
CCoonnggrraattuullaattiioonnss!!!!!!  
YYoouu  hhaavvee  jjuusstt  rruunn  

tthhee  bbeesstt  pprrooggrraamm  ffoorr  
tthhee  CCAASSIIOO  CCllaassssPPaadd  
330000..  DDoo  nnoott  ffeeeell  aaffrraaiidd  
ffrroomm  tthhee  aabboovvee,,  sseelleecctt  
aannyy  ooppttiioonn  ttoo  eexxpplloorree!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  QQuuiitt  tthhee  uussiinngg..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  SSyyssTToooollss  bbuuiilltt--
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

22::  FFiinnddFFaasstt  bbuuiilltt--
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  aa  nnaammee  ooff  
((nnoonn))eexxiissttiinngg  ssccaann  ffiillee..  

IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  
wwiillll  ggoo  oonnee  lleevveell  bbaacckk..  



IInnppuutt  aa  vvaarriiaabbllee  
nnaammee  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  
tthhee  lliisstt  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  
vvaarriiaabbllee  ttyyppeess..  PPlleeaassee  
rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  yyoouu  
hhaavvee  ttoo  iinnppuutt  aatt  lleeaasstt  
oonnee  vvaarriiaabbllee  nnaammee  ffoorr  
tthhee  ccrreeaattiioonn  ttoo  ffiinniisshh..  
OOtthheerrwwiissee,,  iinnppuuttttiinngg  
nnootthhiinngg  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  
ttoo  tthhee  nneexxtt  ddiiaalloogg  bbooxx..  

IInnppuutt  11  iiff  yyoouu  lliikkee  ttoo  
bbee  pprroommpptteedd  bbeeffoorree  aa  
vvaarriiaabbllee  ddeelleettiioonn,,  oorr  00  
iiff  yyoouu  ddoo  nnoott  lliikkee  ttoo  bbee  
aasskkeedd..  RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  
iinnppuuttttiinngg  aa  nnuummbbeerr  
ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  11  oorr  00  
wwiillll  rree--ddiissppllaayy  tthhee  bbooxx..  

IInnppuutt  11  iiff  yyoouu  lliikkee  ttoo  
ddeelleettee  tthhee  vvaarriiaabbllee,,  
ootthheerrwwiissee  iinnppuutt  00..  YYoouu  
ccaannnnoott  iinnppuutt  aannyytthhiinngg  
eellssee  iinn  tthhee  ddiiaalloogg  bbooxx  
ffoorr  ssttooppppiinngg  tthhee  llooooppss..  

TThhee  ssccaannnniinngg  rreessuullttss  
ffoorr  eeaacchh  vvaarriiaabbllee  wwiillll  
aappppeeaarr  oonn  tthhee  ddiissppllaayy  
iinn  rreeaall  ttiimmee..  AAtt  llaasstt,,  
tthhee  vvaarriiaabbllee  iinncclluuddiinngg  
aallll  tthhee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  
sshhoowwnn..  YYoouu  hhaavvee  ggoooodd  
ttrraacckk  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess!!  

IInnppuutt  vvaarriiaabbllee  nnaammee  ttoo  
ssaavvee  tthhee  rreessuullttss  wwhhiicchh  
wweerree  ddiissppllaayyeedd  bbeeffoorree..  
IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  wwiillll  
ddiissccaarrdd  aallll  tthhee  rreessuullttss..  



TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  
ssccaannnneedd  wwaass  llaarrggee..  AAtt  
tthhee  eenndd,,  ttaapp  tthhee  ppaauussee  
bbuuttttoonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  vvaarriiaabblleess  
nnaammeess  ttoo  wwhhiicchh  ssttrriinngg  
ssccaannnniinngg  ttoo  bbee  aapppplliieedd  
––  iinnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  
wwiillll  ggoo  oonnee  lleevveell  bbaacckk..  

IInnppuutt  tthhee  kkeeyywwoorrdd  ffoorr  
wwhhiicchh  tthhee  vvaarriiaabblleess  
wwiillll  bbee  ssccaannnneedd..  IInnppuutt  
nnootthhiinngg  ttoo  ggoo  oonnee  lleevveell  
bbaacckk..  IInnppuutt  ssoommee  tteexxtt..  

