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 .תגיעו לשם דרך האתר. יש לעשות רגיסטרציה לקורס! חשוב מאוד

 

באתר כבר מפורסם . 20% תרגילים גדולים שיחדיו יהוו מגן של 4- תרגילים קטנים ו8 יהיו ורסבק

 .-2את התרגילים יש להגיש ברוס . תרגיל ראשון

 

* * * * * * * 

 

המערכת הספרתית שאנחנו חושבים . זו מכונה שיודעת לעבד מידע דיסקרטי? מה זה מערכת ספרתית

 לרוע .טלפונים סלולריים ועוד, מחשבונים: ות ספרתיות רבות אחרותל יש גם מערכבא, עליה היא מחשב

אז אנחנו צריכים לחשבו איך להעביר אותו למערכת , רוב המדע שאנחנו מתעסקים בו הוא רציף, המזל

בקורס נראה איך מתכננים מערכות כאלה ונרד כמעט עד . הספרתית בצורה בדידה שתשמר את כל המידע

 .המדויק של הקורס מופיע באתרהסילבוס . רמת החומרה

 

אנחנו נדבר על מערכות ספרתיות שיש להן בדיוק שני . היום מממשים מערכות ספרתיות בעזרת מחשבים

אז .  פירושו שאין0 פירושו שיש מתח ואילו 1. י סיביות"נייצד מצבים אלה ע. יש מתח ואין מתח: מצבים

לכל עצם בעולם שלו נקצה ?  אבל איך נעשה את זה.אנחנו מייצגים את המידע שלנו באופן בינארי

למעשה מדובר בטבלה של . וככה נוכל לייצג את כל המידע, והיא כמובן ייחודית לו, מחרוזת של סיביות

עדיף שבייצוג , ובכלל. י כלל מסוים"אם יש כמות אינסופית של מידע ניתן לתת עת הערכים ע. ערכים

 .כך היא הייצוג הבינארי הרגיל שאנחנו מכירים של מספרים שלמיםדוגמה טובה ל... שלנו יהיה היגיון

 

. לפעמים יכולה להיות טעות בשידור או בקליטה. נניח שיש לנו מערכת ספרתית שמשדרת וקולטת מידע

נניח , למשל. אז חשוב שתהיה לנו אפשרות לזהות מתי קרתה טעות כדי שנוכל לבקש שידור חוזר

שתאמר אם מספר האחרים במה " זוגיות"כל להוסיף למידע שלנו סיבית נו. שמשדרים רצף של סיביות

אם יש חוסר התאמה בין מה שנקלט לבין סיבית הזוגיות נוכל לזהות , כך. ששידרנו הוא זוגי או איזוגי

אם היה מספר איזוגי של שגיאות לא נזהה את הטעות כי . שידורים שבהן קרה מספר איזוגי של שגיאות

 .המידע נשמרתאז הזוגיות של 
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