
  :مقدمات

 مطرح شده است ياضيش ريداي پي که از ابتدايمي از مفاهياريبس. باشدي ميک رشته عمليوتر يعلوم کامپ

  .ش و محاسبات قرار گرفته استيوتر در بوته آزماي بنام علوم کامپيدير در رشته جدي سال اخ١٠٠در 

باشـند،   ي مـ  ي مـشکل در جهـان واقعـ       فته حل مسائل  يوتر ش يان علوم کامپ  ين گفت که دانشجو   يقيتوان به طور    يم

ک مـدل   يـ ازمنـد   يمـا ن  .  محاسبه کـرد   ي به صورت عمل   يد به نحو  يباشند را با  ي م ي که در جهان واقع    يمسائل نظر 

  .باشدين مدل شامل دو قسمت ميا. ميباشين امر مهم مي اي برايمحاسبات

   يافزارقسمت سخت .۱

  يافزار قسمت نرم.۲

ش فرض بر حـل     يافزار پ ک سخت يباشد با داشتن    يباشد قسمت دوم م   يمورد عالقه م  ن قسمت   ي ما در ا   يآنچه برا 

، يسـاز  برنامـه  يهـا م مانند زبـان   يباشيافزار م  از نرم  ييهااج به بسته  ي حل احت  يبرا. ميشوي معطوف م  مسئله يفور

م ارائـه  يپـرداز يمقـال مـ  ن يـ م آنچـه در ا يباشـ ي مياج طرح تئور  يافزارها احت ن نرم ي ا ي طراح يبرا. … لر و   يکامپا

  .باشديه مين نظري در ايمقدمات

، ي بـه مـدل بنـد   يم در ابتدا نگاه مختصريپردازيه به صورت مختصر مي و پا يم اصل يبه ارائه مفاه  نجا  يدر ا 

 يهـا وتريباشـد کـه شـالوده کامپ      ي مـ  (autamata)اول مفهوم اتوماتا    . ميپردازيوتر م يش و کاربرد کامپ   ينحوه نما 

  .باشديز ميک حافظه موقت نيد ابتدا شامل ينمايد مي را توليرد و خروجيپذي را ميباشد که ورودي ميتاليجيد

-ي مـ يسـاز  برنامهيها که در واقع همان ساختار زبانباشديم (formal language) ن مفهوم زبان فرماليدوم

  :باشديکه شامل دو قسمت م. باشد

  ها شانه. ۱



  .ها را در کنار هم منسجم کرده استن نشانهيه قرار گرفتن ا که نحوينيقوان .۲

تـابع،   ، مجموعـه، همچون ياضي ريم مقدماتيم که خواننده با مفاهيان قرار دادهيش فرض را بر ا  يجا پ نيدر ا 

سپس به  . باشد يره آشنا م  ي، مثال نقض و غ    ي اثبات ساختار  ،استقراء:  اثبات يهارابطه، نگاشت، گراف، درخت، روش    

 ، گرامر   (language)زبان  : ن سه مفهوم شامل   يم ا يپردازي م يساز برنامه يهاه زبان ي در نظر  يرائه سه مفهوم اصل   ا

(grammers) اتوماتا ، (automata) باشديم.  

م که بحث اتوماتا کـه در  هين نکته را تذکر ديز فقط قبل از شروع بحث الزم است ا    يدوست عز :  مهم يلي خ يلي خ *

ان هم با ي از دانشجويلي خيحت. ستي شناخته شده نيرستانيآموزان دب دانشيماً برايخواهد شد مستقن جا آورده يا

 يادي المپيهاال هر چند کوچک از سؤيد، بخشيد دي خواهياما همان طور که در مسائل آموزش. شونديآن آشنا نم

ن مبحث و يبودن ا) وتريط به علم کامپ مربويعني (يوترين مبحث هستند، علت آن هم فوق العاده کامپ       يمربوط به ا  

ا يم يکند مستقيک ميادها را تحريال المپ است که طراحان سؤيسينوتم و برنامهيمطالعه آن در مباحث محض الگور

  .يرستانيان ساده دبيال بدهند البته با بن مباحث هم سؤيم از ايرمستقيغ

ي ذهن شما و دريافت تسلط نسبي در   باز شدن دريچه با اين مباحث منجر بهشيشاپي شما پيياما واضح است آشنا

د اگـر   ي کن يست اما سع  ي ن ين بخش ضرورو  يچه مطالعه مطالب ا   شود اگر يه م يباشد لذا توص  ي م ي مسائل حل چنين 

ه يم و مقدمات اول   يبه خصوص مفاه  ( دينات آن را حل کن    ياد گرفته، تمر  ينجا را   يک بار مطالب ا   يد الاقل   يوقت داشت 

)… را 
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