Εισαγωγή στην επιστήµη των
υπολογιστών
Υπολογιστές και ∆εδοµένα
Κεφάλαιο 3ο
Αναπαράσταση Αριθµών
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3.1 ∆εκαδικό και ∆υαδικό

∆εκαδικό σύστηµα
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∆εκαδικό και ∆υαδικό

∆υαδικό Σύστηµα
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3.2 Μετατροπή
Για τη µετατροπή ενός αριθµού από το δυαδικό
σύστηµα στο δεκαδικό,
πολλαπλασιάζουµε κάθε
δυαδικό ψηφίο του αριθµού µε το βάρος του και το
αποτέλεσµα θα είναι είτε 0 είτε η τιµή του βάρους.
Κατόπιν προσθέτουµε τα αποτελέσµατα
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Μετατροπή
Μετατρέψτε τον δυαδικό αριθµό 10011 στο δεκαδικό σύστηµα
Λύση


Γράφουµε τα µπιτ και τα βάρη τους. Πολλαπλασιάζουµε κάθε µπιτ
µε το αντίστοιχο βάρος και σηµειώνουµε το αποτέλεσµα.
προσθέτουµε τα αποτελέσµατα για να πάρουµε τον δεκαδικό
αριθµό.
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Μετατροπή
Για να µετατρέψουµε έναν δεκαδικό αριθµό σε δυαδικό, πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε συνεχείς διαιρέσεις.
Ο αρχικός αριθµός του παραδείγµατος, ο 45, διαιρείται µε το 2. Το
υπόλοιπο (1) αποτελεί το πρώτο δυαδικό ψηφίο,
Το δεύτερο ψηφίο προσδιορίζεται από τη διαίρεση του πηλίκου (22) µε
το 2. Το υπόλοιπο (0) αποτελεί το δεύτερο δυαδικό ψηφίο
Το πηλίκο διαιρείται µε το 2 για να βρεθεί η επόµενη θέση. Η
διαδικασία συνεχίζεται µέχρι το πηλίκο να γίνει 0.
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Μετατροπή
Μετατρέψτε τον δεκαδικό αριθµό 35 στο δυαδικό
σύστηµα
Λύση


Γράφουµε τον αριθµό στη δεξιά γωνία. ∆ιαιρούµε συνεχώς
τον αριθµό µε το 2 και σηµειώνουµε το πηλίκο και το
υπόλοιπο. Τα πηλίκα προχωρούν προς τα αριστερά, ενώ το
υπόλοιπο σηµειώνεται κάτω από την αντίστοιχη πράξη.
Σταµατάµε όταν το πηλίκο γίνει 0

0 ← 1 ← 2 ← 4 ← 8 ← 17 ← 35
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3.3 Αναπαράσταση Ακεραίων
∆εν υπάρχει υπολογιστής που να µπορεί να αποθηκεύσει όλους
τους ακέραιους σε αυτό το διάστηµα τιµών
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Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Ένας µη προσηµασµένος ακέραιος είναι ένας
ακέραιος χωρίς πρόσηµο που µπορεί να πάρει τιµές
από το 0 µέχρι το θετικό άπειρο
Επειδή δεν υπάρχει υπολογιστής που να µπορεί να
αναπαραστήσει όλους τους ακέραιους σε αυτό το
διάστηµα τιµών,
ορίζεται µια σταθερά που
ονοµάζεται
µέγιστος
µη
προσηµασµένος
ακέραιος και έτσι ένας µη προσηµασµένος ακέραιος
µπορεί να πάρει τιµές από το 0 µέχρι αυτή τη
σταθερά
Ο µέγιστος µη προσηµασµένος ακέραιος εξαρτάται
από τον αριθµό των µπιτ Ν που χρησιµοποιεί ο
υπολογιστής για την αναπαράσταση ενός µη
προσηµασµένου ακέραιου
∆ιάστηµα τιµών: 0…(2N–1)
9

Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Αριθµός µπιτ

∆ιάστηµα τιµών

8

0…255

16

0…65.535

Η αποθήκευση µη προσηµασµένων ακέραιων είναι µια
απλή διαδικασία η οποία περιγράφεται µε τα επόµενα
βήµατα:



