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 سخٌی ثب هخبعت:

دٌّذ کِ ًیبصی ثِ ساٌّوب یب تَضیح اضبفِ ًیست. اهب دسٍس سا اسائِ هیدس اثتذا اص استبد عضیض جٌبة هٌْذس سًججش کوب تطکش سا داسم، صیشا ایطبى ثِ ًحَی 

 ّبی صیبد اص حضَس کبهل دس کالس ایي ثضسگَاس هحشٍم ثَدًذ. ّویي سجت ضذ کِ ثِ عٌَاى یک ّنهتبسفبًِ ثعضی اص داًطجَیبى عضیض ثِ علت هطغلِ

ثبضذ. الجتِ ثِ ثِ سضتِ تحشیش دسآٍسم کِ توبهی هغبلت هتعلق ثِ کالس استبد هیای جْت کوک ثِ ایي عضیضاى کالسی ٍظیفِ خَد ثذاًن کِ چٌذ صفحِ

کٌن کِ دٍستبى ثِ ّش ًحَی ضذُ تَصیِ هی ثب تَجِ ثِ اّویت دسس سخت افضاستش داسم. کٌن ٍ هشٍسی کلی ٍ ًگبّی ثِ هغبلت هْنصَست کبهل ثیبى ًوی

 ثبضذ ٍ جضٍُ کبهل ًیست.کٌن کِ ایي فقظ یک فبیل ساٌّوب هیب ًکٌٌذ. ثبص ّن تبکیذ هیجضٍُ کبهل سا ثِ دقت هشٍس کشدُ ٍ ثِ ایي فبیل اکتف

 های منطقی:گیت

 ّب سا ضٌبخت ٍ کبسثشدضبى سا فشا گشفت.پشداصم کِ ثبیذ آىدس اثتذا ثِ هعشفی ٍ ضٌبخت چٌذ گیت هٌغقی هی

  AND گیت

ججش هعبدل یک اتصبل سشی دس AND ف ٍ یک خشٍجی داسد. عولکشد گیت هٌغقییک هذاس هٌغقی سبدُ است کِ حذاقل دٍ ٍسٍدی هختل AND گیت

 فقظ AND دس گیت .ایي گیت هی تَاًذ ثیص اص دٍ ٍسٍدی داضتِ ثبضذ  (y=x1.x2) .کلیذی است ٍ ثِ صَست ضشة دس ججش ثَلی ًوبیص دادُ هی ضَد

  .دس صَستی خشٍجی هب یک هی ضَد کِ دٍ ٍسٍدی هب یک ثبضذ

      

 خزوجی ورودی

A B A AND B 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

  OR    گیت

هعبدل یک اتصبل هَاصی دس ججش  OR یک هذاس هٌغقی سبدُ است کِ دٍ یب چٌذ ٍسٍدی هختلف ٍ یک خشٍجی داسد. عولکشد گیت هٌغقی OR گیت

فقظ دس  OR دس گیت  .ی تَاًذ ثیص اص دٍ ٍسٍدی داضتِ ثبضذایي گیت ه  (y=x1+x2) .کلیذی است ٍ ثِ صَست جوع دس ججش ثَلی ًوبیص دادُ هی ضَد

 .صَستی خشٍجی هب یک هی ضَد کِ حذاقل یک ٍسٍدی هب یک ثبضذ
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 خزوجی ورودی

A B A OR B 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

 

  NOT گیت

 

ثِ عَس   .سا هذاس هعکَس کٌٌذُ یب هتون کٌٌذُ ًیض هی ًبهٌذ یک هذاس هٌغقی سبدُ است کِ فقظ یک ٍسٍدی ٍ یک خشٍجی داسد . ایي هذاس NOT گیت

  .ًوبیص هی دّذ́  یب ̅ سا ثِ صَست  x قشاسدادی هقذاس هعکَس یک هتغیش ّوبًٌذ

 

 

 

