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مقدمه

روز نخستی که تصمیم به نوشتن این کتاب کردم انتظار نداشتم آنچنان وقتگیر باشد خصوصا اینکه به تنهایی بر رویش کار 
میکردم و گاهی چند روزي کتاب را رها میکردم و دوباره بسراغش می آمدم اما خوشحالم که بالخره تمام شد و البته تجربۀ 

االمکان تالش کردم توضیحات به ساده ترین روش انجام بگیرد و از لحاظ گرافیکی خیلی مفیدي براي من بشمار می آید، حتی 
و بصري جذاب و خوش آیند باشد، استفاده از مثال هاي متعدد یکی از عالیق من در آموزش است که در اینجا هم از آن 

که طیف وسیعی از خوانندگان را استفاده کردم، ضمنا اگر مباحث در جاهایی خیلی ابتدایی و آسان هستند از آن جهت است
.گیردبدربر 

در صورت مشاهدة احتمالی اشتباه آنرا به اماپروسه و نتیجۀ تک تک مثالها را چک کردم که تا اشتباهی وجود نداشته باشد 
.متشکرمارسال نمائید، پیشاپیش از شما hesabkarbari@gmail.comایمیل 

این کتاب رایگان می باشد، امکان چاپ به هرصورتی وجود دارد، قابل ویرایش است و استفاده و تکثیر از آن نیازمند "
هیچگونه اجازه اي از این نویسنده نیست، میتوانید آنرا برروي اینترنت به اشتراك بگذارید، خرید و فروش کتاب آزاد می 

را بدون پرداخت هیچگونه هزینه اي به نویسندة کتاب فروخته یا خریداري کنید ، باشد یعنی شما میتوانید این کتاب 
.خوشحال میشوم آنرا در سایتهاي اشتراك گذاري رایگان ببینم.استفاده از کتاب نیازمند ذکر منبع نمی باشد

".این کتاب بر اساس فلسفه اطالعات آزاد نوشته و انتشار داده شده است

.ضروري بنظر میرسدبیان چند نکته 
اعداد بکار رفته شده در این کتاب بصورت التین است و ربطی به تنظیمات اپلیکیشن یا سیستم عامل شما ندارد.
 میباشد، لطفا بعد از یادگیري مباحث از جدول استفاده نکنید زیرا سرعت الزم استفاده از جدول براي شروع یادگیري

.تفاده از جدول ضریب اطمینان درستی نتیجه را افزایش میدهدعمل شما را پایین می آورد هرچند اس
 شاید بعد از ورود به هر بحثی و در نگاه اول آنرا سنگین ببینید، اصال اینگونه نیست و بعد از مطالعه ي آن و دقت به

.جداول، تصاویر و توضیحات متوجه این موضوع خواهید شد
 استفونت استفاده شده در این کتاب بصورت زیر:

نام فونتفارسی :B Compset12: اندازه ي فونت

نام فونتانگلیسی :Calibri (Body)12: اندازه ي فونت

هاي ه ارسال نمائید، منتظر دیدگاhesabkarbari@gmail.comلطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل 
.خوانندگان عزیز هستمشما 

دیدن و نظرات خود www.arefrezaee.persianblog.irنشانی ه همچنین میتوانید از وبالگ فعلی من ب
.کتاب بیان نمائیدةرا در بار
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فصل 

بهسرشناس)William Henry Gates III: انگلیسیبه(سومگیتسهنريویلیام
زادهآمریکاواشنگتنایالتمرکزسیاتل،درمیالدي1955اکتبر28درگیتسبیل
مدیرعنوانبهگیتس. نمودندریزيپایهرامایکروسافتشرکتآلنپلواو. شد

واستشرکتاینيمدیرههیئترئیساکنونهمواستکردهفعالیتمایکروسافتشرکتدرافزارنرممعماريمدیروعامل
.باشدمی) ٪8معادل(سهامبیشترینداراي

رارقابتقدرتاینکهدلیلبهگیتسبیلتجارتنحوه. استمشهوربسیارشخصیهايرایانهدرتحولگذاربنیانعنوانبهدنیادرگیتسبیل
تالشهايهموارهگیتس. استشدهشکایتدلیلاینبهاوازنیزهاییزماندرواستبودهانتقادموردهموارهاستکردهسلبرقیباناز

.استکردهتأسیس2000سالدرراگیتسملینداوبیلبنیادراستاایندرواستکردهتعقیبنیزرامتعدديخیرخواهانه
ویکی پدیا: منبع

مقدمه اي بر ریاضی
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درس شیرین ریاضی

مشکل اصلی در ریاضی آموزش بدي شاید عنوان زیاد جالبی نباشد، در گذشته حداقل براي من یکی که اصال عنوان جالبی نبود
.نباید دست روي دست گذاشت، باید تکانی به خود داداست که به ما داده میشود، اما 

و سعی بر این بوده از مثال هاي متعدد استفاده هآموزش با حداقل پیچیدگی است، اما از جزئیات غافل نشد،این کتابهدف
.ریاضیاتین اساس یادگیري هر چیزي است خصوصاً، مثال و تمرشود

، این قسمت براي کسانی مفید است که مشکل داده میشودتوضیحقسمتهایی از ریاضی که در مبحث یادگیري مبنا نیاز داریم 
.ریاضی دارند

میتواناحتیاج داریم، به جرات آنهمه ما با توان و توان رسانی اعداد آشنا هستیم، یکی از بحثهاي ریاضی که به قسمت ضرب 
خبر خوشی براي کسانی میباشد که ریاضی آنها قابل ار، ساده ترین قسمت آن است و مطمئناًگفت که ضرب اعداد تواند

.تعریف نیست

در بحث مبنا و تبدیالت آن به ریاضیات احتیاج داریم اما کدام بخش از ریاضی؟
سیم و بتوانیم آنرا در توان رسانی احتیاج داریم، باید ارزش مکانی ارقام یک عدد را بشناههمچنین ب. جمع، ضرب و تقسیم

.حالت توانی اش نمایش دهیم
اگر ریاضیات شما ضعیف است یا مدتها با بعضی مباحث درگیر نشده اید و احساس میکنید آنها را فراموش کرده اید جاي 

البته سعی کتاب این است که تا حد ممکن و تا . را یاد خواهیم گرفتمورد نیاز نگرانی نیست زیرا در کنار یکدیگر مفاهیم 
کار نیاز است رامورداتی را که در فصل اول این کتاب ریاضیجایی که به درس لطمه نزند درگیر مباحث ریاضی نشود، 

.شدیدمیکنیم  شاید به ریاضی عالقه مند 

ابتدا داده شد،هرگز فراموش نکنید، در صورتی که یک مسئله ریاضی به شما ا، این قانون راستشروع یادگیري ما با پرانتز 
.مقادیر داخل پرانتز را حساب کنید سپس مقادیر خارج از پرانتز

مثال

(6-4)*7 + (7*2) = 28

مرتبه یا ارزش مکانی چیست؟

...، دهگان به ده، صدگان به صد و آشنا شدیم، یگان به یک اشاره دارد... در دوران دبستان با یگان، دهگان، صدگان و 

...ده میلیون گانیک میلیونگانصدهزارگانده هزارگانهزارگانصدگاندهگانیگان

.میایمفعال این را در خاطر داشته باشید که سراغش
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توان چیست؟

اعداد را بعنوان ة ضرب شود، یکی از آنها را مینویسیم و تعداد تکرار شدخودشوقتی یک عدد چندبار در :توانة توضیح ساد
.)پنج بار تکرار شده است2عدد (توان بر روي آن مینویسیم

25 =  2 * 2 * 2 * 2 * 2:مثال

.عدد دو را پایه و عدد پنج را توان میخوانیم

...، مانند جلوگیري از خطا، خالصه نویسی و دنوشتن اعداد بصورت توان فواید زیادي دار

:میخواهیم توانهاي عدد ده را بنویسیم
000و 100101102103104105106107

:توانهاي عدد دو
000و 2021222324252627

:101توانهاي عدد 
000و 10101011101210131014101510161017

:)قرار دهیدxهر عدد دلخواهی است که شما میتوانید بجاي xمنظور از (xتوانهاي عدد
x0x1x2x3x4x5x6x7 000و

