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ﻣﺴﺌﻠﻪی  :١ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی  ٢٠ .....................................اﻣﺘﯿﺎز
دﻧﺒﺎﻟﻪ  Aﺷﺎﻣﻞ  n٢ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌ  ،داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣ داﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﯾ از اﻋﺪاد  ١ﺗﺎ  nدﻗﯿﻘﺎ  nﺑﺎر در اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮان  nﻋﻀﻮ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻟﺨﻮاه در ﻣ ﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺖ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ را
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،دﻧﺒﺎﻟﻪ زﯾﺮ در  ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣ ﺷﻮد:
> < ١, ١, ٢, ٣, ٢, ٣, ٢, ٣, ١ >⇒< ١, ١, ١, ٢, ٢, ٣, ٢, ٣, ٣ >⇒< ١, ١, ١, ٢, ٢, ٢, ٣, ٣, ٣
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ دﻟﺨﻮاه  Aرا ﻣ ﺗﻮان در ﺣﺪاﮐﺜﺮ  n + ١ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :٢ﺟﺎدهﻫﺎ  ٢۵ ..........................................اﻣﺘﯿﺎز
ﮐﺸﻮر آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ دارای  ٢nﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﯾ ﺟﺎده )ﺧﺎﮐ ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾ ﺪﯾ ﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾ روز ،وزارت راه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دارد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن )ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﻮری اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎده ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ در ﯾ اﺳﺘﺎن ،آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﺪف ،وزارت راه در
ﻧﻈﺮ دارد ﻫﺮ روز  nﺟﺎده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دو ﺟﺎدهای ﺑﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻫﻤﻪی ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻫﻤﻪی ﺟﺎدهﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖِ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺧﺎﮐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺟﺎدهﻫﺎ در
روز آﻏﺎزﯾﻦ دﻟﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ وزارت راه ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﺴﺌﻠﻪی  :٣ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺎﻣﺮﺋ

 ٢۵ ..................................اﻣﺘﯿﺎز

 ١٣٩١ﺳ ﻮ در ﯾ ردﯾﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺎﻣﺮﺋ روی ﯾ از ﺳ ﻮﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﺳﺖ .ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﯾﻦ ﺧﺮﮔﻮش را ﺷ ﺎر ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ ﺳ ﻮﻫﺎ ﺷﻠﯿ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺧﺮﮔﻮش روی ﺳ ﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻠﯿ ﺷﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷ ﺎر ﻣ ﺷﻮد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،روی ﯾ
از دو ﺳ ﻮی ﻣﺠﺎورش )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﻣ ﭘﺮد .روﺷ ﺑﺮای ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ اراﺋﻪدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻌﺪ از
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠٠٠٠ﺷﻠﯿ  ،ﺧﺮﮔﻮش ﺣﺘﻤﺎ ﺷ ﺎر ﻣ ﺷﻮد.
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ﻣﺴﺌﻠﻪی  :۴راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ

'

 ٣٠ ....................................اﻣﺘﯿﺎز

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن در زﻣﺎن ﺣﻔﺎری ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ آﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﺑﻪ ﯾ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔ دارای
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﻋﺪاد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺒﻨﺎی  ٢و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻃﻮل  ٣٢از ارﻗﺎم  ٠و  ١ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ارﻗﺎم  ٠و
ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﯿﺖﻫﺎ را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺎ اﻋﺪاد  ٠ﺗﺎ  ٣١ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
 ١در ﻧﻤﺎﯾﺶ دودوﯾﯽ ،ﯾ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻋﺪد  ٢٧رﺷﺘﻪ زﯾﺮ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﮐﻨﺪ:
00000000000000000000000000011011
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻋﺪاد ،اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﯾ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ٢۶ﺧﺎﻧﻪای دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻋﺪد  ٣٢ﺑﯿﺘ را
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف  aﺗﺎ  zﻧﺎمﮔﺬاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ”و ﺑﯿﺘ ”” ،ﯾﺎ ﺑﯿﺘ ”” ،ﻧﻘﯿﺾ ﺑﯿﺘ ”” ،ﺷﯿﻔﺖ ﺑﯿﺘ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ” ،ﺟﻤ و ﺿﺮب را دارد.
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ راﺣﺖﺗﺮ اﻋﺪاد ،ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻋﺪد  ٨رﻗﻤ در ﻣﺒﻨﺎی  ١۶ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻋﺪد  ٢٧را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﯿﻢ) :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ارﻗﺎم  ١٠, ١١, · · · , ١۵در ﻣﺒﻨﺎی  ١۶ﺑﺎ A, B, · · · , F
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ(
0000001B
ﻫﺮ دﺳﺘﻮر در اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ،ﯾ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺑﺎﻻ را روی اﻋﺪاد ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اﻋﺪاد درون ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﺮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﯾ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ:
دﺳﺘﻮر
ADD a, b, c

