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فصل چهارم

حل مسئله )تبدیل مبناها(

ازآنجایی که محاسبات روزمره در مبنای ده و با استفاده از ارقام صفرتا 9 انجام می شود ولي سیستم عددنویسی 
دودویی، مبنای مورداستفاده در محاسبات رایانه ای است، در این فصل اصول تبدیل مبنا از ده به دو و سایر 
مبناها آموزش داده می شود. در این فصل می آموزید که سیستم هاي عددنویسي مختلف چه کاربردهایي در 

علم رایانه دارند. 
برخی از شایستگی هایی که در این فصل به  دست می آورید :

♦ تجزیه و تحلیل مسئله 
♦ مهارت حل مسئله
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4-1 مبنا
در طول روز ما بارها از اعداد برای شمارش استفاده می کنیم؛ مثاًل عدد 235 را می خوانیم دویست و سی و 
پنج. این شیوۀ خواندن عدد که ما بدون فكرکردن و برحسب عادت انجام می دهیم، به دلیل وجود دسته هاي 
ده تایي از اعداد است. به خاطر دارید که در دورۀ ابتدایي، با 10 تا یكی، یک بسته ده تایی و با 10 بستۀ ده تایی 
یک بسته صدتایی و با 10 بسته صد تایی یک بسته هزارتایی درست می کردیم و به همین ترتیب، دسته بندی 

ده تایی را ادامه می دادیم؛ براي مثال عدد 235 را به شكل زیر ارزش گذاري می کردیم:
 ) Decimal( 1سیستم شمارش باال را سیستم ده دهی یا اعشاری
از  روزمره،  زندگی  برای شمارش های متداول در  ما  می نامند. 
سیستم ده دهی استفاده می کنیم که شامل ده رقم 0 تا 9 است.

مثال 1( یک شرکت داروسازی برای دسته بندی قرص های تولید شده، هر 10 عدد قرص را در داخل یک بسته قرار 
می دهد و هر 10 بسته را داخل یک کارتن 100 تایی بسته بندی می کند. اساس این شرکت داروسازی برای دسته بندی 
بر مبنای 10 است. 17 عدد قرص در این شرکت به صورت یک بسته 10 تایی و 7 تا یكی بسته بندی می شود.

مثال 2(یک شرکت تولیدکنندۀ توپ تنیس روی میز، برای دسته بندی توپ های تولید شده، هر 6 عدد توپ را داخل 
یک بسته قرار  می دهد و هر 6 بسته را داخل یک کارتن 36 تایی . اساس این شرکت تولیدی برای دسته بندی 

برمبنای 6 است. 17 توپ تنیس در این شرکت به صورت 2 بسته 6 تایی و 5 توپ تكی بسته بندی می شود.

یكی              ده تایی              صدتایی

   2                     3                    5

   یكی            10 تایی       

                   1                 7

چرا بشر اوليه براي یادگيري ریاضيات از سيستم ده دهي شروع كرد؟ 

منظور از یک دو جين جوراب چيست؟چرا از سيستم شمارش متفاوت استفاده می كنيم؟

پویانمایي "شمارش" را ببينيد و به سؤال زیر پاسخ دهيد.

كنجكاوي

پویانمایی

كنجكاوي

1- سیستم اعداد بر مبنای 10 است.

   یكی           6 تایی            

                   2                 5
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 )Numeral System(4-2  سیستم عدد نویسی

مبنای کار رایانه ها بر اساس قطع و وصل کلیدهای الكترونیكی قابل کنترل است که به ازای قطع بودن کلید، رقم 
صفر و به ازای وصل بودن کلید، رقم یک در نظر گرفته می شود؛ بنابراین در رایانه مبنای کار بر اساس سیستم 
دودویی است. نیاز است با سیستم دودویی یا باینریBinary( 1( بیشتر آشنا شویم. در سیستم دودویی به هر کدام 

از صفرها یا یک ها، یک بیتbit(2( می گویند.
مثال3(  دریک کارخانه، باطری های تولیدی را در دسته های دوتایی بسته بندی می کنند. در این کارخانه دسته  بندی 

بر مبنای 2 است. 3باتری به صورت 1بسته 2تایی و 1 باتری تكی بسته بندی می شود.

