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Wydaje si¦, »e wspóªczesna informatyka zbli»a si¦ do granic stawianych
przez mo»liwo±ci technologiczne. W zwi¡zku z tym musimy poszukiwa¢ nowych rozwi¡za«. Wi¡»emy bardzo du»e nadzieje z metodami inkrementacyjnymi. To tam naprawd¦ le»y przyszªo±¢.

 Jarek Lech, kierownik dziaªu R&D w NML
Zadanie G:

Maszyna inkrementacyjna

Nowoczesna maszyna inkrementacyjna ma 3 rejestry 32-bitowe: A, X i Y oraz stos mieszcz¡cy 100 warto±ci
32-bitowych. Do dyspozycji jest 7 polece«:

INC  zwi¦ksza warto±¢ rejestru A o 1,
PHA  je±li stos jest peªny, ko«czy program, w przeciwnym wypadku odkªada warto±¢ rejestru A na stos,
RTS  ko«czy program,
TAX  wpisuje warto±¢ rejestru A do rejestru X,
TAY  wpisuje warto±¢ rejestru A do rejestru Y,
TXA  wpisuje warto±¢ rejestru X do rejestru A,
TYA  wpisuje warto±¢ rejestru Y do rejestru A.
Program to sko«czony ci¡g skªadaj¡cy si¦ z powy»szych polece« i zawieraj¡cy co najmniej jedno wyst¡pienie polecenia RTS. Na pocz¡tku wykonywania programu warto±¢ wszystkich rejestrów wynosi 0. Dzi¦ki najnowocze±niejszej technologii maszyna potra kopiowa¢ i odkªada¢ na stos w czasie praktycznie zerowym. Znacznie
trudniejsza w implementacji jest operacja INC.
Znajd¹ program, który odkªada na stos zadany ci¡g warto±ci i zawiera jak najmniej wyst¡pie« polecenia INC.

Wej±cie
Pierwsza linia wej±cia zawiera maª¡ liczb¦ caªkowit¡ T  liczb¦ zestawów danych wyst¦puj¡cych kolejno po
sobie. Opis pojedynczego zestawu jest nast¦puj¡cy:
Pierwsza linijka zawiera liczb¦ caªkowit¡ 1 ≤ k ≤ 100  ilo±¢ liczb do odªo»enia na stosie. Druga linijka zawiera
oddzielone spacjami liczby caªkowite nieujemne a1 ,a2 ,. . .,ak , nie przekraczaj¡ce 109 .

Wyj±cie
Dla ka»dego zestawu danych jedyna linijka wyj±cia powinna zawiera¢ najmniejsz¡ mo»liw¡ liczb¦ wyst¡pie«
polecenia INC w programie, który odkªada na stos kolejno liczby a1 , a2 , ..., ak .
Dost¦pna pami¦¢:

128 MB

Przykªad
Przykªadowe wej±cie:

Przykªadowe wyj±cie:

1
5
1 2 3 2 1

3

Przykªad programu o minimalnej liczbie operacji INC realizuj¡cego to zadanie:

INC PHA TAX INC PHA TAY INC PHA TYA PHA TXA PHA RTS
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