 جلسه بیست و سوم 
«تِ ًام خذا»

اص ایي جلسِ ها ٍاسد هثحث آهَصش هقذهاتی صتاى  Cهی ضَین تا دٍستاى کوی تا هقذهات تشًاهِ ًَیسی آضٌا
تطًَذ .دس استفادُ اص هیکشٍکٌتشلشّا تشای ساخت ستات ّای هقذهاتی هثل هسیش یاب ٍ آتص ًطاى ٍ  ...ها ًیاصی
تِ آهَختي تشًاهِ ًَیسی دس حذ حشفِ ای ًذاسین ٍ کوی آضٌایی تا هقذهات تشای ها کافیست!!!
ضشٍع تحثّای تخػػی ًشمافضاسی دس هیکشٍکٌتشلش ،ASCII Code ،اغل ضشب ٍ...

ّواًغَس کِ هی داًیذ ،کَچک تشیي ٍاحذ رخیشُ ساصی اعالػات دس حافظِ Bit ،است ( .جلسِ ی ضاًضدّن دس هَسد یک
 Bitتَضیح دادُ ضذُ).
ّش  8تیت سا یک  Byteهی گَیٌذ .دس حقیقت یک تایت اعالػات 8 ،تا  0 ،یا  1است کِ دس هجوَع  256حالت
هختلف سا پذیذ هی آٍسًذ.
تَضیح تیطتش :
یک تیت ،فقظ  2حالت داسد 0 ،یا ٍ .1قتی  2تیت دس کٌاس ّن قشاس هی گیشًذّ ،ش کذام  2حالت سا پذیذ هی اٍسًذ ٍ دس
هجوَع عثق اغل ضشب  4 ،حالت تِ ٍجَد هی آیذ  .یؼٌی:
1ٍ1
0ٍ1
1ٍ0
0ٍ0

اغل ضشب:
تِ هثال صیش تَجِ کٌیذ.
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دس ضکل تاال ،تشای سفتي اص  Aتِ  3 ،Bهسیش ٍجَد داسد؛  5هسیش ّن تشای سفتي اص  Bتِ ٍ Cجَد داسد .عثق اغل ضشب،
تشای سفتي اص  Aتِ  Cهجوَػاً  3*5=15حالت ٍجَد داسد .
دس ایٌجا ،دس حقیقت تؼذاد کل حالت ّا  ،تشاتش است تا حاغل ضشب حالت ّای ّش تیت ( 2حالت) هی تاضذ  .تِ ػٌَاى
هثال تشای هحاسثِ تؼذاد حالت ّای  3تیت اعالػات ،داسین. 2*2*2=2^3=8 :
عثق ّویي ساتغِ ،یک تایت  2^8=256 ،حالت هختلف هی تَاًذ تاضذ .
ّش  1024تایت سا  1کیلَتایت هی گَیٌذ ٍ ّش  1024کیلَ تایت  ،یک هگاتایت است ّ .ش  1024هگا تایت ّن یک
گیگاتایت ٍ ّش  1024گیگا تایت ّن یک تشاتایت ًام داسد)2^10=1024 ( .
حافظِ ّای کاهپیَتشّای خاًگی اهشٍصی  ،هی تَاًذ تا چٌذ غذ گیگاتایت ّن تاضذ .
کذ  ASCIIچیست
هَسسِ ی استاًذاسد آهشیکا ،استاًذاسدی تشای رخیشُ ساصی اعالػات هؼشفی کشد .ایي استاًذاسد  256کاساکتش (یک
کاساکتش ػثاستست اص یک ػذد ،سقن یا یک ػالهت هثل  )- ٍ +سا کذ گزاسی کشد ٍ تِ ّش کذام یک ػذد  8سقوی دس
هثٌای (2یؼٌی یک تایت) ًسثت داد .ایي کاسکتشّا ضاهل ّوِ ی حشٍف الفثای التیي ،اػذاد  0تا  ،9ػالهت ّای
هختلف هثل ًواد جوغ( ٍ )+تفشیق(ّ ... ٍ )-ستٌذ .
دس حقیقت عثق ایي استاًذاسد ،تشای رخیشُ ساصی ّش کاساکتش ،یک تایت اص حافظِ تِ آى اختػاظ هی یاتذ .هثالً تشای
رخیشُ ساصی کلوِ ی" "ALIتِ  3تایت حافظِ ًیاص داسین  .جذٍل کذّای  ASCIIسا هی تَ اًیذ دس کتاب ّای تشًاهِ
ًَیسی یا تا جستجَ دس ایٌتشًت تِ ساحتی تثیٌیذ .
اًَاع صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی

