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 مقدمه مترجم:

ه تست و نگهداری شود و نهايتا به مرحلیها آغاز متحلیل نیازمندیافزار از مرحله چرخه توسعه نرم

بلیت افزار فاقد قاشود. طی اين چرخه مسائل مختلفی وجود دارد که ممکن است باعث شود نرمختم می

ن هندگادهای مشتری به درستی توسط توسعه اطمینان باشد. يکی از اين مسائل آن است که نیازمندی

ند به شما نتوافقط میهای تست روششود. تست مربوط می هایماهیت روشيگر به درک نشود. مشکل د

تم ر سیسد که خطايی دند تضمین کننتواند که چه خطاهايی در سیستم وجود دارد، ولی نمیننشان ده

 بهترينز ادهندگان آن توان نام برد که توسعهافزارهای زيادی را مینرموجود نداشته باشد. به همین علت 

 شود. یماز گذشت مدتی اشکاالت زيادی در آنها مشاهده  اما بعد اند،نمودههای تست استفاده روش

ه اينکه وجه بتبا های صوری است. مشکالت، استفاده از روش گونههای غلبه يافتن بر اينحليکی از راه

 تنند.ها هسها مبنای رياضی دارند، فاقد مشکالت موجود در ساير روشاين روش

نی ای کلیدی و بحراهايی که قابلیت اطمینان مسئلههای صوری در سیستماهمیت استفاده از روش

افزار ین نرمهمچن وافزارهای کنترل راه آهن ها، نرمای از اينگونه سیستمشود. نمونهباشد، بیشتر آشکار می

 .دارد کر صحیح آنها بستگیها  به عملمانیتورينگ مسیرهای پرواز است که ايمنی و سالمت انسان

حاضر يکی از  برای توصیف، پااليش و اثبات است که در حال Zنماد  ها، استفاده ازيکی از اين روش

 شود.های رسمی محسوب میترين روشترين و محبوبمتداول

 نکه اينغم ايترين مراجعی است که در اين زمینه منتشر گرديده است. علیرکتاب پیش رو يکی از مهم

نوان مرجع عدرسرفصلهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منتشر گرديده است و  ۱۹۹7کتاب در سال 

و  توصیف های رسمی در مهندسی نرم افزار ) در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر( ودروس روشاصلی 

ده است عیین شار تنرم افز–رشته مهندسی کامپیوتر  مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریوراسی برنامه ها در 

در ايم. رجمه نمتوجود ندارد. لذا تصمیم گرفتم اين کتاب را  اين کتابتاکنون هیچ ترجمه فارسی از اما 

ر گرفته ر قراداری هم مد نظاين ترجمه سعی شده است مطالب با زبانی ساده ارائه گردد و رعايت امانت

ضافه رجمه اخوانندگان محترم، مطالبی به تاست. در برخی از مطالب به منظور شفاف شدن مباحث برای 

  مشخص شده است. "مترجم:"شده است. اين مطالب با عنوان 

ته جويان رشدانش امید است اين اثر مورد توجه اساتید، همکاران و دانشجويان گرامی قرار گرفته و به

ز های خود را اديدگاه ع مختلف کمک نمايد. از اساتید و دانشجويان گرامی تقاضا دارمطکامپیوتر در مقا

عدی بچاپ با اينجانب در میان بگذارند تا انشاهلل در  m.a.torkamani@gmail.comطريق ايمیل 

دانم از د میدر پايان وظیفه خو مورد تجديد نظر قرار گیرد. آنهای احتمالی شکاالت يا کاستیکتاب ا

نه ساما و مديريت انتشارات ارسطوآقای مهندس علی بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و همچنین زحمات 

 ر و، تشکبه خاطر مساعدت در کار چاپ رسانی چاپ و نشر ايران، جناب آقای حسین قنبری اطالع

 قدردانی نمايم.

