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Аннотація. Робота спрямована на обґрунтування змісту сукупності елементарних 

операцій для випадку представлення двійкових чисел як масивів, що створює передумови 

розвитку бібліотеки програмних продуктів точних обчислень. П доцільність використання 

представлення чисел як двійкового масива. Також наведено опис алгоритмів деяких операцій 

у випадку згаданого представлення чисел. 

Ключові слова: арифметичні операції, різнорозмірні дані, представлення довгих чисел 

в двійковому коді. 

Abstract. The work is aimed at substantiation of a set of elementary operations for 

representation of binary numbers as arrays, which in the future will create preconditions for the 

development of a library of software products of exact calculations. The expediency of representing 

binary numbers as arrays for some practical tasks is shown. Also described are algorithms for 

performing some basic operations with the above representation of numbers. 

Key words: arithmetic operations, multidimensional data, representation of long numbers in 

binary code. 

 

Вступ. 

Числові значення діагностичних параметрів, які використовуються в 

програмно-апаратних комплексах (ПАК) складних технічних систем 

підвищеної небезпеки (СТС ПН), відрізняються різнорозмірністю. В цьому 

випадку під різноразмірністю розуміється різна кількість елементів розрядної 

сітки представлення числових значень сукупності параметрів в комп’ютері [1, 

2]. Ситуація унеможливлює достовірний прогноз часу виходу параметрів за 



межі допусків відомими методами та вимагає розвитку обчислювального 

забезпечення ПАК систем діагностики з прогнозуванням стану СТС ПН. 

Типом даних, що описує найбільший діапазон значень цілих чисел 

доступних нам (С++ і Pascal) є тип даних __int64, який вміщує 8-байтове ціле 

число і може представляти цілі числа від 0 до 18446744073709551615(2^64), або 

від -9223372036854775808 до +9223372036854775807. Цього вистачає, якщо 

мова не йде про малі раціональні числа (наприклад розрахунки похибок в 

системах технічної діагностики), або вирішення математичних задач з дуже 

високою точністю (наприклад реалізація чисельних методів в інформаційних 

технологіях СППР з прогнозуванням) [3]. 

Подання в пам'яті ЕОМ раціональних типів даних обумовлює обмеження 

на точність їх представлення. Наприклад, тип, double має діапазон значень від 

1.7e-308 до 1.7e+308. Однак він може зберігати лише 16 значущих цифр числа, 

саме тому цей тип представлення даних не придатний для згаданих задач. 

Внаслідок неминучих округлень результату обчислень вже при складанні 

системи рівнянь та обчислені поліномів 4 ступеню починають накопичуватися 

помилки комп’ютерних розрахунків які приводять до виродження матриць і 

унеможливлюють отримання результату обчислень [3, 4]. Ці помилки пов‘язані 

з обмеженою довжиною розрядної сітки ЕОМ (32 або 64 біта). 

Для вирішення зазначеної проблеми був запропоновано метод 

представлення чисел як масивів [5, 6]. Використання довгої арифметики, в свою 

чергу, дозволяє вирішувати за допомогою простих відомих методів систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності на ЕОМ для завдань 

прогнозу стану СТС [7]. 

Саме складність ПАК автоматизованих систем метрологічного 

супроводження з прогнозуванням (АСМСП), вбудованих систем технічної 

діагностики з прогнозуванням (ВСТДП) та систем підтримки прийняття рішень 

(СППР) про стан СТС з числовим вимірювальним контролем фактично стала 

причиною припинення відповідних робіт в 90-х роках ХХ сторіччя [8, 9]. 



Подальші дослідження набули теоретичного характеру й найбільш активно 

проводились у Московському інституті експертизи та випробувань. 

Таким чином в роботі поставлена мета: Порівняння ймовірностей 

з’явлення помилок обчислень обумовлених особливостями представлення 

чисел в двійковій системі. Саме досягнення цієї мети створює передумови 

розвитку бібліотеки програмних, а завдання практичної реалізації відповідних 

інформаційних технологій в ПАК прогнозування стану СТС ПН набуває нового 

змісту [10, 11]. 

Основний текст. 

Опис алгоритмів деяких операцій у випадку представлення чисел як 

масивів. 

У найпростішому випадку кожний елемент масиву байтів може містити 

одну десяткову цифру числа, але це неекономно по пам'яті: байт може містити 

256 значень, і лише 10 з них будуть використовуватися. Часто розумним 

виявляється варіант: масив елементів типу long, що представляють числа від 0 

до 999 999 999 (цифри по основі 1 000 000 000). При цьому прискорюються 

деякі арифметичні дії за рахунок того, що в числі, записаного в 1 000 000 000-

ричній системі, вдев’ятеро менше цифр, ніж у числі записаного в десятковій. 