صتاى هاضیي :
پاییي تشیي سغح صتاى تشًاهِ ًَیسی صتاى هاضیي است  .دس ایي صتاى ضوا تایذ تِ جای گزاضتي ػالهت  +تشای جوغ
کشدى هقذاس  2ػذد  ،تایذ اص کذ  00استفادُ کٌیذ .ایي صتاى ،صتاى قاتل فْن تشای کاهپیَتش است ،تِ ّویي خاعش تِ
آى صتاى هاضیي هی گَیٌذ .تشًاهِ ّای ها دس ّش صتاى تشًاهِ ًَیسی دیگشی ،حتی اسوثلی ،تایذ تَسظ کاهپایلش
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هخػَظ آى صتاى ،تِ صتاى قاتل فْن تشای کاهپیَتش یؼٌی صتاى هاضیي تشجوِ ضَد .
صتاى اسوثلی:
ایي صتاى کوی پیطشفتِ تش اص صتاى هاضیي است ٍ کاسکشدى تا آى خیلی ساحت تش اص صتاى هاضیي است .تِ ػٌَاى هثال
تشای جوغ کشدى  2هقذاس تا یکذیگش هی تَاى اص دستَس ADDاستفادُ کشد .دس ایي صتاى سیستن کذ گزاسی ّ ASCIIن
تؼشیف ضذُ است ٍ کاستش تِ ػٌَاى هثال فقظ کافیست کلوِ ی  ALIسا تایپ کٌذ ،کاهپایلش دس ایٌجا کذّای هشتَط
تِ ایي کلوِ سا اص جذٍل استخشاج کشدُ ٍ جایگضیي هی کٌذ.
تؼذ اص ایي ّا ًَتت تِ صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی سغح تاال هی سسذ .ایي صتاى ّا سؼی کشدُ اًذ تا حذ اهکاى تِ صتاى
گفتاس اًساى ًضدیک ضًَذ .صتاى  Cیکی اص صتاى ّای سغح تاال هی تاضذ.
یک تشًاهِ ،ضاهل چٌذیي دستَس هختلف ّستص کِ ها آًْا سا پطت سشّن تا تشتیة هطخػی هی ًَیسین .دس صتاى
 Cدستَسات تایذ حتواً داخل تَاتغ تاضٌذ .یک تاتغ ػثاستست اص چٌذ دستَس کِ دس داخل یک آکَالد ({}) ًَضتِ هی
ضًَذ ٍ ًام هطخػی ّن تشای اى ّا گزاضتِ هی ضَدّ .وچٌیي تَاتغ هی تَاًٌذ اعالػاتی سا تِ ػٌَاى ٍسٍدی ٍ
خشٍجی اص تشًاهِ دسیافت ٍ تِ آى تاصگشداًٌذ.
دس صتاى ٍ Cجَد تاتؼی تا ًام  mainالضاهیست .یؼٌی ها تایذ حتواً تاتؼی تا ًام  mainدس تشًاهِ ی خَد داضتِ
تاضین ٍ اجشای تشًاهِ ّن اص تاتغ  mainضشٍع هی ضَد.
دس  ، Codevisionتؼذ اص اًجام تٌظیوات اٍلیِ ،خَد تشًاهِ تشای ضوا قالثی سا آهادُ هی کٌذ کِ دس آى تٌظیوات
اٍلیِ ی پَست ّا ٍ ّ ....وچٌیي تؼضی تؼاسیف اٍلیِ هثل تاتغ  mainاًجام ضذُ است .فقظ کافیست ضوا
دستَسات خَد سا دس داخل آى فضای هطخع ضذُ ( دس داخل تاتغ  )mainتایپ کٌیذ.
دس جلسِ آیٌذُ تشای آضٌایی تا ًحَُ ی تشًاهِ ًَیسی دس فضای  Codevisionتؼذ اص تؼشیف هتغیشّا ،تشًاهِ ی یک
ستات هسیش یاب تسیاس سادُ سا تا ّن خَاّین ًَضت.
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آهَصضْای ستات یک عثقِ تٌذی ضذُ تَسظ کویتِ هٌْذسی ستاتیک  ( nrec.ir /عشح ساهاًذّی آهَصش ستاتیک
دس ایٌتشًت ) تشگشفتِ اص سایت سضذ هخػَظ سدُ سٌی  13تا  25سال
گشدآٍسی ٍ ٍیشایص اٍلیِ  :خاًن فشًاص ػغاءالْی
ٍیشایص ػلوی ٍ گشافیکی ًْایی  :صّشُ داساتیاى

ف ـــشٍضگاُ ػشضِ قغؼات الکتشًٍیک  ،هکاًیک ٍ ستاتیک

RoboChip.ir
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