  

 
 محمد علی ترکمانی

 ۱۳۹۵زمستان 



 استفاده از این کتاب:

ندسی رای مهمباحث کافی برای سه دوره مطالعاتی است:يک دوره در باب رياضیات باين کتاب دارای 

 حث قابل تبديل و )پااليش(. اين مبا ای درباره بهبودای درباره  توصیفات رسمی و دورهدوره افزار، نرم

برنامه  زخشی اعنوان به های ديگر پشتیبانی نمايد يا بتا بتواند از دوره کارگیری به چند روش است،به

خش تقسیم ب ۶نرا به آما  کتاب،تر شدن استفاده از سادهبرای  خودآموز استفاده شود.درسی به صورت 

 ايم:کرده

 :دهد و نمادگذاریهای رسمی را توضیح میاستفاده از روش ۱فصل  مقدمه و معرفی  Z را

عث زی باکه چه چیدهیم کند. ما اهمیت اثبات را مورد بحث قرار داده و توضیح میمعرفی می

 شود.ايجاد يک توصیف خوب می

 حساب  ها و هم در موردما در خصوص گزاره معرف منطق رياضیات هستند. ۴تا  ۲منطق: فصل

 کنیم.توصیف قطعی را معرفی می دهیم و مفاهیم کیفیت و توضیح می مسندات

 و ءتوان اشیاچگونه می دهیمپردازد. ما نشان میها و روابط میبه مجموعه ۱۰تا  ۵ لروابط: فص 

دهیم چگونه همچنین نشان می نها را با استفاده از علم رياضیات مشخص کرد.آروابط بین 

 رد.تواند استفاده شود تا در مورد توصیفات دلیل آومی ۴تا  ۲منطق رياضیاتی فصول 

 :گونه دهیم چها توضیح میکند. در اين فصلزبان شما را تعريف می ۱۴تا  ۱۱فصول  شماها

های بالهمنطقی، دنترکیب استفاده از  ،استفاده شوديک توصیف برای ايجاد تواند شماها می

 ايداری(استحکام) پهايی برای کنترل ما تکنیک شود. همچنینشرح داده می و ارتقاء منطقی،

 کنیم.منطقی عرضه می

  اصالح را در  يک تئوریما  و پااليش هستند. بهبودمربوط به  ۱۹تا  ۱۶فصول  )پااليش(: بهبود

پوشش  را نیز دهیم تا توصیفات مربوط به  شماهاای شکل داده و آنرا بسط میحساب رابطه

بل تواند اصالح شود تا کدهای قادهیم چگونه يک طراحی مستحکم میدهد. سپس نشان می

 اجرا تولید کند.

  يش است.  توصیف و پاالشامل مطالعه موردی در زمینه  ۲۳تا  ۲۰و  ۱۵مطالعات موردی: فصول

نتزاعی، اتواند برای تهیه يک توصیف می Zدهند که نمادگذاری اين مطالعات موردی نشان می

ها ين بخشا نويسی مورد استفاده قرار گیرد.سازی زبان برنامهو يک پیاده پايداريک طراحی 

خواننده  پیشینه بدون توجه به ،Zکار بردن ه برای ب یتواند ترکیب شود تا معرفی مناسبمی

 ايجاد کنند.

طح سهای آموزشی به کار رفته است، چه در در برخی از دوره مباحث موجود در کتاب اخیراً

 :دانشجويانو چه در سطح  نالتحصیالفارغ

 ( ۱دوره کارشناسی ارشد تمام وقت در محاسبات  :)ک فصل منطق و روابط به عنوان ي سال

 گردند.لعات موردی به صورت اختیاری ارائه میشوند. شماها و مطااصلی ارائه می



 ک بحث يمطالعات منطق و روابط به عنوان : سال( ۲) افزارکارشناسی ارشد در مهندسی نرم

 ان يکشود. شماها به عنوان يک مبحث اصلی ديگر  و پااليش به عنواصلی آموزش داده می

 شود.ش فشرده ارائه میگردد. .هر درس در طول يک هفته آموزدرس اختیاری ارائه می

 اضیات روابط به عنوان بخشی از يک دوره ري منطق و: سال( ۳) کارشناسی علوم کامپیوتر

افزار در معنوان بخشی از درس  مهندسی نره شود. شماها بگسسته در سال اول آموزش داده می

 شود.سال دوم آموخته می

 هايی استفادهتواند در دورهای میمطالعات دورهبه ياد داشته باشید که صرفنظر از توسعه هر توصیف، 

 گیرند. شود که بحث پااليش را در بر نمی
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 مقدمه

 

هاای راهنماا و نیاز ای شاامل کتاابشوند، دارای مستندات گستردهافزارهايی که امروزه تولید مینرم