سیستم های عددنویسی بر اساس مبناهای متفاوت دسته بندی می شوند. در سیستم دودویی مبناي 2 و در 
سیستم ده دهی مبناي 10 و در سیستم شانزده تایی مبناي 16 اساس کار است. هر سیستم عددنویسی، شامل 
یک عدد پایه یا مبنا و یک مجموعه ارقام به تعداد عدد مبنا است. برای نمونه در سیستم عددنویسی ده دهی 
مبنا عدد 10 است و ارقام آن مجموعه }9و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و3 و 2 و 1و0{ است؛ یعنی در سیستم 
عددنویسی ده دهی ارقام اعداد نمی توانند خارج از مجموعه یاد شده باشند و هر عددی در این سیستم از کنار 

هم قرارگرفتن این ارقام ایجاد می شود؛ مانند 2578 که شامل ارقام 2، 5، 7 و8 است. 

در سیستم دودویی ارقام اعداد از مجموعه }1و0{ نمی تواند خارج شود؛ بنابراین عدد 41 نمی تواند عددی در 
سیستم دودویی باشد؛ زیرا رقم 4 در این مجموعه نیست. 

چرا در این سيستم خود عدد 10 در مجموعه قرار نمي گيرد؟

1ـ با ذكر دليل بنویسيد در كدام سيستم های عددنویسی، عدد 354 می تواند وجود داشته باشد؟ 
2ـ كوچک ترین سيستم عدد نویسی كه عدد 354 را می توان با آن نوشت چيست؟

كنجكاوي

كنجكاوي

1ـ سیستم اعداد بر مبنای 2 است.
2ـ binary digit - واژه )Bit (  از واژگان binary digit اقتباس شده است.

قرارداد می كنيم برای تشخيص اعداد در مبناهای مختلف، اعداد را داخل پرانتز نوشته و مبنا را خارج از 
پرانتز به صورت اندیس می نویسيم مانند 10)1101( 

یادداشت

   یكی          2تایی            

                   1                 1

2)1101( یعنی عدد 1101 در مبنای 2 یا دودویی است. عدد 2)1101( به صورت »یک یک صفر یک« در مبنای 
دو خوانده می شود و عدد 10)1101( به صورت هزار و صد و یک در مبنای ده خوانده می شود.
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ـ  در یک گلخانه چهار نوع بذر گل موجود است و می خواهيم هر كدام را با یک  1
عدد دو رقمی دودویی كدگذاری كنيم. برای هر بذر یک كد دو رقمی دودویی 

پيشنهاد دهيد.

ـ  سيستم عدد نویسی در مبنای 8 ،شامل چند رقم است؟ مجموعه ارقام آن   2
را بنویسيد.

ارزش مطلق و ارزش مکانی ارقام 4، 2 و 8 را در عدد 8624 تعيين كنيد؟
برای مثال ارزش رقم 6 در مثال باال برابر است 102× 6 یا 600 است.

برای تعیین ارزش مكانی ابتدا باید رقم های عدد را از سمت راست به چپ شماره گذاری کرد)تعیین مرتبه( و این 
شماره از عدد صفر شروع می شود. اگر عدد مبنا را به توان مرتبه برسانید، ارزش مكانی رقم مشخص می شود.

برای مثال مرتبه ارقام عدد 8624 به صورت روبه  رو مشخص می شود. 
در این مثال رقم 6 دارای ارزش مطلق 6 و مرتبه 2 است و ارزش 

مكانی آن 100= 102  است.

برای محاسبه ارزش هر رقم در سيستم ده دهی، اولين رقم سمت راست در 100 ، دومين رقم سمت راست در 
101 و سومين رقم سمت راست در 102 ...... ضرب می شودو به همين ترتيب ادامه پيدا می كند.

یادداشت

یادداشت

          مرتبه          0          1         2         3

عدد ده دهی       4          2         6        8

با ارزش ترین رقم در عدد 27468، رقم ...........است.  كنجكاوي

در هر سيستم عددنویسی، هر رقم دارای دو ارزش است: ارزش مطلق، ارزش مکاني 

با توجه به قرارداد باال عدد 3 در مبنای10، به صورت 2)11( در مبنای 2 است و به صورت "یک یک" خوانده می شود.

اگر عددی را بدون تعيين مبنا بنویسيم، در مبنای 10 خواهد بود؛ مانند 234 .یادداشت

فعاليت 
كالسی

فعاليت 
كالسی
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یادداشت

حل مسئله )تبدیل مبناها(

پس با توجه به مطالب صفحه قبل ارزش عدد 8624  به صورت زیر محاسبه می شود.

