
  

 محاسبات نرم

 ( Soft Computing )  

 انسان در مواجهه با مسائل پيچيده به گونه اي هوشمندانه جوابهايي تقريبي اما كارا ارائه مي دهد. محاسبات نرم رويكردي علمي براي مدلهدف درس: 

و محاسبات )ري ( فرايافتاسازي اين رفتار هوشمندانه انسان است. در اين درس مفاهيم روشهاي پايه و مهم محاسبات نرم شامل: محاسبات فازي ، محاسبات تكاملي 

  نروني معرفي ميشوند تا ديد و دانش الزم براي حل مسائل مختلف كاربردي حاصل شود.

  :طرح درس

  هفته اول

 
  نرم محاسبات پایه کاربردهای و مفاهيم بر مروریدرس واجمالی معرفی   هدف:

آشنایی  – تاریخچه مختصر –کاربردها  عرفی ویژگيها و م -تفاوت محاسبات نرم و سخت  -تعریف محاسبات نرم؟  –قدمه م رئوس مطالب :
لی با محاسبات آشنایی اجما -لی با محاسبات تکاملی ( زیستی ) و کاربردهای آن آشنایی اجما -اجمالی با محاسبات فازی و کاربردهای آن 

  نرونی و کاربردهای آن 
  

  هفته دوم

 
  ) تاریخچه و معرفی برخی مفاهيم  Fuzzy Computing (  آشنایی با محاسبات فازی  هدف:

عه فازی و  تعاریف، تعریف مجمو  -یادآووری نظریه مجموعه های کالسيک و عمليات روی آنها  –مفهوم فازی  -مقدمه  رئوس مطالب :
 و تمرین کالسی ا ذکر مثالب -توابع عضویت و معرفی انواع آنها – پشتيبان، هسته و تحدب مفاهيم  -عملگرهای مربوطه

  

  هفته سوم

 
  )ی فازیروی مجموعه ها تعميمهای عملياتشنایی با محاسبات فازی ( آ هدف:

اصل تفکيک (اصل  –آلفا برش ، آلفا برش قوی و خواص آنها  –و خواص آنها  زاده عمليات اجتماع ، اشتراک، مکمل  –مقدمه  رئوس مطالب :
حاسبات فازی، اندازه م، جبر و  - بعنوان توابع اجتماع و اشتراک  و معرفی انواع آنها ورابطه بين آنها s-norm  و  t-normمعرفی  –تجزیه ) 

 با ذکر مثال و تمرین کالسی -فازی، حساب فاصله ها
  

  هفته چهارم

 
  فازیو روابط آشنایی با اعداد  هدف:

دد فازی و خواص عمعرفی  -رکيب یک مجموعه فازی با یک رابطه فازی ت -ترکيب دو رابطه فازی – اصل گسترش، روابط فازی  رئوس مطالب :
مثلثی، ذوزنقه ای، معرفی اعداد فازی  – با استفاده از اصل گسترش تعریف عمليات جمع، تفریق، ضرب، تقسيم و ... روی اعداد فازی -آن

 ) ١+ (برگزاری کوئيز شماره کالسی با ذکر مثال و تمرین -آنهاگوسين و ... و عمليات روی 
  

  هفته پنجم

 
  اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای آشنایی با  هدف:

ات روی اعداد فازی مثلثی، ذوزنقه ای با محاسبه عملي -معرفی اعداد فازی مثلثی، ذوزنقه ای و ... و عمليات روی آنها رئوس مطالب :
 و تمرین کالسی با ذکر مثال) Linguistic Hedges) و قيود زبانی (Linguistic Variablesمعرفی متغيرهای زبانی ( -استفاده از برشهای آلفا

  

  هفته ششم

 
  )Inference Rules( آشنایی با منطق فازی و قواعد استنتاجی هدف:

تعيين ارزش  معرفی گزاره های فازی ساده و مرکب و –مقمدمه ای بر منطق گزاره های  کالسيک و جدول ارزش گزاره ها   رئوس مطالب :
استلزام رشر، زاده، لوکاشویکز، گودل، مينيمم و ضرب ممدانی و فازی و معرفی انواع آن از قبيل  )Implication(لگرهای استلزامعم -آنها



  

با ذکر مثال و  -عميم یافته فازی آنهامودوس پوننس، مودوس تولنس و قياس فرضی و  تمعرفی قواعد استنتاجی  -استلزامهای متنوع دیگر
  تمرین کالسی

  

  هفته هفتم

 
  ) و سيستم فازیApproximate Reasoningآشنایی با استدالل تقریبی ( هدف:

اجمالی ساختار یک سيستم فازی و بخشهای معرفی  –بيان مثالی از مودوس پوننس تعميم یافته برای استدالل تقریبی  رئوس مطالب :
)و انواع آن، غير Fuzzifier) و انواع آن، پایگاه قواعد فازی و برخی خواص آن، فازی ساز (Inference Engineشامل موتور استنتاج(مختلف آن 
  با ذکر مثال و تمرین کالسی -) و انواع آن Defuzzifierفازی ساز(

  

  هفته هشتم

 
  سيستم های  فازی آشنایی تکميلی با انواع هدف:

 -نو کانگاستنتاج تاکاگی سوگموتور  –مينيمم و ضرب ممدانی  ،لوکاشویکزهای استنتاج زاده، رشر،موتورمعرفی جزئيات  رئوس مطالب :
  ) ٢کوئيز شماره  برگزاری(+ ذکر مثال و تمرین کالسی  تسوکاموتو باموتور استنتاج 

