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 خدا   بنام
 فصل اول 

 مقدمه 
Introduction 

 بخش اول 
 گسسته وکار برد آن  ياضياتر

 Discrete Mathematics and its applications 
 
 مجزا و قابل شمارش سرو کار دارد. يراست که با مقاد ياضياتاز ر  یمهم شاخه  گسسته ياضياتر ١.١

  Combinations  يباتو ترک، گراف ها  يحمانند اعداد صح
در   سر و کار دارد.  یو قابل طبقه بندگسسته با عناصر قابل شمارش  ياضياتبر خالف حسابان ، ر

از  یبخشحساب ، شمارش  و   است که انسان بسط داد. ياضیرشته ر ينگسسته اول ياضياتر يقتحق
   گسسته هستند. ياضياتر

  هستند.  يکديگروجدا از ، قابل شمارش  يزکه متما يايیعبارت است از اشگسسته  ياضياترموضوع  
   توان شمرد ، مرتب کرد ، آنها را در مجموعه ها جا داد و به صورت کسر نوشت.  یعناصر گسسته را م

 
  است.  يرشامل موضوعات ز گسسته    ياضياتر

  ها ، آمار ، و منطق ، مجموعه ها ، احتماالت ، گراف  يباتها ، ترک يگشتجا
Permutations, Combinations, Sets, Probability, Graphs, Statistics, Logic 

 
 Principlesاصول  يا  يعیفلسفه طب ياضیاصول رکتاب معروف خود را بنام  يوتنناسحق  که  یاز زمان

حسابان  یروش ها يریو بکار گ يوستهپ ياضياتر ی، بر رو یکاربرد ياضياتعمده ر يدمنتشر کرد ، تاک
   بوده است.و انتگرال  يفرانسيلد

گسسته مجددا مورد توجه قرار  ياضيات، ر يوتر، با شروع عصر کامپ يستمدوم قرن ب يمهاما ازاواخرن
مراحل جدا از هم است و اطالعات را به صورت  يقطر از يجيتالد یها يوترکار کرد کامپ  يراگرفت ز

 و عبارت است از  يتب يک يوتریدر زبان کامپ :توجه   کنند.  یم يرهگسسته ذخ یها يتب
  bite تيبا نديگو  یهم م یرا رو تيچهار ب نياست و ا  bitتيشامل چهار بمثال 
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 يدمف ياربس يوتریعلوم کمپ ينهمطالعه و حل مسائل در زم یبراگسسته  ياضياتر یها یو تئور يمپس مفاه
   است.
در   در عصر حاضر است. ياضياترشته ر يناز مهم تر  يکیگسسته ،  ياضياتکه مطالعه ر ينيمب  یلذا م

   ممکن است. يرگسسته غ ياضياتمدرن بدون ر يایتوان گفت تصور دن  یم يقتحق
گسسته  ياضياتر یو مهارت ها يم، الزم است که در مورد مفاه  يوتریبه اصول علوم کامپ يابیدست یبرا

  . يماطالعات الزم را داشته باش
بر   .يوستهکه اساسا گسسته هستند ، نه پ ياضياتآن قسمت از راست از مطالعه  گسسته عبارت ياضياتر

گسسته بطور  تياضيامورد مطالعه در ر يرکنند ، مقاد  یم ييرکه بطور هموار تغ  يقیخالف اعداد حق
   .يحمانند اعداد صح  از هم.جدا  هستند مشخص و  يریکنند ، بلکه مقاد  ینم ييرهموار تغ

 
   .يمده   یرا نشان م يوستهگسسته و پ يمتفاوت مفاه يردر جدول ز

  يوستهپ  گسسته
که  يندگو  یرا گسسته م یمجموعه ا –  يفتعر

 باشد که مجزا و مشخص هستند.  يریشامل مقاد
   متصل نباشند. يکديگربه  يعنی

که  يندگو  یم يوستهرا پ یمجموعه ا –  يفتعر
  یکران م  یب يابازه کران  دار و  يکآن در  يرمقاد

   .يرندبه خود بگ یتوانند هر مقدار
تعداد  يا  کالس. يکتعداد دانش آموزان  –  مثال

  ياضیسئواالت تست ر
 يکتواند در دامنه قد   یکه  م انسان. يکقد  –  مثال

متر و  يک يامتر  يکتواند   یمثال م  انسان باشد.
   باشد. يرومتر و غ یمتر و هفتاد سانت يک ياو  يمن

