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  ١فعالیت 

  اعداد دودویی - ها را بشمار نقطه

  خالصه

چگونه  گیریم که این فعالیت یاد میدر شوند.  ها ذخیره و منتقل می ای از صفرها و یک در کامپیوترها به صورت مجموعه ها داده

  از این دو نماد نشان دهیم.کلمات و اعداد را تنها با استفاده 

 
ٔ
  درسی پیوندها با برنامه

  :تبدیل اعداد به مبناهای دیگر. نشان دادن اعداد در مبنای دو. - د اعداریاضیات 

  توان دو ها در و. الگوها و رابطهن الگبرای ای قاعدهتعریف یک  دنبال کردن الگویی تناوبی و  - ریاضیات: جبر 

  ها مهارت

 شمارش 

  دنبالهساختن 

  گروه سنی

  به باالسال شش 

  مواد الزم

  آموز برای انجام این فعالیت باید اقالم زیر را داشته باشد: هر دانش

 ش دادن.مای) برای ن٧ ای از پنج کارت دودویی (مانند صفحهٔ  مجموعه 

 ها را ببرید. ی) را کپی کنید و کارت(اعداد دودوی ٧توانید صفحٔه  می

 ۶ : اعداد دودویی (صفحهٔ ١کاربرگ( 

  تعدادی فعالیت اضافی اختیاری هم وجود دارند که برای انجام آنها هر دانش آموز به موارد زیر احتیاج خواهد داشت:

 ٨ دودویی (صفحهٔ اعداد : کار با سیستم ٢کاربرگ( 

 ٩هٔ های محرمانه (صفح : فرستادن پیام٣کاربرگ( 

 ١٠ ها (صفحهٔ  و مودم نامٔه الکترونیکی: ۴کاربرگ( 

 ١١ (صفحهٔ  ٣١ تر از بزرگ: شمارش اعداد ۵کاربرگ( 

 ١٢ دودویی (صفحهٔ  اعداد بیشتر دربارٔه  های فعالیت: ۶کاربرگ( 
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  دودویی اعداد

  مقدمه

  شود. تشریحآنها  برایبه دانش آموزان، بهتر است اصول کار  )۶ صفحهٔ ( ١پیش از دادن کاربرگ

ها نقطه دار  کارتاین ، یک سمت بینید میتایی کارت نیاز دارید. همانطور که در شکل زیر  پنج برای این فعالیت، به یک مجموعهٔ 

ها باید به صورت  ها را در مقابل کالس نگه دارند. ترتیب کارت و سمت دیگر خالی است. پنج دانش آموز را انتخاب کنید تا کارت

  زیر باشد:

  

  گفتگو بحث و

متوجه چه های کارت بعدی را حدس برنند.  ، از آن ها بخواهید تعداد نقطهبه دانش آموزان (از راست به چپ)ها  کارت دادنحین 

  ها در هر کارت دو برابر کارت قبلی است.)؟ (تعداد نقطهشدیدها های کارت درباره تعداد نقطه ای نکته

) و کارت بعدی...؟ ٣٢، کارت بعدی چند نقطه خواهد داشت؟ (ادامه دهیم کارتبه اضافه کردن از سمت چپ بخواهیم اگر 

)۶۴(  

استفاده  اعدادبرای ساختن  ها این کارتتوانیم از  ، میهای قابل مشاهده نقطهتعداد جمع کردن ها و  با برگرداندن بعضی کارت

، ۴، ٨های  نقطه (کارت ١۵)، سپس ای نقطه ٢ کارت و ای نقطه ۴نشان دهند (کارت را نقطه  ۶کنیم. از دانش آموزان بخواهید 

ها باید نشان داده  )... تنها قاعده این است که بعضی از کارتای نقطه ١و  ١۶،۴های  کارتنقطه ( ٢١)، و سپس ای نقطه ١، و ٢

  شوند و بعضی دیگر نباید نشان داده شوند.

باشد،  ١ت ها ممکن اسها کدام عدد است؟ (پاسخ آن کارت بر روی قابل نمایش تعداد نقطهٔ  آموزان بپرسید که کمترین از دانش

  اما پاسخ درست صفر است).