.ت باال استبنویسید منظور حاالxرا بصورت توانی از xرا مینویسیم و وقتی میگوئیم عدد هرما به این صورت توانهاي 
این قانون براي هر . بنویسیم باید بجاي عدد ده در مثال باال عدد سه را جایگزین نمائیم3اگر بگوئیم عددي را بصورت توانی از 

.عددي صادق است، فقط بجاي پایه، عدد گفته شده را جایگزین مینمائیم

...است، منظور از دهگان عدد ده است، منظور از صدگان عدد صد است و ان عدد یکگدر ارزش مکانی منظور از ی

میلیونگانصدهزارگانده هزارگانهزارگانصدگاندهگانیگان

1101001,00010,000100,0001,000,000

10*1010*10*1010*10*10*1010*10*10*10*1010*10*10*10*10*10

100101102103104105106

...است و میلیونگان همان ده بتوان ششاست یا یگان همان ده به توان صفرمیشود از جدول متوجه شد که 

.عددي به توان صفر برسد جوابش میشود یکهر : یک قانون ریاضی دیگر
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اگر بخواهیم میلیارد را بصورت توانی از ده بنویسیم باید چکار کنیم؟

. را بعنوان توان قرار میدهیم9را مینویسیم و 10صفر است پس عدد تا نهمیدانیم میلیارد داراي 

109 = 1,000,000,000

.آنرا بخاطر داشته باشید که مورد نیاز استلطفاًشکل است،ه اینساختار تقسیم ب

:را در نظر بگیرید3,247,125عدد 

.رقم از این عدد را در یک سلول قرار میدهیم تا ارزش هر رقم مشخص شودیک جدول رسم میکنیم و هر 

میلیونگانصدهزارگانده هزارگانهزارگانصدگاندهگانیکان
5217423

5 * 12 * 101 * 1007 * 1,0004 * 10,0002 * 100,0003 * 1,000,000

5201007,00040,000200,0003,000,000

3000000 + 200000 + 40000 + 7000 + 100 + 20 + 5

کوچکتر است و صدهزارگاندر مرتبه 2بمراتب از رقم دهگاندر مرتبه 2براحتی میشود فهمید که رقم جدول با توجه به 
.یکسان نیستندارزش داراي 

10در 2در مرتبه دهگان یعنی ضرب رقم 2رقم 

2*10=20 2*101=20

در عدد صدهزار2در مرتبه صدهزارگان یعنی ضرب رقم 2رقم 
2*100,000= 200,000 2 * (10* 10 *10 *10 *10) = 200,000 2*105=200,000

تقسیم و اجزاي تشکیل دهنده اش
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.را در جدول زیر بنویسید7,435,399از عدد رقمارزش نهایی هر 

مقدار نهاییمرتبهرقم
7,000,000میلیونگان7

مثال

پنج هزار و هفتصد و هفتاد و هفت

هزارگانصدگاندهگانیکان

7 * 1 = 77 * 10 = 707 * 100 = 7005 * 1000 = 5000

5000 + 700 + 70 + 7 = 5777

نود هزار و پانصد و دوازده

ده هزارگانهزارگانصدگاندهگانیکان

2 * 1 = 21 * 10 = 105 * 100 = 5000 * 1000 = 09 * 10000 = 90,000

90000 + 0 + 500 + 10 + 2 = 90512

90,512

5,777

تمرین
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:تفکیک کنیدصفحۀ قبلجدولی رسم کنید و اعداد زیر را مانند جدول 

85,4652,45120,0006,208

سپس بدون استفاده از جدول اعداد زیر را بنویسید

2,525 4,423 136 459,123

( 2*1000 )+( 5*100 )+( 2*10 )+( 5*1)=2525 ( 2*103 )+( 5*102 )+( 2*101 )+( 5*100 )=2525

مثال

صدهزار ده هزار هزار صدگان دهگان یکان
*** *** 4 2 1 7
*** *** 4 * 1000 2 * 100 1 * 10 7 * 1
*** *** 4*10 3 2*10 2 1 * 10 1 7 * 10 0

(4 *1000) + (2*100) + (1*10) + (7*1) =  4217

میلیونگان صدهزار ده هزار هزار صدگان دهگان یکان
2 0 0 0 0 0 0

2 * 1,000,000 0 * 100,000 0 * 10,000 0 * 1,000 0 * 100 0 * 10 0 * 1

2*10 6 0*10 5 0*10 4 0*10 3 0*10 2 0 * 10 1 0 * 10 0

(2*1,000,000)+(0*100,000)+(0*10,000)+(0*1,000)+(0*100)+(0*10)+(0*1)=  2000000
.صفرضرب هر عددي در صفر میشود 

.ابتدا مقادیر داخل پرانتز را حساب کنید سپس آنها را جمع ببندید

رقم با عدد فرق میکند : نکته
یک عدد است 836مثال 

6و 3و 8که از سه رقم 

.ساخته شده است

4,217

2,000,000
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(9587)10 (4522)Dec (859)10 (859)10 (1011001)Dec (444)10

.ضرب شده است) با توجه به مرتبه اش(اعداد باال در مبناي ده هستند، یعنی هر رقم، در عدد ده بتوان خاصی 

(9587)10 = ( 9*103 ) + ( 5*102 ) +( 8*101 ) +( 7*100 )

(4522)Dec = ( 4*103 ) + ( 5*102 ) +( 2*101 ) +( 2*100 )

(859)10 = ( 8*102 ) +( 5*101 ) +( 9*100 )

(101001)Dec = ( 1*105 ) +( 0*104 ) +( 1*103 )+ ( 0*102 ) +( 0*101 ) +( 1*100 )

(444)10 = (4 *102) + (4*101) + (4*100)

که این اعداد در مبناي ده هستند؟از کجا بفهمیم 

بودن عدد داخل پرانتز 10بصورت ریز نوشته شده است که بیانگر مبناي Decیا 10اگر دقت کرده باشید بعد از پرانتز عدد 
.است

:مبناهاي دیگر

هم بهمین گونه است هر رقم از عدد داده شده را در توان خاصی از ده ضرب کردیم، روال کار در مبناي دو ما در مبناي ده، 
.با این تفاوت که بجاي ضرب هر رقم در توان ده، آنها را در توان دو ضرب میکنیم

.هر عددي به توان صفر برسد با یک برابر است: یادآوري
210 = 1 20 = 1 121410 = 1
90 = 1 10000 = 1 200 = 1

هزار صدگان دهگان یکان
2 6 8 2

2* 1,000 6 * 100 8 * 10 2 * 1

2*10 3 6*10 2 8* 10 1 2 * 10 0

(2*1,000)+(6*100)+(8*10)+(2*1)= 2682

2,682
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Bin: مخففBinary:نام التینمبناي دو

(1001110)2 = (1*26) + (0*25) + (0*24) + (1*23) + (1*22) + (1*21) + (0*20)

(1111)2 = (1*23) + (1*22) + (1*21) + (1*20)

(10000)Bin = (1*24) + (0*23) + (0*22) + (0*21) + (0*20)

. میتوان تشخیص داد این اعداد در مبناي دو میباشندکه بعد از پرانتز آمده،Binیا2با توجه به عدد

Qua: مخففQuaternary: نام التینمبناي چهار

اینبار از توانهاي چهار استفاده میکنیم، این شیوه براي سایر مبناها شیوه ي کار براي مبناي چهار مانند دو مبناي قبلی میباشد که 
.هم صدق میکند

(12013)4 = (1*44) + (2*43) + (0*42) + (1*41) + (3*40)

(1111)4 = (1*43) + (1*42) + (1*41) + (1*40)

(3)4 = (3*40)

.است4بعد از پرانتز میتوان تشخیص داد که مبناي Quaیا 4با توجه به عدد 

Oct: مخففOctal: نام التینمبناي هشت

(75465)8 = (7*84) + (5*83) + (4*82) + (6*81) + (5*80)

(202)8 = (2*82) + (0*81) + (2*80)

(6424)Oct = (6*83) + (4*82) + (2*81) + (4*80)

.است8بعد از پرانتز میتوان تشخیص داد که مبناي octیا 8با توجه به عدد 

Hex: مخففHexadecimal: نام التینشانزدهمبناي 

(4A4b)16 = (4*163)+ (A*162)+ (4*161)+ (B*160)