هاای تعااملی و راهنماهاای ، خودآماوز۱هاای راهنماای بارخط. همچنین سیستمهستندمستندات طراحی 

افزار رفتار ماورد انتظاار کااربر و طاراح را شود. با اين وجود، اغلب نرمآموزشی مختلفی برای آنها تولید می

ها قادر نیساتندکه کند و سیستمکنند، ويژگی های نامطلوبی بروز میافزار تعارض پیدا میندارد. اجزای نرم

اتفاقاتی همچون سقوط هواپیما، برخورد قطارهاا، قارار گارفتن افاراد در  کاربران را مرتفع نمايند. نیازهای

 ،انادکه به عناوين اصالی اخباار تباديل شاده اورژانس خدمات تلفنشدن های مرگبار و قطع معرض اشعه

ثمار، ی بیهااتاری مانناد اتاالف وقات، تالشها است. همچنین نتااي  عاادینتیجه عجیب همین تعارض

و به خطر افتادن سالمتی افراد از مواردی است که ما روزانه با آنهاا مواجاه  های مهمنتیجه ماندن پروژهبی

افزارهای تولید شده هنوز قادر به پاسخگويی همه نیازهای هستیم. همه اين موارد به اين دلیل است که نرم

هاای برشمرد که عبارتند از: دشواری تعريف نیازمندیتوان برای اين موضوع داليل متعددی می ما نیستند.

افزار و اين که همیشه تقاضاايی های ممکن استفاده از يک نرمبینی راهافزار، دشواری پیشيک بخش از نرم

برای اضافه کردن يک قابلیت جديد وجود دارد. در حقیقت، اين يک واقعیت است که اگر نارم افازاری باه 

 متبحری داشته است.  ۲اين دلیل است که توسعه دهندهکند به درستی عمل می

 3های صوریروش-1-1

ساازی افزار، تغییر نحوه مستندسازی آن در مرحله طراحی، پیادهکیفیت نرم فزايشهای ايکی از روش

ارائاه  ی بسایاری راهااکنونی مستندسازی، متون، تصااوير و نمودار های. شیوهاستو پس از ارائه محصول 

 ، اما اغلب غیر دقیق و مبهم هستند. دهندمی
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شوند و اشکاالت طراحای، خیلای ديار پنهان میربط و غیر ضروری میان جزئیات بی اطالعات مهم در

 در اينجاا شود اصالح اين اشکاالت پرهزينه يا حتای غیارممکن گاردد.شود که اين امر باعث میآشکار می

های صوری، که بر مبناای رياضایات پاياه هساتند در تولیاد توان از روشديگری وجود دارد. می جايگزين

ها در سطح مناسبی از تجريد مستندات دقیق و بدون ابهام استفاده نمود به طوريکه اطالعات موجود در آن

و نیاز باه  نارم افارار توان برای پشتیبانی فرآيند طراحیشوند. از اين مستندسازی میدهی و ارائه زمانسا

رسد کاه اساتفاده از به نظر می استفاده کرد. عنوان يک راهنما برای مراحل بعدی تولید، تست و نگهداری

. پايه رياضیات آن با مهندسای تبديل خواهد شدافزار های صوری به روشی استاندارد در مهندسی نرمروش

کند و آن عبارت است از افزايش دقات، کماک می عمران يا مکانیک متفاوت بوده، اما همان هدف را دنبال

يک طراحی. مستقل از روش به کار گرفتاه شاده، اساتفاده از  توصیفاتبه درک بیشتر و استدالل در مورد 

 دهد.ها را کاهش اقعاً هزينهتواند ودهد که رياضیات میتواند گران باشد، اما تجربه ما نشان میرياضیات می

سازی کارايی، اساتفاده از های صوری عبارتند از: استفاده از نظريه احتمال در مدلکاربردهای کنونی روش

در نظرياه پايگااه داده. روش  ۲ای، اساتفاده از حسااب رابطاهکامپايلردر طراحی  ۱گرامرهای مستقل از متن

افازاری های نرمو طراحای سیساتم ۳فات(ی)توص هاصوری توضیح داده شده در اين کتاب، در تعريف ويژگی

هاای مبتنای بار حالات بزرگ مورد استفاده قرار گرفته اسات. ايان روش بارای توصایف حالات و ويژگای

تاوان در هار ياک از مراحال آن می است که بر اسااس ۴شده است و حاوی يک نظريه پااليش درنظرگرفته

 تولید برنامه، از رياضیات استفاده کرد.