  د.د از صفر به بعد را بشمارنآموزان بخواهید که سعی کنن از دانشحاال 

 ها بیابند کارت چرخشالگویی برای  ندتوان ، آیا میکنند میها چگونه تغییر  د که کارتنکندقت باید آموزان کالس  بقیٔه دانش

  کنید. آموزان اجرا دانشاز  گروه دیگریتوانید این فعالیت را با ). میسمت راستش است هر کارت نصف کارتتعداد چرخش (

شود. این همان  مشخص می یک، با گردد بر می روبه شود، و وقتی  می نشان داده صفر، با گردد بر می پشتبه  یوقتی کارت

  است. ١دودویی اعداد سیستم

                                                            
١ Binary number system 
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  )٩دهد؟ ( نشان می دهی ده سیستمچه عددی را در  دودویی سیستماین عدد در  را بسازند. ٠١٠٠١زان بخواهید از دانش آمو

  )١٠٠٠١آید؟ ( دودویی چگونه به نمایش در می سیستمدر  ١٧عدد 

 این آموزان تعدادی عدد دیگر نیز امتحان کنید تا دانش
ً
  درک کنند. مفهوم را کامال

  انجام دهند.که مایل بودند را هر کدام توانند  آموزان می آمده است. دانش درک بیشتراختیاری برای  در ادامه پنج فعالیت اضافی
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  : اعداد دودویی١کاربرگ

  بشمارید د چگونهگیریب یاد

  دهیم! کردید بلدید بشمارید؟ خب، حاال یک راه جدید برای شمردن به شما نشان میفکر میتا االن 

ها،  کلمه– شنوید  بینید یا می کنند؟ هر چیزی که در کامپیوتر می فقط از صفر و یک استفاده میید کامپیوترها دان آیا می

  اند. تنها با استفاده از این دو عدد ذخیره شده - ها و حتی صداها تصویرها، عددها، فیلم

 سریهای  تان پیامدهند که با روش مورد استفاده در کامپیوترها، برای دوستان می یادبه شما  ی این بخشها فعالیت

  بفرستید.

  دستورالعمل

  مانند تصویر زیر: ،ای در سمت چپ قرار بگیرد نقطه ١۶که کارت  دروی میز بچینیبه صورتی های خود را  کارت

  

  که کارت مطمئن شوید
ً
  با همین ترتیب چیده شده باشند. ها دقیقا

  ها به هم نخورد! وجه کنید که ترتیب کارتت - نقطه نمایان باشد ۵ها را طوری برگردانید که تنها  حاال کارت

  

را بدست آورد. آیا برای بدست آوردن هر عدد بیشتر از یک راه وجود دارد؟  ١٩و  ١٢، ٣شود عددهای  ببینید چگونه می

چه عددی است؟ آیا بین کوچکترین عدد و  ،توانید بسازید چه عددی است؟ کوچکترین عدد بزرگترین عددی که می

  ، عددی وجود دارد که نتوانید بسازید؟بزرگترین عدد

توانید روشی منطقی و قابل  . آیا میبسازیدرا به ترتیب ۴و١،٢،٣سعی کنید عددهایها:ایتمرین بیشتر برای حرفه

  ها پیدا کنید به طوری که هر عدد یک واحد افزایش پیدا کند؟ اطمینان برای برگرداندن کارت
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  پنج کارت اعداد دودویی
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  دودوییاعدادسیستم: کار کردن با٢کاربرگ

یعنی  ٠یا به رو.  کند تا مشخص کند که یک کارت به پشت است استفاده می یکو  صفردودویی از  اعداد سیستم

  :مثالبینید. برای  ها را می یعنی شما نقطه ١و  کارت مخفی است

  

  چطور؟ ١١١١١چه عددی است؟  ١٠١٠١توانید بگویید  می

اید؟ آن را به صورت دودویی بنویسید. روز تولد دوستانتان را به صورت دودویی پیدا  زی از ماه متولد شدهدر چه رو

  کنید.

  

  ی کدگزاری شده زیر را پیدا کنید:عددها

  

  

  

 واحد، ١۶و  ٨، ۴، ٢، ١ها به طول  ای از میله با استفاده از مجموعهتوان  نشان دهید چگونه می ها: ایتمرین بیشتر برای حرفه

توان تنها با استفاده از  غافلگیر کنید و به او نشان دهید که میرا یک بزرگسال  توانید می چگونه. واحد ساخت ٣١ هر طولی را تا

  وزنه، چیزهای سنگینی مثل چمدان یا جعبه های بزرگ را وزن کرد! تعداد کمییک ترازو و 
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 های محرمانه: فرستادن پیام٣کاربرگ

های عیدش به نمانده و او دوست دارد با هدیه سال نوباالی یک فروشگاه بزرگ گیر افتاده است. چیزی به جشن  پویا در طبقه