(C2807)16 = (C*164) + (2*163) + (8*162) + (0*161) + (7*160)

(54)Hex= (5*161) + (4*160)

.است16بعد از پرانتز میتوان تشخیص داد که مبناي Hexیا 16با توجه به عدد 
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 مبناي دو، باینري یا دودویی گفته میشود و اینگونه نمایش داده میشودبه:
()2 یا ()bin

،کُبه مبناي چهارواتگفته میشود و اینگونه نمایش داده میشودريرن:
()4 یا ()Qua

 ،گفته میشود و اینگونه نمایش داده میشودکتال اُبه مبناي هشت:
()8 یا ()Oct

 دهبه مبناي ،گفته میشود و اینگونه نمایش داده میشودسیمال د:
()10 یا ()Dec

 شانزدهبه مبنايگزا دسیمال گفته میشود و اینگونه نمایش داده میشود، ه:
()16 یا ()Hex

!اشتباه نگیرید)ربع(کوارتررا با )مبناي چهار(کواترنريتلفظ : تذکر

.کنیم) هجی(ارقام را تک تک بیانبراي خواندن اعداد در مبناهاي مختلف باید : توجه

مثال

(1001110)bin

یک صفر صفر یک یک یک صفر:خوانده میشود
(12013)4

یک دو صفر یک سه:خوانده میشود

(6424)Oct

شش چهار دو چهار: خوانده میشود

(F2807)16

اف دو هشت صفر هفت: خوانده میشود

.در مبناي ده احتیاجی به این قانون نیست: نکته
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:نکته

.بیشتر باشداز آننباید با مبنا مساوي یا،داده شدهمبناي هیچکدام از ارقام عدد 
:مثال

آن یا ازمبناي ما پنج است، پس نباید هیچکدام از ارقام با پنج مساوي این عدد در این مبنا اشتباه است زیرا 43)5(5412
.بزرگتر باشد

.از عدد مبنا بزرگتر است) 7(یکی از ارقام زیرااین عدد در این مبنا اشتباه است 43)7(5412

:این قانون براي تمام مبناها صدق میکند، جدول زیر را مشاهده کنید

مبنا ارقام مجاز براي ساخت اعداد در هر مبنا
2 0 1
4 0 1 2 3
8 0 1 2 3 4 5 6 7
10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 ازفقط و فقط صفر یک4، فقط و فقط از صفر و یک تشکیل میشوند و عددي در مبناي 2ارقام عددي در مبناي ،،
.سه تشکیل میشوند و الی آخر،دو
ما بینهایت مبنا داریم.
 عدد(44F)16 و 1را در نظر بگیرید، با توجه به اینکه در این مبنا میتوان پانزده را یک رقم فرض کرد و نه دو رقم

ممکن بود؟ 5و 1است یا 15ص اینکه این رقم یرا قرار میدادیم، آیا تشخ، پانزدهF، فرض کنید بجاي حرف5
پس

10 11 12 13 14 15

A B C D E F

:16در مبناي 
Aبجاي ده، کاراکتر 

Bکاراکتر ،بجاي یازده

Cکاراکتر ،بجاي دوازده

Dکاراکتر ،بجاي سیزده

Eکاراکتر ،بجاي چهارده

.قرار میدهیمFکاراکتر ،بجاي پانزده
!را یک رقم فرض میکنیم و نه دو رقم15و 14و 13و 12و 11و 10دقت کنید در این مبنا 
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بعد از پرانتز مشخصه مبنا را ذکر کنیم؟چرا باید 

را در نظر بگیرید، این عدد در مبناي دو است؟ در مبناي چهار است؟ در مبناي هشت است؟ در مبناي ده است؟ (1101)عدد 
در مبناي شانزده است؟

که 7مشخص نیست زیرا همه مبناها داراي ارقام صفر و یک هستند یا بعضی از مبناها داراي ارقام مشترکی هستند مانند رقم 
ده و شانزده وجود دارد، پس ذکر مشخصه مبنا بعد از پرانتز ضروري میباشد اما درصورتی که ذکر نشود ،در مبناي هشت
.مبناي ده میباشد

)5بصورت توانی از (یک نمایدرا تفک5(2454)عدد 

)یکی ار رقمها با مبنا مساوي است( نیست5امکان پذیر نمیباید چون این عدد در مبناي 

سوال

سوال
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فصل 

تبدیل مبناي دو به مبناي ده

تبدیل مبناي ده به مبناي دو

ساخت، اولین 1642در سالبلز پاسکالدستگاهی که. بیستم اختراع کردٔدر سدهبشراي است کهرایانه یکی از دو چیز برجسته
کامپیوترهاي الکترونیکی و .ها ساخته و عرضه شدندتا کنون پنج نسل از رایانه. هاي محاسب خودکار بودتالش در راه ساخت دستگاه

کامپیوتر .دادند هاي کامپوتر اختصاص داشت انجام میانسانکامپیوترهاي مکانیکی اولیه به این خاطر نام گرفتند که کارهایی را که قبال 
و کشتیرانیهايشد که کارشان این بود که محاسبات براي چیزهایی مانند فهرستاصالتا یک عنوان شغلی بود و به کسانی گفته می

ي پس از روزي هیچ کاري جز محاسبه تصور کنید که شما ساعتی پس از ساعتی و روز.هاي نجومی نیاز بودندو موقعیتجزر و مدجداول
بنا براین مخترعین . ها را خیلی تند ارائه دهید توانستید جوابو حتی در بهترین روز هایتان شما نمی. دادید هاي بی شمار را انجام نمیکردن

به .اع کنند تا این کار را انجام دهد به این معنی که دستگاهی اختر. صدها سال به جستجو پرداختند تا راهی براي مکانیزه شدن پیدا کنند 
.هاي کامپیوتر نوعی کامپیوتر عملگر آمددنبال انسان

ویکی پدیا: منبع
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مبناي دو به مبناي دهتبدیل 

:از مبناي دو به مبناي ده ببریمرا میخواهیم عددي 

.را میشماریم) مبناي دو(ارقام عدد باینري.1
، ارقام این جدول با تعداد ارقام عدد باینري مساوي باشدسطر اولجدول ارزش مکانی را درست میکنیم، باید سلولهاي.2

.قرار میدهیمرا در جدول 
.ارزش مکانی اش ضرب میکنیم و همه مقادیر بدست آمده را با هم جمع مینمائیمدرهر رقم را .3

:مثال
(101101)bin

.ما در سطر اول شش سلول خواهد داشترقم است پس جدول 6این عدد داراي 

1 0 1 1 0 1

1* 25=32 0* 24=0 1* 23=8 1* 22=4 0* 21=0 1 * 20=1

32 0 8 4 0 1
32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45

.چون عدد ما دودویی است پس ارقام باید در توانهاي دو ضرب شوند

(1111011)bin

1 1 1 1 0 1 1
1* 26=64 1* 25=32 1* 24=16 1* 23=8 0 * 22=0 1* 21=2 1 * 20=1
64+32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 123

سطر اول
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(10101011011)bin

1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
1* 210=1024 0*29=0 1*28=

256
0*27=0 1*26=64 0*25=0 1*24=

16
1*23=8 0*22=0 1*21=2 1*20=1

1024 + 0 + 256 + 0 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 +2 + 1 = 1371
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تبدیل مبناي ده به مبناي دو

: عددي از مبناي ده به مبناي دوتبدیلمراحل 

.عدد را بر دو تقسیم میکنیم.1
.و خارج از قسمت بدست آمده را دوباره بر دو تقسیم میکنیمکردهادداشت باقیمانده را در گوشه اي ی.2
.)مهم( شود)یا صفر(یک یک و دو را آنقدر تکرار میکنیم تا خارج قسمت مراحل.3
.میهاي بدست آمده را از آخر به اول مینویسباقیمانده آخرین خارج قسمت و سایر .4

اعداد داده شده را به مبناي دو ببرید؟

(30)Dec (1025)Dec (653)Dec (7)Dec

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت باقیمانده

مرحله اول

15
0

مرحله دوم 7

1

مرحله سوم
3

1

مرحله چهارم
1

1

تمرین

حتما دقت کنید که تا وقتی 
)یاصفر(خارج قسمت یک

نشده، تقسیم را انجام دهید 

(30)10 =(11110)2
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مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده
مرحله اول 512