ارزش مكانی ارقام در سیستم عددنویسی ده دهی

سیستم عددنویسی مبنای دو از رقم های صفر و یک تشكیل شده است }1و0{ که مبنای کار رایانه هاست و به عنوان 
الفبای زبان رایانه نامیده می شود. هر عدد در سیستم عددنویسی دودویی فقط می تواند شامل اعداد 0 یا 1 باشد.

مثال : ارزش عدد 2)1101( به صورت زیر محاسبه می شود:

 
 

 کالسی فعالیت 

 کنید؟ تعیین 8604 عدد در را 8 و 0 ،4 ارقام مکانی ارزش و مطلق ارزش

 آيدمي دست به زير صورت به نيز رقم هر ارزش

 مبنامرتبه رقم مطلق =ارزش رقم ارزش

 است. 600 يا 6200 است برابر باال مثال در 6 عدد ارزش مثال برای

  کالسی فعالیت 

 کنید؟ تعیین 8604 عدد در را 8 و 0 ،4 ارقام ارزش

 کنجکاوی

 ...........است. رقم ،07468 عدد در رقم ترینارزش با

 است. عددآن  ارقام هایارزش مجموع برابر عدد هر مقدار عددنويسي سيستم هر در يادداشت:

 و 110 در راست سمت رقم دومين ، 010 در راست سمت رقم اولين دهي،ده سيستم در رقم هر ارزش محاسبه برای
 شود.مي ضرب ...... 210 در راست سمت رقم سومين

 (... )شكل نوشت. زير صورت به را 8624 عدد توانمي فوق مطالب به توجه با پس

 (311هزارگان) (211صدگان) (111دهگان) (111يكان)
4 2 6 8 

 

 

 

 

 

 

در سيستم عددنويسي  8624شكل .... تجزيه عدد 
 دهدهي 

86244206008000104102106108 0123 

 6مرتبه عدد 

ارزش مكاني 
 6عدد 

 8مرتبه عدد 

ارزش مكاني 
 8عدد 

 2مرتبه عدد 

ارزش مكاني 
 2عدد 

 4مرتبه عدد 

ارزش مكاني 
 4عدد 

 
 

 دهيده عددنويسي سيستم در اعداد مكاني ارزش

 سمت عدد اولين
 راست

 0 = 000 يكان

 سمت عدد دومين
 راست

 00 =000 دهگان

 سمت عدد سومين
 راست

 000 =200 صدگان

 سمت عدد چهارمين
 راست

 0000 =300 هزارگان

 سمت عدد پنجمين
 راست

 ده
 هزارگان

400= 00000 

 سمت عدد ششمين
 راست

 صد
 هزارگان

500= 000000 

... ... ... 
 است خودش راست سمت عدد برابر 00 دهي،ده عددنويسي سيستم در رقم هر ارزش فوق جدول به توجه با

 دو مبنای یا یدودوی عددنویسی سیستم 1-2-4
 عنوان به و است هارايانه كار مبنای كه {0و1} است شده تشكيل يك و صفر هایرقم از دو مبنای عددنويسي سيستم
 باشد. 1 يا 0 اعداد شامل تواندمي فقط دودويي عددنويسي سيستم در عدد هر شود.مي ناميده رايانه زبان الفبای

 .باشد 1 يا 0 تواندمي رقم هر مطلق ارزش دو، مبنای عددنويسي سيستم در

 شود.مي مشخص زير صورت به (0000)2 عدد ارزش : مثال

 (32گان)هشت (22چهارگان) (12دوگان) (12يكان)
1 1 1 1 

 

 

 
1310481120418121202121 0123 

مرتبه عدد 
1 

ارزش مكاني 
 1عدد 

مرتبه عدد 
0 

ارزش مكاني 
 0عدد 

مرتبه عدد 
1 

ارزش مكاني 
 1عدد 

مرتبه عدد 
1 

ارزش مكاني 
 1عدد 

1=100 یكاناولین رقم سمت راست

10 =101دهگاندومین رقم سمت راست

100 =102صدگانسومین رقم سمت راست

  1000=103هزارگانچهارمین رقم سمت راست

)Binary Systey( 4-2-1 سیستم عددنویسی دودویی

 ارزش هر رقم در سيستم عددنویسی ده دهی، 10 برابر ارزش رقم سمت راست خودش است.