و   شود.  یاطالعات گسسته شمرده م –  نکته 
 .…تعداد  ييمگو  یمعموال م

 يلهبه وس ياجاحت معموال يوستهاطالعات پ –نکته 
 يک ياخط کش و  يکمثال  دارد.  يریاندازه گ

 شمار.  يلومترک ياالحراره و  يزانم
مجزا از تابع گسسته شامل نقاط  يکنمودار  –  تابع

   هم است.
شامل نقاط به هم  يوستهتابع پ يکنمودار  –  تابع

   است. يوستهپ
   يقیاعداد حق –  دامنه  يحاعداد صح –  دامنه
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 يمو ن يک يدمسلم است که تول دهد.   یرا نشان م يل، دو ، سه و چهار اتومب يک يدتول يمتق يرز يردر تصو
   کند.  ینم يدتول يلاتومب يمو ن يککار خانه   ندارد. یمعن يلاتومب

 

 
  یواضح است که م دهد.   ینوع کاال را نشان م يکاز  يلو، دو ، سه و چهار ک يک يمتق يرز يردر تصو

  است.   يقیاعداد حق يهدامنه کل ينجاا  .يماز آن کاال بخر يلوک يمفقط ن ياو  يلوک يمو ن يک يمتوان
٠ 
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   بر شمرد. يرتوان مطابق ز  یرا م گسسته  ياضياتر یکاربرد ها ١.٢
ها  يلنرم افزار ها و فا کنند.   یم يرهها را ذخ يلفاو اندازند    ینرم افزار را بکار مها  يوترکامپ 

خود ،  یدو تائ  اعداد  شوند.  یم رهيها ذخها و از   یبزرگ ياربس یها يرههر دو به صورت زنج
 . گسسته هستند اتياضير

 ینترنتيا یها گرجستجو  گسسته هستند.  باتيترکاساسا  Networks  یوتريکمپ یشبکه ها 
با هم ارتباط بر  یاجتماع یاشخاص توسط شبکه ها شوند.   یمتصل م گريکديبا  ليطو یتوسط کابل ها

   کنند.  یقرار م
  Web Searches یوب گرد 
  Google Mapsگوگل  ینقشه ها 
  مختلف.  یها يفتپرستاران در ش یبرا يزیمثال برنامه ر Scheduling  یزمان بند 
  Cryptography یرمز نگار 
  Area Codeکد تلفن  

،  يمده  یها انجام م يوترهوشمند ، تبلت ها ، و کامپ یکه با تلفن ها  يیکار ها يهکل ادامه دارد.  يستل ينا
   گسسته هستند. ياضياتر یکار برد هاهمه 

 
 یکاربرد یها و دانش ها ينهکه در زم  است يیها يوهها ، طرح ها و ش يکگسسته مطالعه تکن ياضياتر

   هستند. یاطالعات ، ضرور یو تکنولوژ  يوتریمانند علوم کامپ
 و گسسته Analog  وستهيپ یها ستميگسسته ، الزم است مفهوم س اتياضير تيفعالدامنه  درک یبرا

  . ميده صيو تفاوت آنها را تشخ ميرا بفهم Discrete  یعني
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 بخش دوم   
 گسسته  یها يستمس

Discrete Systems 
 یها و دانش ها ينهکه در زم  است يیها يوهطرح ها و شها ،  يکگسسته مطالعه تکن  رياضيات يمگفت

   هستند. یاطالعات ، ضرور یو تکنولوژ  يوتریکامپمانند علوم  یکاربرد
 و گسسته Analog  وستهيپ یها ستميسگسسته ، الزم است مفهوم  اتياضير تيدامنه فعال درک یبرا

  . ميده صيو تفاوت آنها را تشخ ميرا بفهم Discrete  یعني
   
  Analog Versus Discrete Systemsو گسسته  وستهيپ یها ستميس - ١.١
در  هستند. و نا گسسته   ، وستهيهموار ، پ یوساختار ها اعمالعناصر ،  شامل وستهيپ یها ستميس