1

مرحله دوم
256 0

مرحله سوم
128 0

مرحله چهارم
64 0

مرحله پنجم
32 0

مرحله ششم
16 0

مرحله هفتم
8 0

مرحله هشتم
4 0

مرحله نهم
2 0

مرحله دهم
1

0

چونکه خارج قسمت 
یک شد، تقسیم کردن 

.متوقف میکنیمرا 

(1025)10 =(10000000001)2
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مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده

مرحله اول
326 1

مرحله دوم
163 0

مرحله سوم
81 1

مرحله چهارم
40 1

پنجممرحله
20 0

مرحله ششم
10 0

مرحله هفتم
5 0

مرحله هشتم
2 1

مرحله نهم
1 0

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده

مرحله اول
3

1

مرحله دوم 1 1

(653)10 =(1010001101)2

(7)10 =(111)2
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فصل 

زیربناهايبهکهشودمیگفتههاییرشتهوفنونٔمجموعهبه)Computer Science: انگلیسیبه(کامپیوترعلومیارایانهعلوم
اینرایانهعلومدراساسیپرسشدنینگ،. جیپیترنظربهبنا.پردازندمیرایانهازاستفادهچگونگیوساختوطرّاحیهايروشنظري،
"شود؟انجامخودکار) کارآمدنحويبه(تواندمیچیزيچه": کهاست

فکریاوشوندنمیقایلتمایزيهستند،درآمدکسببرايايمایهاغلبکهرایانهبامرتبطامورسایرورایانهعلومبینعامی،مردمعموماً
تفاوتیها،اینمانندوايرایانههايبازيانجاماینترنت،درزنیگشتمانندرایانه،باکاردرهاآنٔروزمرهتجربیاتبارایانهعلومکنندمی

وفهماینمبنايبرو. اندشدهساختههاآنپایهبرهابرنامهکهپردازدمیخصوصیاتیبررسیوفهمبهبیشتررایانهعلومآنکهحال. ندارد
.پردازندمیپیشینهايبرنامهبهبوديیاوجدیدهايبرنامهایجادبهدرك،

ویکی پدیا: منبع

تبدیل مبناي ده به مبناي چهار

تبدیل مبناي چهار به مبناي ده
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تبدیل مبناي ده به مبناي چهار

ببریم، روال کار براي مبناي ده به مبناي چهار یا برعکس یم که چگونه عددي را از مبناي ده به مبناي دو تدر فصل قبل یادگرف
خارج بر چهار تقسیم میکنیم و هنگامی که در تبدیل مبناي ده به چهار، عدد را هم بهمین صورت میباشد با این تفاوت که 

.یمباقیمانده را از آخر به اول مینویسآخرین خارج قسمت و سایر تقسیم را پایان داده و از عدد چهار کمتر شدقسمت

.)باشد0,1,2,3باقیمانده میتواند ( عدد را بر چهار تقسیم کرده و باقیمانده را گوشه اي یادداشت مینمائیم.1
.کمتر شود) 4در اینجا ( عملیات تقسیم را تا وقتی انجام میدهیم که خارج قسمت از عدد مبناي ما.2
.آخر به اول مینویسیمو مابقی باقیمانده ها را ازرا بعنوان اولین رقم آخرین خارج قسمت .3

.ببریدچهاراعداد زیر را به مبناي 

(1234)10 (245)10 (4)10

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده
مرحله اول 308

2

مرحله دوم
77 0

مرحله سوم
19 1

مرحله چهارم
4 3

مرحله پنجم
1 0 (1234)10= (103102)4

چونکه خارج قسمت از عدد مبناي 
کمتر است دیگر ) مبناي چهار(ما 

تقسیم نیست، در ۀ احتیاجی به ادام
این حالت، این خارج قسمت اولین 

.رقم عدد مبناي جدید است



٢١ hesabkarbari@gmail.com www.arefrezaee.persianblog.ir

(245)10

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده

مرحله اول
61

1

مرحله دوم 15 1

مرحله سوم 3 3

(245)10 = (3311)4

(4)10

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده
مرحله اول

1 0

(4)10 = (10)4
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تبدیل مبناي چهار به مبناي ده

:به مبناي ده ببریمچهارمیخواهیم عددي را از مبناي 

.را میشماریممبناي چهارارقام عدد .1
مساوي باشد، ارقام را مبنااین جدول با تعداد ارقام عدد سطر اولجدول ارزش مکانی را درست میکنیم، باید سلولهاي.2

.در جدول قرار میدهیم
.ارزش مکانی اش ضرب میکنیم و همه مقادیر بدست آمده را با هم جمع مینمائیمدرهر رقم را .3

.اعداد زیر را به مبناي ده ببرید

(32121)4 (1212211)4 (111)4

(32121)4 = ( )10

3 2 1 2 1
3 * 44 = 768 2 * 43 = 128 1 * 42 = 16 2 * 41 = 8 1 * 40 = 1
(768) + (128) + (16) + (8) + (1) = (921)10

(1212211)4 = ( )10

1 2 1 2 2 1 1
1 * 46 2 * 45 1 * 44 2 * 43 2 * 42 1 * 41 1 * 40

(4096) + (2048) + (256) + (128) + (32) + (4) + (1) = (6565)10

(111)4 = ( )10

1 1 1
1 * 42 1 * 41 1 * 40

(16) + (4) + (1) = (21)10

تمرین
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فصل 

فیزیکدانشازايشاخهفیزیکیشناسیکیهان. استجهانسرانجاموسرآغازمطالعه)Cosmology: انگلیسیبه(شناسیکیهان
آنبرکهطبیعیقوانینهمچنینوکیهاننهاییسرنوشتودینامیکساختار،تکامل،سرآغاز،علمیودانشگاهیمطالعهبهکهاست

فیزیکیبستهمنظومهیکصورتبهکهکیهانبرفیزیکیقوانیناعمالباکهاستآنتکاپويدردانشاین] 1.[پردازدمیحکمفرماست،
این. استکیهانتاریخوکالنساختاربررسیدانششناسیکیهان. شوداستخراجریاضیروابطصورتبهآنتحولشود،میگرفتهنظردر

تاریخی،متونبرپایهکهباورهاستازايمجموعهمذهبیشناسیکیهان. پردازدمیجهانخاستگاهبهمربوطجستارهايبهویژهبهدانش
.اندشدهبنارستاخیز،وخلقتبامرتبطسننواساطیريومذهبی

شناسیکیهاناصول
:کنندمیفرضشناسیکیهاناصولنامبهرااصولیکیهانبررسیبراي

.استهمگنجهان-1
.استهمسانگردجهان-2
.نیستارجحدیگرنقاطبرجهاندراينقطههیچ-3

ویکیپدیا: منبع

مبناي ده به مبناي هشت

مبناي هشت به مبناي ده
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مبناي ده به مبناي هشتتبدیل 

یا برعکس ببریم، روال کار براي مبناي ده به مبناي چهاردر فصل قبل یادگرفتیم که چگونه عددي را از مبناي ده به مبناي 
تقسیم میکنیم و هنگامی که هشت، عدد را بر هشتهم بهمین صورت میباشد با این تفاوت که در تبدیل مبناي ده به هشت

.مینویسیمکمتر شد تقسیم را پایان داده و آخرین خارج قسمت و سایر باقیمانده را از آخر به اول هشتخارج قسمت از عدد 

).باشد7تا 1باقیمانده میتواند عددي بین ( تقسیم کرده و باقیمانده را گوشه اي یادداشت مینمائیمهشتعدد را بر .1
.کمتر شود) 8در اینجا ( عملیات تقسیم را تا وقتی انجام میدهیم که خارج قسمت از عدد مبناي ما.2
.انده ها را از آخر به اول مینویسیمآخرین خارج قسمت را بعنوان اولین رقم و مابقی باقیم.3

.اعداد زیر را به مبناي هشت ببرید
(3247)10 (253)10 (7)10

(3247)10 = ( )8

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده

مرحله اول
405

7

مرحله دوم 50 5

مرحله سوم 6 2

(3247)10 = (6257)8

از عدد مبناي ما کمتر است عمل تقسیم کردن خارج قسمتدر مرحله سوم چونکه 
و آخرین خارج قسمت و مابقی باقیمانده ها را مینویسیمرا متوقف میکنیم

