
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 

 
Не бива да се забравя, че при декодиране алгоритъмът трябва да изпълнява 

обратните действия и то в обратен ред, .т.е. първо трябва да се отделят четирите, 

формиращи IP-адреса числа, след това да се „залепят” кодовете им, после редицата от 

нули и единици да се завърти наляво и накрая да се отделят четирите цифри. 

За представяне на кодираната и декодираната последователност от битове е най-

удобно да се използва обединение, което ще позволи данните да се интерпетират ту 

като цяла последователност от битове, ту като масив от четири елемента, всеки от тип 

char. Това е възможно тъй като, от една страна, всяко поле в IP адреса по условие е 

число в интервала [0; 255] или ASCII символ, а типа char е удобен за представяне и на 

двете. От друга страна като обем памет четири компоненти от тип char заемат точно 

толкова памет, колкото едно число от тип int. И в двата случая работим с една и съща 

32-битова последователност от двоични цифри, върху която лесно може да се извърши 

завъртането на цифрите. 

 
union code{ 

    int N; 

    char chars4[4]; 

}; 

 

При въвеждането на данните трябва да съобразим (или да установим експери-

ментално), че, за да отиде в старшия байт, първото число трябва да се запише като 

последен елемент на масива chars4, съответно второто ще бъде предпоследен и т.н. 

Накрая при извеждане на резултата отново трябва да имаме предвид реда на символите 

в масива. 

 

Завъртането наляво се осъществява най-лесно и ефективно чрез прилагане на 

побитовите операции << и >>. Нека разгледаме как става това на базата на пример. 

Нека е дадено числото N – представител на горната структура и  

N = 10001000001010000100100001101000 и нека за конкретност K = 3. Искаме 

да го завъртим с K цифри наляво. 

1. Отделяме първите K цифри в променлива left като:  

• Изместваме цифрите с 32 – К позиции надясно: 

left = 10001000001010000100100001101000 >> (32 - K)

 //left = 11111111111111111111111111111100 

• За да премахнем водещите 32 – K единици, генерираме маска, състояща 

се от 32 – K нули и K единици: 

int mask = (1 << K)-1; 

 //mask = 00000000000000000000000000000111 

• Налагаме маската върху променливата left чрез побитово умножение: 

left &= mask; 

 //left = 00000000000000000000000000000100 

2. Премахваме първите K цифри, а в края добавяме K на брой нули. И двете 

действия се извършват чрез побитово отместване с K цифри наляво: 

N <<= K  // N = 01000001010000100100001101000000 

3. Добавяме отделената в променлива left част към числото N като събираме 

побитово двете числа: 

N |= left // N = 01000001010000100100001101000100 



 

Цялата функция ще изглежда примерно така: 

 
void turnLeft(code &myCode, int K){ 

    int left = myCode.N >> (32 - K); 

    int mask = (1 << K)-1; 

    left &= mask; 

    myCode.N <<= K; 

    myCode.N |= left; 

} 

 

За да отделим буквите, просто извеждаме масива chars4[], но в обратен ред: 

 
void print4Chars(code myCode){ 

    for (int i = 3; i>=0; i--) 

    cout << myCode.chars4[i]; 

} 
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