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ՀԱՇՎՄԱՆՀԱՇՎՄԱՆՀԱՇՎՄԱՆՀԱՇՎՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ    
ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՌՌՌՌուզաննաուզաննաուզաննաուզաննա    

ԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյան    ՍՍՍՍուրենուրենուրենուրեն    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... ալգորիթմ, հաշվման համակարգ, օբյեկտային կողմնո-
րոշմամբ ծրագրավորում, մեթոդ, բազային դաս, ածանցյալ դաս: 

 
«Հաշվման համակարգ» ասելով հասկանում ենք սիմվոլների այն համա-

խումբը, որոնց միջոցով ներկայացվում են թվերը: «Հաշվման համակարգի հիմք» 
ասելով հասկանում ենք սիմվոլների այն քանակը, որոնց միջոցով ներկայացվում 
են թվերը տվյալ համակարգում: 

Այսօր ամբողջ աշխարհում առաջատար տեղ է գրավում հաշվման 10-ական 
համակարգը, որում թվերը ներկայացվում են 0,1,…,9 սիմվոլների՝ թվանշանների 
միջոցով: Սակայն հաշվման 10-ական համակարգը միանգամից չէ առաջատար 
տեղ գրավել աշխարհում: Տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում տարբեր 
ժողովուրդներ, ցեղեր օգտվել են հաշվման տարբեր համակարգերից: 

Հաշվման համակարգերը լինում են երկու տիպի՝ դիրքային և ոչ դիրքային: 
Հաշվման համակարգը կոչվում է դիրքային, եթե նրանում յուրաքանչյուր թվա-
նշանի արժեք կախված է թվում այդ թվանշանի զբաղեցրած դիրքից: Եթե p -ով 

նշանակենք համակարգի հիմքը, ապա p  հիմքով դիրքային համակարգում ցան-

կացած 011 aaaa kk L−  թիվ կարելի է ներկայացել հետևյալ տեսքով` 
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Մասնավորապեսч դիրքային հաշվման համակարգերի օրինակներ են 2, 8, 
10, 16 հիմքերով հաշվման համակարգերը: 

Ոչ դիրքային համակարգերը վերը նշված կանոնին չեն ենթարկվում, այդ իսկ 
պատճառով դրանց օգտագործումը մաթեմատիկայում նպատակահարմար չէ: Ոչ 
դիրքային համակարգի օրինակ է հաշվման հռոմեական համակարգը, որտեղ 
թվերը ներկայացվում են I(1), V(5), X(10), L(50), C(100), D(500) և M(1000) սիմվոլնե-
րի միջոցով [1, 7-11]:  

Այսօր մաթեմատիկայում և ինֆորմատիկայում օգտագործվում են հաշվման 
10-ական, 2-ական, 8-ական և 16-ական համակարգերը:  

Հաշվման 10-ական համակարգը ծագել է Հնդկաստանում, որը առաջինը 
նկատել են արաբները, գնահատել ինչպես հարկն է և ներմուծել այն Եվրոպա: Այդ 
է պատճառը, որ 0, 1, ... , 9 թվանշանները կոչվում են արաբական թվանշաններ:  

Հաշվման 2-ական համակարգում թվերը ներկայացվում են 0, 1 թվանշանների, 
8-ական համակարգում՝ 0, 1, ...,7 թվանշանների միջոցով, իսկ 16-ական համակար-
գում՝ 0, 1, ... ,9 թվանշանների և A, B, C, D, E, F սիմվոլների միջոցով: A, B, C, D, E, F 
սիմվոլներին համապատասխանում են, համապատասխանաբար, 10-ից 15 թվերը: 
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Ամենաքիչ սիմվոլներ պարունակող համակարգը հաշվման 2-ական համա-
կարգն է: Այն ծագել է Ավստրալիայում: Ընդհանրապես, որքան ցածր է համակար-
գի հիմքը, այնքան նույն թիվն ավելի շատ սիմվոլների միջոցով է ներկայացվում: 
Այդ առումով 2-ական համակարգը գտնվում է ամենավատ վիճակում: Օրինակч 
ցանկացած երկնիշ թիվ 10-ական համակարգում ներկայացվում է երկու սիմվոլի 
միջոցով, մինչդեռ 2-ական համակարգում, թվից կախված, այն ներկայացվում է 4, 
5, 6 և ավելի 0-երի և 1-երի միջոցով (1110=10112, 9010=10110102): Չնայած այս ամե-
նին, այն հանգամանքը, որ համակարգիչներում ինֆորմացիան ներկայացվում է 
2-ական համակարգով, ծածկում է այս համակարգի բոլոր թերությունները և այն 
դարձնում անփոխարինելի: Ասենք, որ համակարգիչներում մեծ թվերի, հասցենե-
րի ներկայացման ժամանակ օգտագործվում է նաև հաշվման 16-ական համա-
կարգը: 

