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دونالد كنوث، دانشــمند نامي علوم كامپيوتر و استاد بازنشسته دانشگاه 
اســتنفورد اســت. او را به واســطه شــركت در توســعه روش هاى تحليل 
پيچيدگى محاســباتى الگوريتم ها، پدر تحليــل الگوريتم لقب داده اند. عالوه  بر 
تمــام خدماتى كه در حــوزه علوم نظرى كامپيوتر انجام داده اســت، دونالد 
كنوث پديدآورنده سيســتم تنظيم متن TeX (پدر LaTeX كنونى)، زبان تعريف 
فونت METAFONT اســت و معمارى مجموعه دستورات MIX/MMIX را نيز 
طراحي كرده است.  دونالد كنوث، در سال 1938 در ميلواكى ايالت ويسكانسن 
متولد شــد و به واسطه شــغل پدرش كه در امور چاپ و نشر فعاليت مى كرد، 
در دوران دبيرســتان در رشــته كتابدارى به تحصيــل پرداخت. در دوران 
تحصيالت عالى، به ســختى توانســت خودش را قانع كند تا تحصيل در رشته 
فيزيك را به رشــته موســيقى ترجيــح دهد. در هنگام تحصيل در مؤسســه 
Case Ins) با IBM 650 يكى از نخستين  tute of Technology) Case فناورى
مين فريم هاى آى بى ام آشــنا شد. پس از مطالعه راهنماى كاربرى و مستندات 

دســتگاه، او تصميــم گرفت تا كامپايلر و زبان اســمبلى دســتگاه را دوباره 
بنويســد، زيرا معتقد بود، اين كار را بهتر از ســازندگان دستگاه انجام خواهد 
داد. در ســال 1958 كنوث برنامه اى نوشــت كه بر اســاس ارزش هر بازيكن، 
به تيم بســكتبال دانشــگاه كمك كرد تا قهرمان ليگ شود. چنين استفاده اى از 
كامپيوترها آن چنان نامعمول و تازه بود كه نشريه نيوزويك گزارشى درباره 
آن منتشر كرد و اخبار شبانگاهى CBS نيز آن را معرفى كرد. در همان سال ها، 
 Engineering and Science Review او به همراه تعدادى از دوستانش نشريه
را منتشر كردند كه در سال 1959 جايزه ملى بهترين نشريه فنى را از آن خود 
كــرد. پــس از آن او از فيزيك به رياضى روى آورد و در ســال 1960 مدرك 
كارشناســى خود را دريافت كرد. در همين ســال، مسئوالن دانشگاه كارهاى 
او را خارق العاده تشــخيص داده و او همزمان با مدرك كارشناســى، مدرك 
كارشناســى ارشــد خود را نيز دريافت كرد. در سال 1963 دكتراى رياضى 
 (California Ins tute of Technology) خود را از مؤسســه فناورى كاليفرنيا
دريافــت كــرد و در همان زمــان كار روى كتابش، يعنى هنر برنامه نويســى 
كامپيوتــر را (صفحه بعــد را ببينيد) آغاز كــرد. در آن دوره، علوم كامپيوتر 
تازه گام هاى نخســتين مسير رشــد و ترقى خود را مى پيمود و حوزه اى نوپا 
محســوب مى شــد و هويت مشخصى نداشت. يكى از اهداف كنوث در نوشتن 
اين مجموعه كتاب ها، ايجاد اين هويت و فراهم آوردن زمينه استانداردسازى 
ايــن حوزه تازه از علوم بود. پس از انتشــار نخســتين جلــد اين مجموعه در 
ســال 1968، او با رد موقعيت شــغلى فراهم شده در آژانس امنيت ملى امريكا 
به دانشــگاه استنفورد پيوســت. پس از انتشار جلد سوم اين مجموعه، كنوث 
آن چنان از وضعيت نامناســب ابزارهاى نشــر الكترونيك (كه در آن زمان به 
تازگى در حال توسعه و گسترش بودند) ناراضى بود كه با صرف وقت فراوان 

به طراحى و پياده سازى ابزارهاى تنظيم متن TeX و METAFONT پرداخت. 
او عالوه بر كتاب مشــهور هنر برنامه نويســى كامپيوتر، كتابى در زمينه 
رياضيات با نام «اعداد ســوررئال» دارد كه به صورت يك رمان نوشته شــده 
اســت. همچنين كتابى بــا نام Bible Texts Illuminated نيز به رشــته تحرير 
درآورده كــه به بررســى متن انجيــل از طريق الگوريتم هــاى نمونه بردارى 

Systema) مى پردازد. c Sampling) سيستماتيك
او جايزه هــاى متعددى را در حوزه علــوم كامپيوتر از آن خود كرده كه 

برخى از آن ها عبارتند از:
- نخستين جايزه گريس موراى هاپر در سال 1971

- جايزه تورينگ در سال 1974
- مدال ملى علوم امريكا 1979

- مدال جان فون نويمان در سال 1995
- جايزه قهرمانان (Hero Award) از مدرسه مهندسى دانشگاه استنفورد 

در سال 2011.

دونالد كنوث

 احمد شريف پور

«با دانسـتن زبان ماشـين، برنامه نويس به استفاده از روش هاى كارآمدترى گرايش پيدا خواهد كرد. اين شيوه 
به واقعيت نزديك تر است.»