                                
 8 4 2 1     

   ↓   ↓   ↓   ↓   
               )1 1 0 1(2=8+4+1=13

برای سهولت کار، باالی هر رقم ارزش مكانی آن را بنویسید و ارزش مكانی رقم هایی که یک هستند را با هم جمع کنید.
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مراحل تبدیل عدد از مبنای ده به دو را بنویسيد:
1
2
3
4

حل مسئله )تبدیل مبناها(

عدد 10111000000 در مبنای 2 برابر با عدد5C 0 در مبنای 16 است. مجموعۀ ارقام در مبنای 16 باید 16 
رقم باشد، درحالی که در سیستم ده دهی تنها 10 رقم 0 تا 9 را داریم؛ بنابراین عالوه بر ارقام 0 تا 9 از حروف 
A تا F به جای اعداد 10 تا 15 استفاده می شود. به عبارت دیگر مجموعه ارقام مبنای 16 به صورت زیر است:

}0 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 8 ،9 A، B، C، D، E، F{

ارزش مطلق A برابر عدد B ،10 برابر C ،11 برابر D ،12 برابر E ،13 برابر 14 و F برابر عدد 15 است. اعداد 
در مبنای 16 به صورت 16)عدد( نمایش داده می شوند؛ برای مثال 16)347( به صورت سه چهار هفت در مبنای 

16 خوانده می شود. 

با تعیین ارزش یک عدد در سیستم عددنویسی مبنای دو، معادل ده دهی آن عدد به   دست می آید. با تغییر مبنای عدد، 
ماهیت آن عوض نمی شود؛ بلكه فقط شكل نمایش آن تغییر می کند، بنابراین می توان نوشت 10)13( = 2)1101( .

سیستم عددی مبنای 16 یكی دیگر از سیستم های عددی کاربردی در رایانه است و نمونه ای از کاربرد آن 
نمایش آدرس دهي   حافظه  و کد رنگ هاست. 

رایانه ها داده هاي دودویي را به سیستم اعداد هگزادسیمال تبدیل مي کنند؛ زیرا براي رایانه ها تبدیل اعداد دودویي 
به مبنای 16 بسیار ساده تر از تبدیل آنها به اعداد ده دهي است و براي انسان نیز خواندن اعداد مبنای 16 بسیار 
ساده تر از خواندن اعداد دودویي است. به این ترتیب اگر چه در پردازش هاي واقعي و عملیات داخلي، رایانه از سیستم 

دودویي استفاده مي کند؛ اما بیشتر اطالعات را با استفاده از سیستم هگزادسیمال نمایش می دهد.

یادداشت

 معادل عدد 2)101101( در مبنای 10 را محاسبه كنيد. می توانيد برای ارزش مکاني سيستم عددنویسي مبناي 
2، 10 و 16 از كتاب همراه هنرجوكمک بگيرید.

 ) Hexadecimal( 4-2-2 سیستم عدد نویسی هگزا دسیمال

عدد n را در مبنای 10، 16 و 2 نمایش داده ایم. تعداد ارقام كدام یک كمتر است، چرا؟  كنجكاوي

   ارزش هر رقم در سيستم عددنویسی دودویی، 2 برابر ارزش رقم سمت راست خودش است.یادداشت

فعاليت 
كالسی
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 سيستم عددنویسی مبنای x، از یک مجموعه x تایی تشکيل شده است و اعضای مجموعه از صفر تا x-1 است.
 ارزش هر رقم در سيستم عددنویسی هگزادسيمال، 16 برابر ارزش رقم سمت راست خودش است.

در فعاليت كالسی باال، می توانيم »   در مبناي 16« را نگویيم. چرا؟ كنجكاوي

عدد 7A3(16( را بلند در كالس بخوانيد.

مراحل كار را براي انجام تبدیل مبناي دو بنویسيد.
1
2
3
4

یادداشت

مثال1( ارزش عدد 16)304( به صورت زیر محاسبه می شود.
 

                                                    یكان)160(           شانزده گان)161(         256گان)162(    
                        3                          0               4                                                              

     
 

مثال 2( معادل ده دهی عدد 16)3D( به صورت زیر محاسبه می گردد.

                                                                                           یكان)160(     شانزده گان)161(   
  

                                     3                   D                                                                                                                           

                                                                                                                              

 
 

3- 

... 

