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Det binære talsystem
Computere benytter et specielt talsystem kaldet det binære talsystem (nogle gange omtalt som
totalssystemet eller Base 2). Talsystemet ser noget anderledes ud end vores titalssystem
(decimalsystemet), men egner sig rigtig godt til computere, fordi det kun består af nuller og ettaller.
Disse værdier kan håndteres af elektroniske kredsløb via små komponenter, som enten kan være
tændt (ladet op) eller slukket (afladet). Binære tal kan således både opbevares og transporteres rundt
i computeren som elektroniske signaler.
Binære data kan også gemmes på en traditionel harddisk ved at magnetisere bittesmå områder på
diskens overflade, så hvert område på disken kan repræsentere en nul- eller et-værdi, eller skrives
direkte til flash memory (eksempelvis USB-sticks eller SSD-diske).
Det binære talsystem er opbygget således, at man læser værdier (0 eller 1) fra højre mod venstre.
Den første (yderste højre) værdi repræsenterer enerne i vores titalssystem, den næste værdi toerne,
den tredje firerne og så videre – hver plads mod venstre svarer til det dobbelte af den forrige værdi.
Hver enkelt værdi kaldes en bit, og sammensætter man eksempelvis otte bit kan man således
repræsentere et heltal mellem nul og 255 (eller i alt 256 værdier). Her er et par eksempler på,
hvordan en binær værdi konverteres til en decimal værdi.

Binære værdier.

Bemærk at en decimal værdi kan beregnes ved at sammenlægge de decimale værdier for hver
position, der indeholder en ener (tændt bit). Den binære værdi 101 kan således konverteres til 5 ved
beregningen 4 + 0 + 1.
Som det fremgår, kan man altså ved hjælp af 8 bit repræsentere en værdi mellem 0 og 255, men
man kan også vælge at bruge den yderste venstre bit (kaldes en fortegnsbit eller sign bit) til at vise,
om der er tale om et positivt (værdien 0) eller negativt (værdien 1) tal. Således kan man bruge de 8
bit til at repræsentere en decimal værdi mellem -127 og 128. Hvis man benytter mere end otte bit,

kan man repræsentere et langt større heltal – eksempelvis kan man med 16 bit arbejde med heltal fra
0 til 65.535 eller -32.768 til 32.767.
Hvis man skal repræsentere reelle tal (kommatal) i det binære talsystem, bruger man typisk en
standard kaldet floating-point (flydende komma). Ved hjælp af floating point kan man enten
repræsentere meget store tal med få decimaler eller meget små tal med mange decimaler. Hvor
præcist, man ønsker tallet, kan kontrolleres af antallet af bit, der benyttes, og det er faktisk en af de
helt store faldgruber inden for programmering – hvis man benytter for få bit til at gemme et reelt tal,
kan det få uheldige konsekvenser, fordi et tal kan risikere at blive afrundet af computeren.
Ligesom i vores titalssystem kan man foretage forskellige typer af beregninger som addition,
subtraktion, multiplikation og division, men fordi det binære talsystem består af nuller og ettere,
kan beregninger nemt og meget hurtigt klares af elektroniske kredsløb. Eksempelvis kan en binær
addition ske ved at benytte menter som i titalssystemet:

Sammenlægning af binære værdier.

Reglerne ved binær addition er simple: 0+0=0, 1+0=1, 0+1=1 og 1+1=1 samt 1 i mente. Et andet
eksempel på en simpel binær beregning er at multiplicere et tal med 2: her flyttes alle bit blot en
plads til venstre. I efterfølgende eksempel ganges 10 med 2:

Multiplikation af binære værdier.

Du behøver ikke sætte dig yderligere ind i binær matematik, men blot være bevidst om, at man med
elektroniske kredsløb og det binære talsystem kan foretage beregninger – og at det med dagens
computere kan foregå ufatteligt hurtigt. En af fordelene ved at benytte et nyere højniveau
programmeringssprog er jo netop, at man ikke behøver tænke binært. Men derfor er det vigtigt at
vide lidt om, hvad der sker under motorhjelmen.

Det hexadecimale talsystem
I visse situationer vil man gerne kunne vise en binær værdi på en anden måde end ettere og nuller –
det gælder eksempelvis visse basale programmeringssprog som eksempelvis maskinsprog
(Assembler). Hvis man skulle angive en 32 bit værdi, ville koden blive alt for kompleks og
uoverskuelig. Derfor bruger man ofte i stedet det hexadecimale talsystem (kaldes også base 16).
I det hexadecimale talsystem har man bibeholdt værdierne 0-9, mens man har erstattet 10, 11, 12,
13, 14 og 15 med A, B, C, D, E, F:

Det hexadecimale talsystem.