 خزوجی ورودی

A NOT A 

0 1 

1 0 
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  NAND گیت

 

کشدُ، ٍ دس یک گیت ًطبى هی دّذ. ایي هذاس ضبهل دٍ یبچٌذ سا ثب ّن ادغبم  AND ٍ NOT ایي گیت ثِ عٌَاى یک الوبى هٌغقی سبدُ، عول دٍ تبثع

ثِ ایي  NAND تبثع هٌغقی گیت  .دس صَستی خشٍجی هب یک هی ضَد کِ ّش دٍ ٍسٍدی هب یک ًجبضٌذ NAND دس گیت  .ٍسٍدی ٍ یک خشٍجی است

̅̅              :صَست است ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

 

 

 

 

 خزوجی ورودی

A B A OR B 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

  NOR گیت

سا ثب ّن ادغبم کشدُ، دس یک گیت ًطبى هی دّذ ٍ ضبهل دٍ یب چٌذ ٍسٍدی ٍ یک  OR ٍ NOT ایي گیت ثِ عٌَاى یک الوبى هٌغقی سبدُ، عول دٍ گیت

 :صَست استثِ ایي  NOR تبثع هٌغقی گیت  .دس صَستی خشٍجی هب یک هی ضَد کِ ّش دٍ ٍسٍدی هب صفش ثبضٌذ NOR دس گیت  .خشٍجی هی ضَد
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 خزوجی ورودی

A B A OR B 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

  XOR گیت

ایي گیت ضوبل دٍ یب چٌذ ٍسٍدی ٍ یک   .ایي گیت کِ یکی اص پش اّویت تشیي گیت ّبی هٌغقی است. ایي گیت سا گیت جوع ثب پیوبًِ دٍ ًیض هی ًبهٌذ

  .س صَستی خشٍجی هب یک هی ضَد کِ فقظ یکی اص ٍسٍدیْبی هب یک ثبضذد XOR دس گیت  .خشٍجی است

̅̅       .    ثِ ایي صَست است XOR تبثع هٌغقی گیت ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅   

 

 

 

 خزوجی ورودی

A B A OR B 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 
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  XNOR گیت

 .ایي گیت ضبهل دٍ یب چٌذ ٍسٍدی ٍ یک خشٍجی است  .گیت ًطبى هی دّذسا ثبّن ادغبم کشدُ ٍ دس یک  XOR ٍ NOT ایي گیت عول دٍ گیت

  .دس صَستی خشٍجی یک هی ضَد کِ یب ّش دٍ ٍسٍدی صفش ٍ یب ّش دٍ ٍسٍدی یک ثبضذ XNOR دس گیت

̅̅̅̅          .    ثِ ایي صَست است XNOR تبثع هٌغقی گیت     ̅̅̅̅ 

 

 

 

 خزوجی ورودی

A B A OR B 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

 کٌین:(. ًگبّی ثِ ججش ثَل هی0( ٍ یب ایٌکِ ًیست )1دس ایي هجبحث فقظ ثب صفش ٍ یک سشٍکبس داسین. یعٌی یب ّست ) مزوری بز گذشته:

 :فقط جهت اطالعات عمومی اضافه شده است( 9اس این قسمت تا ابتدای صفحه ) تعذادی اص اصَل ججش ثَلی 

ّوشاُ ثب دٍ عولگش دٍدٍیی ).( ٍ )+( تعشیف هیطَد ثِ ضشعی کِ اصَل صیش )ّبًیٌگتَى( دس   ی است کِ ثب عٌبصش هجوَعِ یعٌی ججش ثَلی یک سبختبس ججش

 آى هعتجش ثبضذ:

 هجوَعِ ًسجت ثِ عولگش )+( ثستِ است 

 هجوَعِ ًسجت ثِ عولگش ).( ثستِ است 

 :)+( خبصیت جبثِ جبیی عولگش 

        

 گش ).(:خبصیت جبثِ جبیی عول 
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 :عولگش).( ًسجت ثِ )+( تَصیع پزیش ثبضذ 

  (   )  (   )  (   ) 

 :).( ًِسجت ث )+( تَصیع پزیشی عولگش 

  (   )  (   ) (   ) 

  هیگَیین( ثِ ًحَی کِ:  ٍجَد داسد ) ثِ آى هتون      عٌصشی هثل     ثشای ّش عٌصش 

                    

  ثبضذ    ٍجَد داسد ثِ ًحَی کِ       حذاقل دٍ عٌصش. 