Գործ ունենալով հաշվման տարբեր համակարգերի հետ, մարդը, բնականա-
բար, առնչվում է թիվը հաշվման մի համակարգից մեկ այլ համակարգի փոխա-
կերպելու խնդրի հետ: Գոյություն ունեն դրանց տարբեր ձևեր և մեթոդներ: Մաս-
նավորապեսч գոյություն ունեն 10-ական համակարգի ամբողջ և իրական թվերը 
ցանկացած այլ դիրքային համակարգի փոխակերպելու հայտնի ալգորիթմներ:  

10-ական համակարգի ցանկացած a թիվ հաշվման p  հիմքով համակար-

գով ներկայացնելու համար այդ թիվը այնքան պետք է բաժանել համակարգի հիմ-
քի՝ p -ի վրա, ֆիքսելով քանորդը և մնացորդը, մինչև որ քանորդը փոքր դառնա 

p -ից: Վերջում ստացված վերջին քանորդը և մնացորդները պետք է կցել իրար` 

վերջից սկիզբ հաջորդականությամբ: Դա կլինի a թվի ներկայացումը հաշվման 
p  համակարգով [1, 15-19]: 

Կոտորակային թիվը p  համակարգով ներկայացնելու համար այդ թվից 

նախ առանձնացվում են նրա ամբողջ և կոտորակային մասերը: Այնուհետև, ամ-
բողջ մասը ներկայացվում է p  համակարգով վերը նշված ալգորիթմով, իսկ կո-

տորակային մասը բազմապատկվում է համակարգի հիմքով՝ p -ով: Ստացված 

թվի ամբողջ մասը կլինի ստորակետից հետո առաջին թվանշանը: Այնուհետև 
ստացված թվի ամբող մասը դեն է նետվում և մնացած կոտորակային մասը կրկին 
բազմապատկվում p -ով: Ստացված թվի ամբողջ մասը կլինի ստորակետից 

հետո երկրորդ թվանշանը: Այս գործողությունը շարունակվում է այնքան, մինչև 
որ բազմապատկելուց հետո թվի կոտորակային մասում ստացվի զրո: Եթե թիվն 
այնպիսին է, որ բազմապատկման արդյունքում կոտորակային մասում զրո չի 
ստացվում, ապա պետք է օգտվել բազմապատկումների քանակը, կամ որ նույնն է՝ 

ստորակետից հետո նիշերի քանակը որոշող 10log pkL ⋅=  բանաձևից, որտեղ 

k -ն տրված թվի մեջ ստորակետից հետո եղած նիշերի քանակն է, իսկ p -ն՝ հա-

մակարգի հիմքը: 
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10-ական համակարգի ամբողջ և իրական թվերը այլ դիրքային
փոխակերպելու ալգորիթմների քայլերի հաջորդականությունն 
նալի լինելու համար այն ներկայացված է ուսուցողական 
միջոցով: 

Ծրագիրը կազմված է Microsoft ընկերության կողմից 
Framework ծրագրավորման միջավայրում աշխատող C# օբյեկտային
մամբ ժամանակակից ծրագրավորման լեզվով(Microsoft Visual C# 2010):

Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս 10-ական համակարգի
ամբողջ և իրական թիվ ներկայացնել հաշվման 2, 3, ..., 9 և 16 հիմքով
գերից ցանկացածով:  

Ծրագիրը կազմված է բազային և ածանցյալ դասերի միջոցով
ինչը հնարավորություն է տալիս ծրագրում ավելորդ կրկնություններից
փելու նպատակով, բազային դասում սահմանված մեթոդները հասանելի
ածանցված դասի մեթոդների համար: Իսկ այդպիսի կրկնություններ
մում կան, մասնավորապես՝ ամբողջ թվի և կոտորակային թվի
թարգմանությունը կատարվում է նույն ալգորիթմով: 

Ծրագրի աշխատանքային էջը բացվում է հաղորդագրությամբ
է, որ ծրագիրը պատրաստ է 10-ական համակարգի կամայական
նել 2, 3, ... ,9 և 16 հիմքով համակարգերից ցանկացածով: Նկար
ծրագրի ընդհանուր աշխատանքից մի դրվագ, որի վրա երևում է 
րի պատուհանը:  

 
ՆկՆկՆկՆկ. 1. . 1. . 1. . 1. ԴրվագԴրվագԴրվագԴրվագ    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային    միջավայրիցմիջավայրիցմիջավայրիցմիջավայրից    
    

դիրքային համակարգի 
 առավել հասկա-
 բնույթի ծրագրի 

 ստեղծված. NET 
օբյեկտային կողմնորոշ-
ual C# 2010): 

