤ i ≤ m e 1 ≤ j ≤ n.

Multiplicação Escalar O produto cA de um número c (designado por escalar) e uma matriz A, é
calculado multiplicando cada entrada de A por c: (cA)i,j = c×Ai,j .

Multiplicação de Matrizes A multiplicação de duas matrizes é definida, se e somente se, o número
de colunas da matriz da esquerda for igual ao número de linhas da matriz da direita. Se A é uma
matriz m-por-n e B é uma matriz n-por-p, então seu produto AB é a matriz m-por-p cujas entradas
são dadas pelo produto escalar da linha correspondente de A e o correspondente coluna de B:

(AB)i,j = ai,1b1,j + ai,2b2,j + · · ·+ ai,nbn,j =
n∑

r=1

ai,rbr,j , 1 ≤ i ≤ m e 1 ≤ j ≤ p

Transposição A transposição de uma matriz A, m-por-n, é a matriz n-por-m, AT , formada trans-
formando linhas em colunas e vice-versa: (AT )i,j = Aj,i.

Operações com Linhas Existem três tipos de operações de linha: adição de linha, ou seja, adicionar
uma linha a outra. multiplicação de linhas, isto é, multiplicar todas as entradas de uma linha por uma
constante diferente de zero; comutação de linha, que é o trocar duas linhas de uma matriz;

Sub-matriz Uma sub-matriz de uma matriz é obtida eliminando uma qualquer colecção de linhas
e/ou colunas da matriz original.

3https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_(mathematics)#Addition,_scalar_multiplication,_and_

transposition


