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MC202 – Laboratório 01
Números com precisão arbitrária

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Objetivos

Escrever um programa que realize adição e multiplicação de números naturais sem limites
quanto à sua magnitude.

Especificação

1. Os comandos ADD e MUL são seguidos de dois números para serem somados/multiplicados,
respectivamente. Os comandos SADD e SMUL usam implicitamente o resultado do
último cálculo como primeiro parâmetro, e trazem um outro número com o qual so-
mar/multiplicar.

2. A variável representando o resultado do último cálculo deve ter o valor zero no ińıcio
do programa.

3. Cada número de entrada terá no máximo 100 d́ıgitos e será sempre um número positivo
ou zero. Devido ao tamanho, terão que ser tratados como uma cadeia de caracteres,
não como um int ou outro tipo numérico nativo.

4. Não há limite definido para o quanto um número pode crescer por meio das operações.

5. Não deverão ser impressos zeros desnecessários, à esquerda do número principal. Por
exemplo, “MUL 20 2” deve ter como resultado “40”, não “040”.

Detalhes da implementação

1. A primeira linha conterá um número inteiro de zero a mil, representando o número de
comandos que devem ser lidos.

2. O número deve estar representado por uma struct que contem o número de d́ıgitos e
um apontador para onde estes estão armazenados. Os d́ıgitos do número devem ser
armazenados num vetor alocado por meio de malloc.

3. Cada elemento do vetor deverá conter apenas um d́ıgito decimal do número. Ou seja,
conterá um valor de 0 a 9. Isso é bastante ineficiente, mas simplifica o programa e
facilita testá-lo.
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Exemplo 1

Entrada:

4

ADD 22 120

SMUL 2456

MUL 455 5

SADD 2455000001

Sáıda:

2640

6483840

2275

2455002276

Exemplo 2

Entrada:

6

SADD 45

ADD 78685445 547

ADD 7781325785698 50264

SADD 5487733256621

SMUL 14856166872

SMUL 0

Sáıda:

45

78685992

7781325835962

13269059092583

197127356113841945510376

0

Observações

1. Utilize uma ou mais structs.

2. Deverão ser usadas estruturas do tipo loop.
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3. Os laboratórios devem ser compiláveis usando o GCC 4, com a seguinte linha de
execução: gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o main arquivo.c

4. É obrigatório liberar toda a memória alocada. Os programas que não liberarem a
memória alocada serão considerados errados, independentemente da sáıda correta nos
testes.

5. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com identação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, bem como boa subdivisão do
código em funções auxiliares.

6. Dicas:

(a) Dêem uma olhada na tabela ASCII.

(b) A tarefa é essencialmente ensinar para o computador os algoŕıtimos de adição e
multiplicação de múltiplos d́ıgitos que você aprendeu na escola.

(c) Implementações conhecidas em C incluem o GMP (GNU Multi-Precision Library:
https://gmplib.org/) e o bn (do OpenSSL: https://www.openssl.org/docs/
crypto/bn.html). Mas como são projetos antigos, preocupados com performance
e/ou proteção contra ataques por canais auxiliares, o código é relativamente dif́ıcil
de se ler. Além disso, ambos usam alguma potência de dois como base, para uma
performance maior ao fazer muitas operações.
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