 :تفبٍت ّبی ججش ثَل ٍ ججش هعوَلی 

 ججش ثَلی فبقذ خبصیت ضشکت پزیشی است اهب ججش ثَلی داسای ایي خبصیت است ٍ ثشای ّش دٍ عولگش اص دیگش اصَل قبثل استٌتبج است. 

  اصل تَصیع پزیشی )+( سٍی ).( یعٌی  (   )  .ثشای ججش ثَل هعتجش است ٍلی دس ججش هعوَلی قبثل قجَل ًیست (   ) (   ) 

 ججش ثَل داسای هعکَس ّبی جوع ٍ ضشة ًیست ثٌبثشایي عولگش ّبی تفشیق ٍ تقسین ٍجَد ًذاسًذ. 

  دس ثبال عولگشی ثِ ًبم هتون سا هعشفی هی ًوبیذ کِ دس ججش هعوَلی ٍجَد ًذاسد 5اصل. 

 عذاد حقیقی ثحث هیکٌذ کِ یک هجوَعِ ثب ثی ًْبیت عضَ سا ضبهل هیطَد ججش ثَل دس هَسد هجوَعِ ای اص عٌبصش ججش هعوَلی دس هَسد ا  

 .تعشیف هیطَد +   *ثحث هیٌوبیذ کِ دس ججش ثَلی دٍ اسصضی ثِ صَست هجوَعِ ای اص دٍ عٌصش 

 :اصَل ٍ تئَسی ّبی ججش ثَل 

                                

                  (  )            

          (   )  (   )     (   )  (   )   

 (   )                (   )(   ) (   )        

(   )                 (   )    

 

 تَاًین ثِ اداهِ هغبلت ثپشداصین. آضٌبیی ثب هیٌتشم ٍ هبکستشم:تِ ضذ هیحبل کِ پبیِ کبس فشاگشف

 :هیٌتشم 

   ٍسٍدی داضتِ ثبضذ هیتَاى  nیب ّوبى حبصل ضشة جوع ّب هیجبضذ ٍ یکی اص فشهْبی استبًذاسد ًوبیص تَاثع ثَل ثِ عَس کلی ثشای ّش تبثعی کِ 

یب خَد حضَس داسد یب هتون آى ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس پبیبى ثبیستی ایي جوالت سا دس ّن  حبصل جوع ًَضت کِ دس ّش یک اص ایي جوع ّب هتغیش

ضشة ًوبیین ٍ ثب تَجِ ثِ خبصیت ضشة ٍ ایٌکِ ثب صفش ضذى یکی اص جوالت حبصل ضشة کل جوالت صفش ضذُ تٌْب جوالتی کِ احتوبل صفش 

 .ت دیگش صش  ًرش هیطَدضذى دس آى ّب ٍجَد داسد ثشای هب اسصش داضتِ ٍ اص جوال
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 سٍش ثذست آٍسدى هیٌتشم اص سٍی جذٍل عولکشد تبثع:

 هثبل:

 .هٌتْی ضذُ سا دس ًرش هیگیشین 0اثتذا حبلت ّبیی کِ ثِ خشٍجی 

 .ّستٌذ 0داسای خشٍجی  1ٍ  9ٍ  2سدیف 

ٌَى ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثبیذ حبصل جوع ّب صفش ثطَد جوالت ّش حبلت سا عَسی تٌرین هیکٌین کِ جَاة اک

