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 حیحی از اعداد باینری یا دیجیتالدر هر زبان برنامه نویسی باید درک ص

م  چون زبان قابل فه کامال واضح است،علت آن هم  .داشته باشید

 به آنها اعداد باینری یا دودویی ها بوده که 1و  0پردازشگرها مجموعه ای از 

  .می گوییم

ساعت، با دنیایی از اطالعات در مورد اعداد باینری منفی،  1با صرف فقط 

پس از این آموزش می توانید با زبان  مثبت و اعشاری آشنا خواهید شد و

یعنی زبان باینری کار کرده و با پردازشگرهای مختلف سر و کله   روز دنیا

 .بزنید

 

 اعداد باینری 
 که در دنیای ریاضیات و الکترونیکعددهای باینری، اعدادی هستند 

 .بیان می شوند 2دیجیتال در مبنای 

 میکنیم، به این معنی است که بازهبرای اعداد تعریف  N وقتی یک مبنای

برای مثال مبنای ده )یا   .را شامل می شوند N-1 تا 0های عددی در آن از 

 .است 9تا  0شامل ارقام  دهدهی که روزمره به کار میبریم( همین اعداد

 .نیز گفته می شود دودویی به بازه اعداد باینری، عدد 
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 مفهوم بیت و بایت 
برای مثال یک رشته   .گفته می شود (bit) بیت به هر رقم در یک عدد باینری  

 .بیت است 6رقم یا  6، دارای 001010عدد 

 پیوتر به صورت معمول هر رشته عدداز آنجایی که در دنیای دیجیتال و کام

 نام گذاری جداگانه ای صورت گرفتهبیت است، برای این دسته ها    8شامل  

 .گفته می شود (Byte) بیت پشت سر هم یک بایت 8به هر  .است

اده از حروف اختصاری، بیت را با  نکته: توجه داشته باشید که برای استف

 .بزرگ نمایش میدهند  "B"کوچک و هر بایت را با   "b"حرف 

 

 تبدیل عدد دهدهی به دودویی 
 )دسیمال( را 10 یدر اولین گام، بررسی می کنیم که چگونه یک عدد در مبنا

 :به یک مبنای دل خواه ببریم

 .تقسیم می کنیم 2در اولین مرحله، عدد مورد نظر مان را به  •

این  تقسیم می کنیم 2سپس در هر مرحله بعدی، خارج قسمت را بر  •

 .کمتر شود 2روند به قدری ادامه پیدا می کند که خارج قسمت از 

  ی مانده های هر مرحله )از آخر به باق و  آخرین خارج قسمتسپس  •

 .را به ترتیب در کنار هم می نویسم اول(
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 .عدد بدست آمده، عدد مورد نظر ما در مبنای باینری است •

 .را به عدد معادل باینری آن تبدیل می کنیم  41در ادامه برای مثال عدد   •

 
 به مبنای دل خواهمان است 10این روش کلی برای تبدیل یک عدد از مبنا 

 .خواه دیگری را قرار دادهر مبنای دل  2می توان به جای عدد  و

 

 تبدیل عدد اعشاری به باینری 
 حاال اگر اعدادمان اعشاری بود، چه باید بکنیم؟

 آن را چگونه محاسبه می کنید؟ 2مبنای  باشد 41/ 5 مثال اگر عددمان 

 .می آوریم 2قسمت صحیح عدد را به همان صورت قبلی به مبنای  •
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  در ضرب های متوالی برای قسمت اعشاری به جای تقسیم متوالی از  •

 د را تا جایی پیش می بریم که عدداین رون استفاده میکنیم و 2عدد 

 .شود 0اعشاری مساوی 

 خش عدد صحیح جواب ها را به ترتیباز اولین حاصل ضرب تا آخر ب •

 .پشت سر هم می نویسیم

 شابه قبل نوشته و پسحیح عدد را معدد باینری حاصل از قسمت ص •

 .از قرار دادن یک نقطه ).( بخش اعشاری باینری رو مینویسیم

 .را به مبنای باینری می بریم 41/ 5 در ادامه عدد 

 
این   0.32مثال برای  )   قسمت اعشاری ممکن است، هیچ موقع به صفر نرسد

 (.اتفاق رخ می دهد و هرگز به صفر نمی رسد 

 



 

5 www.namatek.com 

 مبنای دهتبدیل اعداد باینری به 
 گذاری مخصوص به خود هستند به ایندر مبنای باینری، اعداد دارای ارزش  

 :صورت که

-n توان به 2ام، دارای ارزش n از سمت راست ترین رقم عدد صحیح، عدد

( دارد، 1)یعنی  0به توان  2یعنی از سمت راست، رقم اول ارزش  .است 1

 .و الی آخر 4، سومین رقم ارزش 2عدد دوم ارزش 

برای تبدیل این عدد به مبنای دسیمال کافی است هر رقم را در ارزش خودش  

 .ضرب کرده و حاصل ضرب ها را با هم جمع کنیم

 نری که دارای کمترین ارزش مقدارییه سمت راستی ترین رقم اعداد بای

 مت چپ ترین رقم که دارای بیشترینبه س گفته می شود و  LSBاست

 .گویندمی   MSBارزش مقداری است
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 مین روش پیش میرویم با این تفاوتبرای بخش اعشاری اعداد هم به ه

 از سمت چپ ترین رقم، عدد  .که این بخش دارای ارزش های متفاوت است

n به توان 2ام دارای ارزش n- است. 