 CICSتجربه  -2-1

CICS مجاوز  ۳۰۰۰۰. ايان سیساتم بایش از استافزاری در جهان نرم هاینمونهترين يکی از موفق

مخفف عبارت سیستم کنترل اطالعات  CICSکنند. های بزرگ دنیا از آن استفاده میدارد و اغلب شرکت
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 IBMشارکت  هایای از محصوالت پردازش تراکنش را، که توسط آزمايشگاهاست و مجموعه ۱مشتری

گیارد. ايان سیساتم امکاان دسترسای باه داده، می است، دربرتولید شده  انگلستان ۲واقع در هرسلی پارک

تاوان می CICSکناد. باا اساتفاده از سیساتم امنیتی را فاراهم مای سرويس هایارتباطات، يکپارچگی و 

 راحتی مديريت کرد. اطالعات را به

شاود، ياک حسااب در در سانفرانسیسکو استفاده مای( ATM)خودپرداز دستگاه هنگامی که از يک 

شود، حتی اگر دستگاه خودپرداز هزاران مايل دورتر باشد. در زماان در آکسفورد بدهکار می ما شعبه محلی

خودپرداز  هایاوج شلوغی ممکن است هزاران نفر از مشتريان بانک در تمامی نقاط دنیا از خدمات دستگاه

 CICSنناد. سیساتم ی آنها نیز انتظار دارند که سريعاً خدمات مورد نظر را دريافت کاستفاده کنند و همه

های متعاددی از سیساتم تاکنون نسخه ۱۹7۰از اواسط دهه  کند.راهکارهايی را برای اين امر پیشنهاد می

CICS های بیشتری نسابت باه نساخه قبلای داشاته و سااختار ها ويژگیمنتشر شده است. هر يک از آن

سیستم به يک مشکل جدی بارای ، پیچیدگی ۱۹8۰کدهای موجود را نیز توسعه داده است. در اوايل دهه 

با هادف تساهیل روناد  CICS ۳هایشرکت تبديل شد. تصمیماتی در جهت طراحی مجدد بعضی از پیمانه

تر بارای توصایف حل پیشنهادی، يافتن يک شیوه دقیاقگسترش سیستم اتخاذ شد. يک بخش مهم از راه

باود، کاه در آن زماان، افاراد خاارج از  های رياضایچنین دقتی نیازمند استفاده از تکنیک بود. ۴عملکردها

، ۵، تونی کنایCICSبا آن آشنايی کمی داشتند. يک اتفاق جالب باعث شد که مدير  دانشگاهیهای محیط

ها طرحی را پیاده کردند کاه بار ، با هم در کنفرانسی حضور يابند. آن۶و استاد دانشگاه آکسفورد، تونی هوار

هرسلی استفاده کنند. آکسفورد پیشنهادی  شکالتحل م برایگاه آکسفورد دانشهای ايدهپايه آن بتوانند از 

هاای ها و طراحی مااژولهای صوری در توصیف ويژگیتوان از روشرا ارائه داد مبنی بر اين که چگونه می

هاا را بارای حال مشاکالت در توان ايان روشاستفاده کرد. هرسلی نشان داد که چگونه می CICSجديد 

 مقیاس صنعتی تطبیق داد.   

جدياد ماورد اساتفاده  CICS، برای توصیف عملکردهای Zيک روش صوری ويژه، يعنی نمادگذاری 

ه زباان انگلیسای بنويساند و ها را بنويسان هرسلی عادت داشتند که توصیفگرفت. قبل از اين، برنامهقرار 

شاد. در عمال، ثابات شاد کاه ايان ها يک چالش محساوب میاستفاده از نمادهای رياضی دقیق برای آن

 باه ساادگی قابال ياادگیری و باه ،در حوزه رياضایات نويسانی بدون اطالعاتنمادگذاری حتی برای برنامه

اولین  ابلیت اطمینان کدهای تحويلی بود.کارگیری است. نتیجه به دست آمده حاکی از افزايش کیفیت و ق
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باود، کاه  CICS/ESAطراحی شده بود، نسخه ساوم  Z۱، که با استفاده از نماد CICSمحصول سیستم 