(253)10 = ( )8

مراحل تقسیم
نمایش گرافیکی 

تقسیم
خارج 

قسمت 
باقیمانده

مرحله اول
31

5

مرحله دوم 3 7

(253)10 = (375)8

.چونکه خارج قسمت از مبناي هشت کمتر است عمل تقسیم کردن را متوقف میکنیم
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(7)10 = ( )8

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم

مرحله اول

(7)10 = (7)8

اعدادي که از مبنا کوچکتر هستند، خود عدد در مبناي جدید است، مانند این 
کوچکتر است پس هفت در مبناي ده همان هفت 8از مبناي 7تمرین که عدد 

.این قاعده براي همه اعاد و مبناها قابل بسط میباشد. در مبناي هشت است
(3)4 = (3)10 (8)9 = (8)10 (2)4=(2)10

مبناي هشت به مبناي دهتبدیل 
.را میشماریممبناي هشتارقام عدد .1
مساوي باشد، مبنا هشتاین جدول با تعداد ارقام عدد سطر اول جدول ارزش مکانی را درست میکنیم، باید سلولهاي .2

.ارقام را در جدول قرار میدهیم
.جمع مینمائیمهر رقم را با ارزش مکانی اش ضرب میکنیم و همه مقادیر بدست آمده را با هم.3

.اعداد زیر را به مبناي ده ببرید
(742145)8 (56641)8 (564812)8

(742145)8

7 4 2 1 4 5
7 * 85=229376 4 * 84=16384 2 * 83=1024 1 * 82=64 4 * 81=32 5 * 80=5
(229376) + (16384) + (1024) + (64) + (32) + (5) = (246885)10

(56641)8

5 6 6 4 1
5 * 84=20480 6 * 83=3072 6 * 82=384 4 * 81=32 1 * 80=1
(20480) + (3072) + (384) + (32) + (1) = (23969)10

(564812)8

. امکانپذیر نیست زیرا مبناي ما هشت میباشد و یکی از ارقام آن با مبناي هشت برابر است
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پنجمفصل 

انتشارسالگردمناسبتبهبوده،تحقیقاتیٔمؤسسهیکمدیرکه،)اینتلشرکتبنیانگذاراناز(مورگوردوننامبهفرديقبل،سال40حدود
.درآوردتحریرٔرشتهبهرساناهانیمهصنعتٔآیندهٔدربارهايمقالهالکترانیکزٔمجلّه

برابردوسالدوهرمیکروالکترونیک،مدارهايپیچیدگیمیزانآنازقبلهايسالطیدرکهبودشدهتوجهنکتهاینبهمقاله،ایندر
کهآمدندمیبازاربههاییتراشهسالهرکهمعنیبدین. بودسطحواحددرترانزیستورهاتعدادنیزپیچیدگیاینگیرياندازهمعیار. استشده

ٔتراشهاولینساختازسال6تنهامقالهاینانتشارهنگامدر. بودگذشتهسالدوبرابردوسطحواحددرهاآنترانزیستورهايتعداد

.بودگذشتهالکترونیکی
توجهموردمیکروالکترونیکصنعتٔآیندهبینیپیشبرايمعیاريعنوانبهکهآنجاتاداشت،ادامهنیزبعدهايسالدرکمابیشرونداین
.مورقانون: گرفتخودبهقانوننامکمکموگرفت،قرار
ویکی پدیا: منبع

مبناي ده به مبناي شانزده

مبناي شانزده به مبناي ده
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تبدیل مبناي ده به مبناي شانزده

یا برعکس ببریم، روال کار براي مبناي ده به مبناي هشتدر فصل قبل یادگرفتیم که چگونه عددي را از مبناي ده به مبناي 
تقسیم میکنیم و هنگامی که شانزده، عدد را بر شانزدههم بهمین صورت میباشد با این تفاوت که در تبدیل مبناي ده به شانزده

.کمتر شد تقسیم را پایان داده و آخرین خارج قسمت و سایر باقیمانده را از آخر به اول مینویسیمشانزدهخارج قسمت از عدد 

).باشد15تا 1باقیمانده میتواند عددي بین ( تقسیم کرده و باقیمانده را گوشه اي یادداشت مینمائیمشانزدهعدد را بر .1
.کمتر شود) 16در اینجا ( دد مبناي ماعملیات تقسیم را تا وقتی انجام میدهیم که خارج قسمت از ع.2
.آخرین خارج قسمت را بعنوان اولین رقم و مابقی باقیمانده ها را از آخر به اول مینویسیم.3

.اعداد زیر را به مبناي شانزده ببرید

(1600)10 (2531)10

(1600)10 = ( )16

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده
مرحله اول 100

0

مرحله دوم
6 4

(1600)10 = (640)16

کمتر است عمل تقسیم کردن را شانزدهچونکه خارج قسمت از مبناي 
.متوقف میکنیم



٢٨ hesabkarbari@gmail.com www.arefrezaee.persianblog.ir

(2531)10 = ( )16

مراحل تقسیم نمایش گرافیکی تقسیم خارج قسمت  باقیمانده
مرحله اول 158

3

مرحله دوم
9 e

(2531)10 = (9e3)16

یک رقم 14که در بمناي شانزده عدد است 14در مرحله دوم باقیمانده 
فرض میشود و براي جلوگیري از اینکه بجاي چهارده، یک و چهار خوانده 

.استفاده میشودEشود از حرف التین 
10 11 12 13 14 15

A B C D E F
(134541)16

کدامیک از توضیحات زیر درست است؟
سیزده چهار پنج چهار یک)  الف
یک سه چهار پنج چهار یک)  ب

استفاده Dاز حرف التین 13گزینه ب زیرا در مبناي شانزده بجاي : جواب
.میشود
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تبدیل مبناي شانزده به مبناي ده

:به مبناي ده ببریمشانزدهمیخواهیم عددي را از مبناي 

آنها در این روش هم میتوانیم مانند سایر مبناها جدول ارزش مکانی را بسازیم اما اینبار براي تنوع اینکار را انجام ندادیم و صرفاً
.را درون پرانتز قرار دادیم، هر پرانتز نشانه ي یک سلول از جدول است

تک تک درون پرانتز قرار میدهیمارقام عدد را .1
.هر رقم را با ارزش مکانی اش ضرب میکنیم و همه مقادیر بدست آمده را با هم جمع مینمائیم.2

a) (A41C)16

b) (CCC)16

c) (A1EF)16

a) (A * 163)+(4 * 162)+(1 * 161)+(C * 160) = 40960 + 1024 + 16 + 12 = (42012)10

b) (C * 162)+(C * 161)+(C * 160)=3072 + 192 + 12 = (3276)10

c) (A * 163)+(1 * 162)+(E * 161)+(F * 160) = 40960+256+224+15=(41455)10

در این تمرین جدول حذف شده است و ارقام را درون پرانتز قرار داده ایم، شما هم در آینده از جدول استفاده نکنید زیرا وقت 
.بنظر میرسدگیر است اما براي شروع یادگیري رسم جدول ضروري 
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ششمفصل 

شاید نزدیک به یک قرن است که جمھوری دموکراتیک کنگو درگیر جنگ ھای داخلی شده و جالب اینجا ست که عامل اصلی این ھمه 
و غم انگیز تر از این مسئله اینکه کامپیوتر ھا، تبلت ھا، تلفن ھای ھوشمند، . خشونت در این منطقه، منابع طبیعی گسترده آن است

.حتی دستگاه ھای بازی ما، در برپایی آتش جنگ و کشتار گسترده در کنگوی شرقی بی تاثیر نیستند

مارکوس بلیسدیل احتماال بیش از ھر فرد دیگری از زیر و بم اتفاقاتی که در پس زمینه فرایند تولید تلفن ھای ھوشمند می افتد با خبر 
سال است که در ١۴این عکاس بریتانیایی بیش از . اطالعاتی که بسیاری از ما حتی کوچکترین عالقه ای به شنیدن آن ھا نداریم. است