IInnppuutt  11  iiff  yyoouu  lliikkee  ttoo  
nneeggaattee  tthhee  kkeeyywwoorrdd,,  
ootthheerrwwiissee  iinnppuutt  00..  YYoouu  
ccaannnnoott  iinnppuutt  aannyytthhiinngg  
eellssee  iinn  tthhee  ddiiaalloogg  bbooxx  
ffoorr  ssttooppppiinngg  tthhee  llooooppss..  

IInnppuutt  11  iiff  yyoouu  lliikkee  ttoo  
pprreevviieeww  eevveerryy  ffoouunndd  
vvaarriiaabbllee  iinn  aa  mmeessssaaggee  
bbooxx,,  ootthheerrwwiissee  iinnppuutt  00  
––  iinnppuuttttiinngg  aannyytthhiinngg  
eellssee  wwiillll  lloooopp  tthhiiss  bbooxx..  



TThhiiss  iiss  aa  vveerryy  nniiccee  
eexxaammppllee  hhooww  ddooeess  tthhiiss  
aallggoorriitthhmm  wwoorrkk  iinn  rreeaall..  

TThhee  vvaarriiaabbllee  iinncclluuddiinngg  
aallll  tthhee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  
sshhoowwnn..  YYoouu  hhaavvee  ggoooodd  
ttrraacckk  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess!!  

IInnppuutt  vvaarriiaabbllee  nnaammee  ttoo  
ssaavvee  tthhee  rreessuullttss  wwhhiicchh  
wweerree  ddiissppllaayyeedd  bbeeffoorree..  
IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  wwiillll  
ddiissccaarrdd  aallll  tthhee  rreessuullttss..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  EEmmuullaattoorr  bbuuiilltt  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

22::  AAnnaallyyzzeerr  bbuuiilltt--
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  sseeqquueennccee  
ooff  ccoommmmaannddss  ffoorr  tthhee  
eemmuullaattoorr,,  ddiivviiddeedd  wwiitthh  
sseemmiiccoolloonnss  aammoonngg  aallll..  
IInnppuutt  nnootthhiinngg  ttoo  qquuiitt..  



HHeerree  iiss  ggiivveenn  hhooww  
tthhiiss  eemmuullaattoorr  wwoorrkkss  iinn  
rreeaalliittyy  ––  rreeaallllyy  ppeerrffeecctt!!  

PPlleeaassee  iinnppuutt  oonnllyy  oonnee  
ccaallccuullaattiioonn  aatt  aa  ttiimmee,,  
ttaakkiinngg  ccaarree  tthhaatt  yyoouu  
ddoo  nnoott  iinnppuutt  aa  ccaattaalloogg  
ccoommmmaanndd  oorr  aa  ccrraasshh  
wwiillll  ooccccuurr..  IInnppuuttttiinngg  
nnootthhiinngg  wwiillll  cclloossee  tthhiiss  
mmoodduullee  aanndd  ggoo  bbeeffoorree..  

HHeerree  iiss  ggiivveenn  hhooww  tthhiiss  
eemmuullaattoorr  wwoorrkkss  iinn  
rreeaalliittyy  ––  rreeaallllyy  ppeerrffeecctt!!  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  AAddddrreessssBB  bbuuiilltt  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

22::  RReesseeaarrcchh  bbuuiilltt--
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  



IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!    

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  
ssccaannnneedd  wwaass  llaarrggee..  AAtt  
tthhee  eenndd,,  ttaapp  tthhee  ppaauussee  
bbuuttttoonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn..  

TThhee  ssccaann  rreessuullttss  
ffoorr  eeaacchh  vvaarriiaabbllee  wwiillll  
aappppeeaarr  oonn  tthhee  ddiissppllaayy  
iinn  rreeaall  ttiimmee  ––  ppeerrffeeccttllyy!!  

SSoorrrryy  ffoorr  tthhiiss,,  bbuutt  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  rreeaallllyy  aatt  
tthhiiss  ppooiinntt  ooff  rreesseeaarrcchh..  

IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!    

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  
ssccaannnneedd  wwaass  llaarrggee..  AAtt  
tthhee  eenndd,,  ttaapp  tthhee  ppaauussee  
bbuuttttoonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn..  