  کامال مجزا از هم هستند.  یحالت ها ايجدا و  یاجزا گسسته شامل یها ستميکه س  یصورت
   .ديتوجه کن یوتريو کامپ تاليجيد یو ساعت ها  یميقد یساعت ها نيمثال به تفاوت ب یبرا

 .ديکن  یرا مالحظه م یميساعت قدچپ است و سمت  تاليجي، ساعت دراست  سمت  ١٠١٠١ ريدر تصو
  

١ ريتصو ١ ١ 
 

                       
 

آنالوگ  اي وستهيپ ستميس گريکنند. به  عبارت د  یحرکت م وستهي، بطور روان و پ یميساعت قد یعقربه ها
لحظه و ناگسسته   وستهيروان ، پ،  شمار قهيعقربه دقو  نيب قهيدق کيدر طول   دارد.

 وستهيو پ کنواختيشمار بطور  قهيساعت ، عقربه دق کيدر طول   کند.  یم  یدو زمان را ط نيا نيب  یها
 تاليجيساعت د کياما   انالوگ است. ايو  وستهيپ ستميس کي نيا  . دهد  ینشان مرا  یشمار  یب یلحظه ها

 ستميس کي نيا  کند.  یم رييمرتبه تغساعت فقط  کيدر طول   جهد.  یمبه از 
نوع ساعت  نيکه چرا به ا ديد مي، خواه ندهيآ یدر فصل ها, یعدد یعني Digital  تاليجيد  گسسته است.

 نديگو  ی، م ديجد یها ونيزيو تلو ديجد یعکاس یها نيدور ب ايهوشمند و  یتلفن ها اي، و  وتريکامپ ايو 
   .تاليجيد یدستگاه ها

 
 کيرا به صورت   یقياعداد حق و انالوگ هستند.  وستهيپ  یقياست. اعداد حق  یقيحسابان بر اساس اعداد حق

صفر  یانگشت خود را رو ديتوان  یشما م  .ميکن  یو نا گسسته تصور م وستهي، پ ليطو تينها  یخط ب
 نيبا ا  . ديو متوقف شو ديبرس٣تا مثال به عدد  ديبه طرف راست حرکت کن وستهيو روان و پ ديبگذار
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وجود   ايعدد گو تينها  یو دو ،  ب کي عدد نيب رايز است. اعداد عبور کرده تينها  یشما از ب کار انگشت
 ١٠١٠٢   ريتصو  آنالوگ است. اي وستهيپ ستميس کي  نيا  دارد.

 ١٠١٠٢ ريتصو
 آنالوگ  ستمي، س  یقياعداد حق ستميس

 

 
٣ حياعداد صح ستميبا س شتريگسسته ب اتياضير   ٢ ١ ١ ٢ ٣  کند.   یکار م 

 , دي، و بطرف راست حرکت دهديصفر بگذار یاگر انگشت خور را رو گسسته هستند.  ستميس نيعناصر ا
 ١٠١٠٣ ريتصو  .ديجه  ی، به دو ، به سه م کياز صفر به 

 
 ١٠١٠٣ ريتصو

 گسسته  ستمي، س حياعداد صح ستميس

 
جدا  یقسمت ها یکه دارا یباتيو کار ندارد ، بلکه با ترک سر حيگسسته تنها با اعداد صح اتياضير ،اما  

   کنند.  یاز هم هستند کار م
از آنها را  ديتوان  یکند که شما م  یکار م یگسسته با عناصر اتياضيکه ر ديتصور کن   نيچن ديتوان  یم

   .ديوارد کن وتريکامپ ديصفحه کل قيطر
وارد کردن مثال عدد  یبرا رايگسسته هستند ، ز ستميس کيهم  ايمثال اعداد گو

٢٣۵

٧۴٩
 شما اول نماد 

٢ اعداد بيسپس به ترت ديکن  یم پيرا تا ٣ اعداد  تي، سپس نماد کسر ، در نها ديکن  یم پيرا تا۵
٧ ۴ ٩ 

 مثال  رايز ستنديگسسته ن ستمي، س  یقيحقاما ، اعداد 
 

  است.  یارقام اعشار تينها  یشامل ب رايکرد ، ز پيتوان تا  یرا نم
  . مينوع نمودار ها که در حسابان داراما نه  آن  است.  Graph  ايگسسته ، نمودار  ستميس گرينمونه د