در  زند اما هیچ کس آن دور و اطراف نیست.کند کسی را صدا کند، حتی فریاد می تواند بکند؟ سعی می خانه برود. چه کار می

تواند توجه او را  تا آن موقع شب مشغول کار با کامپیوترش است. چگونه میآن طرف خیابان، یک نفر را می بیند که  ساختمان

 -رسد ش میعالی به ذهن تواند استفاده کند. ناگهان یک ایدٔه  جلب کند؟ پویا اطرافش را نگاه می کند تا ببیند از چه چیزی می

آن طرف خیابان آن شخص  گلیسی براییک پیام به زبان انبرای فرستادن درختان کریسمس های تزئینی  می تواند از چراغ

ها را روشن یا خاموش کند. او از یک کد  کند تا بتواند آن کند و همه را به برق وصل می استفاده کند! او همه چراغ ها را پیدا می

  بوده است؟توانید بگویید پیام او چه  شخص بدون شک آن را خواهد فهمید. آیا میآن داند  کند که می دودویی ساده استفاده می
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 : ۴کاربرگ
ٔ
 هاالکترونیکی و مودم نامه

کنند.  استفاده می ها دودویی برای فرستادن پیام اعدادشوند نیز از سیستم  مودم به اینترنت وصل می به وسیلهٔ  یی کهکامپیوترها

ای قوی نشانگر یک و بوق با صدای ضعیف با استفاده از بوق انجام می دهند. بوق با صداین کار را ها  آنتنها تفاوت این است که 

نشانگر صفر است. این صداها بسیار سریع منتقل می شوند، به طوری که ما تنها یک صدای ممتد جیغ مانند و گوش خراش 

ر دستگاه نمابشود به آن گوش دهید، یا با یک  اید، وقتی مودم به اینترنت وصل می شنویم. اگر تا به حال این صدا را نشنیده می

  کند. فکس هم برای ارسال اطالعات از مودم استفاده میدستگاه  - تماس بگیرید )فکس(

  

  

  

بفرستید. اما کار را برای خودتان  ایمیلی پیاماز کدی که پویا در فروشگاه استفاده کرد، سعی کنید برای دوستتان یک با استفاده 

  مل کنید!، الزم نیست به سرعت یک مودم واقعی عخت نکنیدستان  و دوست
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 ٣١تر ازبزرگ: شمارش اعداد۵کاربرگ

های دودویی نگاه کنید. اگر بخواهید کارت بعدی در این دنباله را بسازید، آن کارت چند نقطه خواهد داشت؟  دوباره به کارت

شمارش برای ینید، ب ؟ همانطور که میکنید دنبال میهای جدید  ای برای درست کردن کارت کارت بعد از آن چطور؟ چه قاعده

  تنها تعداد کمی کارت کافی است. اعداد بسیار بزرگ،

  اعداد خواهید یافت:نگاه کنید رابطه بسیار جالبی بین  زیر به دنبالهٔ با دقت اگر 

...١،٢،۴،٨،١۶  

  رسید؟ ) به چه عددی می۴+٢+١(؟=سه عدد اول را با هم جمع کنید: 

  )٨+۴+٢+١(؟= سید؟ر  میعددی چه با جمع کردن چهار عدد اول به 

  افتد؟ را از اول با هم جمع کنید چه اتفاقی میاگر همه عددها 

الزم نیست مثل آدم  ،توان عددهایی بسیار بیشتر از ده را شمرد! نه دست مییک فهمیم که با انگشتان میبه این ترتیب 

نماینده یکی از شما هر انگشت کنید و  اعداد دودویی استفادهاز سیستم  اگرها بیشتر از ده انگشت داشته باشید.  فضایی

(فراموش نکنید صفر هم یک  عدد را بشمارید ٣٢توانید  یعنی می را بشمارید. ٣١تا  ٠توانید از  می ،های نقطه دار باشد کارت

  می شود!) حسابعدد 

یک است و اگر پایین  دهندٔه  نسعی کنی با استفاده از انگشت هایتان به ترتیب شروع به شمردن کنید. اگر انگشتی باال باشد نشا

  صفر. دهندٔه  باشد نشان

  تا عدد! ١٠٢۴ مارید، یعنیرا بش ١٠٢٣تا  ٠در واقع اگر از انگشتان هر دو دست استفاده کنید می توانید از 

یز خواهید یتان را هم بتوانید خم کنید (برای این کار دیگر حتما باید آدم فضایی باشید!) به اعداد بیشتری نهااگر انگشتان پا