TThhee  ccaallccuullaattiioonn  
rreessuullttss  ffoorr  eevveerryy  ooff  tthhee  
eexxpprreessssiioonnss  wwiillll  ggoo  oonn  
tthhee  ddiissppllaayy  iinn  rreeaall  
ttiimmee  ––  tthhaatt  iiss  ssoo  nniiccee!!  

SSoorrrryy  ffoorr  tthhiiss,,  bbuutt  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  rreeaallllyy  aatt  
tthhiiss  ppooiinntt  ooff  rreesseeaarrcchh..  

IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!    

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  
ssccaannnneedd  wwaass  llaarrggee..  AAtt  
tthhee  eenndd,,  ttaapp  tthhee  ppaauussee  
bbuuttttoonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn..  

TThhee  ccaallccuullaattiioonn  
rreessuullttss  ffoorr  eevveerryy  ooff  tthhee  
eexxpprreessssiioonnss  wwiillll  ggoo  oonn  
tthhee  ddiissppllaayy  iinn  rreeaall  
ttiimmee  ––  tthhaatt  iiss  ssoo  nniiccee!!  

SSoorrrryy  ffoorr  tthhiiss,,  bbuutt  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  rreeaallllyy  aatt  
tthhiiss  ppooiinntt  ooff  rreesseeaarrcchh..  

IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!  

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  
ssccaannnneedd  wwaass  llaarrggee..  AAtt  
tthhee  eenndd,,  ttaapp  tthhee  ppaauussee  
bbuuttttoonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn..  

TThhee  ssccaann  rreessuullttss  
ffoorr  eeaacchh  vvaarriiaabbllee  wwiillll  
aappppeeaarr  oonn  tthhee  ddiissppllaayy  
iinn  rreeaall  ttiimmee  ––  ppeerrffeeccttllyy!!  

SSoorrrryy  ffoorr  tthhiiss,,  bbuutt  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  rreeaallllyy  aatt  
tthhiiss  ppooiinntt  ooff  rreesseeaarrcchh..  

IInnppuutt  aa  ((nnoonn))eexxiissttiinngg  
eennttrryy  nnaammee  eeiitthheerr  ttoo  
ccrreeaattee  oorr  ttoo  vviieeww..  
IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  wwiillll  
mmoovvee  ttoo  pprreevviioouuss  bbooxx..  



IInnppuutt  tthhee  ffiirrsstt  
nnaammee  ffoorr  tthhiiss  bbrraanndd  
nneeww  aaddddrreessss  ffiillee  nnooww!!  

IInnppuutt  tthhee  llaasstt  nnaammee  
ffoorr  tthhiiss  aaddddrreessss  eennttrryy..  

IInnppuutt  tthhee  tteelleepphhoonnee  №№  
ffoorr  tthhiiss  aaddddrreessss  eennttrryy..  

IInnppuutt  tthhee  ee--mmaaiillbbooxx  
ffoorr  tthhiiss  aaddddrreessss  eennttrryy..  

IInnppuutt  tthhee  aaddddrreessss  ffoorr  
tthhee  nneeww  aaddddrreessss  eennttrryy..  



TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  eennttrriieess  eenntteerreedd  
wweerree  lloonngg..  AAtt  tthhee  eenndd,,  
ttaapp  tthhee  ppaauussee  bbuuttttoonn  
ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  wwoorrkk..  

RReeggaarrddlleessss  tthhee  wwiinnddooww  
wwaass  oolldd  oorr  nneeww,,  aatt  llaasstt  
tthhee  mmeessssaaggee  iiss  sshhoowwnn..  

WWeellccoommee  ttoo  tthhee  ooppttiioonn  
ffoorr  rreevveerrssee  eexxcchhaannggee  
ooff  vvaarriiaabblleess  bbeettwweeeenn  22  
CCAASSIIOO  CCllaassssPPaaddss  330000..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  11  ffoorr  
ggiivviinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  
aanndd  ggeettttiinngg  vvaarriiaabblleess,,  
oorr  22  ffoorr  ggeettttiinngg  oorrddeerrss  
aanndd  sseennddiinngg  vvaarriiaabblleess..  