 .ضَد ثشای ایي کبس هیتَاًین اص خَد هتغیش یب هتون آى استفبدُ کٌین 0

       :  2سدیف 

       :  9سدیف 

        :  1سدیف 

 .اکٌَى حبصل جوع ّب سا دس ّن ضشة هیکٌین

 (     )  (      ) (      ) (       ) 
 ثعذ اص سبدُ ًوَدى عجبست ثبال ثِ عجبست صیش هیشسین:

       
 ّوچٌیي ضکل دیگش ًوبیص تبثع دس فشم هیٌتشم ثِ صَست صیش هیجبضذ:

 (       )   (               ) 
 .ًَضتِ هیطَد 4-ضذُ اًذ  0شاًتض سٍثِ سٍی ًوبد تبثع هتغیش ّبی ضشکت کٌٌذُ ٍ دس پشاًتض جلَی عالهت جوع ضوبسُ سدیف ّبیی کِ دس ایٌجب داخل پ

(     )     کِ دس ایٌجب داسین :   (     ) 

ل هذاس ثذست آهذُ تَاى ٍ ّضیٌِ ثیطتشی هصش  ثب ًگبُ کشدى ثِ تبثع اٍلیِ ثب تعذد عولگش ّب هَاجِ هیطَین کِ دس صَست پیبدُ سبصی تبثع ثِ ایي ضک

 .هیکٌذ اهب ثب دستکبسی ججشی ثِ عجبستی سبدُ تش سسیذُ کِ پیبدُ سبصی آى ساحت تش است ٍ دس ٍقت ٍ ّضیٌِ صشفِ جَیی هیطَد

 

 :هبکستشم 

 .یکی دیگش اص فشم ّبی ًوبیص استبًذاسد است ٍ ثش عکس هیٌتشم حبصل جوع ضشة ّب هی ثبضذ

هیطَد سا دس ًرش هیگیشین ٍ عجق عولیبتی کِ ثشای هیٌتشم اًجبم دادین ایٌجب  4ثبیستی ثب تَجِ ثِ جذٍل ثبیستی حبالتی کِ دس آى خشٍجی  ٍ دس ایٌجب

ای ثشسبًین ٍ سپس جوالت ثذست آهذُ سا ثب ّن جوع هیکٌین جذٍلی کِ ثش 4ثبیستی حبصل ضشة ّش حبلت سا ثب استفبدُ اص خَد هتغیش ٍ یب هتون آى ثِ 

 .هثبل ثخص هیٌتشم ثِ کبس ثشدین دٍثبسُ استفبدُ هیکٌین

 ّستٌذ 4داسای خشٍجی  8ٍ  7ٍ  6ٍ  5ٍ  4سدیف ّبی 

       :  4سدیف 

      :  5سدیف 

     :  6سدیف 

     :  7سدیف 

    :  8سدیف 

out z y x 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 1 0 1 
1 0 1 1 
1 1 1 1 

out z y x 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 1 0 1 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
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 تش ثِ سٍایت استبد سًججش:حبل یک تعشیف ٍ ضٌبخت سبدُ

 ضَد.ًطبى دادُ هی mهیٌتشم: کلیِ حبالت هوکي دس ٍسٍدی کِ ثب 

 دّین.ًطبى هی Mّب سا ثب کٌٌذ کِ آىّبیی کِ خشٍجی سا صفش هیهبکستشم: هیٌتشم

 کٌٌذ.هی ّبیی کِ خشٍجی سا یکهیٌتشم پبسخ: هیٌتشم

 بل صیش ثب دقت تَجِ کٌیذ، سِ ٍسٍدی داسین ٍ دس ًْبیت ثِ یک خشٍجی ًیبص داسین:هثثِ 

 

 

 C B A y 

   0 0 0 0 

   0 0 1 0 

   0 1 0 0 

   0 1 1 1 

   1 0 0 0 

   1 0 1 1 

   1 1 0 1 

   1 1 1 1 

 