  شود.  یمختصات رسم م یمحور ها یتابع است که رو کي یريتصودرحسابان ، نمودار ، وصف  
 ١٠١٠۴ رياز گره ها است مانند تصوشبکه  کي گسسته منظور از نمودار ،  اتياضيدرر
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را شبکه  ريو تمام تصو نامند.   یم Node  راس    ايکوچک را گره  ی، دائره ها ١٠١٠۴ ريدر تصو
  Network of Nodes  .نديگو  یگره ها م

از  کتاب نيگسسته اشتباه نشود ، ما در ا اتياضيو حسابان با نمودار در ر یجبر یکه نمودار ها نيا یبرا
   .ميکن  یاستفاده م گرافکلمه 

که لبه رتباط آنها شده  وا  داده نشان گسستهگره ها با مجموعه  ١٠١٠۴ ريدر تصو
  ند. مشخص شده اگسسته  مجموعه  شوند ، با  یم دهينام Edge الي اي

   .ميکن  یمشخص م رياطالعات ز پيگراف  را با تا نيپس ا
 

 
 

 دارند.  یعيوس یها ، کار برد هاگراف    گسسته است. اتياضيدر ر  یبخش مهم کيها ، گراف  یتئور
 صفحه ايها  تيآن ، همان سا یاست که گره ها  یبزرگ اريبس اريبسگراف   کي Internet  نترنتيمثال ، ا

   آنها است. نيآن ،  ارتباط ب یلبه هاهستند و  Web Pagesشبکه  یها
 یعنيگسسته  اتياضيبخش ر نياز هم قتي، در حق ديکن  یجستجو م ايکه شما در گوگل سرچ  یهنگام
 حسابان گسسته با نمودار در جبر و اتياضيدر ر نمودار که ديفراموش نکن  .ديکن  یم استفادهها   گراف

   دارد.  یفرق اساس
 تياز راس ها و اضالع نشان داد ، نشانه اهم یمجموعه ا لهيتوان بوس  یرا مگراف   کيکه  قتيحق نيا

 پرداخت.   ميمجموعه است ، که در فصل دوم به آنها خواه
 
  The Binary Number System یاعداد دو تائ ستميس - ٢.١

  ستميبه س ستميس نيا  .ميکن  یاستفاده م  Base-10  اي١ هياعداد پا ستميروز مره ، ما از س  یدر زندگ
  یهم گفته م یاعداد اعشار ستميبه آن س نياست، همچنهم معروف  Hindu-Arabic  یعرب یهنداعداد 
٩ صفر تا ريمقاد نماد ها ، نيا  است.نماد ١ ی، دارا ستميس نيا  شود.  را 

 و صفر کي بيآن ، از ترک یبجا  وجود ندارد.،   دادن مقدار ده نشان یبرا ینماد چيه  دهند.  ینشان م
  شود  یو نوشته م شود  یاستفاده م

 
  شود.  یداده م شينما یاز نماد ها یا رهيبه صورت زنج حياعداد صح هيبق

 شود   یفرض م
 مثال 
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 ، هزاردر مکان  کيشود ، با   ینوشته مپس عدد هفت هزار چهار صد شش به صورت 
 . کيدر مکان  کيو ده مکان در  کي،  صد در مکانکي

 ی، به انسان ها دهيا نياساس ا  برد.  یرا بکار م یاعداد اعشار ايده و  هيپا ستمي، سکه ما  ستين بيعج
  یم که داشتند ، از انگشتان دهگنه خود استفاده يیايشمارش اش یبرا هياول یانسان ها  گردد.  یبر م هياول

تمدن  که جيبه تدر  .ميهشت داشت هيپا بر امروز اعداد  ديشاداشت ،  انگشت هشت اگر انسان  کردند.
 یهم به معن تيجيد کلمه که ديبداب ستيبد ن  هم اختراع شد.   یمنف اعداد وکرد ، صفر  شرفتيپ

   است. تيجيد سه اي سه رقم یداراعدد  نديگو  یمثال م  عدد. و رقم یبه معن انگشت است و هم
 
 Digit ايفقط  دو رقم  Binary Number  یدو تائاعداد  ستميس ايو  base-2 دو  هيپااعداد  ستميس