در حوزه دستاوردهای فناوری، باه  ۲، جايزه ملکه۱۹۹۲معرفی شد. در آوريل سال  ۱۹8۹در ماه ژوئن سال 

های تولید را کاهش و کیفیت ، که هزينهZی پیشرفته يعنی نويسدلیل توسعه و استفاده از يک روش برنامه

واقاع در  IBMهای شارکت داد، باه آزمايشاگاهتوجهی افازايش مایو قابلیت اطمینان را به میازان قابال

 و آزمايشگاه محاسبات دانشگاه آکسفورد اعطا شد. انگلستان

  Zنماد  -3-1

، Zهای باه کاار رفتاه در ها و منطق رياضی اسات. نظرياه مجموعاهبر مبنای نظريه مجموعه Z3نماد 

اسات.  ۶و مجموعاه تاوانی ۵ضارب دکاارتی، حاصل۴ای استاندارد، توصیف مجموعهحاوی عملگرهای مجموعه

. اين دو با هم ياک زباان رياضای را است 7مرتبه اول مسنداتيک حساب  Zدر منطق رياضی استفاده شده 

 Zکارگیری آن ساده است. با اين وجاود، ايان زباان تنهاا ياک وجاه از دهند که يادگیری و بهتشکیل می

هاای شود. اشیاء رياضی و ويژگیدهی میای است که در آن رياضیات سازمانوجه ديگر آن، شیوه باشد.می

ما می۱۰و محادوديت ۹جمع شاوند: الگوهاايی از اعاالن 8توانند با هم در قالب شِماهاها میآن تواناد . زباان شاِ

تواناد کار برده شود. همچنین میکند بههايی که اين حالت تغییر میبرای توصیف حالت يک سیستم و راه

 ممکن يک طراحی نیز استفاده شود. ۱۱هایهای يک سیستم و استدالل پااليشدر توصیف ويژگی

هريک از اشیاء در زباان رياضای ياک ناوعِ يکتاا . است ۱۲استفاده از انواع Zهای مشخصه يکی از ويژگی

شود. مفهوم انواع، به هماان خاوبی در توصیف فعلی نمايش داده می ۱۳دارد که به شکل يک مجموعه بیشینه

تواناد بارای کند، به اين معنا نیز هست که يک الگوريتم ماینويسی فراهم میکه يک ارتباط مفید با برنامه
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برای  ۱ر يک توصیف نوشته شود. به اين ترتیب، چندين ابزار کنترل کننده نوعکنترل نوع هر يک از اشیاء د

  وجود دارد. Zپشتیبانی از استفاده عملی 

حال و اثباات ، پیدا کاردن راهمسئله. از رياضیات برای بیان استاستفاده از زبان طبیعی  Zوجه سوم 

ياضایات رشود. برای مرتبط کردن ه میاستفاد ،اينکه طراحی انتخاب شده با توصیف موردنظر منطبق است

گاذاری ا نامشود. اين کار اغلاب تاا قسامتی بابا اشیای موجود در دنیای واقعی از زبان طبیعی استفاده می

باياد  . توصیفی که خوب نوشته شده،استشود، اما ذکر توضیحات بیشتر امری ضروری متغیرها حاصل می

 برای خوانندگان کامال واضح باشد.

 وسیله سااختن ياک مادل از طراحای آن، بااه توان يک سیستم را بپااليش است. می Zوجه چهارم 

ختن توان باا سااساده در رياضی و با هدف تعیین رفتار مطلوب، توسعه داد. سپس می استفاده از انواع داده

ه يک قدم ب برای طراحی باشد، اين تعريف را پااليش کرد و اتخاذ شده مدلی ديگر، که مطابق با تصمیمات

نماد  پس توان تا رسیدن به کد قابل اجرا ادامه داد.تر شد. اين روند پااليش را میسازی نزديکمرحله پیاده

Z  ساختاردهی قدرتمند است. از ترکیب نمااد  مکانیزم يک زبان رياضی به همراه يکZ بیعای،  و زباان ط

های اثبات ها را با استفاده از تکنیکين توصیفاتوان های صوری استفاده کرد. میتولید توصیف توان درمی