 

 شود.مي محاسبه زير صورت به (304)06 عدد ارزش : 1مثال

 (216گان)256 (116گان) شانزده (116يكان)
4 1 3 

 

 

 

 

 گردد.مي محاسبه زير صورت به (D3)16 عدددهي ده معادل : 2 مثال

 (116گان) شانزده (116يكان)
D 3 

 

 (3D)06 = 3 060+02 0= 48 + 02 =60  

 کنجکاوی 

 است؟ عددی چه 12 مبنای در رقمی3 عدد ترینبزرگ

 است؟ عددی چه 16 مبنای در رقمی3 عدد ترین بزرگ

 است؟ عددی چه 0 مبنای در رقمی3 عدد ترین بزرگ

 مبناها تبدیل 3-4
 را مبناها ساير به 11 مبنای تبديل ما كتاب اين در نمود. تبديل ديگر مبناهای به توانمي را مختلف مبناهای در اعداد

 كنيم.مي استفاده متوالي تقسيم روش از مبناها ساير به 11 مبنای در عدد يك تبديل برای كنيم.مي تمرين

79240768141602563164160163 012 

مرتبه عدد 
3 

ارزش مكاني 
 3عدد 

مرتبه عدد 
4 

ارزش مكاني 
 4عدد 

مرتبه عدد 
0 

ارزش مكاني 
 0عدد 

یادداشت

فعاليت 
كالسی
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حل مسئله )تبدیل مبناها(

با استفاده از تقسیم متوالی عدد مبنای 10 بر عدد 2 و به دست آوردن باقیمانده ها و آخرین خارج قسمت، 
می توان عمل تبدیل را انجام داد.

مثال: عدد10)19( را به مبنای 2 تبدیل کنید.

برای نوشتن نتیجه تبدیل از آخرین خارج قسمت یعني با ارزش ترین رقم شروع به نوشتن می کنیم، سپس از 
آخرین باقیمانده تا باقیمانده تقسیم اول را به ترتیب می نویسیم.                          

 )19(10=)10011(2       

■تشریح عمليات تقسيم
1-  عدد 19 را بر 2 تقسیم کرده باقیمانده عدد 1 و خارج قسمت صحیح 
عدد 9 خواهد بود) اولین باقیمانده به عنوان کم ارزش ترین عدد در نظر 

گرفته می شود(. 
2-  عدد 9 را مجدداً بر 2 تقسیم می نماییم. باقیمانده حاصل برابر عدد 1 

و خارج قسمت صحیح برابر عدد 4 خواهد بود.
3- عدد 4 را بر 2 تقسیم می نماییم. باقیمانده عدد 0 و خارج قسمت 

عدد 2 خواهد بود. 
4- عدد 2 را بر 2 تقسیم می نماییم و باقیمانده برابر عدد 0 و خارج 
قسمت برابر عدد 1 خواهد بود. خارج قسمت از عدد 2 کوچک تر شده 
است. بنابراین عمل تقسیم خاتمه می یابد، آخرین خارج قسمت به عنوان 

با ارزش ترین عدد در نظر گرفته می شود.
برای نوشتن نتیجه عملیات تبدیل از آخرین خارج قسمت )با ارزش ترین 

عدد( شروع به نوشتن کرده، باقیمانده ها را از راست به چپ می نویسیم. 

1ـ بزرگ ترین عدد 3رقمی در مبنای 10 چه عددی است؟
2ـ بزرگ ترین عدد 3رقمی در مبنای 16 چه عددی است؟
ـ  بزرگ ترین عدد 3رقمی در مبنای 2 چه عددی است؟ 3

كنجكاوي

4-3 -1       تبدیل مبنای 10 به دو 

4-3 -    تبدیل مبنا 

عدد 10) 255( را به مبنای 2 تبدیل كنيد.

انواع مبناها به یكدیگر قابل تبدیل هستند. پرکاربردترین آنها را در این بخش خواهیم دید. 

فعاليت 
كالسی
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4-3-2 تبدیل عدد مبنای 10 به 2 به روش کاهش وزن ها
روش انجام کار را با یک مثال می بینیم:

مثال: عدد 53 از مبنای 10 را به مبنای دو تبدیل کنید. 
1- توان های 2 را بنویسید تا جایي که یک مرتبه از عدد 53 بزرگ تر باشد.