  

  هفته نهم

 
  و مفاهيم مقدماتی آن ) Evolutionary Computing (ی آشنایی با محاسبات تکامل هدف:

ينه سازی ، حل مسائل به -آشنایی با نظریه تکامل زیستی داروین –مقدمه ای بر بهينه سازی کالسيک و تعميمهای آن  رئوس مطالب :
مکاشفه ( ، آگاهانه (نيوتن رافسون ) نواع الگوریتمهای جستجو شامل جستجوی تحليلیا –یادگيری و جستجو با استفاده از تکامل زیستی 

  با ذکر مثال و تمرین کالسی -)جستجوی اول سطح، اول عمق و ...  ( و ناآگاهانه ای و فرامکاشفه ای )
  

  هفته دهم

 
  فضای جستجو و پردازش تکاملیبا مفاهيم مرتبط با  آشنایی   هدف:

) و قابليت انتفاع       Explorationقابليت پویش (   -)Fitness Function تابع برازش (  -تعریف فضای جستجو و معرفی انواع آن رئوس مطالب :
Exploitation )  (–  ) ایجاد مصالحهTrade-Off  و تایپ، آلل، فن آشنایی با مفاهيم کروموزوم، ژن، ژنو تایپ،–) بين دوقابليت پویش و انتفاع

  با ذکر مثال و تمرین کالسی برازش،
  

  هفته يازدهم

 
 یک الگوریتم تکاملیآشنایی با مراحل مختلف  هدف:

و انواع آن شامل تصادفی، نسبی ، رتبه ای، ) Selectionعملگر انتخاب ( -ارزیابی اعضای جمعيت –اوليه   توليد جمعيت رئوس مطالب :
عملگر جهش  -تی و ...شامل تک نقطه ای ، دونقطه ای ، یکنواخت ،جایگش و انواع آن) Crossoverعملگر برش ( -مسابقه ای و ...  

)Mutation( با ذکر مثال و وط توقف و کنترل پارامترها شر -شامل حالت دودویی، حقيقی، درجی، درهم سازی، معکوس و جایگشت  و انواع آن
  تمرین کالسی

  

  هفته دوازدهم

 
 )Genetic Programmingو برنامه سازی ژنتيک ( استاندارد) Genetic Algorithm(آشنایی با الگوریتم ژنتيک  هدف:

آشنایی با  –حل چند مسئله با الگوریتم ژنتيک  –ویژگيهای الگوریتم ژنتيک  –روند الگوریتم و عملگرهای آن  –بيان تاریخچه  رئوس مطالب :
  ) ٣کوئيز شماره  برگزاری(+ با ذکر مثال و تمرین کالسی برنامه سازی ژنتيک 

  

  هفته سيزدهم

 
 ابتکاریآشنایی با دیگر الگوریتمهای فرا  هدف:

)، کلونی DE) ، تکامل تفاضلی (PSOبهينه سازی هوش ازدحامی (معرفی الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی جمعيت شامل  رئوس مطالب :
با ذکر مثال و ) TS) و جستجوی ممنوعه (HS)، جستجوی هارمونی (SAازی شده(سمعرفی دیگر روشها شامل تبرید شبيه  -)ACOمورچه (

  تمرین کالسی



  

  چهاردهمهفته 

 
  مصنوعی آشنایی با محاسبات نرونی و شبکه های عصبی هدف:

رایج شبکه  ساختارهای -بکه عصبی چگونه کار می کند؟ش -شبکه عصبی چيست؟  –آشنایی با شبکه عصبی انسان   رئوس مطالب :
تاریخچه شبکه های عصبی -) و انواع آن Activation Functionعرفی توابع فعالسازی (م -آموزش با نظارت و بون نظارت – تنظيم وزنها  -عصبی

  ا ذکر مثال و تمرین کالسیب -پيدایش شبکه های عصبی مصنوعی   -و کاربردهای آن مصنوعی
 
  

  هفته پانزدهم

 
  شبکه های عصبی ساده برای دسته بندی الگوپيتز و –آشنایی با نرون مککالچ  هدف:

برخی  – AND NOT, OR, ANDع ساختر و الگوریتم نرون مککالچ و استفاده از آن برای تواب –معرفی نرون مککالچ پيتز  رئوس مطالب :
 -شنایی با شبکه هب ، الگوریتم و کاربردآ -ابليت جدا سازی خطیق -ای از یک شبکه عصبی ساده برای دسته بندی معرفی نمونه -کاربردها

 ذکر مثال و تمرین کالسیبا پرسپترون ساده برای طبقه بندی الگو  –شبکه پرسپترون 
  

  هفته شانزدهم

 
  شبکه های عصبی ساده برای دسته بندی الگو هدف:

 –ضيه همگرایی قانون یادگيری پرسپترون ق -کاربردهایی از شبکه پرسپترون –مقایسه قانون آموزش شبکه هب و پرسپترون  رئوس مطالب :
  ) ۴کوئيز شماره برگزاری (+ ا ذکر مثال و تمرین کالسی ب -آشنایی با شبکه آداالین، الگوریتم و کاربردهایی آن

  

  

  

  روش ارزشيابي: 

              نمره ١٠تا  ٨پایان ترم 
              نمره ( جمع نمره کوئيزها ) ۶ميان ترم 
     نمره ۶تا  ۴سمينار و پروژه 
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