.ثبت واقعیت ھای خشوت بار این منطقه می پردازدکنگوی شرقی به 

ریشه . میلیون نفر، از جمله ده ھا ھزار کودک، در درگیری ھای داخلی کنگو جان خود را از دست داده اند۵در طول این سال ھا بیش از 
ماده معدنی ٣در سال ھای اخیر . یافتتمامی این خشونت ھا را نیز می توان در مواد معدنی مورد منازعه این منطقه نظیر طال و الماس 

نیز به شعله ور تر شدن آتش جنگ ھا کمک کرده اند؛ موادی که به طور گسترده در قلعو(tungsten)، تنگستن(tantalum)جدید تانتالوم
.دستگاه ھای الکترونیکی ما نظیر تلفن ھا و دوربین ھا به کار می روند

مارکوس بلیسدیل اعتقاد دارد اکثر محصوالت الکترونیکی که ما به طور روزمره از آن ھا استفاده می کنیم، تاریخچه ای در درگیری ھای 
خود من شاید بدترین مصرف کننده «: او بیان می کند. اما او راه حل را امتناع از خرید این محصوالت الکترونیکی نمی داند. کنگو داشته اند

من به . من به خاطر حرفه ام که عکاسی است پنج دوربین، دو کامپیوتر و دو تلفن دارم. نگونه محصوالت روی کره زمین باشماین ای
«!تنھایی نصف یک معدن کنگوی شرقی را در کیفم این طرف و آن طرف می برم

اوری می داند تا محصوالتی تولید کنند که از مارکوس راه حل این مشکل را در فشار مصرف کنندگان به شرکت ھای فعال در در حوزه فن
به طور مثال یکی از اقدامات مھمی که صورت گرفته، بخشی از یک الیحه اصالحی در . مواد معدنی مورد منازعه در آن ھا استفاده نشود

ز معادن تحت تملک گروه ایاالت متحده است که بر اساس آن شرکت ھای آمریکایی باید در عدم استفاده از مواد معدنی بدست آمده ا
.ھای نظامی جمھوری دموکراتیک کنگو، شفاف باشند

از آن جمله . سازمان ھای زیادی در تالش ھستند تا آگاھی عمومی را در این زمینه باال برده و راه حل ھایی برای این معضل پیدا کنند
ان تعھد شرکت ھای مختلف را در این زمینه می سنجد و با اشاره کرد که طی گزارش ھای ساالنه خود میزEnoughProjectمی توان به

.آمار و ارقام نشان می دھد که شرکت ھای مختلف در جھت حذف این مواد معدنی از فرایند تولیدشان به چه نحوی عمل کرده اند

زرگ محصوالت الکترونیکی، در سه تالش سازمان ھا و افراد مختلف در آگاه سازی مصرف کنندگان موجب شده بسیاری از تولید کنندگان ب
.سال اخیر، تغییراتی در رویکرد ھای خود اعمال کنند

/http://narenji.ir:نبعم

تبدیل مبناي چهار به مبناي دو

تبدیل مبناي دو به مبناي چهار
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تبدیل مبناي دو به مبناي چهار

:چهار دو روش وجود داردبراي تبدیل عددي از مبناي دو به مبناي 

روش اول

.و در یک گروه قرار میدهیماز سمت راست دو رقم دو رقم جدا میکنیم .1
جمع میکنیم، عدد بدست آمده را در گوشه اي یادداشت هر گروه را جداگانه در توان هاي دو ضرب کرده و با هم.2

.میکنیم
.مرحله دو را تا تمام شدن گروه هاي ادامه میدهیم.3

:مثال

عدد زیر را به مبناي چهار ببرید

(1101110110)2

.و در گروه قرار میدهیمطبق دستورالعمل، از سمت راست دو رقم دو رقم جدا میکنیم

10گروه اول 

01گروه دوم 

11گروه سوم 

01گروه چهارم 

11گروه پنجم 

پنج ) درمبناي چهار( ما در اینجا پنج گروه داریم که هر گروه نشاندهنده ي یک رقم است پس عددي که ما به آن میرسیم 
.رقمی است

اول مبناي چهار قرار طبق دستورالعمل دوم هر گروه را جداگانه در توان دو ضرب میکنیم و حاصل را جمع کرده بعنوان رقم
الی آخرمیدهیم

گروه اول

(1*21) + (0*20) = 2

در این مرحله اولین رقم بدست آمد
2
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گروه دوم

(0*21) + (1*20) = 1

گروه سوم

(1*21) + (1*20) = 3

گروه چهارم

(0*21) + (1*20) = 1

گروه پنجم

(1*21) + (1*20) = 1

:پس

(101110110)2 = (11312)4

تمرین

(11001001)2 = ( )4

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*1) + (21*0)01گروه اول 11

= (20*0) + (21*1)10گروه دوم 22

= (20*0) + (21*0)00گروه سوم 00

33= (20*1) + (21*1)11گروه چهارم

(11001001)2 = (3021 )4

در این مرحله دومین رقم بدست آمد
1 2

در این مرحله سومین رقم بدست آمد
3 1 2

در این مرحله چهارمین رقم بدست آمد
1 3 1 2

در این مرحله پنجمین رقم بدست آمد
1 1 3 1 2
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(11000000)2 = ( )4

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*0) + (21*0)00گروه اول 00

= (20*0) + (21*0)00گروه دوم 00

= (20*0) + (21*0)00گروه سوم 00

= (20*1) + (21*1)11گروه چهارم 33

(3000)4

روش دوم

:قبلی میباشد، به جدول زیر دقت کنیداین روش بمراتب ساده تره از روش 

مبناي دو مبناي چهار
00 0

01 1

10 2

11 3

را دارا میباشد، پس مانند روش اول دو رقم دو رقم جدا کرده و مطابق جدول سهتا صفرارقامی بین ،یک عدد در مبناي چهار
.معادل هر گروه را قرار میدهیم

:کافی است بدانید که

دودر مبناي صفر و صفرمی شود چهاردر مبناي صفررقم 

دودر مبناي صفر و یک می شود چهاردر مبناي یکرقم 

دودر مبناي یک و صفرمی شود چهاردر مبناي دورقم 

دودر مبناي یک و یکمی شود چهاردر مبناي سهرقم 
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:مثال

عدد داده شده را به مبناي چهار ببرید

(1,10,01,11,01,00)

"به جدول نگاه کنید و معادل ها رو جایگزین کنید“

0معادلش در مبناي چهار میشود میباشد، 00گروه اولارقام  

1معادلش در مبناي چهار میشود 01گروه دوم ارقام  

3معادلش در مبناي چهار میشود 11گروه سوم ارقام  

1معادلش در مبناي چهار میشود 01گروه چهارم ارقام  

2معادلش در مبناي چهار میشود 10گروه پنجم ارقام  

1معادلش در مبناي چهار میشود 01گروه ششم ارقام  

0 00 گروه اول
1 01 گروه دوم
3 11 گروه سوم
1 01 گروه چهارم
2 10 گروه پنجم
1 01 گروه ششم
(01,10,01,11,01,00)2=(121310)4
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تبدیل مبناي چهار به مبناي دو

.براي این تبدیل نیز دو روش وجود دارد

روش اول

ابتدا خارج قسمت سپس ) فقط یک مرحله تقسیم داریم(از سمت راست اولین رقم را جداکرده و بر دو تقسیم میکنیم .1
.عدد بدست آمده، معادل آن رقم است. باقیمانده را مینویسیم

.سراغ رقم بعدي میرویم و مرحله قبل را تکرار میکنیم.2
.م به دست آمده را در کنار هم قرار میدهیمارقا.3

عدد زیر را به مبناي دو ببرید

(32221)4

)رقم یک(رقم اول از سمت راست 
تقسیم خارج قسمت باقیمانده

0 1 01

)دورقم (رقم دوم از سمت راست 
تقسیم خارج قسمت باقیمانده

1 0 10

)دورقم (سوم از سمت راست رقم 
تقسیم خارج قسمت باقیمانده

1 0 10

)دورقم (رقم چهارم از سمت راست 
تقسیم خارج قسمت باقیمانده

1 0 10

)سهرقم (رقم پنجم از سمت راست 
تقسیم خارج قسمت باقیمانده

1 1 11

(11,10,10,10,01)2
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مروش دو

در این روش هم از جدول معادل استفاده میکنیم

مبناي دو مبناي چهار
00 0

01 1

10 2

11 3

.وقتی عددي را در مبناي چهار به ما دادند معادل هر رقم از آنرا از جدول استخراج کرده و جایگزین نمائید