جبستیع                           یب ثِ 
̅̅ ̅̅     

̅̅ ̅̅     
̅̅ ̅̅     

̅̅ ̅̅  

 ّب سا یبد ثگیشیذ.اهیذٍاسم کِ تب ایٌجب هغبلت سا ثِ خَثی دسک کشدُ ثبضیذ. تَصیِ هیکٌن حفظ ًکٌیذ ٍ فقظ سٍش

 ؟    ّبی هٌغقیٍسیلِ گیتثِ عشاحی : هغلَة استتمزین
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 ّبیی کِ دس ثخص ًخست هعشفی ضذًذ هذاس عشاحی ضذُ است.بدُ اص گیتکٌیذ ثب استفگًَِ کِ دس ثبال هطبّذُ هیّوبى

 آضٌبیی ثب ضشة ٍ جوع دس عشاحی هذاسّب:

 

 تش عول کٌین:داًن کِ ثب ّن هشٍسی ثش جذٍل صیش داضتِ ثبضین تب دس عشاحی هذاسات خَد هَفقدس ایٌجب الصم هی
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 پشداصین:هیسبصی تَاثع حبل ثِ آضٌبیی ثب جذٍل کبسًَ ثشای سبدُ

 ̅   A تک هتغیشُ

1 0 
 

 

http://www.tajerimajid.ir



                                                                  12 | P a g e  

 

 

 

 

تَاًیذ ثِ ساحتی کبسثشد ایي جذاٍل سا ثیبهَصیذ. هي تعذادی هیٌتشم ثِ ضوب ًَثت ثِ ًحَُ استفبدُ اص جذٍل کبسًَّبی ثبال سسیذُ است. ثب یک هثبل سبدُ هی

 اّیذ ضذ.دّن ٍ ضوب ثب قشاس دادى آى دس ایي جذاٍل اص ًحَُ کبسثشد آى هغلع خَهی
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ثِ ًطبًِ فعبل ثَدى یب سٍضي ثَدى خبًِ  4جب ثِ ثعذ ثِ جبی اعذاد داخل جذٍل، ّش جب کِ هیٌتشم ثب عذد هَسد ًرش دس جذٍل هغبثق ثَد هي عذد ًکتِ: اص ایي

 جب کشدُ ٍ ثب خَد توشیي ٍ تکشاس داضتِ ثبضیذ.ثِدّن. ثعذ اص ایي توشیي حتوب اعذاد سا جبقشاس هی

     ∑  (                        )     

 پشداصم:هتغیشُ، حبل ثِ سسن آى هی 1ثِ ًرش ضوب ثب تَجِ ثِ اسصش اعذاد هي ًیبص ثِ جذٍل کبسًَی چٌذ هتغیشُ داسم؟ ثلِ دسست حذس صدیذ 

 

سسن تب جَاة عالهت سَال ّبی جذٍل هیّبیی کِ هغبثقت عذدی داضتٌذ سا یک کشدم. حبل ثِ هشحلِ خَاًذى خبًِهي جذٍل سا سسن کشدم ٍ فقظ خبًِ

کبّص  1سا ثِ  8ثَدًذ سا پیذا کٌن، اهب ایٌجب ٍجَد ًذاسد پس ثبیذ  4خبًِ دس کٌبس ّن  8دس ثبال سا ثب چْبس هتغیش تغییش دّین. دس اثتذا ثبیذ ًگبُ کٌن ٍ اگش تعذاد 

اًذ سا هجذد ضوبسُ ضذُ 4ّبیی کِ تش هتَجِ ضَیذ خبًِن. هي ثشای ایٌکِ خیلی سبدُتبیی داسی 1ًبحیِ  2ّستٌذ؟ ثلِ  4خبًِ دس کٌبس ّن  1دّن. ثِ ًرش ضوب 

