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Problem Code: SEBICPU 

 
 

 
(Challenge) Sebi and CPU Design 

 

�শফল�াে�র রাজা �পেলেটর ভ�, িবেশষত িপথােগািরয়ান ি�পেলেটর। তার �ছেল, রাজ�মার          

�সিব �শফল�াে�র �থম CPU িডজাইন কেরেছ।  

 

�কউ রাজার �ছেলর সােথ তক� করেত চায় না, তাই সবাই তােক �সরা হাড� ওয়�ার ইি�িনয়ার              

িহেসেব �মেন িনেয়েছ। তেব �স অেনক �েয়াজনীয় ই��াকশন ভুেল িগেয়েছ, উদাহরণ��প,           

একটা ক�ট�া�েক �রিজ�াের এসাইন করা। �শফল�া� এখন একজন ��া�ামারেক খুজঁেছ �য           

িকছু �দ� ি�পেলট �রিজ�াের �ত �লাড করেত পারেব। 

 

�সিবর CPU এর আিক� েটকচার: 

● X64 architecture এর মত চারটা 64-িবট �রিজ�ার রেয়েছ। এই �রিজ�ার�েলার নাম           

rax, rbx, rcx এবং rdx ।  

● �েত�ক 64-িবট �রিজ�ােরর অংশিবেশষ �ছাট �রিজ�ার িহেসেব ব�বহার করা যােব। y           

যিদ  a, b, c অথবা  d এর সমান হয় তেব এই �রিজ�ার�েলা আমরা পাই: 

○ eyx: ryx এর িনেচর (least significant) 32 িবট 

○ yx: ryx এর িনেচর 16 িবট 

○ yl: ryx এর িনেচর 8 িবট 

○ yh: ryx এর উপেরর 8 িবট 

● CPU এই �রিজ�ার�েলা বােদ অন� �কান �মেমাির ��ােরজ ব�বহার করেত পারেব না। 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/x64-architecture


 

● CPU এেস�িল ল�া�েুয়েজর মত িকছু ই��াকশন সােপাট� কের। �েত�ক ই��াকশন এক           

বা দইুটা �রিজ�ারেক অপাের� িহেসেব �নয়। অপাের� িহেসেব immediate value          

ব�বহার করা যােব না। যিদ একটা ই��াকশন দইুটা অপাের� �নয়, তােদর আলাদা            

হওয়া বাধ�তামলূক নয়। 

● যিদ একটা ই��াকশন দইুটা অপাের� �নয়, তােদর �রিজ�ােরর �� (িবেটর সংখ�া)           

একই হেত হেব। যখন একটা ই��াকশেনর অপাের��েলা b �ে�র হয়, তােদর মেধ�            

��ার করা মান�েলােক unsigned  b-িবট পূণ�সংখ�া িহেসেব ব�বহার করা হেব। 

● b �ে�র �রিজ�ােরর একটা ই��াকশন একটা ফল �তির কের ― একটা unsigned            

b-িবট পূণ�সংখ�া ― এবং এেক �থম অপােরে�র �রিজ�াের ��ার কের। ওভারে�া বা            

আ�ারে�া এর ��ে�, এই ফল modulo 2b �ত গণনা করা হয়; �থম অপােরে�র             

�রিজ�ার বােদ অন�ান� সকল িবট অপিরবিত� ত থােক। 

● এক-অপাের� ই��াকশন�েলা এবং তােদর ফল�েলা হল: 

○ dec reg: reg িবেয়াগ 1 

○ inc reg: reg �যাগ 1 

○ not reg: reg এর bitwise NOT 

● দইু-অপাের� ই��াকশন�েলা এবং তােদর ফল�েলা হল: 

○ and reg1 reg2: reg1 এবং reg2  এর bitwise AND 

○ or reg1 reg2: reg1 এবং reg2  এর bitwise OR 

○ xor reg1 reg2: reg1 এবং reg2  এর bitwise XOR 

○ shl reg1 reg2: reg1 এর reg2 িবট �লফট িশফট (এবং least              

significant bit �েলােত  reg2 সংখ�ক 0 �দওয়া) 

○ shr reg1 reg2: reg1 এর reg2 িবট রাইট িশফট (এবং most              

significant bit �েলােত  reg2 সংখ�ক 0 �দওয়া) 

○ add reg1 reg2: reg1 �যাগ reg2 

○ sub reg1 reg2: reg1 িবেয়াগ reg2 

○ mul reg1 reg2: reg1 �ক reg2 িদেয় �ণ 



 

