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32.3. 

Dany jest napis, w którym niektóre fragmenty zostały skompresowane podaną powyżej meto-
dą. Podaj algorytm (w pseudokodzie lub wybranym języku programowania), który mając na 
wejściu skompresowany napis zapisany w tablicy, wypisze na wyjście kolejne litery napisu 
oryginalnego. 

Dane: 

dodatnia liczba całkowita n oraz tablica napis[1..n], zawierająca pewien napis skom-
presowany metodą opisaną wcześniej. 

Wynik: 

kolejne znaki oryginalnego napisu, którego skompresowana wersja jest w tablicy napis. 
Uwaga: W napisie skompresowanym nie ma zagnieżdżeń nawiasów, czyli wewnątrz pary 
nawiasów nie wystąpią inne nawiasy. 

Zadanie 33. 
Wiązka zadań Wędrówka po planszy 

Wędrowiec podróżuje po kwadratowej planszy rozmiaru n × n. Swoją wędrówkę rozpoczyna 
na dowolnym polu pierwszej kolumny planszy, a na koniec powinien dotrzeć do ostatniej 
kolumny. Będąc w kolumnie j<n, wędrowiec może w jednym ruchu przenieść się do kolum-
ny j+1 (nie może przenieść się do żadnej innej kolumny). Wartość każdego pola planszy jest 
liczbą całkowitą. Wartość pola w i-tym wierszu i j-tej kolumnie na planszy A oznaczać bę-
dziemy przez A[i, j].  
Rozważamy 3 typy wędrowca: 

• skaczący, który z pola w kolumnie j<n może przeskoczyć na dowolne pole w kolum-
nie j+1; 

• spadający, który z pola A[i, j] możne przenieść się tylko na pola A[k, j+1] takie, że 
i≤k≤n; 

• chodzący, który z pola A[i, j] może przeskoczyć tylko na pola A[k, j+1] takie, że k=i 
lub k=i – 1 lub k=i+1 oraz 1≤k≤n. 

Przykład 

Rozważmy planszę rozmiaru 10 × 10. Jeżeli bieżącą pozycją wędrowca jest pole A[3,4], to  

• wędrowiec skaczący może w jednym ruchu przenieść się do pól A[1,5], 
A[2,5],…,A[10,5],  

• wędrowiec spadający może przenieść się do pól A[3,5], A[4,5],…,A[10,5], 

• wędrowiec chodzący może przenieść się do pól A[2,5], A[3,5], A[4,5]. 

Rozważmy następujący algorytm, opisujący trasę jednego z typów wędrowców, dla poniż-
szych danych: 

Dane:  n — liczba naturalna większa od 1; 
 A — tablica rozmiaru n × n wypełniona liczbami całkowitymi. 

Uwaga: W poniższym algorytmie B[0...n+1,1..n] jest tablicą, której wiersze mają numery 
0,1,…,n,n+1, a kolumny 1,2,…,n – 1, n. 
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Algorytm: 

dla i=1,2,…,n wykonuj 
 jeżeli A[i,1]>0 

 B[i,1] ← 1 
 w przeciwnym razie 
  B[i,1] ← 0 
dla j=2,3,…,n wykonuj 

B[0,j] ← 0 
B[n+1,j] ← 0 
dla i=1,2,…,n wykonuj 

  jeżeli A[i,j] ≤0 
   B[i,j] ← 0 
  w przeciwnym razie 
   jeżeli B[i – 1, j – 1]=1 lub B[i, j – 1]=1 lub B[i + 1, j – 1]=1 

B[i,j] ← 1 
   w przeciwnym razie 
    B[i,j] ← 0 
d ← 0 
dla i=1,2,…,n wykonuj 
 jeżeli B[i,n]=1 

d ← 1 
zwróć d  

33.1.  

