
 

 

ی همایی کمه بما انهما سمرو کمار       ایسم  برناممه مبنمی بمر برناممه نویسمی در محمی       در این بخش الزم دانستم توضیحاتی ارائه دهمم  

ی باشمه کمه المول تبمدید اعمداد بمه برناممه هگم          یداریم.این توضیحات جهت تبادل اعداد به هگم  وبمرع م میباشمد کمه اشمنای     

 .محاسبه میشود است وچگونه بدون استفاده از ماشین حساب یا نرم اف ارهای دیگه چگونهکه 

پایمه هسمت بخصموی ایسمی پشمت امکرهما کمه کماربران هنگمامی کمه برناممه ایسمی             8این بحث لرفا برای برناممه ایسمی همای    

خممود مشمماهده می ننممد بممرای تیییممرات کیرممومتر زودتممر متوجممه وممانون محاسممبه کیرممومتر رو  تیییممر         desktobراروی 

 رو  تیییررا دریابندبیشتر کاربرد دارد.کیرومتر(شوندو

 در این بحث ما با دو مجموعه از اعداد وحروف سرو کار داریم که:

 ریماعداد لحیح که همه ما با ان اشنایی کامد د. ا1

 مجموعه اعداد وحروف وترکیب انها باهم. هگ  یا همان. 2

عمدد   9میباشمد کمه کمد انهما      9واخمرین عمدد    1تم  روممی هسمتند کمه اوعمین عمدد        لحیحاین اعداد اعداد8.9...........1.2

 ت  رومی میباشد

 داریم بیت15اما در هگ 

01.02.03.04.05.06.07.08.09.0A.0B.0C.0D.0E.0F 

 .ت  رومی هست بیت15بیتهاکد  در هگ  که میباشد 0fبیتواخرین 01بیتکه اول 

پمم   .ان ده رومم پم عمد  میرسمیم امما درهگم  ب    10که بر این اساس در اعدادلحیح بعدنهمین رومم بمه اوعمین عمدد دوروممی یعنمی      

 در اعداد لحیح میباشد 16عدددر هگ  برابر  10بیت

 مثال:

)1=01)(2=02)(3=03)(4=04)(5=05)(6=06)(7=07)(8=08)(9=09)(10=0A)(11=0B)(12=0C)(13=

0D)(14=0E)(15=0F)......(10=16)بعد 

 اضافه میشود FتاAیعنی ت رار ت  رومی های هگ 19ت رار میشودوبعدبیت 19میرسیم وتا 10به Fبعدپم 

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1A.1B.1C.1D.1E.1F 
 شده.31عدد برابر با1Fمثال باال اخرین بیت یعنی پم در

برابمر  1Fدر مثمال بماال   امما 30برابمر اسمت بما    Fتما 1بیمت هسمت پمم مجممو  دو بیمت      15: گفتیم کمه کمد ی انهما در هگم     1ن ته

 ...و...وو30به بیت2Fو20هم 1Fوبعد10بیت  به0Fیعنی بعد هست10وعرت این امر بخاطر وجود بیت 31شده با

با سالم وعرض خسته نباشید 

خدمات فنی مهندسی زاگرس 
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0F=15  1F=31  2F=47  3F=63  ....و......و...... 

 یعنیمیشود 16اضافه است بعد از ان به15پم اوعین مجموعه بیت های ت  رومی برابر

0F=15 

1F=15+(15+1)=31 

2F=15+(15+1)+(15+1)=47 

3F=15+(15+1)+(15+1)+(15+1)=63 

4F=15+(15+1)+(15+1)+(15+1)+(15+1)=79 

(همایی کمه در هرجمرمه ت رارشمده برابمر اسمت بما عمددی         1+15میباشمدوتعداد  Fعمدد پایمه یعنمی     15باال عمدد در مثاعهای پم 

 و........ 1F.2F.3F.4Fیعنی امدهFکه باحرف

 داریم برای همان مثاعهای باال: رپم به الطالحی دیگ

0F=(0*16)+15=15 

1F=(1*16)+15=31 

2F=(2*16)+15=47 

3F=(3*16)+15=63 

4F=(4*16)+15=79 

 دعخواه میباشد((مثال:

4A=(4*(15+1))+10=64+10=74 10 معادل عددلحیح ان A 

2B=(2*16)+11=43 11 معادل عددلحیح ان B 

7C=(7*16)+12=124 12 معادل عددلحیح ان C 

9D=(9*16)+13=157 13 معادل عددلحیح ان D 

3E=(3*16)+14=62 14 معادل عددلحیح ان E 

8F=(8*16)+15=143 15  عددلحیح انمعادل F 

 در هر معادعه ثابت میباشد.( 11ییر کنند عددتی پم در هر بیت چه اعدا  چه حروف : توجه

 برسد بعدان به چه بیتی خواهیم رسید؟ یعنی: 9Fحاال اگر روم بیت ها به بیت

8E.8F.90.91.92.............99.9A.9B.9C.9D.9E.9F 

ویمم  بممه یمم   عمممد می نممیم بممرای هرکممداماز هممم جممدا می نممیم وطبممه شمممار  هگ   راFو9 .(9F).دربیممت در ایممن حاعممت