ﻋﻤﻠ ﺮد
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ  aرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤ
 bو  cﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ  aرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب
 bو  cﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ  aرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ”و
ﻣﻨﻄﻘ ”  bو  cﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﻓﻈﻪ  aرا ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ”ﯾﺎ
ﻣﻨﻄﻘ ”  bو  cﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ

ﺑﯿﺖ iام در ﺣﺎﻓﻈﻪ  aدر ﺻﻮرﺗ ﺑﺮاﺑﺮ  ١ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺖ iام ﻫﻢ در  bو ﻫﻢ در  cﺑﺮاﺑﺮ  ١ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺖ iام در ﺣﺎﻓﻈﻪ  aدر ﺻﻮرﺗ ﺑﺮاﺑﺮ  ١ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺖ iام در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ از  bو  cﺑﺮاﺑﺮ  ١ﺑﺎﺷﺪ

SHR a, b, c

 bرا  cواﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﯿﻔﺖ
داده و در  aذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺪار  aرا ﺑﺮاﺑﺮ  ٠٠٠ · · · b٣١ b٣٠ · · · bcﻗﺮار ﻣ
دﻫﺪ)ﻣﻘﺪار  bﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ(

NOT a, b

”ﻧﻘﯿﺾ ﻣﻨﻄﻘ ”  bرا در  aذﺧﯿﺮه ﻣ
ﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﺖ iام در ﺣﺎﻓﻈﻪ  aدر ﺻﻮرﺗ ﺑﺮاﺑﺮ  ١ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺖ iام در bﺑﺮاﺑﺮ  ٠ﺑﺎﺷﺪ

MLT a, b, c
AND a, b, c
OR a, b, c

ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪای از دﺳﺘﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻋﺪد
در ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  aو  bذﺧﯿﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤ آنﻫﺎ ﺑﻪ  ٢ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ
)اﮔﺮ ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد  ١را در ﺣﺎﻓﻈﻪ  zذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪد  ٠را در ﺣﺎﻓﻈﻪ  zذﺧﯿﺮه
ﻣ ﮐﻨﺪ(
ADD c, a, b
AND d, c, 00000001
NOT e, d
AND z, e, 00000001
&
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ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ دارای ﯾ
ﺑﯿﺖﻫﺎی در اﻧﺪﯾﺲﻫﺎی زوج ﯾ ﻋﺪد ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار  ١ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﯾ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد:

'

دﺳﺘﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
CNT a, b

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖ ﻫﺎی  ١در اﻧﺪﯾﺲﻫﺎی زوج ﻋﺪد در ﺣﺎﻓﻈﻪ )bﯾﺎ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  (bدر ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  aذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ،ﻋﺪد  ٢در ﻣﺘﻐﯿﺮ  zذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮد،زﯾﺮا ﺑﯿﺖﻫﺎی
 a٠و  a٢دارای ﻣﻘﺪار  ١ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد :
ADD a, 00000002, 00000005
CNT z, a
ﺗﻮﺟﻪ :در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ آن را در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۴دﺳﺘﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ١ﻋﺪدی را ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ  aذﺧﯿﺮه
ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ  zذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ.
ب( اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮارﻫﺎی رﺷﺘﻪ  ٠١را در ﻧﻤﺎﯾﺶ
دودوﯾﯽ ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ  aذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ  ٠در ﯾ اﻧﺪﯾﺲ ﻓﺮد و  ١در ﯾ اﻧﺪﯾﺲ
زوج آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺎﻓﻈﻪ  zذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺪد درون ﺣﺎﻓﻈﻪ  aﺑﺮاﺑﺮ
 DDABCDEFﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  ٣اﺳﺖ.
a = 11011101101010111100110111101111
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴دﺳﺘﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن را در ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
پ( ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠ ﺮد دﺳﺘﻮر  CN Tرا ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻣ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾ ﻋﺪد در دﺳﺘﻮر آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ):ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺪد درون ﺣﺎﻓﻈﻪ  aﺑﺮاﺑﺮ  ۵۵۵۵۵۵۵۵ﻧﯿﺴﺖ(
AND b, a, 55555555
SHR c, b, 00000002
ADD d, b, c
AND e, d, 33333333
MLT f, e, 11111111
SHR z, f, ...
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ﺎن ﺧﺎﻟ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و راه ﺣﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
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