(2,1,3,0)4

(10,01,11,00)2
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هفتمفصل 
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تبدیل مبناي دو به مبناي هشت

تبدیل مبناي هشت به مبناي دو
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تبدیل مبناي دو به مبناي هشت

.این تبدیل دو روش وجود داردبراي 

روش اول

.جدا میکنیمسه رقم سه رقمارقام را از سمت راست .1
.ارقام هر گروه را جداگانه به توانی از دو میرسانیم، حاصل یک رقم در مبناي هشت میباشد.2
.ارقام بدست آمده را در کنار هم قرار میدهیم.3

:مثال

عدد زیر را به مبناي هشت ببرید

(101,110,111,101,010,010)2

010گروه اول 

010گروه دوم 

101گروه سوم 

111گروه چهارم 

110گروه پنجم 

101گروه ششم 

.با انجام عملیات بر روي گروه اول، رقم عدد مبناي هشت را بدست می آوریم

(0*22) + (1*21) + (0*20)  = 2

(0*22) + (1*21) + (0*20)  = 2

(1*22) + (0*21) + (1*20)  = 5

این مرحله اولین رقم بدست آمددر
2

2این مرحله دومین رقم بدست آمدرد 2

در این مرحله سومین رقم بدست آمد
5 2 2
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(1*22) + (1*21) + (1*20)  = 7

(1*22) + (1*21) + (0*20)  = 6

(0*22) + (1*21) + (0*20)  = 5

:نهاییعدد 

(101,110,111,101,010,010)2 = (567522)8

(111,110,011,010)2=()8

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*0) + (21*1) + (22*0)010گروه اول 22

= (20*1) + (21*1) + (22*0)011گروه دوم 33

(22*1)110گروه سوم + (1*21) + (0*20) = 66

= (20*1) + (21*1) + (22*1)111گروه چهارم 77

(111,110,011,010)2=(7632)8

(111,101,101,011)2=( )8

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*1) + (21*1) + (22*0)011گروه اول 33

= (20*1) + (21*0) + (22*1)101گروه دوم 55

= (20*1) + (21*0) + (22*1)101گروه سوم 55

= (20*1) + (21*1) + (22*1)111گروه چهارم 77

(111,101,101,011)2=(7553)8

7آمدچهارمین رقم بدستدر این مرحله  5 2 2

6آمداین مرحله پنجمین رقم بدستدر 7 5 2 2

5آمددر این مرحله ششمین رقم بدست 6 7 5 2 2

تمرین
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روش دوم

.داده شده معادل هر رقم را پیدا کرده و جایگزین نمائیداز جدول 

مبناي دومبناي هشت
0000
1001
2010
3011
4100
5101
6110
7111

(111,000,011,111,101,001,110)2 = ( )8

(7037516)8
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ل مبناي هشت به مبناي دوتبدی

به شیوه  مثال قبل است و جهت جلوگیري از تکرار بحث، جدول معادلدر این تبدیل هم دو روش وجود دارد که روش 
. دوباره توضیح داده نمیشود

تقسیم را تا وقتی ادامه میدهیم که خارج (از عددي را که در مبناي هشت است، جداگانه بر دو تقسیم میکنیم هر رقم .1
)قسمت از صفر یا یک شود کمتر شود

عدد بدست آمده مبناي دو فقط آن رقم است. آخرین خارج قسمت و سایر باقیمانده ها را کنار هم میگذاریم.2
.اول و دوم را تکرار میکنیمبه سراغ رقم بعدي میرویم و مرحله.3

مثال

.عدد داده شده را به مبناي دو ببرید

.ساخته شده است7و 4و 2و 5و 6این عدد از ارقام 

.ابتدا رقم شش را به مبناي دو میبریم و حاصل را یادداشت میکنیم

(74256)8

است6که رقم اول

مرحله اول 3 0

مرحله دوم 1 1

رقم بدست آمده 110

است5کهرقم دوم

مرحله اول 2 1

مرحله دوم 1 0

رقم بدست آمده 101

است2که رقم سوم

مرحله اول 1 0
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رقم بدست آمده
چونکه نتیجه دو رقمی است باید یک صفر به 

با (پشت عدد اضافه کنیم تا سه رقمی شود
)رنگ قرمز نشان داده شده است

010
است4که رقم چهارم

مرحله اول 2 0

مرحله دوم 1 0

رقم بدست آمده 100

است7که رقم پنجم

مرحله اول 3 1

مرحله دوم 1 1

رقم بدست آمده 111

ارقام بدست آمده را سر جاي خود قرار میدهیم

(74256)8 = (111,100,010,101,110)2
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فصل هشتم

لینوکس و لینوکس/گنو
بر اثر . کننداستفاده میسیستم گنوهاي تغییریافتهکامپیوتر بدون اینکه خود متوجه باشند هر روزه از یکی از نسخهبسیاري از کاربران 

شناخته » لینوکس«گیرد با عنوان اده قرار میتغییرات عجیبِ وقایع، امروزه نسخه سیستم گنویی که بصورت گسترده مورد استف
.توسعه یافته استپروژه گنوکه این سیستم به طور اساسی سیستم گنو است، که توسطآگاه نیستندشود، و بسیاري از کاربرانمی

. کنندکنند، اما لینوکس تنها بخشی از سیستمی است که آنان استفاده میلینوکس واقعا وجود دارد و این کاربران از آن استفاده می
سته یک قسمت ه. دهدکنید تخصیص میهایی که اجرا میاي که در سیستم منابع ماشین را به برنامهبرنامه: لینوکس یک هسته است

بطور عادي . تواند کار کندعامل کامل میفایده است و تنها در متنِ یک سیستمباشد اما به تنهایی بیعامل میضروري یک سیستم
بطور اساسی کل سیستم گنو است، به عالوه لینوکس که به عنوان هسته : شودعامل گنو بکار برده میلینوکس در ترکیب با سیستم

لینوکس /هاي گنوشوند در حقیقت توزیعنامیده می» لینوکس«هاي تمام آنچه توزیع. لینوکس/ه طور خالصه گنوکند، بعمل می
.هستند

خوانند، آگاه می» لینوکس«باشد و کل سیستم که آنها آن را نیز بسیاري از کاربران بطور کامل از تفاوت بین هسته که لینوکس می
کنند که لینوس توروالدز در سال این کاربران گاهی اوقات حتی فکر می. دهدگاهی را افزایش نمیاستفاده مبهم از این نام آ. نیستند
.عامل را توسعه دادبا کمی کمک تمام سیستم1991

وبسایت گنو: منبع

تبدیل مبناي شانزده به مبناي دو

تبدیل مبناي دو به مبناي شانزده
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تبدیل مبناي دو به مبناي شانزده

.روش دوم جدول معادلواول، روش توان رسانی و تقسیمدر این تبدیل هم دو روش وجود دارد، روش 

روش اول

:به مبناي شانزده روال زیر را دنبال کنیدوبراي تبدیل عددي از مبناي د

ا نام گروه چهار رقم چهار رقم از سمت راست جدا میکنیم و هر یک را در گروهی قرار میدهیم مثال چهار رقم اول ب-1
.اول و چهار رقم دوم با نام گروه دوم الی آخر

به مبناي شانزده هستیم باید دقت وبا توجه به اینکه ما در حال تبدیلی از مبناي د. هر گروه نماینده یک رقم میباشند-2
حرفی آنرا یکی از گروه ها عددي بین ده تا پانزده باشد پس حتما معادلدر کنیم که امکان دارد رقم بدست آمده 

قرار دهید زیرا مطابق قانونی که بیان شد هر گروه نماینده تنها یک رقم است و اگر شما بجاي حرف، عدد قرار دهید 
.مطمئنا بعد با مشکل مواجه خواهید شد

.هر گروه را جداگانه در توانی از دو ضرب میکنیم و عدد بدست آمده را یادداشت مینمائیم-3

مثال

.به مباي شازده ببریدعدد داده شده را 

(1100, 0111, 0010, 1110, 1010, 1001)2

هر گروه هم که ارقامش از چهارتا کمتر (ه فقط چهار رقموگرن گروه ها میکنیم، هر ابتدا از سمت راست شروع به جدا کرد
)بود به سمت چپش صفر اضافه میکنیم

