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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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Bituś skorzystał z praw arytmetyki modularnej. W każdym z kolejnych kroków obliczania 
potęgi, wynik iloczynu brał modulo n. Na przykład dla n=3 obliczenia wykonywał następują-
co: 

23 mod 3 = ((2*2) mod 3)*2 mod 3 = 1*2 mod 3 = 2. 

Który z nich mógł przetestować pierwszość liczb w większym zakresie?  

Podaj możliwie największą wartość n, dla której możliwe było przeprowadzenie testu pierw-
szości metodą każdego z chłopców. 

W obliczeniach Bajtka nmax = ……………………………………………………………… 

W obliczeniach Bitusia nmax = ……………………………………………………………… 

Komentarz do zadania 
Największą liczbą, jaką można zapisać na 8 bitach, jest 255. Jest to największa wartość, jaka 
może wystąpić w obliczeniach cząstkowych i wynikowych bez ryzyka błędów obliczeń. 

W obliczeniach Bajtka największą liczbą będzie 2n. Aby nie przekroczyła ona wartości 255, 
n nie może być większe od 7:  27=128 mieści się w 8 bitach, ale 28=256 już się nie zmieści. 

W obliczeniach Bitusia n nie może być większe niż 128, ponieważ wówczas  

27 = 128 = 128 mod n, a 2*128 = 256, czego nie można zapisać na 8 bitach. 

Zauważ, że mądry wybór algorytmu stwarza, mimo ograniczeń sprzętowych komputera, moż-
liwość realizacji obliczeń w znacznie większym zakresie wartości niż metoda naiwnie naj-
prostsza. 

Rozwiążanie 
W obliczeniach Bajtka nmax =  7. 

W obliczeniach Bitusia nmax =  128. 

Zadanie 35. 
Jeden ze sposobów zapisania niezerowej liczby rzeczywistej x w pamięci komputera polega 
na: 

1) przedstawieniu tej liczby w postaci iloczynu trzech liczb: 

(–1)S  — przy czym S jest równe 0 lub 1 i nazywa się znakiem,  

M      — mantysy, która jest liczbą z przedziału [1;2), 

2C     — przy czym C jest liczbą całkowitą zwaną cechą, 

= (−1) ∗ ∗ 2 . 

2) zapisaniu w pamięci oddzielnie: znaku, mantysy i cechy.  

Przykład 

 
Przyjmijmy, że każdą liczbę rzeczywistą zapisujemy na 8 bitach. 
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