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 هدف درس:

ها ها از لحاظ پیچیدگی محاسباتی و در نهایت یادگیری روشها و ماشینبندی های زبانهای متناظر آنها، دستهها و ماشینآشنایی با زبان

 اند.   و اصولی که برای نوشتن کامپایلرها الزم

 

 

 آموزشی :فعالیتهای  

 آموزش مباحث نظری درس 

 ارائه نمونه های کاربردی درس

 پروژه عملی)پروژه پایان ترم(
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 جدول زمانبندی ارائه مطالب  

 جلسه 

 مدت زمان ) ساعت (

 منابع مکمل درس نحوه ارزیابی شیوه تدریس سرفصل درس 

 ساعت            3   جلسه اول     

      

 تعریف رسمی  اتوماتای متناهی قطعی

 ارائه مثال و تمرین

  آزمون

 ساعت            3جلسه دوم       

 

 تعریف رسمی  اتوماتای متناهی غیر قطعی 

 ارائه مثال و تمرین

  آزمون

    ساعت         3      سوم جلسه

 

اتوماتای متناهی غیر قطعی 

 با حرکات اپسیلونی

 تعریف رسمی 

 ارائه مثال و تمرین

  آزمون



  ساعت       3   چهارم  جلسه

   

تبدیل ماشین های نوع دوم 

 و سوم به نوع اول

  آزمون ارائه مثال و تمرین

    ساعت       3      پنجم جلسه

   

 تعریف رسمی  عبارت منظم

 ارائه مثال و تمرین

  آزمون

   مطالب ارائه زمانبندی جدولادامه 

 جلسه 

 مدت زمان ) ساعت (

 منابع مکمل درس نحوه ارزیابی شیوه تدریس سرفصل درس 

 ساعت     3        جلسه ششم

  

های متاهی هم ارزی ماشین

 و عبارت منظم

  آزمون الگوریتم، مثال و تمرین

    ساعت  3        هفتم جلسه

   

لم تزریق برای اثبات نامنظم 

 بودن یک زبان

  آزمون مثال و تمرین

 ساعت  3جلسه هشتم       

 

ای زبانهای خواص مجموعه

 منظم

  آزمون اثبات بسته بودن   

 ساعت   3جلسه نهم          

 

  آزمون تعریف رسمی و مثال های مستقل از متنزبان

 ساعت  3جلسه دهم          

 

تعریف رسمی و مثال و  گرامرهای مستقل از متن

 تمرین

  آزمون

 ساعت  3جلسه یازدهم       

 

گرامرهای خطی و خطی 

 چپ و راست

 فرم های نرمال گرامرها  

تعریف رسمی و مثال و 

 تمرین

  آزمون

 ساعت   3جلسه دوازدهم        

 

های هم ارزی ماشین

های مستقل ای و زبانپشته

 متناز 

  آزمون مثال و تمرین

 ساعت  3جلسه سیزدهم         

 

اثبات غیر مستقل از متن 

 بودن یک زبان

  آزمون مفهوم، مثال و تمرین

 ساعت   3جلسه چهاردهم       

 

و  های مستقل از متنزبان

 ایاعمال مجموعه

بررسی بسته بودن تحت این 

 اعمال

  آزمون

 ساعت   3جلسه پانزدهم          

 

  آزمون مفهوم و تشریح آن ماشین تورینگ

 ساعت    3جلسه شانزدهم     

 

های طراحی  ماشین

 تورینگ

  آزمون مثال و تمرین

 