 

2- بزرگ ترین تواني که کوچک تر از عدد 53 است را پیدا کنید. 
3- درواقع یک بستۀ 32 تایي بردارید و باقیمانده را به  دست آورید 21=53-32.

4- یک بستۀ 16 تایي هم بردارید و باقیمانده را به  دست آورید 5=21-16.

در این مرحله بستۀ 8 تایي نداریم؛ بنابراین در مرتبۀ 8 مقدار 0 قرار می گیرد.
5- یک بستۀ 4 تایي هم بردارید و باقیمانده را مجدد حساب کنید 1=5-4. 

6- براي مرتبه 2 هم مقدار 0 قرار دهید. 

7- باقیمانده عدد 1 است که در محل خودش قرار می گیرد.

8 – عدد حاصل 110101 خواهد بود.

1248163264

1248163264

1

1248163264

11

1248163264

1011

1248163264

01011

1248163264

101011
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1- توان های 2 را بنویسید تا جایي که...................................................................
  
  
 

..................................... -2
  

....................................... -3
  

..................................... -4

        ..................................... -5

        ..................................... -6

7- عدد حاصل 1011110 خواهد بود.

12..............................

12

1

12

01

1

1

1

عدد 94 از مبنای 10 را به مبنای دو تبدیل كنيد و جاهاي خالي را تکميل كنيد.

حل مسئله )تبدیل مبناها(

فعاليت 
كالسی
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حل مسئله )تبدیل مبناها(

4-3-3- تبدیل مبنای 10 به 16 

با استفاده از تقسیم متوالی عدد مبنای 10 بر عدد 16 و به  دست آوردن باقیمانده ها و آخرین خارج قسمت 
می توان عمل تبدیل را انجام داد.

برای نوشتن نتیجه تبدیل از آخرین خارج قسمت شروع به نوشتن می کنیم و سپس از آخرین باقیمانده تا 
باقیمانده تقسیم اول را به ترتیب می نویسیم. عدد 1DE (16( حاصل تبدیل مبناست.

     تشریح عمليات تقسيم
1- عدد 478 را بر 16 تقسیم کرده، باقیمانده عدد 14 
و خارج قسمت صحیح عدد 29 خواهد بود. عدد 14 
در مبنای 16 برابر با E است)اولین باقیمانده به عنوان 

کم ارزش ترین عدد در نظر گرفته می شود(.

2- عدد 29 را مجدداً بر 16 تقسیم کرده، باقیمانده 
 1 عدد  برابر  صحیح  قسمت  خارج  و   13 عدد  برابر 
خواهد بود و عمل تقسیم خاتمه می یابد؛ زیرا آخرین 
خارج قسمت از عدد 16 کوچک تر شده است ) آخرین 
نظر  در  عدد  ارزش ترین  با  عنوان  به  قسمت  خارج 

گرفته می شود(.
خارج  آخرین  از  تبدیل  عملیات  نتیجه  نوشتن  برای 
قسمت )با ارزش ترین عدد( شروع به نوشتن کرده، 

باقیمانده ها را از راست به چپ می نویسیم. 
کاربردهای  ریاضی  و  رایانه  در  هگزادسیمال  سیستم 
رنگ  کد  پایین،  سطح  برنامه نویسی  دارد.  فراوانی 
از  نمونه ای  برنامه ها  عیب یابی  و   HTML صفحات 

کاربرد سیستم هگزادسیمال است.
در برخی از سیستم ها و صفحات HTML کد رنگ با 
اعداد هگزادسیمال نشان داده می شود و در اول کدهای 

.)# FFFFFFرنگ کاراکتر # قرار می گیرد )مانند

 
 

  16 به 11 مبنای تبدیل 2-3-4
 قسمت خارج آخرين و هاباقيمانده آوردن بدست و 16 عدد بر 11 مبنای عدد متوالي تقسيم از استفاده با 

 داد. انجام را تبديل عمل توانمي

 

 

 

 باقيمانده ات باقيمانده آخرين از سپس و كنيممي نوشتن به شروع قسمت خارج آخرين از تبديل نتيجه نوشتن برای
 مبناست. تبديل حاصل (1DE )16 عدد .نويسيممي ترتيب به را اول تقسيم