Ο αριθµός µετατρέπεται στο δυαδικό σύστηµα.
Αν το πλήθος των µπιτ είναι µικρότερο από Ν, τότε
προστίθενται µηδενικά στα αριστερά του δυαδικού αριθµού
ώστε να υπάρχουν συνολικά Ν µπιτ.
10
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Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Αποθηκεύστε τον αριθµό 7 σε µια θέση
µνήµης 8 µπιτ
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (111).
Προσθέτουµε πέντε µηδενικά ώστε να έχουµε ένα
σύνολο από Ν (8) µπιτ (00000111).
Ο αριθµός κατόπιν αποθηκεύεται στη θέση
µνήµης.
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Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Αποθηκεύστε τον αριθµό 258 σε µια θέση
µνήµης 16 µπιτ
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (100000010).
Προσθέτουµε επτά µηδενικά ώστε να έχουµε ένα
σύνολο από Ν (16) µπιτ (0000000100000010)
Τέλος, ο αριθµός αποθηκεύεται στη θέση µνήµης
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Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Αν ο ακέραιος προς αποθήκευση είναι µεγαλύτερος
από το µέγιστο µη προσηµασµένο τότε έχουµε µια
κατάσταση που ονοµάζεται υπερχείλιση
∆έσµευση 8 µπιτ

∆έσµευση 16 µπιτ

7

00000111

0000000000000111

234

11101010

0000000011101010

258

Υπερχείλιση

0000000100000010

24.760

Υπερχείλιση

0110000010111000

1.245.678

Υπερχείλιση

Υπερχείλιση

∆εκαδικός

Αποθήκευση µη προσηµασµένων ακεραίων σε δύο διαφορετικούς
13
υπολογιστές µε δέσµευση 8 και 16 µπιτ αντίστοιχα

Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Ερµηνεύστε τον αριθµό 00101011 στο
δεκαδικό σύστηµα, έχοντας ως δεδοµένο ότι
ο αριθµός έχει αποθηκευτεί ως µη
προσηµασµένος ακέραιος
Λύση


Εφαρµόζοντας τη διαδικασία µετατροπής από
δυαδικό σε δεκαδικό που παρουσιάστηκε
προηγουµένως, βρίσκουµε ότι ο αριθµός στο
δεκαδικό σύστηµα είναι ο 43
14
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Μη Προσηµασµένοι Ακέραιοι
Εφαρµογές (σε οποιαδήποτε περίπτωση
δεν χρειάζονται αρνητικοί αριθµοί)



Καταµέτρηση.
∆ιευθυνσιοδότηση.
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Η αποθήκευση ενός ακεραίου σε µορφή πρόσηµου
και µεγέθους (sign and magnitude) απαιτεί ένα µπιτ
για την αναπαράσταση του πρόσηµου (0 για θετικό
αριθµό, 1 για αρνητικό αριθµό)
Σε µια δέσµευση 8 µπιτ, µόνο τα 7 από αυτά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση
της απόλυτης τιµής του αριθµού (δηλαδή του
αριθµού χωρίς το πρόσηµο).
Έτσι, η µέγιστη θετική τιµή είναι το µισό της µη
προσηµασµένης τιµής.
∆ιάστηµα τιµών: –(2N-1 –1) … + (2N-1 –1)
16
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Στην αναπαράσταση πρόσηµου και µεγέθους, το
τελευταίο αριστερά µπιτ καθορίζει το πρόσηµο του
αριθµού. Αν είναι 0, ο αριθµός είναι θετικός. Αν είναι
1, ο αριθµός είναι αρνητικός.
Υπάρχουν δύο µηδενικά: ένα θετικό και ένα αρνητικό.
Η µορφή τους σε µια δέσµευση 8 µπιτ είναι η εξής:
+0
-0




00000000
10000000

Πλήθος µπιτ

∆ιάστηµα τιµών

8

-127 ... -0 +0 ... +127

16

-32.767 ... -0 +0 ... +32.767

32

-2.147.483.647 ... -0 +0 .. + 2.147.483.647
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Η αποθήκευση ακεραίων πρόσηµου
µεγέθους είναι απλή διαδικασία:






και

Ο αριθµός µετατρέπεται στο δυαδικό σύστηµα, το
πρόσηµο αγνοείται.
Αν το πλήθος των µπιτ είναι µικρότερο από Ν–1,
προστίθενται µηδενικά στα αριστερά του αριθµού
ώστε να υπάρχει ένα σύνολο από Ν–1 µπιτ.
Αν ο αριθµός είναι θετικός, προστίθεται στα
αριστερά ένα µηδενικό (ώστε να έχουµε σύνολο Ν
µπιτ). Αν ο αριθµός είναι αρνητικός, προστίθεται
στα αριστερά η µονάδα (ώστε και πάλι το σύνολο
να είναι Ν µπιτ).
18
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Αποθηκεύστε τον αριθµό +7 σε µια θέση
µνήµης 8 µπιτ µε την αναπαράσταση
πρόσηµου και µεγέθους.
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
ισοδύναµό του (111).
Προσθέτουµε τέσσερα 0 ώστε να έχουµε σύνολο
Ν–1 (7) µπιτ (0000111)
Επειδή ο αριθµός είναι θετικός, προσθέτουµε ένα
επιπλέον 0, το οποίο εδώ φαίνεται µε έντονη
γραφή. Το αποτέλεσµα είναι 00000111
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Αποθηκεύστε τον αριθµό -258 σε µια θέση
µνήµης 16 µπιτ µε την αναπαράσταση
πρόσηµου και µεγέθους
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (100000010).
Προσθέτουµε έξι 0 ώστε να έχουµε σύνολο Ν-1
(15) µπιτ (000000100000010)
Επειδή ο αριθµός είναι αρνητικός, προσθέτουµε
ένα 1, το οποίο φαίνεται µε έντονη γραφή. Το
αποτέλεσµα είναι 1000000100000010
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
∆εκαδικός ∆έσµευση 8 µπιτ

