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Zadania obowiązkowe 
	Ułóż schemat blokowy obliczania pierwiastka kwadratowego (a dokładniej: sufitu z pierwiastka) liczby naturalnej metodą bisekcji (czyli tą metodą, którą poznaliście na ostatnich zajęciach).  Zapisz ten schemat w kodzie maszyny RAM.
	Zdefiniujmy następujący problem sortowania:

Dane: a1, a2, …, an, 0, gdzie ai są liczbami naturalnymi z przedziału od 1 do k (k jest niezbyt duże).
Zadanie: wypisać elementy ciągu a1, a2, …, an w kolejności niemalejącej.
Fakt, że elementy ciągu pochodzą z małego uniwersum, pozwala nam zastosować bardzo prostą metodę, tzw. sortowanie przez zliczanie. Czytając ciąg zliczamy, ile jest w nim liczb 1, ile jest w nim liczb 2,…, ile jest w nim liczb k. Po przeczytaniu całego ciągu, przechodzimy do wypisywania: liczbę 1 wypisujemy tyle razy, ile razy  wystąpiła ona w ciągu, potem to samo robimy z liczbą 2, ….
Napisz program maszyny realizujący sortowanie przez zliczanie. Możesz dla wygody przyjąć, że k jest równe np. 10. Pamiętaj jednak, żeby Twój program łatwo było zmodyfikować na inne wartości k.
Przypomnij sobie rozszerzony algorytm Euklidesa. 

Termin nadsyłania rozwiązań: 20.11.06; godz. 23.59.
	
Uwagi:
	Program z zadania 1 (szczególnie) dobrze przetestuj.
	W zadaniu 2 zastosuj adresowanie pośrednie. Obiecuję, że jest pierwsze i ostatnie zadanie, w którym trzeba korzystać z adresowania pośredniego .
	Oczywiście nie powinieneś tracić czasu zastanawiając się, co należy wysłać jako rozwiązanie zadania 3.


Zadania nadobowiązkowe
Przypomnij sobie zadanie o liczbach palindromicznych, z którejś z poprzednich list. O ile nie zrobiłeś tego wcześniej, napisz program dla maszyny sprawdzający, czy dana liczba jest palindromiczna, który nie wykorzystuje adresowania pośredniego.
	Jaki jest koszt algorytmu Euklidesa? 
Wskazówka. Algorytm Euklidesa w każdym kroku zamienia parę liczb (n,m), gdzie m<=n, na parę (m, n mod m). Jako miarę kosztu możesz przyjąć liczbę takich zamian dokonywanych przez algorytm. Jak się łatwo przekonać, liczba wszystkich operacji wykonywanych przez algorytm jest proporcjonalna do liczby zamian.
	Niech q będzie liczbą pierwszą. Przez Zq* oznaczamy grupę multiplikatywną reszt modulo q, tj. zbiór {1,2,…,q-1} z działaniem mnożenia modulo q (oznaczamy je ∙q). Elementem odwrotnym do a nazywamy taki element b , że a∙qb=1. 

Przykład. Niech q=7. Elementem odwrotnym do 3 jest 5, a elementem odwrotnym do 6 jest 6.
Wymyśl algorytm, który dla danych liczb a i q (q jest liczbą pierwszą), znajdzie w Zq*  element odwrotny do a.
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