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 رياضيات گسسته

Discrete Mathematics 

  
  
در دانشكده علوم رياضي، دانشگاه صنعتي اصفهان  99-00سال تحصيلي  دومدر نيمسال رياضيات گسسته  اين درس با عنوان 

عالقمندان با پايه است. رياضيات گسسته براي دانشجويان كارشناسي ارائه شده است. هدف از اين درس آشنايي با مفاهيم 
  توانند اين درس را دنبال كنند و پيش نياز ديگري الزم نيست. مباني علوم رياضي مي

  
مقابل رياضيات پيوسته قرار دارد. هر شي در ساختمان گسسته به طور مجزا در نظر گرفته  علم تركيبيات يا رياضيات گسسته در

رياضيات پيوسته اشياء در ارتباط با هم هستند و مفاهيمي مانند حد و پيوستگي شود به عبارتي قابل شمارش است. اما در مي
رياضيات گسسته قسمتي از رياضيات است كه با معادله اشياء گسسته سر و كار دارد. منظور از اشياء گسسته، اشياء  .مطرح است

   هايي مجزا يا غيرپيوسته است.و المنت
  

معموالً در رياضيات گسسته  .ء يك مجموعه است كه در شرط يا شرايط مشخصي صدق كندتركيبيات علم مرتبط با چيدن اشيا
مهمترين مسائل تركيبياتي به صورت  شود.سخ داده ميپا چند تا ...؟ به چند طريق ...؟ به سواالتي كه به صورت چگونه ...؟
بهينه ، تحليل (مطالعه خواص) يك ساختار تركيبياتي، شمارش تعداد ساختار تركيبياتي ،مطالعه وجود يك ساختار تركيبياتي
  است. سازي يافتن ساختار تركيبياتي بهينه

  
 هاي شمارش: تركيب، جايگشت، روابط بازگشتي، تابع مولد، اصل شمول و عدم شمولتكنيكشامل  مباحث درس

سيستم نمايندگي مربع التين،  مسطح، گرافهاي هاميلتوني و اويلري، رنگ آميزي گراف و گرافهاياي بر گراف، درخت، مقدمه
 است.ها طرحو  مجزا

  
  .ايمهمه ما تا كنون قطعاً مساله تركيببياتي حل كرده

  به عنوان مثال: 
 هاي تعداد بازيn كه هر تيم در مقابل تيم ديگر دقيقاً يك بازي انجام دهدتيم به طوري. 

   دن شكل با مداد بدون برداشتن مداد از صفحهكشي. 

  حل جدول سوداكو 
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وار دارد و امروزه يا به داليل سرگرمي يا به داليل زيبايي و كاربردي كه مسائل تركيبيات غالباً ريشه در بازي و تفريحات رياضي
 هاي رياضي است.دارند  در رياضيات محض و كاربردي از اهميت زيادي برخوردار است. امروزه تركيبيات يكي از مهمترين شاخه

با رشد سرعت  .يكي از دالئل رشد چشمگير تركيبيات ارتباط اصلي آن با كامپيوتر و ارتباط و رشد كامپيوتر در جامعه است
هاي بزرگ قابل حل است كه در گذشته حل آن ممكن نبوده است. اما اجراي برنامه در كامپيوتر كامپيوتر، امروزه مسائل در اندازه

ها و كارائي آنها از هاي تركيبياتي هستند. آناليز اين الگوريتمپايه اين برنامه نويسي اغلب الگوريتم نويسي دارد ونياز به برنامه
  نظر زمان و فضا از جمله مسائل تركيبياتي است.

  
و  هاايده  .دليل ديگر از رشد پيوسته تركيبيات كاربرد آن در ساختارهايي است كه قبًال ارتباط جدي كمي با رياضيات داشتند

هاي سنتي كاربرد رياضي، مانند فيزيك بلكه در علوم جديد مانند علوم كامپيوتر، هاي تركيبياتي نه تنها در شاخهتكنيك
  .عالوه بر اين، تفكر تركيبياتي در ساختارهاي رياضي نيز بسيار مهم است بيولوژي، نظريه اطالعات و ... است.