○ div reg1 reg2: reg1 �ক reg2  িদেয় ভাগ (integer division) 

○ mod reg1 reg2: reg1 modulo reg2 (reg1 �ক reg2 িদেয়                

ভাগ করেল �া� ভাগেশষ) 

○ mov reg1 reg2: reg2 (এই ই��াকশন reg2 এর মান reg1-এ             

কিপ কের) 

● �যসব অপােরশেন ওভারে�া হেত পাের �স�েলা হল shl, add, sub, mul,              

inc এবং dec। sub এবং dec-এ, j>i এর জন�, i−j modulo 2b এর ফল হেব               

2b+i−j। অন� সকল ই��াকশেন, modulo �ারা বঝুায় b সংখ�ক least significant           

িবট ছাড়া বািক�েলা �ফেল �দওয়া হেব। 

● যিদ  reg2 �ত 0 থােক তেব  div বা  mod অপােরশন ব�বহার করা যােব না। 

 

��েত চারটা �রিজ�ােরই 0 থােক। �তামােক 64-িবট পূণ�সংখ�ার N সংখ�ক ি�পেলট           

(a1,b1,c1), (a2,b2,c2),…, (aN,bN,cN) �দওয়া হেব এবং �তামােক একটা ��া�াম িলখেত হেব           

(ই��াকশেনর একটা ধারা) যােত �েত�ক ি�পেলট �রিজ�ার �েলােত ��া�াম চলাকালীন          

সমেয় �কান এক সমেয় �দখা যায়। �কান �েম তােদর �দখা যায় তা �কান িবষয় নয়।��ভােব                

বলেত �গেল, �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, �তামার ��া�ােম এমন একটা ই��াকশন থাকেত হেব              

�যটা এে�িকউট হওয়ার পের, একটা �রিজ�াের ai থােক, একটােত bi থােক এবং একটােত ci              

থােক (চতুথ� �রিজ�াের �যেকান িকছু থাকেত পাের)। 

 

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  ai, bi এবং  ci �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�থেম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  P ি�� করেত হেব ― �তামার ��া�ােমর ই��াকশন সংখ�া। 
 



 

এরপের P সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন               
�তামার ��া�ােমর  i-তম ই��াকশন উপের �দওয়া ফরম�ােট থাকেব। 
 
শত� াবিল: 

- N = 64  
- 0 ≤ ai, bi, ci < 264 �েত�ক �েযাজ� i এর জন� 
- ai ≠ bi, bi ≠ ci, ai ≠ ci �েত�ক �েযাজ� i এর জন� 

 
��ািরং: 
যিদ �তামার ��া�াম �কানিকছুেক শনূ� িদেয় ভাগ করার �চ�া কের অথবা �কান িকছু modulo              
শনূ� গণনার �চ�া কের, �তামার সাবিমশন Wrong Answer verdict পােব। 
 
যিদ P এর মান N⋅500 পার কের যায়, �তামার সাবিমশন Wrong Answer verdict পােব।              
অন�থায়, �তামার ��া�ােমর ��ার হেব P এর সমান। �তামার উে�শ� হেব এই সংখ�া সব�িন�              
করা। 
 
�মাট দশটা �ট� ফাইল রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �ক িতনটা �ট�ফাইেলর ��ার            
�দখােব। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� ফাইেল non-AC verdict পায়, �তামার            
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক সাতটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
পাঁচ ধরেনর �ট� ফাইল রেয়েছ এবং �েত�ক ধরেনর দইুটা ফাইল রেয়েছ। 

● ধরন 1: �েত�ক ি�পেলট সকল স�ক ি�পেলেটর মধ� �থেক uniformly randomly           
�বেছ �নওয়া হয়।  

● ধরন 2: �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�: 
○ ai �ক �যসকল 64-িবট পূণ�সংখ�ায় অ�ত 25 টা 0-িবট এবং অ�ত 25 টা 1-িবট              

রেয়েছ তােদর মেধ� �থেক uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়।  
○ �যসকল িভ� িভ� 64-িবট পূণ�সংখ�ার �জাড়ায় ai হেত এক বা দইু িবট িভ�             

তােদর মধ� �থেক  bi এবং  ci uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়।  
● ধরন 3: �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�: 



 

