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Էքսուզյան ՍԷքսուզյան ՍԷքսուզյան ՍԷքսուզյան Սուրենուրենուրենուրեն    
Մազմանյան Մազմանյան Մազմանյան Մազմանյան ՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննա    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... ֆիքսված ստորակետով թիվ, սահող ստորակետով 

թիվ, ոչ ստանդարտ թիվ, ներկայացման մեխանիզմ, գործողությունների կատար-
ման մեխանիզմներ: 

 
Դիտարկվող խնդիրը և նրա արդիականությունը: Համակարգչում թվերի 

ներկայացման համար նախատեսված բիտերի ֆիքսված քանակը բերում է համա-
կարգչում ներկայացվող թվերի միջակայքի սահմանափակության: Քանի որ հա-
մակարգչում թվերի ներկայացման ֆիքսված ստորակետով և սահող ստորակե-
տով [1, 225] ֆորմատներում թվի ամբողջ և կոտորակային մասերի ներկայացման 
համար նախատեսված են որոշակի ֆիքսված թվով բիտեր, ապա համակարգչում 
կարող են ներկայացվել թվեր միայն որոշակի միջակայքից, այն էլ՝ այդ միջակայ-
քի ոչ բոլոր թվերը: Մասնավորապես՝ համակարգչում հնարավոր չէ ներկայացնել 
այն թվերը, որոնց ամբողջ կամ կոտորակային մասում պարունակվում են վերջա-
վոր, սակայն ավելի շատ թվանշաններ, քան նախատեսված է թվերի ներկայաց-
ման համար: Այդպիսի թվերը կանվանենք ոչ ստանդարտ թվեր: Ակնհայտ է նաև, 
որ համակարգչում հնարավոր չէ գործողություններ կատարել նման թվերի հետ:  

Հաճախ էլ թվերը ներկայացնելի են համակարգչում, սակայն նրանց հետ 
գործողությունների կատարմանւ արդյունքում ստացվում է գերլցում: Նման դեպ-
քերում կամ ընդհատվում է կատարվող ծրագիրը և տրվում գերլցման վերաբերյալ 
հաղորդագրություն, կամ էլ՝ կատարվում է կլորացում: Պրակտիկայում հաճախ 
անհրաժեշտ է լինում գործողություններ կատարել նման թվերի հետ: Նշված սահ-
մանափակումներից որոշակի իմաստով խուսափելու համար անհրաժեշտ է մշա-
կել համակարգչում թվերի ներկայացման և նրանց հետ գործողություններ կատա-
րելու այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան համակարգչում 
ներկայացնել բավական շատ թվանշաններ պարունակող թվեր և նրանց հետ կա-
տարել գործողություններ: 

Կարելի է նման մեխանիզմներ մշակել ոչ բացասական ամբողջ թվերի հա-
մար: Այլ տիպի թվերի համար մեխանիզմներ կմշակվեն համանման ձևով: 

Դիտարկվող խնդիրը հետևյալն է. տրված է ոչ բացասական ամբողջ n թիվ, 
որի թվանշանների քանակը գերազանցում է համակարգչում ներկայացման թույ-
լատրելի ոչ բացասական ամբողջ թվի թվանշանների քանակը: Պահանջվում է 
մշակել համակարգչում այդպիսի թվի ներկայացման մեխանիզմ, ինչպես նաև 
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նման թվերի հետ գործողությունների կատարման մեխանիզմներ: 
Ոչ ստանդարտ թվերի ներմուծումն ու արտածումը: Ոչ ստանդարտ թվերը 

նպատակահարմար է ներմուծել և արտածել որպես տեքստեր: Տեքստային տես-
քով ներկայացված թվերի հետ գործողությունների արդյունքը կարելի է ստանալ 
տեքստային տեսքով: Կարելի է օգտվել նաև այլ ներկայացումներից: Օրինակ՝ 
տեքստային տեսքով ներմուծված թիվը նպատակահարմար է պահել թվանշանա-
յին հաջորդականության տեսքով՝ տեքստի նիշերը հաջորդաբար թարգմանելով 
թվանշանների: Խնդրի լուծման արդյունքում ստացված թվի թվանշանային հա-
ջորդականության թվանշանները տեքստային նիշերի թարգմանելով նպատակա-
հարմար է ստանալ թվի տեքստային ներկայացումը և արտածել այդ տեսքով: 

Թվի թվանշանային հաջորդականությունը հիշողության մեջ կարելի է պա-
հել ամբողջ տիպի միաչափ զանգվածի տեսքով: Այդպիսի պահման դեպքում թվե-
րի հետ գործողություններն անհրաժեշտ է կազմակերպել ամբողջ տիպի միաչափ 
զանգվածների միջոցով և գործողությունների արդյունքներն ստանալ ամբողջ տի-
պի միաչափ զանգվածում: 

Ոչ ստանդարտ թվերի հետ գործողությունների կատարման ալգորիթմներ: 
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդականու-
թյունների հետ գումարման գործողությունը կարելի է կատարել հետևյալ ալգո-
րիթմով. 