 تقسيم عمليات تشريح

 در 14 عدد بود. خواهد 29 عدد صحيح قسمت خارج و 14 عدد باقيمانده نموده تقسيم 16 بر را 478 عدد  -1
  شود(مي گرفته نظر در عدد ترينارزش كم عنوان به باقيمانده است)اولين E با برابر 16 مبنای

 

 

 
 

 خواهد 1 عدد برابر صحيح قسمت خارج و 13 عدد برابر باقيمانده كرده، تقسيم 16 بر مجدداً را 29 عدد -2
 خارج آخرين است) شده كوچكتر 16 عدد از قسمت خارج آخرين زيرا يابدمي خاتمه تقسيم عمل و بود

 شود.(.مي گرفته نظر در عدد ترينارزش با عنوان به قسمت

 

 

 را هايماندهباق كرده، نوشتن به شروع عدد( ترين ارزش )با قسمت خارج آخرين از تبديل عمليات نتيجه نوشتن برای
  نويسيم.مي راست به چپ از

 HTML تصفحا رنگ كد ،پايين سطح نويسيبرنامه .دارد فراواني كاربردهای رياضي و رايانه در هگزادسيمال سيستم
 هایمسيست در هگزادسيمال اعداد نمايش نحوه اما .است هگزادسيمال سيستم كاربرد از اینمونه هابرنامه يابيعيب و

478  06 
464 
04 

20  06 
0 06 

03 
 ارزش ترین رقم کم با ارزش ترین رقم

E 
D 

478  06 
464 
 ارزش ترین رقم کم 04
E 

20 

20  06 

03 
 06 با ارزش ترین رقم 0 

D 

 
 

  16 به 11 مبنای تبدیل 2-3-4
 قسمت خارج آخرين و هاباقيمانده آوردن بدست و 16 عدد بر 11 مبنای عدد متوالي تقسيم از استفاده با 

 داد. انجام را تبديل عمل توانمي

 

 

 

 باقيمانده ات باقيمانده آخرين از سپس و كنيممي نوشتن به شروع قسمت خارج آخرين از تبديل نتيجه نوشتن برای
 مبناست. تبديل حاصل (1DE )16 عدد .نويسيممي ترتيب به را اول تقسيم

 تقسيم عمليات تشريح

 در 14 عدد بود. خواهد 29 عدد صحيح قسمت خارج و 14 عدد باقيمانده نموده تقسيم 16 بر را 478 عدد  -1
  شود(مي گرفته نظر در عدد ترينارزش كم عنوان به باقيمانده است)اولين E با برابر 16 مبنای

 

 

 
 

 خواهد 1 عدد برابر صحيح قسمت خارج و 13 عدد برابر باقيمانده كرده، تقسيم 16 بر مجدداً را 29 عدد -2
 خارج آخرين است) شده كوچكتر 16 عدد از قسمت خارج آخرين زيرا يابدمي خاتمه تقسيم عمل و بود

 شود.(.مي گرفته نظر در عدد ترينارزش با عنوان به قسمت

 

 

 را هايماندهباق كرده، نوشتن به شروع عدد( ترين ارزش )با قسمت خارج آخرين از تبديل عمليات نتيجه نوشتن برای
  نويسيم.مي راست به چپ از

 HTML تصفحا رنگ كد ،پايين سطح نويسيبرنامه .دارد فراواني كاربردهای رياضي و رايانه در هگزادسيمال سيستم
 هایمسيست در هگزادسيمال اعداد نمايش نحوه اما .است هگزادسيمال سيستم كاربرد از اینمونه هابرنامه يابيعيب و
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قرار  استفاده  مورد  رنگ هایي  چه  سفيد  رنگ  توليد  برای  بگویيد  4ـ1  شکل  به  توجه  با   -1
می گيرد؟برای رنگ سرخابي چطور؟

2- رنگ سبز و آبي هر یک با چه كدي نمایش داده می شوند؟رنگ زرد چطور؟
برای دیدن برخي رنگ هاي اصلي می توانيد از كتاب همراه هنرجو كمک بگيرید.

كنجكاوي

4-3-4- تبدیل مبنای 2 به 16 
برای تبدیل مبنای 2 به 16 ابتدا از سمت راست 4 رقم را جدا کرده و معادل هگزادسیمال آن چهار رقم را 
می نویسیم و همین روال را برای 4 رقم بعدی انجام می دهیم. چنانچه تعداد ارقام باقیمانده کمتر از 4 بود، به 

ازای ارقامی که کم داریم پشت عدد صفر قرار می دهیم.
مثال1: می خواهیم معادل مبنای 16 عدد 2)11010101101110101101( را به  دست آوریم.