∆έσµευση 16 µπιτ

+7

00000111

0000000000000111

–124

11111100

1000000001111100

+258

Υπερχείλιση

0000000100000010

–24.760

Υπερχείλιση

1110000010111000

Αποθήκευση ακεραίων πρόσηµου και µεγέθους σε δύο
21
διαφορετικούς υπολογιστές

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Η διαδικασία της ερµηνείας µιας δυαδικής
αναπαράστασης πρόσηµου και µεγέθους στο
δεκαδικό σύστηµα είναι απλή.





Αγνοούµε το πρώτο (το τελευταίο αριστερά) µπιτ.
Μετατρέπουµε τα Ν-1 µπιτ από το δυαδικό στο
δεκαδικό µε τον τρόπο που δείξαµε στην αρχή του
κεφαλαίου.
Προσθέτουµε ένα σύµβολο + ή – στον αριθµό,
ανάλογα µε το τελευταίο αριστερά µπιτ.

22
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Ερµηνεύστε τον αριθµό 10111011 στο
δεκαδικό σύστηµα, έχοντας ως δεδοµένο ότι
ο αριθµός έχει αποθηκευτεί ως ακέραιος
πρόσηµου και µεγέθους
Λύση






Αν αγνοήσουµε το τελευταίο αριστερά µπιτ, το
υπόλοιπο είναι 0111011.
Αυτός ο αριθµός αντιστοιχεί µε στον αριθµό 59
του δεκαδικού συστήµατος.
Το αριστερό µπιτ είναι το 1, άρα ο αριθµός είναι ο
–59.
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε
Μορφή Πρόσηµου και Μεγέθους
Εφαρµογές (η µετατροπή από το δεκαδικό
στο δυαδικό, και το αντίστροφο, είναι πολύ
εύκολη και έτσι η αναπαράσταση είναι βολική
για εφαρµογές στις οποίες δεν είναι
απαραίτητες οι πράξεις µε αριθµούς)
∆εν χρησιµοποιείται (δύσκολες πράξεις, δυο
0), εκτός από την


Μετατροπή αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά.
Αφού ληφθεί δείγµα του αναλογικού σήµατος, του
αντιστοιχίζεται ένας θετικός ή αρνητικός αριθµός ο
οποίος µετατρέπεται στο δυαδικό σύστηµα και
στέλνεται µέσω των καναλιών επικοινωνίας
24
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Για την αναπαράσταση ενός θετικού αριθµού
χρησιµοποιείται η σύµβαση των µη προσηµασµένων
ακεραίων
Για την αναπαράσταση ενός αρνητικού αριθµού
χρησιµοποιείται το συµπλήρωµα του θετικού
αριθµού.
 Το
+7 αναπαρίσταται όπως και ένας µη
προσηµασµένος
ακέραιος,
ενώ
το
–7
αναπαρίσταται ως το συµπλήρωµα του +7.
Το συµπλήρωµα είναι ο αριθµός που προκύπτει αν
όλα τα 0 µετατραπούν σε 1 και όλα τα 1
µετατραπούν σε 0.
Το τελευταίο αριστερά µπιτ καθορίζει το πρόσηµο
του αριθµού. Αν είναι 0, ο αριθµός είναι θετικός. Αν
είναι 1, ο αριθµός είναι αρνητικός
25
∆ιάστηµα τιµών: –(2N-1–1) … + (2N-1–1)

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Στην αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς ένα
υπάρχουν δύο µηδενικά: ένα θετικό και ένα αρνητικό.
Σε µια δέσµευση 8 µπιτ αυτό έχει ως εξής:
+0
00000000
–0
11111111
Πλήθος µπιτ

∆ιάστηµα τιµών

8

-127 ... -0 +0 ... +127

16

-32.767 ... -0 +0 ... +32.767

32

-2.147.483.647 ... -0 +0 .. + 2.147.483.647
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Η αποθήκευση ακεραίων συµπληρώµατος ως
προς ένα απαιτεί την ακόλουθη διαδικασία:






Ο αριθµός µετατρέπεται στο δυαδικό σύστηµα, το
πρόσηµο αγνοείται.
Προστίθενται µηδενικά στα αριστερά του αριθµού
ώστε να υπάρχει ένα σύνολο από Ν µπιτ.
Αν ο αριθµός είναι θετικός, δε χρειάζεται άλλη
ενέργεια. Αν ο αριθµός είναι αρνητικός, κάθε µπιτ
αντικαθίσταται από το συµπλήρωµά του (τα 0
γίνονται 1 και τα 1 γίνονται 0).
27

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Αποθηκεύστε τον αριθµό +7 σε µια θέση
µνήµης 8 µπιτ µε την αναπαράσταση
συµπληρώµατος ως προς ένα
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
ισοδύναµό του (111).
Προσθέτουµε πέντε 0 ώστε να έχουµε σύνολο Ν
(8) µπιτ (00000111).
Ο αριθµός είναι θετικός, οπότε δε χρειάζεται καµία
άλλη ενέργεια
28
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Αποθηκεύστε τον αριθµό –258 σε µια θέση
µνήµης 16 µπιτ µε την αναπαράσταση
συµπληρώµατος ως προς ένα
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (100000010).
Προσθέτουµε επτά 0 ώστε να έχουµε σύνολο Ν
(16) µπιτ (0000000100000010).
Ο αριθµός είναι αρνητικός, οπότε αντικαθιστούµε
κάθε µπιτ µε το συµπλήρωµά του. Το αποτέλεσµα
είναι 1111111011111101.
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
∆έσµευση 8 µπιτ

∆έσµευση 16 µπιτ

+7

00000111

0000000000000111

–7

11111000

1111111111111000

+124

01111100

0000000001111100

–124

10000001

1111111110000011

+24.,760

Υπερχείλιση

0110000010111000

–24.,760

Υπερχείλιση

1001111101000111

∆εκαδικός

Αποθήκευση ακεραίων συµπληρώµατος ως προς ένα σε
30
δύο διαφορετικούς υπολογιστές
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Η διαδικασία για την ερµηνεία µιας δυαδικής αναπαράστασης
συµπληρώµατος ως προς ένα στο δεκαδικό σύστηµα είναι τα
ακόλουθα:
 Αν το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι 0 (θετικός αριθµός),
 Μετατρέπουµε ολόκληρο τον αριθµό από το δυαδικό στο
δεκαδικό σύστηµα.
 Τοποθετούµε θετικό πρόσηµο (+) µπροστά από τον
αριθµό.
 Αν το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι 1 (αρνητικός αριθµός),
 Αντικαθιστούµε τον αριθµό µε το συµπλήρωµά του
(αλλάζουµε όλα τα 0 σε 1, και το αντίστροφο).
 Μετατρέπουµε ολόκληρο τον αριθµό από το δυαδικό στο
δεκαδικό σύστηµα.
 Τοποθετούµε µπροστά από τον αριθµό αρνητικό
πρόσηµο (–).
31

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Ερµηνεύστε τον αριθµό 11110110 στο
δεκαδικό σύστηµα, έχοντας ως δεδοµένο ότι
ο αριθµός έχει αποθηκευτεί ως ακέραιος
συµπληρώµατος ως προς ένα
Λύση






Το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι το 1, άρα ο
αριθµός είναι αρνητικός.
Πρώτα βρίσκουµε το συµπλήρωµά του. Το
αποτέλεσµα είναι 00001001, το οποίο στο
δεκαδικό είναι ο αριθµός 9.
Εποµένως ο αρχικός αριθµός είναι το –9.
32
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς Ένα
Εφαρµογές
∆εν χρησιµοποιείται (δύσκολες πράξεις,
δυο απεικονίσεις του 0). Αλλά




Βάση για την αποδεκτή απεικόνιση
(συµπλήρωµα ως προς δυο)
Επικοινωνία ∆εδοµένων (Ανίχνευση και
διόρθωση σφαλµάτων)
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Η αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς
ένα έχει δύο µηδέν (+0 και –0), γεγονός που
µπορεί
να
προκαλέσει
σύγχυση
σε
υπολογισµούς
Αν προσθέσουµε έναν αριθµό µε το
συµπλήρωµά του (π.χ. +4 και –4) σε αυτή
την
αναπαράσταση,
παίρνουµε
ως
αποτέλεσµα αρνητικό µηδέν (–0) αντί για
θετικό (+0)
Η αναπαράσταση συµπληρώµατος ως
προς δύο λύνει όλα αυτά τα προβλήµατα
34
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Το συµπλήρωµα ως προς δύο αποτελεί σήµερα τον
πιο συνηθισµένο, τον πιο σηµαντικό, και τον πιο
ευρέως χρησιµοποιούµενο τρόπο αναπαράστασης
ακεραίων.
∆ιάστηµα τιµών: –(2N-1) … + (2N-1–1)
Πλήθος µπιτ

