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 .1معلومات أساسية:
اسم المقرر

أوتومات ولغات صورية

رمز المقرر

BAU501

عدد وحدات التواصل النظرية*

8*2

عدد وحدات التواصل العملية**

8

عدد المذاكرات***

2

عدد االمتحانات***

1

ساعات الجهد الدراسي المقابلة للتواصل النظري

48

ساعات الجهد الدراسي المقابلة للتواصل العملي

24

عدد الساعات المعتمدة

5

*يقصددد بوحدددة التواصددل النظددري المحاق درات التقديميددة التددي الددمل المحاق درة المسددجلة ومددداها  )1.5سددا والمحتددو
المطور التفاعلي ومداه  )1.5سا.
ّ
**يقصددد بوحدددة التواصددل العملددي المحاق درة التفاعليددة التزامنيددة) التددي يجريهددا المدددرق ددي الددزم الح يقددي للص د
اال تراقي ومداها ساعة ونص .
***مدة المذاكرة الواحدة نص

ساعة ،أما مدة االمتحان النهائي ساعتان.

مالحظة:

عدد وحدات التواصل النظرية يساوي قع

عدد الفصول ي الحالة العامة التي ال يتطلب حجم الفصل يها أكثددر مد

وحدة للجلسة المسجلة ،ووحدة للمحتو المطور التفاعلي) .بينمددا يصدددد عدددد وحدددات التواصددل أكعددر مد قددع

عدددد

الفصول ي الحالة التي يتطلب حجم الفصل أكثر م وحدة اواصل .وانطعق هذه المالحظة علددع عدددد وحدددات التواصددل

العملية التي اساوي ي الحالة العامة عدد الفصول.

 .2المقررات المطلوب دراستها قعل المقرر مداشرًة:
المقرر

الرمز

الرياضيات المتقطعة

BDM501

بنى المعطيات والخوارزميات ()1

BDA501
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المقرر:
 .3أهداف
ّ

ُيعتبر مقرر "أوتومات ولغات صورية" من المـوا اساااـية فـي معـارم المهنـمع المعلومـاتي العمليـة والتـي
اتسمح للطالب بالتعرم على أنواع اللغات وبناء آالت أتومات لها.
اء اللغـات
تتحمث الما ة بشكل عام عن اللغات الصورية والتي تشـمل مميـا اللغـات التـي نتعامـل معهـاً اـو ت
الطبيعيــة (والتــي ال نقــوم بم اراــة النمــا التــي توصــفها فــي ما تنــا بالتفصــيل) أو لغــات البرمجــة التــي نقــوم
التـي توصـفها (استومـات) بشـيء

بااتخمامها لبناء برامجناً ولكن الما ة تعالج مفاهيم هذه اللغـات والنمـا

من التبسيط و لك سنها تعتبر مقمم تة لموا أخرى أعقم وأهم مثل المترممات في السنوات العليا.

تتألف الما ة من المواضيا والمفر ات التالية:

• مقممة حول اسبجميات واللغات وأهم التصنيفات التي تخضا لها اللغات الصورية.
• اللغات المنتظمة وخصائصها:

▪ استومات المنتهي الحتمي ).Deterministic Finite Automata (DFA
▪ استومات المنتهي الالحتمي .Non-Deterministic F.A.
▪ التعابير المنتظمة .Regular Expressions

• اللغــات خــار الســيا  :وهــي لغــات أوثــر مــموالت وأواــا مــن اللغــات المنتظمــةً وتضــم أيضـات اللغــات

المنتظمةً وهذه اللغات تستخمم بشكل أاااي من أمل وضـا القواعـم اساااـية للمتـرمم فـي لغـات

البرمجةً وتشمل هذه اللغات الموضوعات الجزئية التالية:
▪ القواعم الخار السيا .Context Free Grammars
▪ االمتقا اليميني واليساري .Derivation

▪ مجرة االمتقا ً القواعم الغامضةً وتبسيط القواعم خار السيا .
▪ الصيغة المعيارية لتشومسكي .Chomsky Normal Form
▪ نمو

استومات بمكمع  :Pushdown Automataوهذا استومات ينمـذ ويوصـف لغـة مـا

خــار الســيا ً كمــا كــاف لــمينا فــي اللغــات المنتظمــة نمــو
هنا يومم هذا استومات.
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المحصالت):
المرجوة
التعليمية
 .4النتائج
ّ
ّ
ّ
عنم انتهاء المقرر يتومب على الطالب:

• تعلم أااايات اللغات المنتظمة وخواصها
• تصميم وبناء نما

استومات المنتهية بأنواعها

• اوتساب مهارة توصيف اللغات المنتظمة بكافة أنواع نما

استومات المنتهية

• تعلم آلية قبول السلة ضمن أتومات منتهي
• تعلم التكافؤ بين اللغات المنتظمة وأنواع استومات المنتهي

• اوتساب مهارة اختصار أي أتومات منتهي إلى أتومات منتهي أصغري
• تعلم أااايات القواعم خار السيا
• تعلم آليات االمتقا وقبول السة
• تصميم وبناء نمو

أتومات بمكمع

• اوتساب مهارة توصيف اللغات خار السيا بنمو

أتومات بمكمع

• تعلم طر تبسيط اللغات خار السيا للصيغ المعيارية مثل صيغة تشومسكي
• تعلم آليات وخوارزميات قبول السة الى لغة ما خار السيا
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 .5اقييم النتائج:
نمط التقييم
رقم
الفصل