 RGBسیستم رنگ      
این سیستم برای رسانه های تصویری مانند مانیتور و تلویزیون و هر آنچه از آن نور ساطع شود، استفاده می شود. 
پایه و اساس RGB نور است و به جاي سه رنگ قرمز، سبز و آبی، در واقع سه نور رنگی داریم؛ یعنی برای اینكه 
رنگ ها در این سیستم به درستی نمایش داده شوند، نیاز به نور دارند. در مانیتور، تغییر ولتاژ ارسالی به پیكسل ها، 
باعث ایجاد نور رنگی می شود و ترکیب این نورهاست که سبب ایجاد رنگ پیكسل  می شود. نام این سیستم رنگ 
 RGB ؛ بنابراین آن را سیستم)RedGreenBlue(.از حروف اول سه رنگ تشكیل دهنده آن گرفته شده است

می نامند. ترکیب این سه رنگ اصلی، رنگهای جانبی را تشكیل می دهد.

سیستم رنگ براي نمایش از کدهاي هگزادسیمال استفاده می کند. کد هر رنگ با توجه به شدت سه رنگ قرمز، سبز و آبی 
تعیین می شود و شدت هر رنگ با یک عدد دو رقمی در مبنای 16 مشخص می شود. کد رنگ سبز 00FF00 است که شدت 

رنگ قرمز و آبی آن صفر و سبز آن FF است. رنگ قرمز با کد FF0000 نمایش داده می شود.

RGB شکل 4-1: سيستم رنگ
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1101=8+4+1=13   →       D

1010=8+2=10           →        A
1011=8+2+1=11    →         B
0101=4+1=5         →   5             
1101=8+4+1=13  →    D

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:
D5BAD

مثال 2: می خواهیم معادل مبنای 16 عدد 2)10000111110001001( را به  دست آوریم.

    
1001=8+1=9
1000=8
1111=8+4+2+1=15       F
0000=0
0001=1

نتیجه به صورت زیر خواهد بود

10F89
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 جدول زیر را كامل كنيد.

معادل عدد DEF را در مبنای 2 بنویسيد.

مبنای10مبنای2مبنای16

0

1

2

3

4

5

6

7

نمایش یک عدد دودویی 32 بيتی)رقمی( در مبنای 16 چند رقمی است؟ كنجكاوي

4-3-  5 تبدیل مبنای 16 به 2

برای تبدیل مبنای 16 به 2، هر رقم عدد مبنای 16 را به مبنای 2 برده، در 4 بیت نمایش می دهیم.

مثال: عددAC1(16( را در مبنای 2 نمایش دهید.

A =10 =)1010(2
C =12 =)1100(2
1=)0001(2

مبنای10مبنای2مبنای16

8

9

10

11

12

13

14

15

حل مسئله )تبدیل مبناها(

فعاليت 
كالسی

فعاليت 
كالسی

1

1
101011000001
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الف(  جاهای خالی را با اعداد صحيح كامل كنيد:
 1   ارزش مكانی رقم 7در عدد 47542 ، ........... است.

2  هر عدد به توان صفر برابر .......... است..
3  یک بیت می تواند مقدار ......... یا ......... را داشته باشد.

ب( ستون های مربوط به یکدیگر را به هم وصل كنيد:
1( بزرگترین عدد چهاررقمی در مبنای 2     الف( هگزادسیمال

bit )2( مبنای 16        ب
3( 10)28(        ج( 2 )1111 (
4( رقم دودویی                   د( 2 )1110 (

)E( 16 )5

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
4  عدد FF00FF چه رنگي است؟

5   ارزش مكانی ارقام عدد 765901 را به دست آورید.
6   چرا در رایانه از سیستم عددی دودویی استفاده می کنیم؟

7   مزیت استفاده از مبنای هگزادسیمال در رایانه را توضیح دهید. 

ت( تبدیل مبنا های زیر را انجام دهيد:
8  10) ؟ ( = 2) 110101( 
)B5C0F(16 = ) 9  10) ؟

)D8E(16 = ) 10  2) ؟
11  16) ؟ (=10) 6582( 

12 16) ؟ (= 2) 1100101( 

ارزشیابی پایانی فصل چهارم