∆ιάστηµα τιµών

8

-128 ... 0 ... +127

16

-32.768 ... 0 ... +32.767

32

-2.147.483.648 ... 0 .. + 2.147.483.647
35

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Η αποθήκευση αριθµών συµπληρώµατος ως προς δύο
απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα:





Ο αριθµός µετατρέπεται στο δυαδικό σύστηµα, το πρόσηµο
αγνοείται.
Αν το πλήθος των µπιτ είναι µικρότερο από Ν, προστίθενται
µηδενικά στα αριστερά του αριθµού ώστε να υπάρχει ένα
σύνολο από Ν µπιτ.
Αν το πρόσηµο είναι θετικό, δε χρειάζεται καµία άλλη
ενέργεια. Αν το πρόσηµο είναι αρνητικό, µένουν ως έχουν
όλα τα δεξιότερα 0 και το πρώτο 1. Τα υπόλοιπα µπιτ
αντικαθίστανται από το συµπλήρωµά τους.

Στην αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς δύο,
το τελευταίο αριστερά µπιτ καθορίζει το πρόσηµο του
αριθµού. Αν είναι 0, ο αριθµός είναι θετικός. Αν είναι
1, ο αριθµός είναι αρνητικός.
36
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Αποθηκεύστε τον αριθµό +7 σε µια θέση
µνήµης 8 µπιτ µε την αναπαράσταση
συµπληρώµατος ως προς δύο
Λύση






Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (111).
Προσθέτουµε πέντε 0 ώστε να έχουµε σύνολο Ν
(8) µπιτ (00000111).
Ο αριθµός είναι θετικός, οπότε δε χρειάζεται καµία
άλλη ενέργεια
37

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Αποθηκεύστε τον αριθµό –40 σε µια θέση
µνήµης 16 µπιτ µε την αναπαράσταση
συµπληρώµατος ως προς δύο
Λύση








Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο δυαδικό
σύστηµα (101000).
Προσθέτουµε δέκα 0 ώστε να έχουµε σύνολο Ν
(16) µπιτ (0000000000101000).
Ο αριθµός είναι αρνητικός, οπότε αφήνουµε τα
δεξιότερα 0 µέχρι το πρώτο 1 (και το 1) ως έχουν,
και αντικαθιστούµε τα υπόλοιπα µπιτ µε το
συµπλήρωµά τους.
Το αποτέλεσµα είναι 1111111111011000.
38
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
∆έσµευση 8 µπιτ

∆έσµευση 16 µπιτ

+7

00000111

0000000000000111

–7

11111000

1111111111111001

+124

01111100

0000000001111100

–124

10000100

1111111110000100

+24.760

Υπερχείλιση

0110000010111000

–24.760

Υπερχείλιση

1001111101001000

∆εκαδικός

Παράδειγµα αναπαράστασης συµπληρώµατος ως προς
39
δύο σε δύο υπολογιστές

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Τα βήµατα για την ερµηνεία µιας δυαδικής
αναπαράστασης συµπληρώµατος ως προς δύο στο
δεκαδικό σύστηµα είναι τα εξής:


Αν το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι 0 (θετικός αριθµός)

 Μετατρέπουµε ολόκληρο τον αριθµό από το δυαδικό στο

δεκαδικό σύστηµα.

 Τοποθετούµε θετικό πρόσηµο (+) µπροστά από τον αριθµό.



Αν το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι 1 (αρνητικός
αριθµός)

 Αφήνουµε τα δεξιότερα µπιτ µέχρι το πρώτο 1 (µαζί µε αυτό)

ως έχουν. Αντικαθιστούµε τα υπόλοιπα µπιτ µε το
συµπλήρωµά τους.
 Μετατρέπουµε ολόκληρο τον αριθµό από το δυαδικό στο
δεκαδικό σύστηµα.
 Τοποθετούµε µπροστά από τον αριθµό αρνητικό πρόσηµο (–).
40
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Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Ερµηνεύστε τον αριθµό 11110110 στο
δεκαδικό σύστηµα, έχοντας ως δεδοµένο ότι
ο αριθµός έχει αποθηκευτεί ως ακέραιος
συµπληρώµατος ως προς δύο
Λύση