Systemet fungerer ved at opdele den binære værdi i grupper af fire bit, der kan have værdien 0
(0000 binært) til 15 (1111 binært), og erstatte hver gruppe med en hexadecimal værdi (fra 0 til F).
Eksempelvis kan decimalværdien 125 angives som 7D:

I moderne programmeringssprog støder man tit på hexadecimale værdier og de har typisk et foraneller bagvedstillet specielt tegn som eksempelvis #1ED8, $1ED8 eller 1ED8h. Hexadecimale
værdier benyttes også mange andre steder som eksempelvis i en URL, hvor specielle tegn angives i
hexadecimal eller til at angive farver i HTML og CSS.

Tegntabeller
Computere arbejder med binære tal og kan derfor ikke som udgangspunk håndtere tegn og
bogstaver. Derfor opfandt man allerede i 1960’erne en tegntabel kaldet ASCII (American Standard
Code for Information Interchange) som stadig (dog i en udvidet version) benyttes som standard for,
hvordan man kan repræsentere tegn med tal. I tabellen findes 128 tegn (7 bit) bestående af
kontrolkarakterer, bogstaver, tal og specialtegn. Der er ingen grund til at nævne hele tabellen her den kan hurtig findes på nettet ved en søgning – men de mest interessante elementer i tabellen er
som følger:

For at spare lidt plads i tabellen er der kun nævnt de første fire tegn i en typisk række (tal, store bogstaver
og små bogstaver) – tegnene fortsætter i den forventede rækkefølge…

ACSII er oprindelig fra USA, og man kan derfor kun finde bogstaverne fra a-z. Derfor findes der
flere andre standarder, som udvider ACSII. Den mest kendte er Unicode, hvor alle bogstaver fra alle
sprog i verden er repræsenteret, men da der findes en del tegn er Unicode suppleret med forskellige
typer af indkodninger for at spare mest mulig plads. De mest kendte herhjemme er UTF8 (8 bit) og
UTF16 (16 bit). UTF er en forkortelse for Unicode Transfer Format. For yderligere information om
Unicode og UTF henvises til http://unicode.org.

Konklusion: En computers informationer består af ettaller og nuller, i daglig tale også kaldt bit. Otte bit bliver til en
Byte. Når du nu har den grundlæggende forståelse, for hvordan ASCII tegntabellen hænger sammen med de mest
gænge talsystemer, så kan vi begynde at kigge på hvordan disse data kan bruges til at skjule et koordinat.
Vi starter med en af de nemme opgaver, en cache med koordinatet synligt i binært format, nemlig Talsystem #2
Binær/Grundtal 2 http://coord.info/GC33W85

Prøv om du kan løse den uden hjælpemidler, da det vil give dig den bedste træning.
Talsystem #1 – Romertal http://coord.info/GC33W8G
Talsystem #3 – Oktal/Grundtal 8 http://coord.info/GC33W7Z
Talsystem #4 – Urnemarkskultur http://coord.info/GC33W7N
Talsystem #5 – Hex/Grundtal http://coord.info/GC33W7A
Talsystem #6 – Vigesimal/Grundtal 20 http://coord.info/GC33W73
Talsystem #7 – NDOM 6-talssystem/Grundtal 6 http://coord.info/GC33W6M
Talsystem #8 – Seksagesimal/Grundtal 60 http://coord.info/GC33W67
Nåede du hertil, så er du klar til næste skridt, og det er alle de muligheder der ligger i kryptering af
ovenstående værdier, f.eks. rotationer, farvekoder, mystiske fonte med mere.
Et godt værktøj til disse forskellig artede opgaver er GCC app’en til android, jeg ved ikke hvad den evt.
måtte hedde til Iphone.

Andre nyttige værktøjer kan findes på:
http://www.convertworld.com/da/tal/ En super god konverteringsside.
http://cryptii.com/select/binary Kryptering imellem forskellige formater
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numbers_in_various_languages Tal på mange sprog
http://dk-titan.dk/ DK Titans side, fyldt med værktøjer
https://www.google.dk Verdens bedste søgemaskine
http://www.angio.net/pi/bigpi.cgi Hjælpeprogram til pi
http://ezgif.com/split Split en .GIF fil op i enkelte frames