Для спрощення опису алгоритмів розмір масиву в програмі фіксований, 

пам'ять виділяється однаково для всіх чисел. Так як максимальну кількість 

цифр довгого числа або задано в постановці завдання, або його неважко 

оцінити, то оголосимо константу MaxN і будемо зберігати довге число в масиві 

з розміром [1…MaxN]. 

Часто виявляється, що, виконуючи дії тільки над потрібними розрядами, 

можна істотно виграти в часі роботи програми (наприклад, якщо при 

порівнянні чисел в одному з них більше знаків, то воно й буде більше - можна 

навіть не дивитися на цифри). 

Потрібно не забувати заповнювати нулями окремі цифри або діапазони 

там, де без цього виникає ризик прийняти некоректні числа за реальне 

значення. 



Отже доцільно представляти довге ціле не просто масивом, а записом із 

додатковими полями: масивом і цілочисельною змінною — кількістю реально 

зайнятих елементів масиву, знак числа (наприклад 1 позначає від’ємне число, 0 

додатне) та положення коми в числі.  

 Огляд алгоритму вводу довгого числа. 

Більшість мов програмування мають засоби перетворення строкових 

представлень у чисельні типи даних, але точність фактично збереженого 

значення буде обмежена типом змінної у яку буде зчитується число і не буде 

перевищувати 15-17 у кращому випадку. Порівняно з цим довге число має 

значне поліпшення, бо практично точність обмежена лише запасом ОП. Сам 

процес вводу довгого числа у порівнянні с вводом числа типу double 

ускладняється роботою с масивом, так і більшим споживанням пам’яті.  

Огляд алгоритму виводу довгих чисел. 

Вивід довгого числа відбувається з кінця масиву і кожне число с кількістю 

цифр меншою за основу системи числення має бути доповнене нулями зліва. 

Оскільки все ще мається на увазі робота с масивом – фактично вивід кожного 

розряду довгого числа включає у себе вивід long, яке може доповнюватись 

нулями і кожен раз викликати конкатенацію строк. Отже, аналогічно с вводом 

довгого числа, вивід триває довше і споживає більше пам’яті, але відображає 

більш точне число.  

Огляд алгоритму порівняння довгих чисел з врахуванням знаку 

числа. 

Порівняння довгих чисел, у відмінності від порівняння типів стандарту 

IEEE 754, включає у себе декілька процесів і тривалість взагалі буде зростати з 

кількістю розрядів порівнюванних чисел, але на відмінно від порівняння типів 

стандарту IEEE 754 порівняння довгих чисел матиме результат при порівнянні 

чисел з кількістю значущих знаків більше 15. 

Огляд алгоритму порівняння довгих чисел без врахуванням знаку 

числа. 



 Принцип, гідності й недоліки такі ж самі як у алгоритму порівняння із 

врахуванням знаку, за винятком того що знак довгого числа не враховується.  

Огляд алгоритму нормалізації довгих чисел. 

Нормалізація чисел типу float і нормалізація довгих чисел декілька 

відрізняються за змістом, але в обох випадках необхідна для проведення 

арифметичних операцій.  

Огляд додавання довгих чисел без врахування знаку числа. 

Перед додаванням необхідне проведення нормалізації доданків, де після 

цього тривалість виконання та об’єм використовуємої пам’яті буде зростати с з 

величиною довгого, де для float додавання завжди буде займати однаковий час 

й однакову кількість пам’ті. Але використання довгих чисел дозволяє 

отримувати результат с точністю більше 15 знаків, не втрачаючи також 

молодших розрядів – що трапляється при додаванні float подвійної точності, 

якщо різниця у порядку чисел більша за 15.   

Огляд алгоритму обрахунку різниці довгих чисел без врахування 

знаку числа. 

У порівнянні з відніманням float, віднімання довгих чисел має такі ж 

гідності й недоліки, як і при додаванні, але окрім нормалізації 

використовується алгоритм порівняння довгих чисел, що також збільшує час 

необхідний для виконання операції. 

Огляд додавання і віднімання довгих чисел з врахування знаку числа: 

У цих алгоритмах виконуються декілька перевірок: порівняння знаків 

чисел і порівняння модулів чисел – отже окрім виклику додавання чи 

віднімання без врахування знаку, також може бути викликане порівняння без 

врахування знаку, що уповільніть процес виконання операції. 

Завершення. 

В роботі наведено опис алгоритмів деяких операцій у випадку згаданого 

представлення чисел. 

Задачі прогнозування стану вирішуються за даними експериментальних 

досліджень, значення яких завжди є сумішшю: шум, помилка вимірювання. 



Вже при шумі в 5% неможлива реалізація гарантоздатного програмного 

забезпечення  прогнозування стану СТС [1, 4, 9]. 

Використання описаних в роботі алгоритмів довгої арифметики показує 

можливість гарантованого прогнозу для ступеню зашумлення до 7% (в деяких 

випадках 9%) [12]. 
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