Το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι το 1, άρα ο
αριθµός είναι αρνητικός.
Αφήνουµε τα δεξιότερα µπιτ (10) ως έχουν, και
βρίσκουµε το συµπλήρωµα των υπολοίπων.
Το αποτέλεσµα είναι 00001010.
Ο αριθµός του συµπληρώµατος ως προς δύο είναι
το 10. Εποµένως ο αρχικός αριθµός ήταν το –10 41

Προσηµασµένοι Ακέραιοι σε Μορφή
Συµπληρώµατος ως προς ∆ύο
Εφαρµογές


Η αναπαράσταση συµπληρώµατος ως προς
δύο
αποτελεί
τον
τυπικό
τρόπο
αναπαράστασης για την αποθήκευση
ακέραιων στους σύγχρονους υπολογιστές

42
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3.4 Πλεόνασµα
Άλλη µια µορφή αναπαράστασης που επιτρέπει την
αποθήκευση τόσο θετικών όσο και αρνητικών
αριθµών σε έναν υπολογιστή είναι το σύστηµα
πλεονάσµατος (Excess system)
Για να γίνει µια µετατροπή πλεονάσµατος
χρησιµοποιείται ένας θετικός αριθµός, ο οποίος
ονοµάζεται "µαγικός".
Ο µαγικός αριθµός συνήθως είναι ο (2Ν-1) ή
ο (2Ν-1–1), όπου Ν η δέσµευση µπιτ.
Για παράδειγµα, αν το Ν είναι 8, ο µαγικός αριθµός
είναι είτε ο 128 είτε ο 127. Στην πρώτη περίπτωση
ονοµάζουµε την αναπαράσταση πλεόνασµα του 128
(Excess_128), και στη δεύτερη περίπτωση πλεόνασµα
του 127 (Excess_127).
43

Πλεόνασµα
Για την αναπαράσταση ενός αριθµού
στο
σύστηµα
πλεονάσµατος
χρησιµοποιείται η ακόλουθη διαδικασία:




Ο µαγικός αριθµός προστίθεται στον
ακέραιο.
Το αποτέλεσµα µετατρέπεται στο δυαδικό
και προστίθενται µηδενικά ώστε να
υπάρχουν συνολικά Ν µπιτ.
44
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Πλεόνασµα
Αναπαραστήστε το –25 σε σύστηµα
πλεονάσµατος 127 µε δέσµευση 8 µπιτ
Λύση








Πρώτα προσθέτουµε στο –25 το 127, και
παίρνουµε αποτέλεσµα 102.
Στο δυαδικό σύστηµα αυτός ο αριθµός είναι ο
1100110.
Προσθέτουµε ένα µπιτ για να κάνουµε το µήκος 8
µπιτ.
Η αναπαράσταση είναι 01100110.
45

Πλεόνασµα
Για να ερµηνεύσουµε έναν αριθµό στο
σύστηµα πλεονάσµατος,
χρησιµοποιούµε την ακόλουθη
διαδικασία:




Μετατρέπουµε τον αριθµό στο δεκαδικό
σύστηµα.
Αφαιρούµε τον µαγικό αριθµό από τον
ακέραιο.
46
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Πλεόνασµα
Ερµηνεύστε τον αριθµό 11111110, µε
δεδοµένο ότι η αναπαράσταση είναι σε
σύστηµα πλεονάσµατος 127
Λύση





Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό στο
δεκαδικό σύστηµα. Είναι ο 254.
Κατόπιν αφαιρούµε το 127 από τον αριθµό.
Το αποτέλεσµα στο δεκαδικό είναι 127.
47

3.5 Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Για να αναπαρασταθεί ένας αριθµός κινητής
υποδιαστολής (floating point — ένας
αριθµός που περιέχει έναν ακέραιο και ένα
κλασµατικό µέρος), διαιρείται σε δύο µέρη:



στο ακέραιο µέρος
στο κλασµατικό µέρος.

Για
παράδειγµα,
ο
αριθµός
κινητής
υποδιαστολής 14,234 έχει το ακέραιο µέρος
14 και το κλασµατικό µέρος 0,234.
48
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Για να µετατρέψουµε έναν αριθµό κινητής
υποδιαστολής
στο
δυαδικό
σύστηµα,
χρησιµοποιούµε την ακόλουθη διαδικασία:




Μετατρέπουµε το ακέραιο µέρος στο δυαδικό.
Μετατρέπουµε το κλασµατικό µέρος στο δυαδικό.
Τοποθετούµε µια υποδιαστολή ανάµεσα στα δύο
µέρη

49

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Η µετατροπή του ακέραιου µέρους γίνεται κατά τα
γνωστά
Η µετατροπή του κλασµατικού µέρους γίνεται ως
εξής:


Πολλαπλασιάζουµε το κλασµατικό µέρος επί 2 µέχρι το
κλασµατικό µέρος του αποτελέσµατος να γίνει 0 ή να
συµπληρώσουµε τον αριθµό των µπιτ που δεσµεύονται

50
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Μετατρέψτε το κλασµατικό µέρος 0,875 στο δυαδικό
σύστηµα
Λύση





Γράφουµε το κλασµατικό µέρος στην αριστερή γωνία.
Πολλαπλασιάζουµε το κλασµατικό µέρος συνεχώς µε το 2,
παίρνοντας κάθε φορά το ακέραιο µέρος ως το δυαδικό
ψηφίο.
Σταµατάµε όταν ο αριθµός γίνει 0,0

Κλασµατικό
µέρος

∆υαδικός

0,875

→

1,750

0,

→

→

1,50

1,0

↓

↓

↓

1

1

1

→

0,0

51

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Μετατρέψτε το κλασµατικό µέρος 0,4 σε δυαδικό
σχήµα 6 µπιτ
Λύση

Γράφουµε το κλασµατικό µέρος στην αριστερή γωνία.
Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό συνεχώς µε το 2, παίρνοντας
κάθε φορά το ακέραιο µέρος ως το δυαδικό ψηφίο. Σε αυτή
την περίπτωση δεν µπορούµε να φτάσουµε ποτέ σε µια
ακριβή δυαδική αναπαράσταση, επειδή το αρχικό κλασµατικό
µέρος επανεµφανίζεται. Μπορούµε όµως να συνεχίσουµε
µέχρι να συµπληρώσουµε 6 µπιτ.
Κλασµατικό
0,4 → 0,8 → 1,6 → 1,2 → 0,4 → 0,8 → 1,6
µέρος


∆υαδικός

0,

↓

↓

↓

↓

↓

0

1

1

0

0

↓
1
52
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Για να αναπαραστήσουµε τον αριθµό 71,3125
(+1000111,0101) θα µπορούσαµε να αποθηκεύσουµε
στη µνήµη το πρόσηµο, όλα τα µπιτ, και τη θέση της
υποδιαστολής. Παρόλο που µια τέτοια προσέγγιση
είναι εφικτή, δυσχεραίνει πολύ τις πράξεις µε τους
αριθµούς
Για τους αριθµούς κινητής υποδιαστολής είναι
απαραίτητος ένας τυπικός τρόπος αναπαράστασης.
Τη λύση µάς την παρέχει η κανονικοποίηση
(normalization),
δηλαδή
η
µεταφορά
της
υποδιαστολής έτσι ώστε αριστερά από αυτή να
υπάρχει µόνο ένας άσσος (1)
53

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Για να προσδιορίσουµε την αρχική τιµή του αριθµού τον
πολλαπλασιάζουµε µε 2e, όπου e είναι το πλήθος των µπιτ κατά
το οποίο έχει µεταφερθεί η υποδιαστολή:
 θετικό για µεταφορά προς τα αριστερά
 αρνητικό για µεταφορά προς τα δεξιά.
Κατόπιν προσθέτουµε ένα θετικό ή αρνητικό πρόσηµο, ανάλογα
µε το πρόσηµο του αρχικού αριθµού.

Αρχικός αριθµός

Μεταφορά

Κανονικοποιηµένος
αριθµός

+1010001,11001
-111,000011
+0,00000111001
-0,001110011

←6
←2
6→
3→

+26 x 1,01000111001
-22 x 1,11000011
+2-6 x 1,11001
-2-3 x 1,110011 54
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Εφόσον κανονικοποιηθεί ένας αριθµός
αποθηκεύονται µόνο τρεις πληροφορίες
σχετικά µε αυτόν:




το πρόσηµο
ο εκθέτης
το σηµαινόµενο (significand) τµήµα (τα µπιτ
που βρίσκονται δεξιά από την υποδιαστολή)
 Το πρώτο 1 δεν αποθηκεύεται για εξοικονόµιση
ενός σηµαντικού µπιτ
55

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Το πρόσηµο ενός αριθµού µπορεί να
αποθηκευτεί σε ένα µπιτ (0 ή 1)
Για την αποθήκευση του εκθέτη
χρησιµοποιείται
η
αναπαράσταση
πλεονάσµατος
Το σηµαινόµενο τµήµα αποθηκεύεται ως
µη προσηµασµένος ακέραιος.
56
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Πρότυπα IEEE



Μορφή Απλής Ακρίβειας (32 µπιτ)
Μορφή ∆ιπλής Ακρίβειας (64 µπιτ)

57

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Η διαδικασία για την αποθήκευση ενός
κανονικοποιηµένου
αριθµού
κινητής
υποδιαστολής στη µνήµη σε µορφή απλής
ακριβείας (single-precision format) έχει ως
εξής:






Αποθηκεύουµε το πρόσηµο ως 0 (θετικό) ή ως 1
(αρνητικό).
Αποθηκεύουµε τον εκθέτη (δύναµη του 2) σε
µορφή πλεονάσµατος του 127.
Αποθηκεύουµε το δεκαδικό µέρος ως µη
προσηµασµένο ακέραιο.