 بيعدد دو از ترک یبجا  وجود ندارد. ستميس نيعدد دو در ا یبرا ینماد چيهو برد   یبکار م
 ستميس پس در  شود.  یم فرضهم  جا نيا ، ١هيپا ستميسمانند   شود.  یاستفاده م

   است. ريز بيتا چهار به ترت از صفر یدو تائ اعداد
 

 
 ري، بصورت ز ميکن ليتبد ١ هيپا در عدد کيبه  است ٢ هيکه در پاعدد  مياگر بخواه  مثال

 .ميکن  یعمل م
 

 
 

 
پس   .ميده  ینشان م سيصورت اند عدد را به آن هياست ، پا هيعدد در کدام پا کي ميکه نشان ده نيا یبرا

   .ميسينو یم رياعداد باال به صورت ز
 

 
١ هيبه پا ٢ هياعداد پا ليهنگام تبد در   کند.  یبه ما کمک م ٢مختلف  ی، دانستن توان هابلعکس و  

   .ديکن  یرا مالحظه م٢مختلف  یتوان ها ١٠١جدول 
 
 

 ١٠١جدول
· · · 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

· · · 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

 
و در ستون سمت راست ، معادل آنها در  ٢ هيشانزده عدد پا نياول ، ستون سمت چپ ، ١٠٢در جدول 

  نشان داده شده  است.  ١هيپا
 Decimal Number١ هيعدد پا 

 Binary Number٢ هيعدد پا 
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 ١٠٢جدول 

binary 
number 

powers of 2 
16 8 4 2 1 

decimal 
number 

0 = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

0·1 
1·1 

1·2+0·1 
1·2+1·1 

1·4+0·2+0·1 
1·4+0·2+1·1 
1·4+1·2+0·1 
1·4+1·2+1·1 

1·8+0·4+0·2+0·1 
1·8+0·4+0·2+1·1 
1·8+0·4+1·2+0·1 
1·8+0·4+1·2+1·1 
1·8+1·4+0·2+0·1 
1·8+1·4+0·2+1·1 
1·8+1·4+1·2+0·1 
1·8+1·4+1·2+1·1 

1·16+0·8+0·4+0·2+0·1 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

0 
1 1 

10 2 
11 3 

100 4 
101 5 
110 6 
111 7 

1000 8 
1001 9 
1010 10 
1011 11 
1100 12 
1101 13 
1110 14 
1111 15 

10000 16 

 
 

١جدول از چپ  يب، به ترت١ يهعدد در پا يکبه  ٢ يهعدد در پا يک يلتبد یدهد ، برا  ینشان م ٢
و بطرف راست حرکت  ضرب کرده رقم استکه آن  یبه توان مرتبه ا ٢راست ، آن رقم را در عدد به 
 مثال   .يدسپس آنها را با هم جمع کن. يدرقم برس ينتا به آخر يدکن

 
 

 
  .ديکن ليتبد١ هياست به عدد در پا٢ هيکه در پاعدد  -١ مثال

 پاسخ  
 

 
   است. پس 
   .ميکن  یمراحل باال را بر عکس م٢ هيبه پا ١ هيپا ليتبد یبرا
 

   .ديکن ليتبد٢ هيرا به عدد در پا١ هيدر پاعدد  -٢مثال 
 پاسخ 

نشان ١٠١جدول شماره   است.٢ یمجموع توان هاچگونه عدد  يمکار الزم است بدان ينا یبرا
٠عبارت است از کمتر از  ٢توان نيدهد که بزرگ تر  یم  و   
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عبارت است ٩١کمتر از ٢توان  نيبزرگ تر ديکن  یمالحظه م د،يتوجه کن١٠١حاال به جدول شماره 

 پس  ميو داراز 
 

 
 

  ميدارپس   يمحاال دار
 

مناسب  مکان و در ميکن  یباال وجود ندارند ، آنها را درصفر ضرب م یدر تساو یتوان ها
   .ميدارپس   .ميکن  یآنها وارد م

 
   .يمپس دار

 
 

 يستمها س یبابل  ند. اعداد بکار برده ا یبرا  یمختلف یها يستممختلف ، س ی،  فرهنگ ها يخدر طول تار
شصت  به هر ساعت ميتقس ديشا  داشتند.  digits بردند و شصت نوع مختلف ارقام  یم بکار يهپا
   است. ادگاريآن  درجه از٣۶دائره به  طيمح ميو تقس هيبه شصت ثان قهيدق ميو تقس قهيدق
 
