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Addition 

 
স�িত �শফ বাইনাির সংখ�া প�িত িনেয় পড়ােলখা কেরেছ এবং �খয়াল কেরেছ �য অঋণা�ক             
পূণ�সংখ�ায় AND, XOR অথবা bit shift এর মত িবটওয়াইজ অপােরশন�েলা স�� করা            
খুবই �সাজা, অন�িদেক গািণিতক অপােরশন�েলা (উদাহরণ��প, �যাগ, �ণ অথবা ভাগ)          
স�� করা অেনক �বিশ জ�ল। 
 
বাইনাির অপােরশন িনেয় িকছু�ণ নাড়াচাড়া করার পের, �শফ দইুটা অঋণা�ক পূণ�সংখ�া �যাগ            
করার একটা আকষ�ণীয় এলেগািরদম আিব�ার কের: 
 
function add(A, B): 
    while B is greater than 0: 
        U = A XOR B 
        V = A AND B 
        A = U 
        B = V * 2 
    return A 
 
এখন �শফ জানেত চায় এই এলেগািরদম কেতাটা �ত কাজ কের। A এবং B এর ��র মান                
(বাইনাির প�িতেত) �দওয়া হেল, �তামার কাজ এই এলেগািরদেমর while-loop কতবার চলেব           
তা গণনা কের তােক জানােনা। 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation#AND
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation#XOR
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation#Bit_shifts


 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা ি�ং  A �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন একটা ি�ং  B �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �দ� পূণ�সংখ�া A                
এবং  B �যাগ করার সময় এলেগািরদমটা যতটা  iterations স�� করেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 1 ≤ |A|, |B| ≤ 105 

- A এবং  B �ত �ধু  '0' ও  '1' অ�র�েলা থােক 
- সব �ট�েকেসর  |A|+|B| এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) : | A|, |B| ≤ 30 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) :  

- |A|, |B| ≤ 500 
- সব �ট�েকেসর  |A|+|B| এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
100010 
0 
0 
100010 
11100 
1010 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 
1 
3 



 

ব�াখ�া: 
�কস 1:  B এর ��র মান 0, তাই while-loop একবারও চেল না। 
 
�কস 2: A ও B এর ��র মান যথা�েম 02 = 0 এবং 1000102 = 34। �থমবার যখন                  
while-loop চেল, তখন: 

● U = 34 
● V = 0 
● A হেয় যায় 34 
● B হেয় যায় 2⋅0 = 0 

while-loop এরপের আর চেল না। 
 
�কস 3: A ও B এর ��র মান যথা�েম 111002 = 28 এবং 10102 = 10। �থমবার চলার                  
পের, তােদর মান যথা�েম 22 এবং 16 হেয় যায়। ি�তীয়বার চলার পের, তারা 6 এবং 32 হেয়                 
যায়। তৃতীয়বার চলার পের 38 এবং 0 হেয় যায়। 