58
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Βρείτε
την
αναπαράσταση
κανονικοποιηµένου αριθµού

του

+ 26 × 1,01000111001

Λύση



Το πρόσηµο είναι θετικό και αναπαρίσταται ως 0.
Ο εκθέτης είναι 6. Αφού χρησιµοποιούµε
αναπαράσταση
πλεονάσµατος
του
127,
προσθέτουµε το 127 στο 6 και παίρνουµε 133.
Αυτό στο δυαδικό είναι 10000101.

59

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής


Το σηµαινόµενο τµήµα είναι 01000111001. Αν αυξήσουµε το
πλήθος των µπιτ σε 23 έχουµε ως αποτέλεσµα
01000111001000000000000.
 επειδή πρόκειται για κλασµατικό µέρος, δεν µπορούµε να

αγνοήσουµε το αριστερό 0. Αν αγνοήσουµε αυτό το 0 θα είναι
σαν να πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό µε το 2.
 προσθέτουµε επιπλέον µηδενικά στο δεξιό άκρο (και όχι στο
αριστερό), και πάλι επειδή πρόκειται για κλασµατικό µέρος. Η
προσθήκη µηδενικών στο δεξιό άκρο ενός κλασµατικού µέρους
δεν το επηρεάζει, αλλά η προσθήκη στο αριστερό άκρο
προκαλεί τη διαίρεση του αριθµού µε κάποια δύναµη του 2.



Ο αριθµός στη µνήµη καταλαµβάνει 32 µπιτ και έχει ως εξής:

πρόσηµο
0

εκθέτης
10000101

σηµαινόµενο τµήµα
01000111001000000000000

60
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Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Τα επόµενα βήµατα περιγράφουν τη διαδικασία που
χρησιµοποιείται για την ερµηνεία ενός αριθµού 32
µπιτ, αποθηκευµένου στη µνήµη µε τη µορφή
κινητής υποδιαστολής.










Το τελευταίο αριστερά µπιτ χρησιµοποιείται ως πρόσηµο.
Τα επόµενα 8 µπιτ µετατρέπονται στο δεκαδικό, και από το
αποτέλεσµα αφαιρείται το 127. Έτσι έχουµε τον εκθέτη.
Στα επόµενα 23 µπιτ προστίθεται το 1, καθώς και µια
υποδιαστολή. Τα επιπλέον 0 στα δεξιά µπορούν να
αγνοηθούν.
Η υποδιαστολή µεταφέρεται στη σωστή θέση µε τη χρήση
της τιµής του εκθέτη.
Το ακέραιο µέρος µετατρέπεται στο δεκαδικό σύστηµα.
Το κλασµατικό µέρος µετατρέπεται στο δεκαδικό σύστηµα.
Το ακέραιο και το κλασµατικό µέρος συνδυάζονται
61

Αναπαράσταση Κινητής
Υποδιαστολής
Ερµηνεύστε τον ακόλουθο αριθµό 32 µπιτ κινητής
υποδιαστολής:
Λύση







1 01111100 11001100000000000000000

Το τελευταίο αριστερά µπιτ είναι το πρόσηµο (–)
Τα επόµενα 8 µπιτ είναι 01111100, το οποίο στο δεκαδικό
είναι ο αριθµός 124. Αν αφαιρέσουµε 127 παίρνουµε τον
εκθέτη –3
Τα επόµενα 23 µπιτ αποτελούν το σηµαινόµενο τµήµα.
Αγνοώντας τα επιπλέον µηδενικά έχουµε ως αποτέλεσµα
110011.
Αφού προσθέσουµε το 1 στα αριστερά της υποδιαστολής, ο
κανονικοποιηµένος αριθµός στο δυαδικό έχει ως εξής:
-2-3 x 1,110011
62
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3.6 ∆εκαεξαδικός Συµβολισµός
Οι αριθµοί µπορούν να αναπαρασταθούν
σε ∆εκαεξαδικό συµβολισµό
Ένας αριθµός όπως ο 81,5625 µπορεί να
αναπαρασταθεί




στο πρότυπο IEEE ως
01000010101000111001000000000000
σε ∆εκαεξαδικό συµβολισµό ως x42A39000
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