   ولتاژ مثبت. یبراولتاژصفر و   یبرا است. وتريکامپ یمدارها دو ، اساس هياعداد پا ستميس

   است. digits   ايآن ارقام  اساس ريز است ، تاليجيد کدستگاهي وتريکامپ مييگو  یجهت م نيبه هم
 

کوچک هم  اعداد  ینشان دادن حت ینظر برا نيدارد، از ا digit  ايفقط دو رقم  یاعداد دو تائ ستميچون س
   ايرقم ٩به ٣۴٧عدد  یکه برا ديمالحظه کرد٢در مثال  الزم است.  digit  ايارقام  یاديتعداد ز
digit کينزد یدو تائ ستميس به ستميس نيا  کند.  یمشکل را حل م نيا١۶ هيپا ستميس  .ميداشت اجياحت 

   و غامض است. دهيچيپ  یاما کم  ، است
 
 The Hexadecimal Number Systemشانزده  هياعداد پا ستميس- ٣.١
 برد یبکارم نماد١۶ ستميس نيا  موسوم هستند. Hexadecimal اعداد  ستميبنام س١۶ هياعداد پا ستميس

  اضافه به ، ٩ صفر تا یبرا  اشنا نماد ١همان  از جمله
 

 پانزده  تا ده یبرا
 

١جدول  رقم  چهار یدارا  یهمگ ، ٢هيپا اعداد که نيا یبرا  دهد.  ینشان م را١۶ هيپا اعداد ستميس٣
صفر  یمثال برا  . باشند  یرقم چهار ،  یهمگ تا  ميا صفر اضافه کرده الزم  تعداد چپ سمت در باشند ،

  ميا نوشته١ یبرا ميا نوشته ،٢ هيدر پا
Hexadecimal Number١۶ هيعدد پا 

١ جدول  ٣ 
decimal binary hexadecimal 
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0 0000 0 
1 0001 1 
2 0010 2 
3 0011 3 
4 0100 4 
5 0101 5 
6 0110 6 
7 0111 7 
8 1000 8 
9 1001 9 

10 1010 A 
11 1011 B 
12 1100 C 
13 1101 D 
14 1110 E 
15 1111 F 

 
١۶ يهپا يستمسدر  ١۶عدد    که ديدار توجه  .شود  یم داده نشان نماد  با 

 
  ستميس یهم ، برا ١۶ ی، توان ها  است یاساس  یتائ اعداد دو  ستميس یبرا ٢ یهمان طور که توان ها

در جدول   است. الزم١۶ هياعداد پا ستميفهم س یشانزده برا یتوان ها  .است    یاساس١۶ هياعداد پا
١   . ديکن  یمالحظه م را آنها از یتعداد۴

١جدول  ۴ 
· · · 165 164 163 162 161 160 

· · · 1, 048, 576 65, 536 4096 256 16 1 

 
 ستميس ، همانطور که در مورد  ميکن ليتبد گريکديرا به ١۶و ١ يهپا یها يستماعداد در س يمتوان  یم

   .ميعمل کرد یدو تائ  یها
 

   .ديکن ليتبد یاعشار ستميرا به عدد در سعدد  – ٣مثال 
 پاسخ 

و سپس   .ميسيبنو١۶ هيپا ستميشانزده در س یها به صورت مجموع تواناست عدد   یکاف
 پس   است. که  ديتوجه داشته باش  . ميکن ليتبد١ هيپا  را به مجموع

١۶ پايه  
١ پايه  

١  پايه
١  پايه

   است.پس 
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 مييگو  یم و سپس ميده  یم  حيرا توض کار ابتدا روش  است. ساده  یليخ١۶و ٢ هيپا  ستميس نيب ليتبد
عدد  به٢ هيدر پاعدد  ميخواه  یم ديفرض کن  دارد. دهيفا کار نيچرا ا

   .ميکن  ليتبد١۶    هيپا در
از راست به   .ميکن ميتقس یچهار تائ یرا به گروه ها یعدد دو تائ یها تيجيد اياست که ارقام  نيقدم اول ا

