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DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Ders Kitabı  

(Textbook) 

Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, J. Hopcroft, R. 

Motwanı, J. Ullman, Addison-Wesley, 2nd edition, 2001. 

 

Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser. 3rd Edition (2nd 

edition is also acceptable) Cengage Learning, 2012. ISBN: 9781133187790 

Dersin Adı Course Name 

Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı Formal Languages and Automata Theory 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

CE348 6 3 5 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
Bilgisayar Mühendisliği  (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu  (Compulsory)  

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
Yok (none) 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

40 30 30 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Temel hesaplama kavramlarına giriş. Hesapsal 

problenmler ile diller arasındaki ilişki kurlduktan 

sonra, diller (düzenli diller, bağlama duyarsız diller, 

vb.) hesapsal zorluklara göre sınıflanır ve her sınıfa 

karşılık gelen  hesaplama modeli  tanıtılır.  Her 

hesaplama modeli  karşılık gelen bir otomaton 

(makine) ile temsil edilir.  

Introduction to the main concepts of computation. 

The connection between problems and languages is 

established. Languages are classified (regular, 

context-free etc) according to how “difficult” they 

are and corresponding to each language class a 

model of computation is described. Each model is 

represented via a corresponding machine 

(automaton).  

Dersin Amacı Course Objectives 

Bu derste vurgu üç kavramı öğrenme üstünedir: 

hesaplama nedir, neler hesaplanabilir, neler 

hesaplanamaz? Ders konuları doğası gereği 

matemetikseldir ve ders boyunca ispatlar sunulur. 

Hesaplama problemlerinnde mantık yürütme ve ispat 

yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel 

amaçlarındandır.   

The emphasis of  is on learning three basic concepts: 

what is computation, what can be computed, what 

can not be computed? The course topics are 

mathematical by nature and proofs are presented 

throughout. Skills in reasoning about computation 

and constructing proofs should be developed.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Düzenli dilleri düzenli ifadeler ve sonlu durum 

makineleri kullanarak tanıyabilme, düzenli 

olmayan dillerin düzensizliğini ispatlayabilme.  

2. Bağlama duyarsız diller için bağlama duyarsız 

gramer ve ters listeli otomata geliştirebilme, 

bağlama duyarsız olmayan dillerin bu 

özelliğini  ispatlayabilme. 

3. Hesapsal karar problemleri ile diller 

arasındaki ilişkiyi kavrama. 

1. Recognizing regular languages using regular 

expressions and finite automata, and proving 

nonregularity.  

2. Ability to design context-free grammars and 

pushdown automata for context free 

languages, and to prove non-context-freeness 

of such a language.  

3. Understanding the relationship between 

decision problems and languages.  

 



Diğer Kaynaklar 

(Other References) 
 

Ödevler Homework 

Bu derste dönem boyunca toplam 4 yada 5 ödev 

olmaktadır. 

In this course,  there are 4 or 5 homeworks during the 

semester 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

Yok None 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Yok None 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Yok None 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
2 %20 + %20 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
4  or  5 %20 

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
  

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %40 

 



 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 Matematiksel Sonuç Çıkarma Mathematical Induction 1,2,3 

2 Alfabe,  karakter dizisi, formal dil tanımları 
Definition  of Alphabet, String and Formal 

Language 

1,  2 

3 
Deterministik Sonlu Otomatların Tanımı ve 

Oluşturulması 

Definition of Deterministic Finite Automaton 

(DFA), Construction of DFA  

1 

4 

Deterministik Olmayan Sonlu Otomatların  

Tanımı ve Oluşturulması.  Deterministik 

Olmayan Sonlu Otomatların  Deterministik 

Sonlu Otomatlara Dönüştürülmesi. 

Definition of Non-deterministic Finite 

Automaton (NFA), Construction of NFA, 

Conversion from NFA to DFA 

 

 

1 

5 

Deterministik Olmayan Epsilon Geçişli Sonlu 

Otomatların  Tanımı ve Oluşturulması.  

Deterministik Olmayan Epsilon Geçişli Sonlu 

Otomatların  Deterministik Sonlu Otomatlara 

Dönüştürülmesi. 