 از پيش گفتار كتاب هنر برنامه نويسى كامپيوتر

پدر تحليل الگوريتم
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همان گونه كه خود كنوث نيز اظهار داشــته اســت، بررســى و 
تحليل همه تالش ها و تحقيقات انجام شده در حوزه علوم كامپيوتر 
براى هر شخص واحدى به تنهايى غيرممكن و ناشدنى است. اما اين 
مجموعه سه جلدى تالشى در خور تحسين براي پوشش بخش هاى 
مهم تر اين تالش ها و تحقيقات و بيان آن ها به زبان رياضى محسوب 
مى شود. هر يك از مجلدهاى اين مجموعه شامل دو بخش است كه 

به ترتيب عبارتند از:

كتاب اول
بخش 1، با عنوان «مفاهيم پايه» بنيان هاى رياضى برنامه نويسى 
را تشريح كرده و به معرفى MIX (يك ماشين محاسباتى فرضى كه 

هم اكنون اموالتورهاى آن نيز موجود است) مى پردازد.
بخش 2، با عنوان «ســاختارهاى داده» به بررســى فهرست ها، 
درخت هــا، روش هاى تخصيص حافظه و جمع آورى پســماندها و 
همچنيــن توضيح مزيت هــا و جنبه هاى كاربــردى هريك از انواع 
مختلــف داده كــه در زبان هاى برنامه نويســى بــه كار مى روند، 

مى پردازد.

كتاب دوم
بخــش 3، با نام «اعداد تصادفى» به بررســى نحوه توليد اعداد 

تصادفى و بررسى خصوصيات و توزيع آمارى آن ها مى پردازد.
بخش 4، با نام «حسابان» به بررسى الگوريتم هاى كار با اعداد 

صحيح و محاسبات مميز شناور مى پردازد. 

كتاب سوم
بخش 5، با نام «مرتب سازى» به بررسى شيوه ها و الگوريتم هاى 
مرتب ســازى هم در محيط حافظه و هم در رسانه هاى جانبى مانند 

ديسك ها مى پردازد.
در نهايت بخش 6، با نام «جســت وجو» به معرفى الگوريتم هاى 
داده اختصــاص   Hash و  دودويــى  ترتيبــى،  جســت وجوى 

 شده است.
بخشى از كتاب چهارم اين مجموعه نيز به تازگى (مارس 2011) 
منتشر شده است كه البته به رغم حجم زياد (883 صفحه) يك كتاب 
كامل نيســت. اين بخش كه با شــماره 4A منتشــر شــده و به بحث 
الگوريتم هاى تركيبى اختصاص داده شــده، خود به چهار قســمت 

تقسيم شده است.

 بخش نخست مقدمه كتاب است، 
بخــش دوم به جبر بولى اختصاص 
يافتــه اســت و بخش ســوم كه در 
واقع تمركز اصلى كتاب بر آن قرار 
دارد، بــه نحوه ايجاد الگوريتم هايى 
مى پردازد كه مى توانند تمام حاالت 
يك مســئله را ايجاد كنند. در بخش 
پايانــى كه به تنهايــى 300 صفحه 
را در بر گرفتــه اســت، پاســخ هاى 
تمرينــات فراوان بخش هــاى قبلى 
كتاب آورده شده است، كه اين خود 
مى تواند كمك بزرگى به استادان و 

مدرسان اين دروس باشد.
به رغــم جزئيات فراوان و ذات 
رياضى تمــام مباحث اين مجموعه 
كــه مســتلزم فرمول نويســى هاى 
فراوان نيز است، زبان شيوا و نحوه 
توضيح نويســنده باعث مى شود تا 
ايده هــا و مفاهيم تئوريك مطالب به 

سادگى قابل درك باشند.
 مفاهيــم مطــرح شــده در ايــن كتــاب مقوله هــاى بى زمانى 
هســتند كــه در تمام طول عمــر كامپيوترها و در تمــام پروژه ها، 
بنيادى تريــن بخش هــاى كار را در بر دارنــد وآن ها را به ســادگى 

توضيح مى دهند.
 برخالف كتاب هاى معمول، اين كتاب بيشتر به پروژه اى درازمدت 
شبيه است تا كتابى براى مقطع زمانى خاص. روند نوشتن اين مجموعه 
از كتاب ها هنوز هم ادامه دارد و  نكته جالب توجه اين كه حتى مشخص 
نيست اين مجموعه، در نهايت چند جلد خواهد بود و نكته ديگر آن كه 
كنوث بخش هاى تازه كتاب ها را به محض آماده شــدن در سايتش
 (www-cs-faculty.stanford.edu/~uno) قــرار مى دهــد و به اين 
ترتيــب، عالقه منــدان مى توانند پيش از تكميل و انتشــار كتاب ها از 

مطالب آن استفاده كنند. 
اما توجه داشــته باشيدكه اگر به دنبال اين هستيد كه برنامه اى 
بنويســيد كه به ســادگى كار كند، بايد به سراغ كتاب ديگرى برويد، 
امــا اگر مى خواهيد بفهميد كه نرم افزار چرا و چگونه كار مى كند، به 

هيچ عنوان جايگزينى براى اين مجموعه نخواهيد يافت.

هنر دوران مدرن

عنوان: هنر برنامه نويسى كامپيوتر
نويسنده: دونالد كنوث

تاريخ انتشار: 
چاپ اول 1968 و آخرين چاپ 1998

Addison-Wesley :ناشر
تعداد صفحات: 896 صفحه
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هنر برنامه نويسى كامپيوتر

اگر فكر مي كنيد برنامه نويس زبده اي هسـتيد، كتاب كنوث  را بخوانيد. اگر توانسـتيد تمام آن را بخوانيد،  حتماً 
رزومه تان را براي من بفرستيد. 

بيل گيتس