  
رود. شايد يكي از داليل اين رشد هاي اخير به شمار ميرشد چشمگير در سالرياضيات گسسته به عنوان يكي از علوم رو به 

آميختگي اين علم با حقايق ملموس دنياي اطراف ماست و اين غير ممكن است كه كسي ادعا كند در حال حاضر روزانه از اين 
ها تحليل الگوريتم ها،م كامپيوتر، ساختار دادهبه ويژه در عل كند. به داليل كاربردهاي فراواني كه در ساير علوم،علم استفاده نمي

  .دهدهاي حل مساله و استراتژي حل مساله به ما ياد مياز طرف ديگر ابزار قوي براي تكنيكو غيره دارد. 
  

هدف از درس رياضيات گسسته اين  .بنابراين درسي است كه هم براي دانشجويان محض و هم كاربردي مفيد و آموزنده است
كه دانشجويان با حقايق و اصولي از رياضيات آشنا بشوند و مهمتر از آن ياد بگيرند كه چگونه آن را به كار بگيرند. به است 

  عبارت ديگر ما در اين درس دوست داريم ياد بگيريم كه چگونه رياضي وار فكر كنيم؟
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  1هاي اثبات تكنيكجلسه اول: 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/jbTo8kw3KiYBKt5  

  2تكنيكهاي اثبات جلسه دوم: 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/nDRwSeJGbFqH74y  

  اصل النه كبوتريوم: سجلسه 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/pPCdptS3ECP8NJW  
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/2Hc8DYFJG7M7aob  

  اصول شمارش جلسه چهارم:
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/EeJM85kFQ293ddM  

  جايگشتم: پنججلسه 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/cLNM24mZSpHEWYZ  

  تركيبجلسه ششم: 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/pbFR8c86xZEgZdW  

  ايجلسه هفتم: ضرائب دوجمله
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/rb3NMMYnnDtmLrH  

  ايجلسه هشتم: قضيه دوجمله
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CFAMqH6D5XLFFnB  

  جلسه نهم: اصل شمول و عدم شمول
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/wxgejSFpiJRW5Gd  

  جلسه دهم: كاربردهاي اصل شمول و عدم شمول
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/mRnsiCWPmW8wfSn  

  جلسه يازدهم: روابط بازگشتي
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/DPoezAdL4JLzEMD  

  جلسه دوازدهم: حل روابط بازگشتي
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/5WCWT6rF6ELK9iL  

  2: حل روابط بازگشتي زدهمسيجلسه 
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/KpzrGx4YXDPWjcS  

  جلسه چهاردهم: تابع مولد
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/XkH5WeGDZY8bGTM  

  جلسه پانزدهم: كاربردهاي تابع مولد
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/26fD9rxxJCX6CdN  

  جلسه شانزدهم: حل رابطه بازگشتي با استفاده از تابع مولد
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/rKr8qoXWyAmnto7  

  جلسه هفدهم: تابع مولد نمايي
J4biPMT5YXQ87https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tx  
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  جلسه هجدهم: مفاهيم پايه گراف
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/EnHjJbeg9K9CFam  

  جلسه نوزدهم: نمايش ماتريسي و يكريختي
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/DM4ELBEaK8mGPdt  

  جلسه بيستم: دنباله درجات
jSMR7ceztAhttps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/FBBLc  

  مسيرها و همبندي :و يكم جلسه بيست
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/4Bn6wwyKPNPzs5b  

  جلسه بيست و دوم: اعمال روي گرافها
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/6tpYXzTZQHPpPxD  

  حاصل ضرب گرافها  -جلسه بيست و سوم: گراف يالي
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/3XPPRCpZneFABjs  

  جلسه بيست و چهارم:  درختها و خواص آن
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/eJHR4g5TmNRdbSF  

  جلسه بيست و پنجم: الگوريتم يافتن درخت فراگير
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/E7fRp87JwinxE5J  

  جلسه بيست و ششم: الگوريتم يافتن كوتاهترين مسير
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/td6aiE4FFMS64sq  

  جلسه بيست و هفتم: گرافهاي اويلري
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/MX9XBXN8sjLa8DN  

  گرافهاي هاميلتونيجلسه بيست و هشتم:  
h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/4mnHNNnLrroH28n  

   2و  1جلسه بيست و نهم:  رنگ آميزي رأسي 
/iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/7GgkAqeq6Hw3NzPhttps:/  

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/eqHa8sqTMmwFQHX  
  فرمول اويلر  -جلسه سي ام: گراف مسطح

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/GTRNraAtYN3Hb85  
 و يكم: مربع التين  جلسه سي

h ps://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/8J8iabsPe5eM8yq  
 
  
  
  
  
  

 