   .ميپس دار .چپ 
 

تا آن گروه هم چهار  ميکن  یصفر اضافه م یگروه سمت چپ  ، تعداد نيچپ آخر سمت اگر الزم باشد ، به 
   .ميپس دار  بشود.  یرقم

 
١شماره حاال به جدول   هيرا به رقم مربوطه در پا  یچهار رقم یو هر کدام از گروه ها د،يمراجعه کن٣

   .ميدار پس  .ديکن ليتبد١۶
 

 پس 
 

 ميخواه  یمثال م  .ميکن ليتبد٢ هيبه پا را١۶ يهپا يستمس يمتوان  ی، م يماگر مراحل باال را بر عکس کن
١جدول شماره  با استفاده از .  .ميکن ليتبد یدو تائ  ستميس را بهعدد  مراحل  کردن معکوس و٣
   .ميدار باال

 
   .ميپس دار ، ميکن  یآمده را حذف م عدد بدست سمت چپ یصفر ها

 
١مثال روش  است   یکاف  است. ساده آن ليکند؟ دل  یروش کار م نيچرا ا ٣   ليتبد  یبرا را   

   .ميدار پس است.که  يدباش توجه داشته  .يمبکار ببر ٢   يهپا به
١۶ پايه  

٢پايه  
   .ميده  یانجام م یحاال عمل جمع را به صورت ستون

 
 
 
 

 
 

. يدروش را بکار ببر ينا  يستناما الزم   .يمکه قبال با آن روش ساده بدست آوردکه  است یهمان عدد ينا
   .يدآنرا بکار ببر  است.  روش ساده ، آسان تر همان
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 کند ؟   یدو استفاده م يهاز اعداد پا يوترچرا کامپ
هر  یبرا   یمشخص ولتاژ يچکند ، و ه  یم ييرکرات تغ ولتاژ به کند ، و چون  یاز ولتاژ استفاده م يوترکامپ
روشن حالت دو گانه  دو به عنوان يهاعداد پا يستم، س يلدل ينبه ا  توان قرار داد.  یده نم يهاز اعداد پا يک

 حالت روشن  یبراحالت خاموش و  یبرا 0  رود.  یو خاموش بکار م
  یم يرهاطالعات را ذخ يتب  يک , ها حالت ينخاموش باشد ، هر کدام از ا ياروشن  تواند یم يچسو يک
به   کرد. يرهذخ يشتریگذاشت و اطالعات ب توان کنار هم  یها را م يچسواز  یتر يادز حاال تعداد  کند.

عدد در  نيااست. عدد  يشاست که نما يتیهشت ب يتبا يک ينا  .يدنگاه کن يرز يرتصو
هر  طبق قرار داد ،  است. یسيانگل n حرف  شينما یالملل نياست و طبق قرار داد ب١١ده ، عدد  هيپا

با عدد  A  حرف مثال   شود.  یمشخص ممخصوص  عدد  کيبا   یاعداد در هر زبان ايکدام از حروف 
   شود.  یدو مشخص م هيدر پاده و  هيدر پا۶۵

 
 

 
 بخش اول  يناتتمر

   .ديکن ليتبد١۶ و٢ هيپا به را انهار  .هستند ١ يهدر پا يراعداد ز
 

 
   .ديکن ليتبد١و ١۶ هيآنهارا به پا  هستند.٢ يهدر پا يراعداد ز
 

 
   .ديکن ليتبد٢و ١ هيآنها را به پا  هستند.١۶ يهدر پا يراعداد ز
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  بخش اول.  ناتيتمرپاسخ 
   .ديکن ليتبد١۶ و٢ هيپا به را انهار  .هستند ١ يهدر پا يراعداد ز

 
 پاسخ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 دو دهم،  شود ،  یخوانده م  پس  نقطه است. کي زيمم نماد یسيانگل در زبان:توجه 
   .ميشود ، دو و ن  یخوانده م

 

 
 

   .ديکن ليتبد١و ١۶ هيآنهارا به پا  هستند.٢ يهدر پا يراعداد ز
 
 پاسخ 

 
 

 
 

 
 

 
 

   .ديکن ليتبد٢و ١ هيآنها را به پا  هستند.١۶ يهدر پا يراعداد ز
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 پاسخ 
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