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 مباني تركيبيات

 حل تمرين (ساعت) از جدول پيش نياز/هم نياز تعداد واحد/ساعت

 25حداقل  6 و  4  هم زمان با اولين درس رياضيات عمومي   ساعت51 واحد/ 3

 

 هدف درس:

اي در تركيبيات و رياضيات گسسته است به نحوي كه  هدف اصلي اين درس آشنا نمودن دانشجو با مفاهيم اصلي و پايه

ي اصلي كه در علم تركيبيات وجود دارد آشنا شده و با برخي  هادانشجو در عين آشنايي با اين مفاهيم با كاربردها و انگيزه

توانند در اين  مسائل اصلي آن نيز برخورد نمايد. در اين راستا و با توجه به محتوي و نوع اين درس، اهداف ديگري نيز مي

 درس پيگيري شوند كه عبارتند از :

 ي دقيق رياضي و انواع مختلف آنها (نظير: استقراء رياضي، برهان خلف و ...) هاالف) تمرين ارائه استدالل

 ي مبتني بر شمارش، وضعيت بحراني،...) هاي تركيبياتي (نظير : استدالل هاب) آشنايي با استدالل

 ي التين و...) ها، گرافها، مربع هاي متناهي، روابط متناهي، ماتريس هاج) آشنايي با ساختارهاي مختلف گسسته (نظير: مجموعه

 ي مختلف درحوزه تركيبيات. هاي مبتني بر تفكر الگوريتمي و آشنايي با الگوريتم هاد) تمرين ارائه استدالل

 سخني با مدرس و دانشجو:

  اخذ مي"رياضي مباني علوم"اين درس اولين درس در شاخه تركيبيات و رياضيات گسسته محسوب شده و همزمان با درس 

شود. با توجه به محتوي درس، اين درس فرصت خوبي جهت آشنايي با ساختارهاي مختلف گسسته و همچنين تمرين مفاهيم 

شود كه  بنيادي رياضيات نظير اثبات، استدالل، تفكر رياضي و الگوريتمي و همچنين مدلسازي رياضي است. لذا توصيه مي

اين درس با انگيزه آشنايي با اين مفاهيم ارائه شده و در عين حال با ارائه انواع مختلف اثبات براي احكام مختلف و همچنين 

طرح برخي مسائل اصلي يا مهم يا باز در اين حوزه همراه باشد. الزم است كه اين درس با تكيه بر مثال ارائه شده و از تجريد 

 در آن پرهيز شود.
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 سرفصل درس:

)، شمارش، "رياضي مباني علوم" و جبر بول (هماهنگ با درس  هادوره سريع مفاهيم مجموعه، تابع، الگوريتم، منطق گزاره

ي مبتني بر  ها و انواع مهم آنها از لحاظ تركيبياتي، گرافها و مدل هاروابط بازگشتي، توابع مولد، روابط و انواع آنها، ماتريس

 هاي متناهي. ها و هندسه هاي التين، طرح آنها، مربع

 ريز مواد:

 ) "رياضي مباني علوم"ها و جبر بول (هماهنگ با درس  ها، توابع، الگوريتم و منطق گزاره دوره سريع مفاهيم مجموعه •

اي، اصل شمول و عدم  ها و ضرايب دوجمله ها و تركيب شمارش شامل: مفاهيم اصلي ، اصل النه كبوتري، تبديل •

 شمول، روابط بازگشتي، توابع مولد.

روابط و انواع آنها: روابط و نمايش آنها، روابط هم ارزي و افرازها، روابط ترتيب جزئي و ترتيب كامل، بستار يك  •

شود به نحوي كه   ارائــه مـي"رياضي مباني علــوم"رابطه نسبت به خواص مختلف (اين بخش با هماهنـگي با درس 

 تكرار صورت نپذيرد).

سازي براي  هاي صفر و يك (آماده ها از ديدگاه تركيبياتي، باالخص برخي خواص مهم ماتريس ها: ماتريس ماتريس •

 هاي آدامار و برخي نتايج در اين مورد (با نظر استاد) ها)، آشنايي با ماتريس هاي التين و گراف بخش مربع

هاي مبتني بر آنها: معرفي مفهوم گراف با تأكيد بر كاربردهاي آن در مدلسازي (با چند مثال با نظر  ها و مدل گراف •

 نظير گراف اي، انواع اصلي گراف استاد)، آشنايي با مفاهيم اصلي نظريه گراف نظير دور، مسير، درجه، دنباله درجه

ها  دار و تورنمنت هاي جهت هاي اويلري و هاميلتوني و گراف هاي دوبخشي، گراف ها، گراف هاي كامل، درخت

ها و  آميزي گراف هاي كامل و ماكسيمم (طرح الگوريتم و كاربردها)، رنگ (با تأكيد بر مثال و كاربردها)، تطابق

 اي رنگي ( با ارائه مثال و الگوريتم) جمله چند

هاي متناهي : آشنايي با تعريف و مفاهيم اصلي با تأكيد بر ارتباط اين مفاهيم (با  ها و هندسه هاي التين، طرح مربع •

ها و همچنين  گراف قبلي طرح شده در اين درس، نظير مثال) و همچنين تأكيد بر ارتباط اين مفاهيم با مفاهيم ارائه

 و همچنين طرح (SDR)هاي نمايندگي متمايز  ارائه چند مورد شمارش در اين خصوص، ارائه مفهوم سيستم

 ي التين و چند كاربرد عملي (با نظر استاد). هاو ارائه مثال و كاربرد در مربع P. Hallصورت قضيه فيليپ هال 
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 مراجع: 

شود مراجعي مورد استفاده قرار گيرند كه براي دانشجويان  امروزه مراجع بسياري در اين موضوع موجود هستند. پيشنهاد مي

المقدور از تجريد در آنها پرهيز شده  دوره كارشناسي و با تأكيد بر كاربردها و نگرش الگوريتمي نوشته شده باشند و حتي

تواند برخي مطالب را از مراجع مختلف به صورت منتخب نيز ارائه نمايد. چند مرجع مناسب به شرح  باشد. استاد محترم مي

 زير هستند:

a) I. Anderson, A first course in combinatorial mathematics, second ed., Oxford 
Applied Mathematics and Computing Science Series, The Clarendon Press 
Oxford University Press, New York, 1989. 
 

b) M. Erickson, Pearls of discrete mathematics, Discrete Mathematics and its 
Applications (Boca Raton),  

c) CRC Press, Boca Raton, FL, 2010. 
 

d) R. Garnier and J. Taylor, Discrete mathematics for new technology,   second 
ed., IOP Publishing Ltd., Bristol, 2002.  
 

e) R. Garnier and J. Taylor, Discrete mathematics, third ed., CRC Press, Boca 
Raton, FL, 2010.    
 

f) L. Lov'asz, J. Pelik'an, and K. Vesztergombi, Discrete  mathematics, 
Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York,  2003. 

 

g) R.P. Grimaldi, Discrete and combinatorial mathematics, an applied introduction, 
Addison-Wesley Pub. Co. Inc., 1994. 