توان يک توصیف را به توصیف ديگاری کاه باه کاد قابال اجارا منطق رياضی استدالل نمود. همچنین می

 تر است پااليش نمود.نزديک

، انادازه و قابلیات ۳، کاارايی۲اساتفاده های غیر عملیاتی مانند قابلیات، شرح ويژگیZهدف نمادگذاری 

هاای باشاد. اگرچاه، روشدار يا همروند مناساب نمیبرای توصیف رفتار زمان Z. همچنین نیست ۴اطمینان

ترکیاب  Zها را باا نمادگاذاری توان اين روشمی. هستندصوری ديگری وجود دارد که مناسب اين اهداف 

 های مکمل طراحی مرتبط نمود.کرده و اطالعات مربوط به حالت و تغییر حالت را به جنبه

 اهمیت اثبات -4-1

در اين کتاب توجه زيادی به مبحث اثبات شده است. در هنگام معرفی زبان منطق رياضی، استفاده از 

کنیم، چگونگی تولیاد ها را معرفی میها و رابطهسیستم اثبات را شرح خواهیم داد. زمانی که زبان مجموعه

دهیم، چگاونگی ها را شارح مایدهیم و هنگامی که زبان شِماهای صوری در رابطه با آنها را شرح میاثبات

اثبات سازگاری يک توصیف و همچنین پااليش يک توصیف به توصیف ديگر را نشان خاواهیم داد. از ايان 
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بخشاد؛ و دوم، افازار کیفیات میکه اثبات به تولید نرمن دادن اينکنیم: اول، نشاکار دو هدف را دنبال می

 باشد.های صوری میپذير از کاربرد صنعتی روشکه اثبات يک بخش امکاننشان دادن اين

گااه احتماال های آن را اثبات نمائیم، آناگر در مورد يک توصیف استدالل کنیم و سعی کنیم ويژگی

تواناد هاا میر همان مراحل اولیه تولید سیستم مشخص شوند. روند اثباتزيادی وجود دارد که مشکالت د

های پنهان آن کمک کند. اثبات در مرحله توصایف کماک در درک نیازهای يک سیستم و شناسايی فرض

 کند.افزار میزيادی به ارتقای کیفیت نرم

تواناد نشاان نیاز می را در مرحله طراحی، اثبات نه تنها درستی يک طراحی بلکه علت درستی آن

طور کاه آياد، بسایار ارزشامند اسات: هماانای که در اين مرحله باه دسات میدهد. بینش و درک اضافه

شود. کمکای کاه اثباات در تر میشود، بررسی نتاي  آسانشود و طراحی اصالح میها تکمیل مینیازمندی

تاوان ا توصیف است. از اين طرياق نیاز میفتار يک کد برتواند بکند، تضمین انطباق سازی میمرحله پیاده

 .دادکیفیت را بهبود 

گیری که يک بخاش باشد، دقیقا مانند غلطمی ها يک قسمت اساسی در نوشتن يک توصیفساختن اثبات

، در واقع آزماون نشاده اسات: ايان توان گفت يک توصیف بدون اثباتاصلی از نوشتن يک کتاب است. می

هايی را کاه هايی را شرح دهد که موردنظر نبوده است، يا ويژگیناسازگار باشد، ويژگیتوصیف ممکن است 

های نامناسبی را درنظر گیارد. انجاام اثباات بارای بهتار سااختن مد نظر بوده است، حذف کند و يا فرض

سای رسد که غیرممکن بودن اثبات در مقیاس صنعتی به جزئی از ادبیاات مهندبه نظر می ها است.توصیف

افزار تبديل شده است، اما ما تجربه متفاوتی در اين زمینه داريم. ما باا بسایاری از کاربردهاای مقیااس نرم

ايم، که بعضی از آنها دارای اثبات و برخی ديگر فاقد اثبات بودند. ی صوری سر و کار داشتههابزرگ از روش

ها در سطح مناسابی البته ساختن اثبات های صوری ومشاهده کرديم که در زمان استفاده مقطعی از روش

هاا، ياک اساتدالل در بسایاری از موقعیت آمیز هستند.موفقیت ،های دارای اثبات، تکنیک1گرايیاز صوری

برای رسیدن به کیفیت مطلوب کافی خواهد بود. در مواقع بحرانی، بارای  2دقیق يا يک بررسی نیمه صوری