 ، بیشترین عددی که خانم انگشتشمردعدد  ٣٢×٣٢=١٠٢۴دو دست بتوان با عدد و  ٣٢ بتوان یک دستبا رسید. اگر 

  تواند بشمارد چه عددی است؟ منعطفیان می

  



Persian Version by Hamed Mohebbi and Erfaneh Mohebbi, at Fatemi Cultural Institute 
© 2016 Computer Science Unplugged (csunplugged.org) |  

١٢ 

 

 های بیشتر دربارٔه اعداد دودویی : فعالیت۶کاربرگ

در زمانی که گیرد.  صفر در سمت راست عدد قرار مییک که  دهد رخ میدودویی، زمانی  اعدادجالب  های ویژگیاز دیگر یکی  - ١

شود  می ٩شود. برای مثال  ضرب می ١٠صفر را در سمت راست عدد قرار دهیم، عدد  در  اگر یک)، دهی کار کنیم (ده ١٠مبنای 

 .٣٠٠شود  می ٣٠و  ٩٠

  ان کنید.افتد؟ امتح حاال اگر صفر را در سمت راست عدد دودویی قرار دهیم چه اتفاقی می

١٠٠١٠     ١٠٠١  

  )٩(         (؟)           

  افتد؟ ای وجود دارد؟ به نظر شما چرا چنین اتفاقی می تان چند مثال دیگر را نیز بررسی کنید. چه قاعدهبرای آزمایش فرضیه

 binary digitبیت مخفف ( هستنددر کامپیوتر » بیت«یک  گر نمایانایم هایی که تا کنون استفاده کردههر کدام از کارت - ٢

نشان داد. با این حال کامپیوتر باید  » بیت« توان تنها با استفاده از پنج کارت یا را می است). بنابراین حروف الفبای انگلیسی

را تشخیص  ~گذاری و نمادهای ویژه چون $ و  ، همچنین ارقام، عالئم نشانهکوچکیا  هستندبزرگ  مورد نظر بداند که آیا حروف

 د.ده

به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کنید و تعداد کاراکترهای آن را بشمارید. هر کامپیوتر برای ذخیره همه کاراکترها به چند بیت نیاز 

  دارد؟

کنند  استفاده می )٢(استاندارد آمریکایی کد برای تبادل اطالعات ASCIIامروزه اکثر کامپیوترها از یک سیستم بازنمایی به نام 

. اما برخی کشورهای غیر انگلیسی زبان ناچارند از کدهای کند عمل میکاراکتر  هراین تعداد بیت برای  به کارگیریکه بر اساس 

  تری استفاده کنند. طوالنی

  

   

                                                            
٢ American Standard Code for Information interchange  
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  بندی جمع

به دلیل استفاده از  . این سیستم عددیکنند برای نمایش اطالعات از سیستم دودویی استفاده میدر حال حاضر کامپیوترها 

 شود  خوانده مییا مبنای دو دو رقم، دودویی  تنها
ً
 بیتهر صفر و یک، یک به استفاده می کنند).  ١٠از مبنای  (انسان ها معموال

(binary digit) گویند می 
ً
شود، یا  یک ترانزیستور که روشن یا خاموش می در حافظه اصلی کامپیوتر به وسیلهٔ  . یک بیت معموال

  شود. شود نمایش داده می یک خازن که شارژ یا تخلیه می

                    

هرگاه اطالعات از طریق خط تلفن یا ارتباط رادیویی منتقل شود، از صدای ضعیف یا قوی بوق به جای صفر و یک استفاده 

جهت میدان  ها به وسیلهٔ  های مغناطیسی (هارد دیسک یا فالپی دیسک) و نوارهای مغناطیسی، بیت شود. در دیسک می

  شوند. جنوب نمایش داده می- شمال یا شمال- ، به صورت جنوببر روی یک سطح پوشش داده شدهاطیسی مغن

  

از سطح  هر بخشکنند.  ها را به صورت نوری ذخیره می بیت ،ها دی وی ) و دیCD-ROMsها (دی رام های صوتی، سی دی سی

  دهند. ها را نمایش می بیت ،بازتاب دادن یا بازتاب ندادن نور از طریقهای فشرده  این لوح

  

تر  کنند این است که ساخت ابزارهایی که به این طریق کار کنند آسان علت اینکه کامپیوترها تنها از دو مقدار مختلف استفاده می