G ալգորիթմ (Ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ գումարման գործողության 
կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում): 

Մուտք: n-թվերի թվանշանների քանակ, p1p2…pn-առաջին գումարելու թվա-
նշանային հաջորդականություն, q1q2…qn-երկրորդ գումարելու թվանշանային հա-
ջորդականություն: 

Ելք: m0m1…mn- թվերի գումարի թվանշանային հաջորդականություն: 
G1: Վերագրել j←n, k←0: 

 G2: Վերագրել mj←(pj+qj+k) mod b, k←  k)/bqp(
jj
++ : 

 G3: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել G2 քայլին: 
 G4: Վերագրել m0←k: 
 G5: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել: 
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդակա-

նությունների հետ հանման գործողությունը կարելի է կատարել հետևյալ ալգո-
րիթմով (ենթադրվում է, որ նվազելին փոքր չէ հանելիից). 

H ալգորիթմ (ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ հանման գործողության 
կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում): 

Մուտք: n-թվերի թվանշանների քանակ, p1p2…pn-նվազելիի թվանշանային 
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հաջորդականություն , q1q2…qn- հանելիի թվանշանային հաջորդականություն: 
Ելք: m1m2…mn-թվերի տարբերության թվանշանային հաջորդականություն 

(ենթադրվում է, որ p1p2…pn q1q2…qn ): 
H1: Վերագրել j←n, k←0: 

H2: Վերագրել mj←(pj-qj+k) mod b, k←  k)/bqp(
jj
+− : 

H3: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել H2 քայլին: 
H4: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել:  
Ոչ բացասական ամբողջ ոչ ստանդարտ թվերի թվանշանային հաջորդակա-

նությունների հետ բազմապատկման գործողությունը կարելի է կատարել 
հետևյալ ալգորիթմով. 

B ալգորիթմ (ոչ բացասական ամբողջ թվերի հետ բազմապատկման գործո-
ղության կատարում հաշվարկման b-ական համակարգում): 

Մուտք: n-առաջին արտադրիչի թվանշանների քանակ, m-երկրորդ արտադ-

րիչի թվանշանների քանակ, u1u2…un-առաջին արտադրիչի թվանշանային հա-

ջորդականություն, v1v2…vm-երկրորդ արտադրիչի թվանշանային հաջորդակա-

նություն: 

Ելք: w1w2…wm+n- արտադրյալի թվանշանային հաջորդականություն: 

 B1: Զրոյացնել wm+1, wm+2, wm+n արժեքները: Վերագրել j←m: 

 B2: Եթե vj=0, ապա վերագրել wj←0 և անցնել B7 քայլին: 

 B3: Վերագրել i←n, k←0: 

 B4: Վերագրել t←ui×vj+wi+j+k, wi+j←t mod b, k←  t/b : 

 B5: Վերագրել i←i-1: Եթե i>0, ապա անցնել B4 քայլին: 

 B6: Վերագրել wj←k: 

 B7: Վերագրել j←j-1: Եթե j>0, ապա անցնել B2 քայլին: 
B8: Ալգորիթմի աշխատանքն ավարտել: 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Кнут Д. Э., Искусство программирования, Том 2, Получисленние алгоритмы, стр. 723. 
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Для представления целых и дробных частей чисел в компьютере выделены 
биты фиксированным количеством. По этой причине не всякое число можно пред-
ставить в памяте компьютера. В частности, в компьютере не возможно представить 
те числа, количество цифр которых превосходит разрешимому количеству цифр. 
Однако часто необходимо представить в компьютере такие числа и исполнять с 
ними арифметические операции. 

В работе предложены механизми представления таких чисел и выполнения 

арифметических операций с ними в компьютере. Разработаны алгоритмы для сум-
мирования, вычитания, умножения таких чисел. 
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Bits of fixed amount are intended in the computer for the introduction of the 
whole and fractional parts of numbers. That is why it is not possible to introduce any 
number in the memory of the computer. Particularly it is not possible to introduce the 
numbers the amount of figures of which exceed the permitted number of the figures. 
Though sometimes it is necessary to introduce this kind of numbers in the computer and 
carry out arithmetic operations with them. 

In this work mechanisms of introduction of this kind of numbers and performance 
of arithmetic operations with them are suggested in the computer. Algorithms for 
adding, subtraction, multiplication of this kind of numbers are developed. 

 

  