○ যিদ �কান পূণ�সংখ�া k এর জন� i = 1+8k হয়, একটা unsigned পূণ�সংখ�া d              
(1≤d<263) uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। এই পূণ�সংখ�া এই ি�পেলট          
এবং পরবত� সাতটা ি�পেলেটর জন� ব�ব�ত হয়। 

○ ��েত ai �ক uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়; bi = ai+d এবং ci =              
ai+2d। যিদ ci ≥ 264 হয়, ai �ক আবার uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়              
এবং  bi ও  ci এর মান �সভােব �ক করা হয়। 

○ এই �ি�য়া চলেত থােক যত�ণ না  ci < 264 হয়। 
● ধরন 4:  

○ �থেম িতনটা 64-িবট unsigned পূণ�সংখ�া uniformly randomly �বেছ �নওয়া         
হয় এবং িতনটা �রিজ�াের এসাইন করা হয়। চতুথ� �রিজ�ার অব�ব�ত থােক;           
আমরা ধের িনব এটা অনপুি�ত। এই ��া�ামটা িবেবচনা কেরা যা একটা িল� L             
�জনােরট কের: 

■ যিদ  L-এ 9 N পূণ�সংখ�া থােক, �শষ কেরা। 
■ দইুটা �রিজ�ার randomly �বেছ নাও। তােদর পুেরাটা বা িনেচর 32 িবট           

�কানটা ব�বহার করা হেব তা randomly �বেছ নাও। 
■ xor, and, or, add অথবা sub ই��াকশন�েলার মেধ�             

�যেকান একটা randomly �বেছ নাও এবং এেক �বেছ �নওয়া         
�রিজ�ারেদরেক অপাের� িহেসেব িনেয় এে�িকউট কেরা। 

■ িতনটা �রিজ�ােরর মান�েলােক (একটা িনিদ�� �েম) িল� L এ �যাগ          
কেরা। 

○ িল� L এর �িত তৃতীয় উপাদান িবেবচনা কেরা। এেদর মেধ� �থম িতনটা �থম             
ি�পেলট গঠন কের, এরপেরর িতনটা ি�তীয় ি�পেলট গঠন কের এবং এভােব           
চলেত থােক। 

○ যত�ণ পয�� �কান ি�পেলেট দইুটা সমান উপাদান থােক, এই �ি�য়া আবার চেল            
এবং ি�পেলট�েলা আবার �জনােরট করা হয়। 

● ধরন 5:  
○ একটা 64-িবট unsigned পূণ�সংখ�া K �ক uniformly randomly �বেছ �নওয়া          

হয়। 
○ �যসকল ি�পেলেটর িতনটা উপাদােনর �যাগফল K এর সমান তােদর মধ� �থেক           

�েত�ক ি�পেলট uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট 1: 
3 
255 2 4 
1 0 3 
2 6 3 
 
নমনুা আউটপুট 1: 
10 
dec al 
inc rcx 
inc ecx 
mov rdx rcx 
add rcx rdx 
add rcx rdx 
mov rbx rcx 
div rbx rdx 
div rdx rdx 
div rcx rax 
 
নমনুা ইনপুট 1: 
1 
18446743995541146810 18446743995541146811 18446743995541146809 
 
নমনুা আউটপুট 1: 
13 
dec ebx 
add bx bx 
mul rbx rbx 
not ebx 
sub eax ebx 
div ebx eax 
mul ebx ebx 
sub ebx eax 



 

mul rax rbx 
mov rdx rax 
dec rax 
mov rbx rax 
dec rbx 
 
ব�াখ�া: 
�খয়াল কেরা �য ইনপুট �ছাট রাখার জন�  N ≠ 64। এই শত�  সকল ইনপুট ফাইেলর জন� সত�। 
 
�কস 1: �েত�ক ই��াকশেনর পের �রিজ�াের ��ার করা 64-িবট (rax, rbx, rcx,              
rdx) মান�েলা হেব: 
 
dec al  (255, 0, 0, 0) 
inc rcx  (255, 0, 1, 0) 
inc ecx  (255, 0, 2, 0) 
mov rdx rcx  (255, 0, 2, 2) 
add rcx rdx  (255, 0, 4, 2) ― �থম ি�পেলট 
add rcx rdx  (255, 0, 6, 2) 
mov rbx rcx  (255, 6, 6, 2) 
div rbx rdx  (255, 3, 6, 2) ― তৃতীয় ি�পেলট 
div rdx rdx  (255, 3, 6, 1) 
div rcx rax  (255, 3, 0, 1) ― ি�তীয় ি�পেলট 
 