IInnppuuttttiinngg  00  wwiillll  
jjuummpp  ttoo  pprreevviioouuss  bbooxx..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  vvaarriiaabbllee  
nnaammee  tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ttoo  
oobbttaaiinn  aatt  tthhee  mmaacchhiinnee..  

IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  
wwiillll  tteerrmmiinnaattee  pprroocceessss..  

RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  aatt  tthhee  
eenndd,,  tthhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee,,  ttoo  eennaabbllee  yyoouu  
ttoo  ssccrroollll  tthhrroouugghh  tthhee  
wwiinnddooww  iinncclluuddiinngg  tthhee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  llooggiinnss..  



SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  IInntteerraacctt  bbuuiilltt--  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

22::  LLaanngguuaaggee  bbuuiilltt  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

PPlleeaassee  eenntteerr  nnuummbbeerr  
ooff  ttoouucchheess  ooff  aa  ssccrreeeenn,,  
wwhhiicchh  iiss  aa  hhyyppootthheessiiss..  
IInnppuutt  nnootthhiinngg  ttoo  qquuiitt..  

EEvveerryy  ttiimmee  yyoouu  ttoouucchh  
tthhee  ssccrreeeenn,,  tthhee  ““bbuussyy””  
iinnddiiccaattoorr  cchhaannggeess  tthhee  
ssttaattuuss..  TThhiiss  iinnddiiccaatteess  
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoouucchheess  
ooff  tthhee  ssccrreeeenn..  HHoowweevveerr  
yyoouu  ccaannnnoott  eevveerr  ggeett  
cclloossee  ttoo  tthhee  iinnppuutt  oonnee..  

WWeellccoommee  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  
mmuullttii--llaanngguuaaggee  ddiiaalloogg  
eevveerr  wwrriitttteenn..  IInnppuutt  aann  
eexxiissttiinngg  llaanngguuaaggee  ddaattaa  
ttoo  cchhaannggee  tthhee  sseettttiinnggss,,  
nnoonn--eexxiissttiinngg  llaanngguuaaggee  
ddaattaa  ttoo  ccrreeaattee  iitt  oorr  yyoouu  
ccaann  iinnppuutt  nnootthhiinngg  ttoo  
jjuummpp  oonnee  lleevveell  bbeeffoorree..  

TTrraannssllaattee  tthhiiss  ssttrriinngg  
aanndd  iinnppuutt  tthhee  aannsswweerr  
iinn  tthhee  ggiivveenn  eennttrryy  bbooxx..  



TTrraannssllaattee  nnooww  tthhee  
ssttrriinngg  aanndd  iinnppuutt  tthhee  
rreeppllyy  iinn  tthhee  ggiivveenn  bbooxx..  

TTrraannssllaattee  nnooww  tthhee  
ssttrriinngg  aanndd  iinnppuutt  tthhee  
rreeppllyy  iinn  tthhee  ggiivveenn  bbooxx..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  FFiirrsstt  ssuubbmmeennuu..  
22::  SSeeccoonndd  ooppttiioonn..  
00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  

SSeelleecctt  aannyy  ooff  tthhee  ggiivveenn  
ooppttiioonnss  aanndd  eexxpplloorree  iitt!!  

11::  CCiirrccuuiittss  bbuuiilltt--  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

22::  TTrraannssffiigg  bbuuiilltt--  
iinn  mmoodduullee  ffrroomm  bbeeffoorree..  

00::  OOnnee  lleevveell  bbaacckk..  



IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!    

TThhee  pprrooggrraamm  wwiillll  
ppaauussee  ssoo  tthhaatt  yyoouu  ccaann  
ssccrroollll  tthhee  tteexxtt  wwiinnddooww  
iiff  tthhee  eennttrriieess  eenntteerreedd  
wweerree  lloonngg..  AAtt  tthhee  eenndd,,  
ttaapp  tthhee  ppaauussee  bbuuttttoonn  
ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  wwoorrkk..  

SSoorrrryy  ffoorr  tthhiiss,,  bbuutt  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  rreeaallllyy  aatt  
tthhiiss  ppooiinntt  ooff  rreesseeaarrcchh..  