محتو
عنوان الفصل

النتائج المرجوة

مطور
افاعلي
ومحاقرات
مسجلة

مقممة في
CH1

اسوتومات
واللغات

الصورية
CH2

CH3

نمو

أوتومات

منته حتمي
نمو

أوتومات

منته ال حتمي

التكافؤ بين أنواع
CH4

اسوتومات
والتعابير
المنتظمة

CH5

خواص اللغات
المنتظمة

عملي
(افاعل ي
الجلسات
المتزامنة)

االمتحان
النهائي*/
المذاكرات**

عروض
ومقابالت***

اقارير***

فهم-تحليل-

إتقاف اس وات

√

√

√

√

√

والتطبيق
فهم-تحليل-
إتقاف اس وات

√

√

√

√

√

والتطبيق

فهم-تحليل-
إتقاف اس وات

√

√

√

√

√

والتطبيق
فهم-تحليل-

إتقاف اس وات

√

√

√

√

√

والتطبيق
فهم-تحليل-
إتقاف اس وات

√

والتطبيق
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النمو
CH6

القواعمي خار

√

√

√

√

√

√

السيا
صيغة
CH7

تشومسكي

√

√

√

√

√

√

المعيارية
CH8

اسوتومات ات

المكمع PDA

√

√

√

√

√

*ي َّنفذ االمتحاف النهائي وممته ااعتاف مرة واحمة في ملسة خاصة لكل مقرر آخر الفصل المرااي.
ُ

**اُ َّ
كل منها نص
نفذ المذاكرات ومدة ٌ
الجلسات التزامنية.

ساعة بمعدل مرة واحدة كل ثالثة أو أربعة محاقرات علددع امتددداد الفصددل ددالل

*** ُا َّ
نف دذ العددروض والمقددابالت والتقددارير بمعدددل م درة واحدددة كددل ثالثددة أو أربعددة محاق درات علددع امتددداد الفصددل ددالل
الجلسات التزامنية.
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 .6مفردات المقرر:

رقم الفصل

عنوان الفصل

مقممة في
CH1

اسوتومات
واللغات

الصورية

محتو الفصل الفقرات الرئيسية)

عدد الوحدات

عدد الوحدات

التدريسية

التدريسية العملية

النظرية

نلاط ازامني)

 .1مقممة :اسبجميةً اللغة
 .2العمليات على اللغات

 .3انتماء السة محارم ما إلى لغة معينة

5

2

 .4التعابير المنتظمة

 .5تمارين تعابير منتظمة
 .1اسوتومات المنتهي

CH2

نمو

أوتومات  .2اسوتومات المنتهي الحتمي

منته حتمي

 .3قبول السلة وقبول لغة

4

2

 .4تمارين أوتومات منته حتمي
 .1أوتومات منته الحتمي
 .2قبول السلة وقبول لغة
CH3

نمو

أوتومات

منته ال حتمي

 .3تحويل أوتومات منته الحتمي إلى أوتومات منته
حتمي

5

2

 .4تمارين أوتومات منته الحتمي

 .5تمرين تحويل من أوتومات منته الحتمي إلى أوتومات
منته حتمي
التكافؤ بين أنواع
CH4

اسوتومات
والتعابير

المنتظمة

 .1التكافؤ بين أنواع اسوتومات والتعابير المنتظمة
 .2تحويل تعبير منتظم إلى أوتومات منته الحتمي
 .3تحويل أوتومات منته إلى تعبير منتظم
 .4اسوتومات المنتهي الحتمي اسصغري

 .5تمرين أوتومات منتهي حتمي أصغري
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CH5

خواص اللغات
المنتظمة

Syrian Virtual University
 .1خواص اللغات المنتظمة
 .2خوارزميات اتخا القرار للغات المنتظمة

3

1

 .3توطئة الضخ

 .1القواعم خار السيا
 .2وتابة نمو
CH6

النمو

القواعمي خار
السيا

قواعمي لتوليم لغة محم ة

 .3معرفة اللغة التي يولمها نمو
 .4االمتقا

قواعمي

7

3

 .5الغموض
 .6خصائص اللغات خار السيا

 .7خوارزميات اتخا القرار للغات خار السيا
CH7

صيغة
تشومسكي
المعيارية

CH8

 .1اختصار قواعم  −
 .2اختصار القواعم اسحا ية
 .3اختصار الرموز العميمة الفائمة

4

2

 .4القواعم الثنائية

اسوتومات ات  .1اسوتومات ات المكمع
المكمع  .2 PDAتحويل من  CFGإلى PDA
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 .7القسم العملي:
• أدوات ومختعرات القسم العملي:
اوصيفها

إسم األداة

• اوزيع العملي علع صول المقرر:
أنماط المهام

الفصل

 تمارين
 وظائف
CH1

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا
 تجارب
☐ أخرى

 تمارين

 وظائف
CH2

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا

 تجارب
☐ أخرى
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 تمارين
 وظائف
CH3

 حلقات بحث
☐ مشاريا
 تجارب
☐ أخرى

 تمارين
 وظائف
CH4

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا
 تجارب
☐ أخرى

 تمارين

 وظائف
CH5

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا

 تجارب
☐ أخرى

 تمارين

 وظائف
CH6

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا
 تجارب
☐ أخرى
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 تمارين
 وظائف

☐ حلقات بحث
☐ مشاريا

CH7

 تجارب
☐ أخرى

 تمارين
 وظائف
☐ حلقات بحث

 مشاريا

CH8

 تجارب
☐ أخرى

: المراجع.8
1. Theory of Automata, Formal Languages and Computation.
2. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation.
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