 و -2به توان  2، -1به توان  2زش برای مثال از سمت چپ به ترتیب دارای ار

 .الی آخر خواهند بود

 

 روش میان بر تبدیل مبنای اعداد 
 ی تبدیل به مبنای دلخواهمان پیدادر این مرحله می خواهیم، میان بری برا

 .کنیم

 انید تبدیل مبنا ها را سریع تر واگر به ارزش مکانی ارقام دقت کنید، می تو

 .دقیق تر انجام دهید

 
 ر سیستمتوجه به ارزش های مکانی دبا   را  41.5حاال اگر بخواهیم عدد 

  عداد باینری تبدیل کنیم، به ارزشیا به عبارت بهتر به ا  دودویی بنویسیم،

 .مکانی اعداد باینری یا دودویی باید توجه کنیم
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 شاهده می کنید، ارزش مکانی سیستمهمان طور که در تصویر فوق م

 .دودویی برای شما نمایش داده شده است

را   41.5بر، مقدار دودویی عدد ابتدا خودتان سعی کنید که به روش میان 

را طوری زیر ارزش های مکانی  1و  0قرار است که عدد )  .دست بیاوریده ب

 !(.شود  41.5دودویی بگذاریم که مجموع آنها با توجه به ارزش شان، 

 (1)  است 32، عدد 41نزدیک ترین عدد کوچکتر از  •

 (0) می شود 40<16+32مشخصا،  •

 استفاده می کنیم  1، از رقم  8ارزش مکانی  است و در    41>8+32=40اما   •

(1) 

 (0)  است 41<4+40سپس  •

 در نظر می  2برای ارزش مکانی  را  0است و همان رقم  41<2+40و  •

 (0)  گیریم

 (1)  و تمام 41=1+40و در انتها  •

 ارقام فوق را به ترتیب وارد می کنیم

 :برای قسمت اعشاری هم داریم
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 (1)  است 2/1>0/ 5  •

را در   1است و برای این ارزش مکانی هم رقم     0.5=1/4+1/2همچنین  •

 نظر می گیریم و تمام

 
 را با سرعت بیشتری به سیستم  41.5خیلی ساده مشاهده کردید که رقم 

 .و به همان جواب قبلی رسیدیم(101001.11)  دودویی تبدیل کردیم

 

 جمع اعداد باینری 
 .اعداد در مبنای دهدهی استجمع اعداد باینری بسیار ساده و مشابه جمع  

 اضافه (Carry) از سمت راست دو رقم، دو رقم با هم جمع کرده و رقم نقلی

 .سپس با ان ها جمع می کنیم را به رقم بعدی منتقل می کنیم و

 :برای جمع اعداد باینری به صورت زیر باید عمل کنیم

• 0  =0  +0 

• 1  =1  +0 

 .است 1مقدار رقم نقلی  1+  1=  0 •
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 .است 1مقدار رقم نقلی  1+  1+  1=  1 •

 :به مثال زیر نوجه کنید

 
 

 تفریق دو عدد باینری 
 مکمل دو عدد دوم را محاسبه کنیم برای تفریق دو عدد باینری کافی است،

 .با عدد اول جمع کنیم و

 

 مکمل دو عدد باینری 
  اینری، الزم است مکمل اول عدد را برای محاسبه مکمل دو یک عدد ب

مکمل اول یک عدد باینری به این صورت   .با یک جمع کنیم  محاسبه کنیم و

 .را به صفر تبدیل میکنیم 1و هر عدد  1را به  0هر عدد  محاسبه می شود که

برای محاسبه  .است 101101مساوی مقدار  010010برای مثال مکمل اول عدد، 

 101110جمع میکنیم که می شود:  1مکمل دو این عدد را با 
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روش ساده تر برای محاسبه مکمل دو وجود دارد که ادامه توضیح می  یک

 را رها کرده و 1ی صفرها و اولین کافی است از سمت راست تمام .دهیم

 .سپس الباقی اعداد را مثل مکمل یک تغییر دهیم

 را جدا کرده و از رقم سوم تغییر  1و    0در همان مثال باال از سمت راست اولین  

 .می شود 101110مساوی مقدار  می دهیم که

 

 جمع و تفریق اعداد باینری با ماشین حساب 
 همین االن دکمه پنجره کیبرد خود را بزنید و در قسمت جستجو

calculator را تایپ کنید: 
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 .را انتخاب کنید programmer ، گزینهview در تگ •

 دیل کردهاینری به دسیمال و .. تبحاال قادر خواهید بود که اعداد را از ب •

 .و همچنین به جمع و تفریق اعداد باینری بپردازید

 اینری به صورت فیزیکی در گیت هاییکی از اساسی ترین کاربردهای اعداد ب

 .خودشان پایه و اساس الکترونیک دیجیتال هستند الکترونیکی است که