Definition of Non-deterministic Finite 

Automaton with epsilon transition (Epsilon-

NFA), Construction of Epsilon-NFA, 

Conversion from Epsilon-NFA to DFA 

 

1 

6 Arasınav-1 Midterm-1  

7 
Düzenli Diller ve Düzenli ifadeler, Düzenli 

ifadeler üzerine işlemler. 

Regular Languages and Regular Expressions,  

Operators on Regular Expressions 

1 

8 
Sonlu Otomatların Düzenli İfadelere 

Dönüştürülmesi 
Conversion from FAs to Regular Expressions 

1 

9 
Düzenli İfadelerin Sonlu Otomatlara 

Dönüştürülmesi 

Converting Regular Expressions to Finite 

Automata. 

1 

10 Pompalama teoremi ve düzesizliği ispatlama. Pumping lemma and proving nonregularity. 1, 2 

11 Arasınav-2 Midterm-2  

12 
Bağlama duyarsız diller ve bunlar için 

bağlama duyarsız gramer oluşturma. 

Context free languages and constructing 

context free grammars for such languages. 

2,3 

13 
Bağlama duyarsız diller için ters listeli 

otomata dizaynı 

Designing pushdown automata for context free 

languages. 

2,3 

14 
Terslisteli otomata modeli ile bağlama 

duyarsız gramerlerin eşdeğerliği 

The equivalence of pushdown automata model 

and the context free grammars. 

2,  3 

 

 
 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Program Outcomes 
 

 

Programa Çıktıları (Program Outcomes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

D
e
r
si

n
 

Ö
ğ
r
e
n

m
e
 

Ç
ık

tı
la

r
ı 

 

(C
o
u

r
se

 

L
e
a
r
n

in
g
 

O
u

tc
o
m

e
s)

 1 X X              

2 X X              

3 X  X             

4                

5                



Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 

 
Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution level) 

1 2 3 

1 

Temel bilimler, Temel mühendislik ve bilgisayar 

mühendisliği tasarım ilke ve yöntemlerini, 

mühendislik problemlerinin modellenmesi ve 

çözümü için uygulayabilme becerisi 

Ability to apply the knowledge of mathematics, 

science and engineering principles to solve 

problems in computer engineering 
 X  

2 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi 

Ability to understand and apply discrete 

mathematics 
  X 

3 

Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, 

veri toplama, yorumlama, problemleri analiz 

etme, modelleme ve etkin çözümler geliştirme 

ve uygulama becerisi  

Ability to define complex engineering 

problems, collect, analyze data,  analyze 

problems and develop models and implement 

solutions  for the engineering problems 

 X  

4 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir bilgisayar 

sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, 

analizini, tasarımını ve yönetimini, modern 

mühendislik yöntemleri ile gerçekleştirebilme 

becerisi 

Ability to analyze, design and manage the 

hardware/software computer system 

requirements  with limited resources and 

conditions by modern engineering principles 

   

5 
Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, 

seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisi 

Ability to use modern engineering techniques, 

tools and information technologies and develop 

software equipment and software 
   

6 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları 

analiz etme ve yorumlama becerisi  

Ability to conduct lab experiments by using 

computers and to have the ability of collecting 

data, analyze, interpret data and to solve 

engineering problems 

   

7 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma  

Ability to work on multidisciplinary topics 

with teams as well as individually    

8 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili 

iletişim kurabilme becerisi 

Ability to communicate  in Turkish and 

English very well in the written and oral form 
   

9 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi 

Ability to follow international works in his or 

her field 
   

10 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek 

kendini sürekli yenileyebilme becerisi, mesleki 

ve etik sorumluluk bilinci  

Ability to follow technological innovations and 

to engage in life-long learning in order to adapt 

himself/herself to the changing conditions of 

the future with professional and ethical 

responsibility 

   

11 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık  

Ability to make a difference about the project 

management, entrepreneurship and quality 

control 
   

12 
Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık 

An understanding of current/contemporary 

issues and impact of engineering solutions in 

legal and ethical levels 
   

 

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 

 

Düzenleyen (Prepared by) 

Asst. Prof. Bahar delibaş 

Tarih (Date) 

12/06/2019 

İmza (Signature) 
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