ياد طراحای درسات اسات، ممکان اسات کاه افازايش میازان که اطمینان حاصل شود که بادون ترداين

ها ممکن است به يک اثبات صوری کامل نیاز باشاد. نکتاه گرايی ضروری باشد. در بعضی از وضعیتصوری

ها مفید است های صوری، اين است که بدانیم چه زمانی استفاده از اثباتکلیدی برای استفاده موثر از روش

 نظر گردد.صرفها و چه زمانی بايد از آن

 تجرید -5-1

                                                 
1 formality 

2 semi-formal 
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های مختلاف باشاد. نقشاهجا و مناسب از تجريد میيک ويژگی مهم از يک توصیف خوب، استفاده به

امی منتشار شاد، تما ۱۹۰8مترو لندن نمونه خوبی از اين موضوع است. زمانی که اولاین نقشاه در ساال 

شده بود. همچنین مساافت آن مشخص  در کرد،هايی که واگن طی میو خم تمامی پیچخطوط جغرافیايی و 

ها يساتگاهکه، هدف از اين نقشه، نشان دادن ترتیب انسبی بین دو ايستگاه برابر با مقیاس واقعی آن بود. با آن

، های تعويض خطوط به مساافران باود، اماا جزئیاات زيااد موجاود در نقشاهدر هر يک از خطوط و نیز مکان

 کرد.دشوار میاستخراج اين اطالعات را از نقشه 

قشاه، اتصاال نقشه تغییر کرد و با تجريد بیشتری ارائه شد، که نمودار نام گرفات. در ايان ن ۱۹۳۳در سال 

توانستند فوراً مسیرشاان را از روی نقشاه پیادا ها در يک شبکه نشان داده شده بود و مسافران میايستگاه

شد، به کارآمادی بیشاتر نقشاه کلی خطوط میکنند. تجريد جزئیات اضافی، که در اين نقشه شامل طرح 

 دهند.های منتشر شده را قبل و بعد از تغییر نشان مینقشه ۲-۱و  ۱-۱ هایمنجر شد. شکل
 

 
 نقشه جغرافیایی با جزئیات مربوطه :1-1شکل 

 

شاود. ايان اين نمودار از گذشته تا به امروز به عنوان يک توصیف خوب از شبکه مترو لنادن محساوب می

 :استهای زير نمودار حاوی مشخصه

  تجريدی: به اين دلیل که فقط طرح منطقای نماايش داده شاده اسات ناه واقعیات فیزيکای و

 جزئیات آن.
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  5مختصر: زيرا در يک صفحهA را تا کرد و در جیب گذاشت.توان آن و می شودجا می 

 در آن نشان داده شده است. های مترو لندنکامل: زيرا تمامی ايستگاه 

 ساتفاده ازغیر مبهم: زيرا مفهوم تمامی عالئم به کار رفته، شرح داده شاده اسات و نماودار باا ا 

 .استاشکال هندسی ساده ترسیم شده است. اين طرح يک شرح دقیق از شبکه مترو لندن 

  ات در شبکه سال مورد استفاده قرار گرفته است و تمامی تغییر ۶۰نگهداری: زيرا اين نقشه قابل

 مانند باز و بسته شدن ايستگاه و اضافه کردن خطوط جديد در آن لحاظ شده است.

 

 
 نقشه با سطح انتزاع باالتر :2-1 شکل

 

 عالقه ۱۹۳۳نقشه در سال اين  های منتشر شدهقابل درک: به دلیل اين که افراد از اولین نسخه 

 دادند، بايد برای عموم مردم قابل درک و استفاده باشد.زيادی به استفاده از آن نشان می

 کش، يعنی هاری شیلینگ برای مهندس نقشه ۵که اين نقشه فقط مقرون به صرفه: به دلیل اين

 است.بک هزينه برده 
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دهاد و آن هماان چیازی استفاده کنندگان قارار میاز مترو لندن در اختیار  ۱اين نمودار يک مدل مفهومی

کنند. اين نقشه ساختاری توصایفی است که ساکنین لندن و بازديدکنندگان شبکه مترو لندن مشاهده می

تواند موارد مورد نظر خود را استخراج نمايد. به هماین منظاور، از را دربردارد که کاربر با استفاده از آن می