 یعنی: میشماریم

 A بیت بعدی اوعین ,بعد شمار  9 8 7 6 5 4 3 2 1

   A B C D E F  10 اوعین بیت بعدی ,بعد شمار 

 

 معنی دارد.هم(16 فق  در بیت  10بیتلفر ورار میدهیم وخود  10بیتبجای Fبعد هر:2ن ته
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 A0برابر است با 9Fبیت بعدی بعدپم 

 پم در شمار  بیت های بعدی داریم:

A0-A1-A2-A3...................A9-AA-AB-AC-AD-AE-AF 

 داریم: AFعمد می نیم.پم بعد9Fهم طبه روال شمار  بعد AFبعد

B0-B1-B2-B3..................B9-BA-BB-BC-BD-BE-BF 

 نی  ت رار میشود تا به C.D.E.Fحاال ترتیب شمار  به همین لورت که در مثال فوق ذکر کردم برای تمام حروف 

 میرسیمFFاخرین بیت دو رومی 

 ادامه بدهیم:9Fرا طبه مثال باالیی FFدر اینجا بخواهیم اخرین بیت دو رومی

F 0هست که10بعد شمار  بیت بعدی سمت راست 

 ورار میدهیم

0 

F  را ورار 10ت که همان اس10بعد شمار  چپسمت

شود 0. جمره های سمت چپ میدهیم

 جمره بی معنی خواهد بود پم همیشه

 اخرین بیت های سمت چپ جمره همان

 ورار خواهیم داد(را10

10 

 

 حاال بخواهیم شمار  بیتهای چپ وراست 

 مشخص شودFFرا درکنار هم ورار دهیم تا بیت بعدی

FL=10 

FR=0 

 

 00  01 با برابر است

 که بصورت مختصر در جدول زیر شرح داده شده است. پم روال شمار  تا هر عدد دعخواه به همین لورت هست.

 

 

10 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
20 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

30 2F 2E .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... 23 22 21 
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... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... 
A0 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 97 96 95 94 93 92 91 
B0 AF AE AD AC AB AA A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
C0 BF BE BD BC BB BA B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 
D0 CF CE ... ... ... ... ... .... ... ... ... C4 C3 C2 C1 
... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

0100 FF FE FD FC FB FA F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 
 

 256برابر است با 00  01حال عدد لحیح معادل

 

 .   داریم....کنیم دو و سه رومی ی  حرف فرض اگر برای هر ی  از بیتهای ت  رومی و فرضیه:

01=A =1 (عددلحیح) 

10=B  =16(عددلحیح) 

01  00=X =256(عددلحیح) 

10  00=Y=4096(عددلحیح) 

1 00 00=Z=65536(عددلحیح) 

 حال بنا به فرضیه های مذکور چند تا مثال دعخواه مینویسیم تا طبه فرمول محاسبه وتبدید به عدد لحیح شوند

8e=                   (B*16)+A                                                 =(8*16)+14=142 

03 C2=             (Y*4096)+(X*256)+(B*16)+A               

=(0*4096)+(3*256)+(12*16)+2=0+768+192+2=962 

0B  4F=            (Y*4096)+(X*256)+(B*16)+A               =(0*4096)+(11*256)+(4*16)+15=2895 

32  59=            (Y*4096)+(X*256)+(B*16)+A               =(3*4096)+(2*256)+(5*16)+9=12889 

1  2A  D6=       (Z*65536)+(Y*4096)+(X*256)+(B*16)+A= 

                         (1*65536)+(2*4096)+(10*256)+(13*16)+6= 

                         (65536)+(8192)+(2560)+(208)+6=76502 

1  2A  D6 =  76502 
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حال ی  مثال از ی  فاید ایسی هشت پایه وچگونگی تشخیص خطوط کیرومتر وچگونگی محاسبه ان.

 

 در این فاید دو دعید برای تشخیص خطوط کیرومتر وجود دارد

 در طول ی  خ  ونیم ت رار شده1A  01بیت های1

دارداعدی سوم در هر ت رار روند تصبیتهای 2

 

  طبه فرموعهای مذکور داریم(   1A 0D 01حال مجموعه بیت های اول را محاسبه می نیم یعنی

  لفر وبد اعداد محسوب نمیشود(

01  1A  0D =         (Z*65536)+(Y*4096)+(X*256)+(B*16)+A 

                               (1*65536)+(1*4096)+(10*256)+(0*16)+13 

                                65536+4096+2560+0+13=72205 

01  1A  0D =72205 

 کیرومتر هنوز نرسیده 1نشان دهنده لدمین متر هست که به 5در کیرومتر فاید باال عدد 

 متر هست 500کیرومتر و7220پم کیرومتر فوق برابر

 مرحره بعد محاسبه اختالف بیت بیتهاست

01  1A  17 = 72215 

(01 1A 0D)-(01 1A 17) =(00 00 10) 