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*1) + (21*0) + (22*0) + (23*1)1001گروه اول 98

10A = (20*0) + (21*1) + (22*0) + (23*1)1010گروه دوم

14E = (20*0) + (21*1) + (22*1) + (23*1)1110گروه سوم

22 = (20*0) + (21*1) + (22*0) + (23*0)0010گروه چهارم

(22*1) + (23*0)0111گروه پنجم + (1*21) + (1*20) = 77

12C = (20*0) + (21*0) + (22*1) + (23*1)1100گروه ششم

C72EA9
...ید که گروه اول معادل رقم سمت راست است و ندقت ک
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(1010,0001,0100,1000,1110)2=()16

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
+ (23*1)1110گروه اول (1*22) + (1*21) + (0*20) = 14E

= (20*0) + (21*0) + (22*0) + (23*1)1000گروه دوم 88

144 = (20*0) + (21*0) + (22*1) + (23*0)0100گروه سوم

= (20*1) + (21*0) + (22*0) + (23*0)0001گروه چهارم 11

10A = (20*0) + (21*1) + (22*0) + (23*1)1010گروه پنجم

A148E

(1010,1100,0000,1011,1111)2=()16

رقم بدست آمدهبه توان رساندنرقم در مبناي دوگروه ها
= (20*1) + (21*1) + (22*1) + (23*1)1111گروه اول 15F

= (20*1) + (21*1) + (22*0) + (23*1)1011گروه دوم 11B

+ (21*0) + (22*0) + (23*0)0000گروه سوم (0*20) = 00

12C = (20*0) + (21*0) + (22*1) + (23*1)1100گروه چهارم

10A = (20*0) + (21*1) + (22*0) + (23*1)1010گروه پنجم

AC0BF

روش دوم

.معادل هر رقم را از جدول استخراج نموده، جایگزین نمائید

مبناي شانزدهمبناي دو
00000
00011
00102
00113
01004
01015
01106
01117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
1110E
1111F

(1001,0011,1010,1000,0001,1100,1110,0110,0000,0101, 1101)2

(93A81CE605D)16

چهار رقم چهار رقم از سمت راست جداکرده ومعادل را از جدول استخراج کرده و 
.جایگزین نمائید

.از سمت را شروع به جدا کردن ارقام نمائیدحتماَ: نکته
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به شیوه  مثال قبل است و جهت جلوگیري از تکرار بحث، جدول معادلدر این تبدیل هم دو روش وجود دارد که روش 
. دوباره توضیح داده نمیشود

مبناي دوتبدیل عددي از مبناي شانزده به

، آخرین خارج قسمت و سایر یک بشودهر رقم از این عدد را جداگانه بر دو تقسیم میکنیم تا وقتی که خارج قسمت -1
.باقیماده ها را در گوشه اي یادداشت میکنیم

.سراغ رقم بعدي میرویم و مرحله اول را تکرار میکنیم-2
.در جاي خود قرار میدهیمجه به مکانشانومجموع ارقام بدست آمده از هر رقم را با ت-3
مجموع ارقام بدست آمده  بدست آمده در هر مرحله باید چهار رقم داشته باشد  در صورتی که کمتر از چهار رقم بود -4

.به سمت چپ آن به تعداد کافی صفر اضافه میکنیم

مثال

عدد داده شده را به مبناي دو ببرید

(12E7F)16

بود میبایبست به جاي آن 12وم از سمت چپ یک و دو هستند نه دوازده، درصورتی که دقت کنید در این مثال رقم اول و د
را مینوشتیمCحرف 

است1رقم اول که 

مرحله اول *** ***

کمتر است ) دو(از مقسوم علیه ) عدد یک(چونکه مقسوم 
جه به اینکه وپس تقسیمی صورت نمیگیرد، همچنین با ت

تنها یک رقم است در نتیجه نهایی سه صفر به اول حاصل 
اضافه میکنیم

رقم بدست آمده 0001

است2رقم دوم که 

مرحله اول
1 0
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رقم بدست آمده 0010

.استدو صفر سمت چپ اضافه شده 
)14معادل(استEرقم سوم که 

مرحله اول 7 0

مرحله دوم 3 1

مرحله سوم 1 1

رقم بدست آمده 1110

است7رقم چهارم که 

مرحله اول 3 1

مرحله دوم 1 1

رقم بدست آمده 0111

استFرقم پنجم که 

مرحله اول 7 1

مرحله دوم 3 1

مرحله سوم 1 1

رقم بدست آمده 1111

(12E7F)16 = (1,0010,1110,0111,1111)2
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تمرین

.اعداد زیر را به مبناي دو  ببرید

(ABF)16 (A285)16

:لطفا به نکات زیر دقیت کنید،متنی انجام گرفتهاینبار از نمایش تقسیم بصورت گرافیکی خودداري شده و تقسیمات بصورت 

.اشاره داردباقیمانده به%کاراکتر -1

.به خارج قسمت اشاره دارد÷کاراکتر-2

,A=10, B=11, C=12, D=13فراموش نشود هر رقم را باید جداگانه بر دو تقسیم کرد، ضمنا همانطور که میدانید معادل 

E=14, F=15است.

(ABF)16

10یا همان Aرقم اول 

مراحل تقسیم عملیات تقسیم خارج قسمت باقیمانده
مرحله اول 10÷2=5 10%2=0 5 0

مرحله دوم 5 ÷2=2 5%2=1 2 1

مرحله سوم 2÷2=1 2%2=0 1 0

رقم بدست آمده 1010

11یا همان Bرقم دوم 

مرحله اول 11÷2=5 11%2=1 5 1

مرحله دوم 5 ÷2=2 5%2=1 2 1

مرحله سوم 2÷2=1 2%2=0 1 0

رقم بدست آمده 1011

15یا همان Fرقم دوم 

مرحله اول 15÷2=7 15%2=1 7 1

مرحله دوم 7÷2=3 7%2=1 3 1

مرحله سوم 3÷2=1 3%2=1 1 1

رقم بدست آمده 1111

عدد نهایی (ABF)16=(1010, 1011, 1111)2
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(A28)16

10یا همان Aرقم اول 

مراحل تقسیم عملیات تقسیم خارج قسمت باقیمانده
مرحله اول 10÷2=5 10%2=0 5 0

مرحله دوم 5 ÷2=2 5%2=1 2 1

مرحله سوم 2÷2=1 2%2=0 1 0

رقم بدست آمده 1010

2رقم دوم 

مرحله اول 2÷2=1 2%2=0 1 0

وقتی رقمی از مبناي شانزده به مبناي دو میاوریم باید چهار رقمی باشد و 
به سمت درصورتی که کمتر از چهار رقم بود تا رسیدن عدد به چهار رقم، 

)اینجا با رنگ قرمز نشان داده شده است(صفر اضافه میکنیمچپ آن 
رقم بدست آمده 0010

8رقم سوم 

مرحله اول 8÷2=4 8%2=0 4 0

مرحله دوم 4÷2=2 4%2=0 2 0

مرحله سوم 2÷2=1 2%2=0 1 0

رقم بدست آمده 1000

عدد نهایی (A28)16=(1010, 0010, 1000)2

.خود اعداد را نوشت وخطی بر باالي آن کشید…,A, B,Cبجاي کاراکترهاي میتوان در مبناي شانزده، : نکته

10 = A = 10

11 = B = 11

12 = C = 12

13 = D = 13

14 = E = 14

15 = F = 15

.در صورتیکه در مبناي شانزده از حروف استفاده میکنید آنها را بصورت بزرگ بنویسید: نکته

A,B,C,D,E,F a,b,c,d,e,f



۵٠ hesabkarbari@gmail.com www.arefrezaee.persianblog.ir

سایت تبدیل مبناوبمعرفی چند

.کنیددر این بخش چند وبسایت براي تبدیل آنالین مبناها معرفی میشود تا نیازهاي خود را برطرف 
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http://convertxy.com/index.php/numberbases/

http://www.kaagaard.dk/service/convert.htm

http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/numbers/calculator/decimal-to-base-36/

http://www.convertit.com/go/convertit/calculators/math/base_converter.asp