համակարգի կամայական 
հիմքով համակար-

միջոցով [2, 329-350], 
կրկնություններից խուսա-

հասանելի դարձնել 
կրկնություններ ալգորիթ-

թվի ամբողջ մասի 

հաղորդագրությամբ, որը հուշում 
կամայական թիվ ներկայաց-

Նկար 1-ում բերված է 
 նաև արդյունքնե-
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Ծրագրում բոլոր հաղորդագրությունները տրված են ռուսերեն
գիրը նախ պահանջում է ներմուծել որևէ ամբողջ թիվ, այնուհետև՝
հիմքը, որով պետք է ներկայացվի թիվը: Պետք է նշել, որ ծրագիրը
կարգի հիմք, չի ընդունի 2, 3, ... , 9, 16 թվերից բացի որևէ այլ թիվ: 
քագրումից հետո երևում են մուտքագրված թիվը տրված համակարգով
յացնելու բոլոր քայլերը, այսինքն՝ բաժանման արդյունքում ստացվող
նորդները և մնացորդները: Վերջում հաղորդագրության միջոցով
նաև վերջնական արդյունքը: Նշենք, որ պատկերավոր լինելու 
ղորդագրությունները տրված են սև, թվերը՝ կապույտ, իսկ 
ստացված մնացորդները և վերջնական արդյունքները՝ կարմիր գույնով

Հաջորդ քայլում ծրագիրը պահանջում է ներմուծել իրական
կարգի հիմքը, որով պետք է ներկայացվի թիվը: Տվյալների ներմուծումից
առանձին-առանձին ցույց են տրվում, թե ինչպես են այդ թվի ամբողջ
կային մասերը ներկայացվում տվյալ համակարգով: Այստեղ նույնպես
և բազմապատկման արյունքում ստացվող այն բոլոր թվերը, 
կազմվի վերջնական արդյունքը, տրված են կարմիր գույնով: Ծրագրի
քի երկու տարբեր դրվագ բերված է նկար 2-ում և նկար 3-ում:  

 

 
ՆկՆկՆկՆկ. 2. . 2. . 2. . 2. ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    պատուհանպատուհանպատուհանպատուհան    
 
 
 

ռուսերեն լեզվով: Ծրա-
այնուհետև՝ համակարգի 
ծրագիրը, որպես համա-

: Տվյալների մուտ-
համակարգով ներկա-
ստացվող բոլոր քա-

միջոցով ներկայացվում է 
 նպատակով հա-
 բաժանումներից 
գույնով: 

իրական թիվ և համա-
ներմուծումից հետո 
ամբողջ և կոտորա-

նույնպես բաժանման 
, որոնցից պետք է 

Ծրագրի աշխատան-



– 110 – 
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Պետք է նշել, որ ծրագրի աշխատանքը շարունակական է, 

կոճակի սեղմումով, առանց ծրագրի ընդհատման, մաքրվում է արդյունքների
և ծրագիրը պատրաստ է նույն խնդիրը լուծել այլ տվյալների համար
խատանքը կարելի է ընդհատել «Esc» կոճակի սեղմումով միայն: 

Ծրագիրն ունի ուսուցողական բնույթ և օգտագործում է C# 
ածանցված դասերի և դրանց մեթոդների հետ աշխատելու լավագույն
րությունները:  

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Фомин С. В. – «Системы счисления», М, Наука, 1975, 48 стр. 
2. Шилдт Г. – «C# 4.0 полное руководство», М, Вильямс, 2011, 1056 стр.

 
    

, այսինքն՝ «Enter» 
արդյունքների էջը, 

համար: Ծրագրի աշ-
 

C# լեզվում բազային, 
լավագույն հնարավո-

, М, Вильямс, 2011, 1056 стр. 
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Статья посвещена изучению системы счисления как способа записи чисел с 
помощью заданного набора специальных знаков. Она дает общее представление о 
позиционных и непозиционных систем счисления. Цель статьи познакомить с 
алгоритмами перевода десятичных чисел в другие системы счисления. 

Закреплению материала способствует специально составленная программа, 
цель которой познакомить с правилами перевода целых и дробных чисел из 
десятичной системы счисления в другую систему и воспитать творческий интерес 
к теме через информационные технологии. 

Программа составлена на обьектно-ориентированном языке C# созданным 
корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010). 
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Key words:Key words:Key words:Key words: Algoritm, numeral system, object-oriented language, method, the base 
class, derived class. 

This article is dedicated to the study of numeral systems as a way of writing 
numbers 

 with a predetermined set of special characters. It gives an overview understanding 
of the positional and non-positional numeral systems. The purpose of the article is to 
introduce the conversion algorithm of decimal numbers to other numeral systems.  

Specially designed program contributes to the consolidation of the material, the 
purpose of which is to familiarize with the conversion rules of whole and fractional 
numbers in the decimal number system to other numeral system and nurture creative 
interest in the subject through information technology. 

The program is written in object-oriented language C# created by Microsoft 
corporation(Microsoft Visual C# 2010). 

  