درجاه  ۴۵ياا  ۹۰سازی استفاده شده است. تماامی خطاوط باا زاوياه ها و فشردهانتزاعی، رنگ شکل های

های اند. قسمت مرکازی کاه ايساتگاههای متفاوت نمايش داده شدهاند. خطوط مختلف با رنگترسیم شده

، با جزئیات بیشاتری نماايش داده شاده اسات، ایهای حاشیهزيادی در آن قرار دارد در مقايسه با قسمت

 ن که نمودار با يک لنز محدب مشاهده شود.مانند اي

بینی نتیجه مسافرت از طريق شبکه مترو لندن استفاده کارد. توان در پیشبه عالوه، از اين نمودار می

ر داگر از سیرک آکسفورد سفر خود را آغاز کنیم، از روی خطوط مرکزی به سمت شارق حرکات کنایم و 

یم ه سمت شمال حرکت کنیم، به مرنینگتون کرسنت خاواهجاده کورت تاتنهام تغییر خط دهیم، سپس ب

ياک  رسید. در اصطالح رياضیات، اين ويژگی، يک قضیه از سیستم است. در اصطالح عملای، ايان ويژگای

تاوان سازی شده باشند، میهای نقشه نیز به اين خوبی پیادهاگر ديگر ويژگی دهد.مسیر ممکن را شرح می

خوبی انجام داده است. نکته جالب اين است که چااپ اول ايان نقشاه توساط گفت نقشه وظیفه خود را به

درجه بودن زوايای طارح  ۴۵يا  ۹۰سازی ايده کردندکه پیادهها فکر میاداره تبلیغات مترو رد شده بود. آن

رو ی شبکه متشه برای کاربران عادبیش از حد متفاوت است و بر اين گمان بودند که نمادگذاری انتزاعی نق

 لندن عجیب و غیرقابل درک خواهد بود. 

ا تاا ردر فرمال سازی نیازی نیست همه جزئیات را بیان کنیم. در توصایف صاوری باياد جزئیاات مترجم: 

لنادن باه  نقشه واقعی ۱-۱ای که الزم است بیان کنیم. اين کار يعنی انتزاع. به عنوان مثال در شکل اندازه

یله خطاوط نقشاه باه وسا ۲-۱رت خطوط پیچ در پیچ ترسیم شده است. اما برای درک بهتر در شکل صو

 صاف ترسیم شده است. درواقع اين نقشه انتزاع باالتری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conceptual Model 
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 2فصل 

 ایمنطق گزاره

 

شود. اين زبان بخشی از زبان سنتی معرفی می در اين فصل، يک زبان منطقی بر پايه حساب گزاره

خواهند شد. آن چه مطرح خواهیم  بررسیبعدی ل های های اين زبان در فصاست. ديگر بخش Zمنطق 

کنند، چه کرد  بر اساس استنتاج و اثبات است: هر يک از اجزای زبان به کمک قوانینی که مشخص می

 شود.، نمايش داده می۲گرددو يا حذف می ۱زمانی آن جزء معرفی شده

د که چه دهنیشان مدهند. اين قوانین نروی هم رفته، اين قوانین يک سیستم استنتاج طبیعی را شکل می

 ن گونهشود. بديتواند از يک گزاره استنباط شده و تحت چه شرايطی آن گزاره نتیجه میچیزی می

 .شودم میفراه ،نتاي  ايجادها و چارچوبی  برای استدالل در مورد جمالت زبان ارائه شده، اثبات ويژگی

 ایمنطق گزاره-1-2

يا نادرست و هر دو همزمان و بايد درست باشند يا عبارت است از حقايق ارائه شده که  3ایمنطق گزاره

 ممکن نیستند.

 عبارات زير گزاره هستند: (1-2مثال 

  .گوجه فرنگی يک میوه است 

 .پرتقال يک میوه است 

 ها میوه نیستند. تنها پرتقال 

های هتصال دهندشوند. جدول ذيل امرتبط میهای گوناگونی به هم ها به روشدر اين زبان منطقی، گزاره

 کند.اند، توصیف میها مرتب شدهای را، که به ترتیب اولويت نزولی عملکردگزاره

 

                                                 
1 Introduced 

2 Eliminated 

3 Propositional Logic 


