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:منبع

انظریه زبانها و ماشینه: نام کتاب•

مهندس بابک سلیمی، : مترجم•

مهندس مجتبی پورمحقق

پیترلینز: نویسنده•
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:سرفصل
مقدمه اي بر نظریه محاسبات •
آتاماتاي محدود•
pushdownآتاماتاي •
ماشین تورینگ•
انواع گرامرها و زبانها•
تقسیم بندي چومسکی•
ارتباط میان زبانها و ماشینها و •

قضایاي مربوطه
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نظریه زبانها و ماشینها
Formal Languages & Automata
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مقدمات ریاضی 

نظریه مجموعه ها

توابع و روابط گراف ها

درخت

2و1جلسه 
درس نظریه زبانها و  ماشینهاپیش نیاز بیان 
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:مقدمات ریاضی و نظریه مجموعه ها

مباحث پیش نیاز

گروه نامرتبی از اشیا

مجموعه 

{0,1,a}N={1,2,3,…}

:عضویت و عدم عضویت

:بیان ریاضی مجموعه

:اجتماع، اشتراك و تفاضل
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:مقدمات ریاضی و نظریه مجموعه ها

مباحث پیش نیاز

مجموعه 

:متمم

{}:مجموعه تهی یا پوچ
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:مقدمات ریاضی و نظریه مجموعه ها

مباحث پیش نیاز

مجموعه 

:کاردینالیتی
.نمایش داده میشود|S|که با Sتعداداعضاي مجموعه 

:زیرمجموعه

:زیرمجموعه سره

A={1,2,3,4,5}:مجموعه متناهی و نامتناهی :   مجموعه متناهی      کاردینالیتی مجموعه محدود
A={1,2,3,...} :   نامحدودکاردینالیتی مجموعه نامتناهی      مجموعه 
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:مقدمات ریاضی و نظریه مجموعه ها

مباحث پیش نیاز

مجموعه 

:مجموعه توانی
2nعضويnمجموعه تمام زیر مجموعه هاي یک مجموعه

:مثال
:، مجموعه توانی آن به صورت زیر استS={a,b,c}اگر 

2S ={Ǿ,{a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c}}

3
0

3
1

3
2

3
3
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مباحث پیش نیاز

:رابطه و تابع

(…,a1,a2,a3)گروه مرتبی از اشیا:دنباله

(a1,a2)زوج هاي مرتبمجموعه اي از :حاصلضرب دکارتی

.را بنویسیدB={x,y,z}و A={5,7}حاصلضرب کارتزین دو مجموعه :تمرین

هر زیرمجموعه از حاصلضرب دکارتی چند مجموعه:رابطه

.رابطه گویندآن بردهر زوج مرتب در رابطه دوم به عناصر آن رابطه و دامنهبه عناصر اول هر زوج مرتب در رابطه 
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مباحث پیش نیاز

:رابطه و تابع

.نگاشت شودyیک عنصر فقط و فقط xبه هر عنصر :تابع

نمایش

:تمرین

تابع

تابع تام

1-1تابع 

تابع پوشا 11



مباحث پیش نیاز

:رابطه و تابع

Oبراي تخمین زمان اجراي یک الگوریتم و میزان پیچیدي:ارزیابی الگوریتم o θ Ω ω نمادهاي مجانبی

براي نشان دادن رابطه میان تعداد داده ها و میزان دستورات محاسباتی الزم براي حل مسأله: بزرگOنماد 
.حالتبدترین با استفاده از آن الگوریتم در

میزان دستورات محاسباتی در بدترین حالت متناسب تعداد ورودي هاي الگوریتم  A ،O(n)مرتبه الگوریتم 

:مجموعه ها

.پذیراستشمارش : متناهی

:نامتناهی

تناظر یک به یک و پوشا بین اعضاي مجموعه با ): شمارا(شمارش پذیر
هر زیر مجموعه دلخواهی از اعداد طبیعی

شمارش ناپذیر

{1,3,5,…}

{1,2,3,…}



:گراف ها و درخت ها

مباحث پیش نیاز

گراف

:دارگراف جهت گراف و 

تعداد یالهاي متصل به یک رأس: درجه رئوس

.رئوس و یال ها هر دو می توانند برچسب گیرند: گراف برچسب دار
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:گراف ها و درخت ها

مباحث پیش نیاز

درخت
: درخت

پدر

فرزند
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موفق باشید
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