ٍ  45ّبی ضوبسُ ثبضذ. )دٍستبًی کِ پشیٌت سیبُ ٍ سفیذ دس دست داسًذ ثِ اعذاد ثب فًَت فبسسی تَجِ کٌٌذ( خبًِام ٍ ثب سًگ قشهض هطخص هیگزاسی کشدُ

تبیی  2ّب ثِ سشاغ تبیی 1دٌّذ. ثعذ اص یبفتي ًیض یک چْبستبیی دیگش سا ضکل هی 1ٍ  5ٍ  42ٍ  49ّبی ذ ٍ خبًِدٌّیک چْبستبیی سا تطکیل هی 9ٍ  44ٍ  49

 ٍ صفش ّستٌذ. 2ٍ  1ٍ  6ّبی تبیی ًیض داسین کِ ضبهل خبًِ 2ًبحیِ  2سٍین کِ دس ایي جذٍل هی

 

 شٍین.کطن تب ثب ّن پیص ثّبی رکش ضذُ خظ هیهي ًیض ّوشاُ ضوب دٍس خبًِ
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 1ًیض هطتشک یک ثبس ثشای ًبحیِ  1تبیی ٍ خبًِ ضوبسُ  1ثِ صَست هطتشک ثشای ّش دٍ ًبحیِ  49ثب ًگبّی ثِ تصبٍیش ثبال هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ خبًِ ضوبسُ 

تبیی( سا پیذا کشدُ ٍ دس 8ت هوکي)تبیی اًتخبة ضذُ، پس اصال ًگشاى تکشاس ًجبضیذ ٍ فقظ ثب دقت کبهل سعی کٌیذ ثْتشیي حبل 2تبیی ٍ یک ثبس ثشای ًبحیِ 

 ثبضذ(صَستی کِ ًجَد ثب کبّص عذد ثبص ّن ثْتشیي حبلت سا پیذا کٌیذ. )ثذتشیي حبلت هوکي یکی هی

( 49،42،5،1خَاًن ٍ سپس دستِ دٍم )( سا هی45،49،44،9سسذ. اثتذا هي دستِ اٍل )ّب سا ّن هطخص کشدین ًَثت ثِ هشحلِ خَاًذى آًْب هیحبال کِ ًبحیِ

 پشداصم:تبیی هی 2ّبی سا ٍ دس ًْبیت ثِ خَاًذى ًبحیِ

        ∑  (                        )         ̅     ̅  ̅  

 A  ٍDیعٌی کل یک ّبی هي دس قسوت  ADخَاًن . صهبًی کِ ثشای دستِ اٍل هیّبی هي هطخص ضذکٌیذ حبصل صیکوب هیٌتشمعَس کِ هطبّذُ هیّوبى

ّبی رکش یعٌی فقظ دس ًبحیِ   ̅  خَاًن ًَیسن ٍ صهبًی کِ ثشای دستِ دٍم هیاًذ ٍ ثب ًقبط دیگش جذٍل کبسی ًذاسم ٍ فقظ ّوبى سا هیٍل قشاس گشفتِجذ

 ضذُ قشاس داسًذ. اهیذٍاسم کِ تَاًستِ ثبضن تب ایٌجب کوکی ثشای دسک ثْتش ایي جذٍل دادُ ثبضن.

 مالتی پلکسز:

 ثِ کِ صهبى ّش دس کِ اهکبى ایي ثب کشد تجذیل ٍسٍدی یک ثِ سا ٍسٍدی چٌذ آى اص استفبدُ ثب تَاى هی ِک ثبضذ هی حبلتِ چٌذ لیذک کی پلکسش هبلتی

 کٌیذ. استفبدُ ٍسٍدی آى اص خشٍجی دس ٍ دادُ پلکسش هبلتی ثِ سا آى داضتیذ،آدسس ًیبص ٍسٍدی آى اص یکی

 
 

 