 میشماریم تا تعداد اختالف بیت ها بدست بیاید17تا  0Dاز
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0D (0E  0F 10 11 12 13 14 15 16 17) 

بیت میباشد یعنی ووتی کیرومتر مد نظر محاسبه ودر خ  اول تایپ  10پم اختالف هر مجموعه سه بیتی با سه بیتی بعد خود 

بیت اضافه شود بعد تایپ گردد.حال اگر ی  بار دیگر فاید باال را مرور کنیم روند اضافه کردن گردید برای بیتهای بعدی باید ده 

 بیتها را خواهیم دانست.

 مثال دیگر برای پشت امکر

 

 بایفول هست که خطوط کیرومتر در دو خ  اول ثبت شده وبه کررات ت رار شده وهگ  الری کیرومتر 405فاید فوق فاید پژو

64FD   هست 25853که برابر عدد لحیح انمیباشد 

 نحوه محاسبه ان.....

6*4096=24576 

4*256=1024 

(F)15*16=240 

(D)13*1=13 

 تبدید اعداد لحیح به هگ  وبیت

در این بخش میخواهیم چگونگی تبدید اعداد لحیح به هگ  را محاسبه کنیم که ع م توضیحاتی است که در بخش وبد تشریح 

 شد.

 اعداد لحیح به هگ  ودری کار پیچیده ترخواهد بود که محاسبات باید با دوت بیشتری لورت بگیرد.در تبدید 

 در هر دوبخش یعنی تبدید هگ  به اعداد لحیح واعداد لحیح به هگ  دو ن ته ویا دو مطرب مشترک است

 میباشد. 10.11.12.13.14.15که اعداد  A.B.C.D.E.F.معادل حروف ها یعنی1

 ین ت  بیت و دوبیت وسه بیت و....و... برابر است.معادل اوع2

25853 
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01=A =1 (عددلحیح) 

10=B  =16(عددلحیح) 

01  00=X =256(عددلحیح) 

10  00=Y=4096(عددلحیح) 

1 00 00=Z=65536(عددلحیح) 

 توضیحات:

می نیم که عدد دعخواه در (مقایسه 65536-4096-256-16-1ابتدا ی  عدد لحیح دعخواه در نظر میگیریم وبا هر کدام از اعداد 

 که مرحره به مرحره شرح خواهم داد. بین کدام دو گ ینه ورار دارد ویا به الطالحی دیگر از کدام گ ینه اعداد فوق کوچ تر میباشد

 است.   52730 عدد دعخواه

 کوچ تر هست   65536.پم عدد انتخاب شده از1

تعداد اعداد پایه که از عدد دعخواه کوچ تر است نشان دهنده بعد از این ه تشخیص عدد در بین اعداد پایه مشخص شد :1ن ته

 بیتی میباشد.4تعداد بیت های هگ  ما میباشد پم در عدد دعخواه میفهمیم که هگ  ما 

 می  مورد وبول ورار میدهیم.عدد دخواه را بر عدد کوچ تر از خود  تقسیم می نیم وعدد بدست امده را بدون م2

52730 ÷ 4096= 12 

 از تقسیم را در عدد پایه ضرب وحالد را از عدد دعخواه کم می نیم. سکم عدد حالد

12*4096= 49152 

52730-49152=3578 

12 = C 

 است Cپم اوعین بیت  حرف 

تقسیم ومانند عبارت باال 256ورار دارد.سکم حالد را بر 4و3بوده که بین اعداد پایه3548 حاال عدد بدست امده از عبارت باال

 عمد می نیم واین تقسیم وتفریه تا لفر شدن عدد دعخواه ادامه خواهد داشت

3578 ÷ 256 =13 

13*256 =3328 

3578 – 3328 =250 

13 = D 

250 ÷ 16 =15 
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15 *16 = 240 

250 -240 =10 

15 = F 

 10باشد را بعنوان اخرین بیت درج می نیم که در عبارتهای باال اخرین عدد  15مرحره بعد عدد ت  رومی مانده که باید کمتر ع  

 است

10 = A 

 هگ CD FAپم کد عبارت به دست امده شد.

 بیت ثبت می نیم. همانبود همان عدد را بعنوان 10کمتر از  به دست امده ت  رومی بیت های:اگر هر ی  از2ن ته

باشد که ماشین محاسبه هگ  وبرنامه نویسی فایرها می وواعد و الول چگونگیوابد توجه تمام دوستان ع ی : این  توضیحات مبنی بر

.حساب سیستم ها چگونه تیییر فایرها را محاسبه می ند  

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 ............سربرند باشیدموفه وپیروز و...............

« داود رفیعی »  

30ماه بهمن03  

 یا حه
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