Rozważmy działanie algorytmu dla n=5 oraz następującej zawartości tablicy A: 

 1 2 3 4 5 
1 –2 –1 4 7 8 

2 –3 2 3 –10 –2 

3 1 –4 –1 5 –5 

4 –2 –1 –2 –3 9 

5 –1 –5 1 –4 1 

Podaj końcową zawartość kolumn 1,2,…,5 tablicy B oraz wartość zwracaną przez algo-
rytm_1 dla powyższych danych. 
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Tablica B: 
 1 2 3 4 5 
0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 
Wartość zwracana przez algorytm: .....................................................................................  

33.2.  

Uzupełnij specyfikację podanego powyżej algorytmu. 

Specyfikacja 

Dane:   

n — liczba naturalna większa niż 1 

A — plansza rozmiaru n × n wypełniona liczbami całkowitymi. 

Wynik: 

1 — jeśli istnieje trasa wędrowca typu ....................., 

 i prowadząca tylko przez pola o wartościach ..................... . 

0 — w przeciwnym przypadku 

33.3.  

Wartością trasy wędrowca nazywamy sumę liczb zapisanych na polach planszy, które wę-
drowiec odwiedza w trakcie trasy. Podaj algorytm zgodny z poniższą specyfikacją. 

Specyfikacja 
Dane:   

n — liczba naturalna większa niż 1 
A — plansza rozmiaru n × n wypełniona liczbami całkowitymi. 

Wynik:   
Największa wartość trasy wędrowca typu skaczącego zaczynającej się w pierwszej ko-

lumnie i kończącej się w ostatniej kolumnie. 

Przykład 

Dla n=5 oraz zawartości planszy podanej w zadaniu 1 algorytm powinien zwrócić wartość 23; 
trasa wędrowca o największej wartości prowadzi przez pola A[3,1], A[2,2], A[1,3], A[1,4] 
i A[4,5]. 
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33.4.  

Podaj algorytm zgodny z poniższą specyfikacją. 

Specyfikacja 

Dane:   

n — liczba naturalna większa niż 1 

A — plansza rozmiaru n × n wypełniona liczbami całkowitymi. 

Wynik: 

1 — jeśli istnieje trasa wędrowca spadającego zaczynająca się w pierwszej kolumnie, 
kończąca się w ostatniej kolumnie i przechodząca wyłącznie przez pola o war-
tościach nieujemnych; 

0 — w przeciwnym przypadku. 

Przykład 

Dla n=5 oraz zawartości planszy podanej w zadaniu 1 algorytm powinien zwrócić wartość 0, 
gdyż trasa spełniająca podane warunki musi zaczynać się w polu A[3,1], z którego można 
przejść tylko do pól ujemnych w drugiej kolumnie. Dla n=5 i poniższej zawartości planszy 
algorytm powinien zwrócić wartość 1; trasa prowadząca tylko przez pola dodatnie może prze-
chodzić np. przez pola: A[1,1], A[2,2], A[2,3], A[3,4] i A[4,5]. 

 1 2 3 4 5 
1 2 –1 4 7 8 

2 –3 2 3 –10 –2 

3 1 –4 –1 5 –5 

4 –2 –1 –2 3 9 

5 –1 –5 –6 –4 1 

1.3. Praktyka w teorii 

Zadanie 34. 

Bajtek i Bituś poznali starożytny chiński sposób testowania pierwszości liczby naturalnej n: 

liczba n musi spełniać równanie 
 2n mod n = 2, 

gdzie mod oznacza operator dzielenia modulo, czyli resztę z dzielenia całkowitego.  

Uwaga: Starożytny chiński sposób bywa zawodny, istnieją liczby, które spełniają to równa-
nie, a nie są pierwsze; natomiast jeśli równanie nie zachodzi, to n jest na pewno złożona. 

Chłopcy postanowili przetestować chińską metodą kolejne liczby n>=2, przeprowadzając 
obliczenia tylko na takich liczbach, które można reprezentować bez znaku na 8 bitach. co 
znaczy, że na każdym etapie obliczeń stosowali tylko  liczby całkowite z zakresu od 0 do 255.   

Bajtek obliczał potęgi 2n dla kolejnych wartości n i dla obliczonej wartości wyznaczał resztę 
z dzielenia  przez n.  
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