 کٌین:گش( سا دس صیش هطبّذُ هی)اًتخبة  Selectorک ٍسٍدی ٍ ی 2ثب ّن یک هبلتی پلکسش ثب 
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 کٌین:اًتخبة گش ثشای یک خشٍجی سسیذُ است کِ دس صیش هطبّذُ هی 2ٍسٍدی ٍ  1ًَثت ثِ هبلتی پلکسش ثب 

 
 

 مقایسه گز یک بیتی:

 گش یک ثیتی؟هغلَة است عشاحی یک هقبیسِ
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دلیل صهبى کوی کِ تب اهتحبًبت هبًذُ، لغفب عشاحی ًْبیی هذاس سا خَدتبى صحوت ثکطیذ ٍ ثٌذُ فقظ ساُ گش دٍ ثیتی؟ ) ثِ هغلَة است عشاحی یک هقبیسِ

 کٌین(ّب سا هشٍس هیحل

 
 ثشای دٍ خشٍجی دیگش ّن، ضوب اص ّویي عشیق هحبسجِ کٌیذ ٍ دس ًْبیت هذاس سا تشسین کٌیذ.
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 ؟ 1×8پلکسش ستفبدُ اص هبلتی ّبی صیش هغلَة است عشاحی یک هذاس ثب اثب تَجِ ثِ هیٌتشم
     ∑  (                         ) 

 

 
 گشدد؟ دس صیش هطبّذُ خَاّین کشد:سا تغییش دّین چِ اتفبقی حبصل هی  A , B , Cحبال اگش جبی    

 
 

 کٌین:ثَدى هحبسجِ هی 1×4ثب فشض   0,3,5,11,12,14,15ّبی حبل ثشای صیکوب هیٌتشم
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 ّب سا تغییش دّیذ ٍ هحبسجِ فشهبییذ.کٌن ثب سلیقِ خَدتبى هیٌتشمهیَصیِ ت

 کٌذ(تب تک ثیتی سا ثب ّن جوع هی 2وعگش: است عشاحی یک ًیوِ جوعگش؟ )ًیوِ جهغلَة 

 
 است عشاحی یک توبم جوعگش؟هغلَة 
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 ّبی کذ:قسوت یبدگیشی فشا سسیذُ است. هجذلهْوتشیي 

 است. 9اص صفش تب  BCDثبضذ اهب هی 45کذ ّوبًٌذ کذ ثبیٌشی است، ثب ایي تفبٍت کِ ثبیٌشی اص صفش تب ضَین. ایي آضٌب هی BCDثب کذ اثتذا 

 
 گشدد.است هحبسجِ هی 6کِ ثشاثش  REDایي هقذاس ثب کبّص  BCDثبضذ، اهب دس هی      تعذاد حبالت  ثبیٌشیدس 

RED  (redundancy)  ّش کذ :N ثِ تَاى  2 ،ثیتیN دُ ًطذُ سا اًذ، حبالت استفبداسد کِ اص ایي تعذاد حبالتی ّستٌذ کِ دس ایي کذ استفبدُ ًطذُ حبلت

 ًبهٌذ.هی REDحبضیِ یب 

H.D  : هیٌتشم هجبٍس سا  2ّش  هیٌیون اختالHD خَاًٌذ.هی 

 کٌیذ:. هطبّذُ ضَدغبص هیٍاحذ افضایص آ 9صفش آى ثب کِ ثب تفبٍت ایياست  BCDّوبى کذ  افضا:سِکذ 

 
 

دسک ثْتش ضَد. ثشای است ٍ اص آى ثِ ثعذ ثِ صَست قشیٌِ هی BCD( هطبثِ  1)هیٌتشم  1اص صفش تب عذد کذ ثبضذ. ایي هی Aikenًَثت آضٌبیی ثب کذ حبال 