PPlleeaassee  iinnppuutt  tthhee  rraayyss  
nnuummbbeerr  ooff  aa  ggiivveenn  ssttaarr  
tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  
iinnttoo  aa  oorrddiinnaarryy  nn--ggoonn..  
IInnppuutt  nnootthhiinngg  ttoo  qquuiitt..  

FFoorr  tthhee  rraayy  nnuummbbeerr  11..  FFoorr  tthhee  rraayy  ––  №№22..  FFoorr  tthhee  rraayy  ––  №№33..  



FFoorr  tthhee  rraayy  ooff  №№44..  FFoorr  tthhee  rraayy  nnuummbbeerr  55..  TThhiiss  iiss  tthhee  hhaarrddeesstt  
pprroobblleemm  tthhaatt  II  ccoouulldd  
ssoollvvee  wwiitthh  mmyy  llaappttoopp..  
IItt  sseeeemmss  rreeaallllyy  ssccaarryy!!  

PPlleeaassee  iinnppuutt  aa  nnaammee  
uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  rreeaall  
YYFF  mmaattrriixx  ooff  tthhee  cciirrccuuiitt  
wwiillll  bbee  ssaavveedd  ttoo  uussee  iitt..  
IInnppuuttttiinngg  nnootthhiinngg  wwiillll  
ddiissccaarrdd  aallll  tthhee  rreessuullttss..  

DDoo  yyoouu  bbeelliieevvee  tthhaatt  iitt  
ccaann  eevveenn  ggiivvee  yyoouu  tthhee  
wwaayy  hhooww  ttoo  ccoonnnneecctt  
tthhee  cciirrccuuiitt  rreeqquuiirreedd??  IItt  
iiss  rreeaallllyy  aa  ccooooll  ffeeaattuurree!!  



BBeettwweeeenn  11  aanndd  22..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  11  &&  33..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  11  &&  44..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  11  &&  55..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  22  &&  33..  



BBeettwweeeenn  22  aanndd  44..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  22  &&  55..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  33  &&  44..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  33  &&  55..  BBeettwweeeenn  ppooiinnttss  44  &&  55..  



AAnnootthheerr  eexxaammppllee,,  
tthheerree  aarree  nnooww  33  rraayyss..  

BBeettwweeeenn  rraayyss  11  aanndd  22..  BBeettwweeeenn  rraayyss  11  aanndd  33..  BBeettwweeeenn  rraayyss  22  aanndd  33..  

IImmppoorrttaanntt  UUppddaattee  NNooww  
!!!!BBrreeaakkiinngg  NNeewwss::!!!!    

AAss  yyoouu  ccaann  sseeee  
ffrroomm  aabboovvee,,  aafftteerr  wwaass  
TTrraannssffiigg  iimmpplleemmeenntteedd  
iinnttoo  tthhiiss  ssooffttwwaarree  uunniitt,,  
II  ssuucccceeeeddeedd  ttoo  ccoommee  ttoo  
oonnee  ooff  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  
ooff  tthhiiss  mmaacchhiinnee,,  eevveenn  
rruunnnniinngg  iinn  aa  MMaannaaggeerr..  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  
tthhee  ggrroouupp  ffoorr  OOSS  bbuuiilldd  
22  hhaadd  ttoo  bbee  rreessttrriicctteedd..  

II  aamm  rreeaallllyy  ssoorrrryy,,  
bbuutt  CCAASSIIOO  sshhoouulldd  ffeeeell  
eemmbbaarrrraasssseedd  ffoorr  tthhiiss..  



DDoo  nnoott  wwoorrrryy  iiff  
yyoouu  aarree  iinn  aa  llaabbyyrriinntthh!!  

IIff  yyoouu  hhaavvee  tthhiiss  
aapppplliiccaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  
ggeett  oouutt  ooff  iitt  aass  qquuiicckkllyy  
aass  ppoossssiibbllee!!  VVeerryy  nniiccee!!  

IInnppuutt  11  iiff  yyoouu  aarree  
ttoo  ssoollvvee  aa  rreeaall  mmaazzee  
pprroobblleemm,,  oorr  00  iiff  yyoouu  
wwaanntt  ttoo  sseeee  hhooww  iitt  ccaann  
ddeeaall  wwiitthh  aa  ttiinnyy  mmaazzee..  