ی را نمایش دهند، اما برا ٩تا  ٠و همه ارقام  داشته باشندسطِح بازتابی ١٠هایی داشته باشیم که  دی توانستیم سی است. ما می

 نابزارهای بسیار گران قیمت و دقیقی ساخته شوند. نکته دیگری که ممکن است متوجه آن شده باشید ای بایدبه کار بردن آن 

 ، بلکهدارنددر درونشان صفر و یک به این معنا نیست که کنند،  گوییم کامپیوترها فقط صفر و یک را ذخیره می می وقتیاست که 

" و ٠. اما نوشتن "جهت مغناطیسی شمال/جنوب و غیرهولتاژهای باال یا پایین،  یت است ماننداین مفهوم بیان کنندٔه دو وضع

کامپیوترها همه چیز، از اسناد، تصاویر،  تر از نوشتن چیزهایی مثل "درخشان" و "غیر درخشان" است. در " بسیار سریع١"

  های دودویی هستند. از رقمکنیم، انبوهی  استفاده میهایی که  ها و اپلیکیشن ها و عددها گرفته تا برنامه ها، فیلم آهنگ

 تواند چیز زیادی نشان دهد، بنابراین بیت یک بیت به تنهایی نمی
ً
شوند که  بندی می تایی دسته های هشت در گروه ها معموال

  شود. گفته می بایتیک ها  تایی از بیت را نمایش دهند. به هر گروه هشت ٢۵۵تا  ٠توانند اعداد  می
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بیتی  ٣٢تواند در یک زمان پردازش کند بستگی دارد. برای مثال، یک کامپیوتر  هایی که می ت یک کامپیوتر به تعداد بیتسرع

های  تکهبیتی را به  ٣٢تی باید اعداد بی ١۶بیتی را پردازش کند. در حالی که یک کامپیوتر  ٣٢اعداد  عملیاتتواند در یک  می

  .) کامپیوتر!تر شدن ارزانشدن (و البته کندتر  یعنی کوچکتر بشکند، که این

 اعدادتوانند با استفاده از  های بعدی خواهیم دید که چگونه در یک کامپیوتر انواع دیگر اطالعات می در تعدادی از فعالیت

  دودویی نمایش داده شوند.
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  ها ها و نکته پاسخ

  )۶دودویی (صفحه  اعداد

  الزم است. ٢و  ١های  کارت ٣ عدد برای

  الزم است. ۴و  ٨های  کارت ١٢ عدد برای

  الزم است. ١۶و  ٢، ١های  کارت ١٩ عدد برای

  برای ساخت هر عدد تنها یک راه وجود دارد.

و هر  توان ساخت است. هر عددی ما بین این دو عدد را می ٠است. کوچکترین عدد  ٣١توانید بسازید  بزرگترین عددی که می

  ارد.کدام یک نمایش منحصر به فرد د

روی یکی به باال  جایی کهها را از راست به چپ برگردانید تا  کارت برای افزایش هر عدد به مقدار یک واحد، همهٔ  ها: ای حرفه

  باشد.

  )٨دودویی (صفحه  اعدادسیستم کار با 

١٠١٠١=٢١،         ١١١١١=٣١  

  )٩های محرمانه (صفحه  فرستادن پیام

  )HELP IM TRAPPEDگیر افتادم (من ، کمکپیام رمزی: 

  )١١(صفحه  ٣١ تر از بزرگشمردن اعداد 

  ها همیشه یک واحد کمتر از عدد بعدی در دنباله خواهد شد. اگر همه اعداد را از ابتدا با هم جمع کنید، حاصل جمع آن

  ! ١,٠۴٨,۵٧۵تا  ٠عدد را بشمرد. از   ١٠٢۴× ١٠٢۴=١,٠۴٨,۵٧۶ تواند خانم انگشت منعطفیان می

  دربارٔه اعدادیشتر ب های فعالیت

  )١٢دودویی (صفحه  

  شود. دهید، آن عدد دو برابر می وقتی یک صفر را در سمت راست یک عدد دودویی قرار می

شود. (در مبنای  دو برابر می نهاییشان ارزش دارند، و به همین ترتیب عدد  های شامل یک، حاال دو برابر مقدار قبلی همه مکان

  کند.) ضرب می ١٠سمت راست عدد، آن را در  ، اضافه کردن یک صفر به١٠

شود که یک بیتش به  بیتی ذخیره می ٨بیت در یک بایت  ٧بیت احتیاج دارد. معموال  ٧کامپیوتر برای ذخیره همه کاراکترها به 

  هدر رفته است.