 ایي کذ ثِ تصَیش صیش ثب دقت ًگبُ کٌیذ:
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ّن داسین  Eًیبص ثِ  A,B,C,Dایٌجب ثِ جض کٌن. دس تش جلَُ داد ثیبى هیکذ سا ثِ سٍضی کِ ثِ رّي خَدم سبدُپشداصم. ایي هی 5اص  2دس آخش ثِ هعشفی کذ ٍ 

کٌین تب ثِ ثضسگتشیي ثِ تشتیت اص کوتشیي عذد ضشٍع ثِ سبختي اعذاد هی  3,5,6,9,10,12,17,18,20,24ثب حفظ کشدى اعذاد سا داسد. حبل  46کِ اسصش 

 کوک کٌذ:یبدگیشی ضوب  ثِصیش هطبّذُ فشهبییذ تب  تصَیشثِ است ثشسین.  21عذد کِ 

 

 
 

 گزاسین.ّب سا صفش هیکٌین ٍ ثبقی خبًِثبضذ، پس ایي خبًِ ّب سا یک هیهی  A  ٍEخبًِ ًیبص ثِ استفبدُ اص  47 ال ثشای ثِ دست آٍسدى عذدهث ًکتِ:

 کٌین:ّبی ّش کذ هیّن هشٍسی ثِ جذٍلسسین. ثب ّب دس جذٍل کبسًَ هیِ ثِ کبسگیشی آىاص ضٌبخت ایي کذّب ثِ هشحلثعذ 
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http://www.tajerimajid.ir



                                                                  22 | P a g e  

 

سبصی ثِ کبس کٌیذ اص ضشثذسّبی قشهض ثِ عٌَاى کوکی استفبدُ کشدُ ٍ ثشای سبدُصهبًی کِ اص ایي جذٍل استفبدُ هیًگبُ کٌیذ،  BCDثِ جذٍل کبسًَ  کتِ:ً

 ثشیذ.ّبیی رکش ضذُ است کِ اگش هقذاسی دقت کٌیذ ثِ کبسثشد آى پی هیصیش هثبلگیشیذ. دس هی

 

 سَال ٍ پبسخ صیش تَجِ فشهبییذ:دّین. ثِ دی قشاس هیخشٍجی سا دس جذٍل کبسًَ ٍسٍیطِ ، ّوکذ عشاحی هجذلثشای 

 

 ثِ سِ افضا؟  Aikenاست عشاحی یک هجذل کذ هغلَة 

 
 

 
 

     ∑  (         ) 

     ∑  (         ) 

     ∑   (         )  
     ∑   (         ) 

 

آى جبی ّبیی کِ حبصل ضذُ سا دسٍى ام ٍ سپس هیٌتشمثبضذ سا سسن کشدُهی Aikenٍسٍدی کِ جذٍل کبسًَ گَیبست اثتذا  عَس کِ دس تصَیش ثبالّوبى 

 پشداصم:اداهِ هحبسجِ هیثِ  تش سسن کٌن.تش ٍ سشیعتبیی ٍ ... آى سا سبدُ هیکٌن تب هذاس سا کَتبُ 8ثب استفبدُ اص سٍش گشفتي دّن. سپس هی
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 ام:ایٌکِ هقذاس ثیطتشی ثب ایي هجذل کذّب آضٌبیی پیذا کٌیذ، یک هثبل دیگش ثشای ضوب دس ًرش گشفتِثشای 

 ؟  Aikenثِ   BCDعشاحی یک هجذل کذ است هغلَة 
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      ∑  (          ) 

      ∑  (          ) 

      ∑  (          ) 

      ∑  (          ) 

جبّبیی کِ یک ضذُ است سا دس ام ٍ هطبّذُ کشدُ Aikenدس جذٍل  دس سدیف خَدش ثِ صَست عوَدی Aثشای ًَضتي صیکوبّبی ثبال هثال ثشای  ًکتِ: 

 ثبضذ.ام، ثشای ثقیِ ّن ثِ ّویي ضکل هیًرش گشفتِ
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