YYoouu  ccaannnnoott  iinnppuutt  
nnootthhiinngg––tthhee  bbooxx  llooooppss..  

EEnntteerr  aa  mmaattrriixx  wwhhiicchh  
iiss  eeiitthheerr  mmaannuuaallllyy  
ffoorrmmaatttteedd  iinn  tthhee  iinnppuutt  
aarreeaa,,  lliikkee  [[[[00,,11,,00]][[00,,11,,  
00]][[00,,00,,00]]]]  oorr  jjuusstt  eenntteerr  
tthhee  vvaarriiaabbllee  nnaammee,,  lliikkee  
VVaarriiaabbllee  oorr  vvaarriiaabbllee..  ☺☺  

IInnppuutt  tthhee  ssttaarrtt  ppooiinntt  
wwhheerree  yyoouu  aarree  ssiittuuaatteedd  
––  ffuullll  iinnppuutt  pprrootteeccttiioonn..  

WWhheenn  ddaattaa  iiss  cchheecckkeedd,,  
yyoouu  ccaann  sseeee  iittss  ssttaattuuss..  

IInnppuutt  tthhee  rroottaattiioonn  ffoorr  
sseeeekkiinngg  tthhee  eexxiitt  wwhheenn  
ggeettttiinngg  oouutt  ooff  aa  mmaazzee..  



DDuurriinngg  tthhee  ttrriieess  
ooff  ggeettttiinngg  oouutt  ooff  tthhee  
ppuuzzzzllee,,  yyoouu  ccaann  ggeett  aa  
vviissuuaall  eexxppeerriieennccee  ooff  aallll  
tthhee  wwaallllss  &&  ccoorrrriiddoorrss..  
AAtt  tthhee  eenndd,,  tthheerree  aarree  
sshhoowwnn  rreeaall  ccoommmmaannddss  
hhooww  ttoo  ggeett  oouutt  ooff  tthhiiss..  

EEnntteerr  aa  vvaarriiaabbllee  nnaammee,,  
ttoo  ssaavvee  tthheessee  vvaalluuaabbllee  
iinnssttrruuccttiioonnss..  IInnppuuttttiinngg  
nnootthhiinngg  ddeelleetteess  tthheessee..  

TThhee  ssoolluuttiioonn  ooff  tthhiiss  
ppuuzzzzllee  iiss  sshhoowwnn  ttoo  sseeee..  

EEnntteerr  aa  vvaarriiaabbllee  nnaammee,,  
ttoo  ssaavvee  tthheessee  vvaalluuaabbllee  
iinnssttrruuccttiioonnss..  IInnppuuttttiinngg  
nnootthhiinngg  ddeelleetteess  tthheessee..  

TThhiiss  iiss  tthhee  llaasstt  ppaarrtt  ooff  
tthhiiss  ppaacckkaaggee,,  ssiinnccee  iitt  
iiss  oobbvviioouuss  tthhaatt  tthhee  
ssttaacckk  ooff  tthhiiss  mmaacchhiinnee  
iiss  nnoott  llaarrggee  eennoouugghh  ttoo  
ssuuppppoorrtt  mmyy  pprrooggrraammss!!  

IInnppuutt  11  ttoo  ssttaarrtt  
tthhee  mmoodduullee  nnootteedd,,  22  ttoo  
pprreevviieeww  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  tthhee  bboonnuuss  ttoooollss,,  
oorr  00  ttoo  ggoo  aa  lleevveell  bbaacckk..  



TThhiiss  oonnllyy  bbuuiilltt--iinn  
aapppplliiccaattiioonn  ccaann  bbee  rruunn  
ffrroomm  tthhiiss  mmoodduullee  nnooww!!  

TTaapp  tthhee  ppaauussiinngg  
bbuuttttoonn  ttoo  ggoo  ttoo  bbeeffoorree..  

SSeeee  aabboouutt  bboonnuuss  ttoooollss!!  
TTaapp  tthhee  ppaauussiinngg  

bbuuttttoonn  ttoo  ggoo  ttoo  bbeeffoorree..  

CCoonnggrraattuullaattee  ttoo  tthhiiss  
aabbssoolluuttee  cchhaammppiioonn!!  ☺☺  


