
Laborki 2 i 3 � zestaw alternatywny

Uwaga! Poni»sze zadania stanowi¡ alternatyw¦ dla zada« �podstawowych�. Poni»sze za-
dania zawieraj¡ pewne wprowadzenie teoretyczne, jednak zakªadam tutaj wi¦ksz¡ samo-
dzielno±¢ (i by¢ mo»e konieczno±¢ wyszukania dodatkowych rzeczy ju» w necie). Nie jest
to równie» materiaª obowi¡zuj¡cy na kolokwium! Materiaª jest do±¢ trudny i wymaga
ogarni¦cia nieco podstaw matematyki.

Wprowadzenie � kod uzupeªnienia ZU1

Kodowanie binarne, czyli zapis dowolnej liczby w systemie dwójkowym bazuj¡cym na
warto±ciach 0 i 1 mo»liwe jest w ró»nych systemach. Reguªy przej±cia z kodu dziesi¦tnego
(i dowolnego innego) na system binarny bazuj¡ na dwóch prostych reguªach. Przej±cie z
liczby caªkowitej na zapis binarny bazuje na wielokrotnym dzieleniu liczby (a nast¦pnie jej
reszty) przez 2. Nast¦pnie liczba taka odczytywana jest �od ko«ca�. W przypadku cz¦±ci
uªamkowej zapisanej w systemie dziesi¦tnym stosuje si¦ operacj¦ mno»enia przez dwa i
pomijania cz¦±ci caªkowitej. Przykªad:

• cz¦±¢ caªkowita: 17 : 2 = 8, reszty 1, 8 : 2 = 4, reszty 0, 4 : 2 = 2 reszty 2, 2 : 2 = 1
reszty 0, i 1 reszty na ko«cu, czytane jako: 10001, czyli 17.

• cz¦±¢ uªamkowa: 0.35· 2 = 0.7, cz¦±¢ caªkowita 0, 0.7· 2 = 1.4, cz¦±¢ caªkowita 1,
0.4· 2 = 0.8, cz¦±¢ caªkowita 0, 0.8· 2 = 1.6, cz¦±¢ caªkowita 1, 0.6· 2 = 1.2, cz¦±¢
caªkowita 1 i tak dalej, czytane jako: 01011.

Zatem liczba 17.35 w systemie binarnym zapisana b¦dzie jako 10001,01011. To oczywi±cie
przybli»enie, poniewa» cz¦±¢ uªamkowa powinna by¢ wymna»ana tak dªugo, a» nie uzy-
skamy warto±ci 1.0, gdzie 1 jest cz¦±ci¡ caªkowit¡, a w uªamku mamy zero, którego ju»
nie wymna»amy.

Powy»sza liczba jest dodatnia, zatem powinna by¢ zapisana ze znakiem: 0.10001,01011.
Prosz¦ zwróci¢ uwag¦, »e znak plus oznaczamy zerem, a znak minus oznaczamy jako 1. Bit
znaku oddzielony jest od liczby kropk¡, a cz¦±¢ caªkowita od cz¦±ci uªamkowej przecinkiem.

Zakªadaj¡c, »e mamy dane dwie liczby binarne, zapisane w powy»szy sposób (okre-
±lany dalej, jako system Znak Moduª ZM) mo»emy dokona¢ przej±cia na inne systemy.
Przykªadem innego systemu binarnego jest system ZU1 - kod uzupeªnienia do 1. Reguªa
przej±cia pomi¦dzy systemem ZM a ZU1 jest nast¦puj¡ca:

• je»eli liczba w kodzie ZM jest dodatnia, to w systemie ZU1 wygl¡da dokªadnie tak
samo;

• je»eli liczba w kodzie ZM jest ujemna, tj. jej bit znaku jest równy 1, konieczne jest
zanegowanie WSZYSTKICH pozostaªych bitów.

Przykªady:

• liczba 0.11101,101 w kodzie ZM wygl¡da identycznie w kodzie ZU1.

• liczba 1.11101,101 w kodzie ZU1 ma nast¦puj¡c¡ posta¢ 1.00010,010

�eby doda¢ dwie liczby binarne w kodzie ZU1, konieczne jest przej±cie na ten kod (tj.
zamiana liczby ujemnej, lub pozostawienie liczby bez zmian � je»eli liczba jest dodatnia).
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Wprowadzenie � Liczby pierwsze Mersenne'a

TL:DR � znajd¹ jak najwi¦ksz¡ liczb¦ pierwsz¡ Mersenne'a.
Liczba pierwsza Mersenne'a to liczba postaci Mn, gdzie n jest liczb¡ pierwsz¡, czyli

n = 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89 i tak dalej. Dalej potrzebujemy testu Lucasa-Lehmera (znowu
odsyªam do wikipedii), ale: kluczowa jest dla nas zale»no±¢, gdzie: Sp−1 ≡ 0 mod Mp. No
a czym jest to Sp−1? Wzór ogólny na Sp = S2p−1 − 2. No i dalej:

• S1 = 4;

• S2 = S21 − 2 = 42 − 2 = 16− 2 = 14;

• S3 = S22 − 2 = 142 − 2 = 196− 2 = 194.

Czyli Sp−1 ≡ 0 mod Mp daje namMp de�niowan¡ jako 2p−1 liczb¦ pierwsz¡ Mersenne'a.
Przykªad?

Pierwsze na li±cie n = 7, to S6 = 12319 (odsyªam za Wikipedi¡). Z kolei M7, to
27 − 1 = 128 − 1 = 127. Zatem 12319 ≡ 0 mod 127. W skrócie, sprawdzamy, czy 12319
dzieli si¦ bez reszty przez 127. Je»eli si¦ dzieli, to mamy liczb¦ pierwsz¡ Mersenne'a. To
samo robimy dla 13, 17, 19 i tak dalej. Have fun! :)

Zestaw zada«

1. Zakªadaj¡c, »e dana jest dowolnie dªuga liczba binarna zapisana w kodzie ZM, napisz
funkcj¦ pozwalaj¡c¡ na przej±cie na kod ZU1.

2. Napisz metod¦ umo»liwiaj¡c¡ dodawanie dwóch dowolnie dªugich liczb zapisanych
w kodzie ZU1. Operacje realizowane s¡ z zastosowaniem klasycznej arytmetyki bi-
narnej.

3. Napisz metod¦ umo»liwiaj¡c¡ przej±cie z kodu ZU1 na kod ZM, a nast¦pnie deko-
dowanie liczby binarnej w kodzie ZM na zapis dziesi¦tny.

4. Wyznacz jak najwi¦ksz¡ liczb¦ pierwsz¡ Mersenne'a.
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