
  

  محاسبات نرمدر  ويژه مباحث

 ( Special Topics in 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: 

  ويژه در راستاي محاسبات نرم و كاربردهاي آن با مشاركت دانشجويان اراِئه مي شود.در اين درس مباحث سازي اين رفتار هوشمندانه انسان است. 

  :طرح درس

  هفته اول

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

  

  هفته دوم

 
  )(مفاهيم پایه روشهای نمایش دانش با استفاده از مجموعه های راف  هدف:

انواده همه کالسهای هم خ، p،  کالسهای هم ارزی رابطه   p-indiscernibilityربطه ، مقدمه، تعریف سيستم اطالعاتی مطالب:رئوس 
تقریب باالی یک مجموعه، ناحيه مثبت یک مجموعه، ناحيه مرزی یک مجموعه، ناحيه منفی یک مجموعه،  مجموعه، پایينی یک  تقریبارزی، 

  ، ارائه مثالهای کاربردیمجموعهک مجموعه دقيق، صحت تقریب ی
  

  هفته سوم

 
  )(تقریب خانواده ای از زیر مجموعه ها با استفاده از مجموعه های راف روشهای نمایش دانش هدف:

مثبت  ( مرزی و منفی) خانواده ای از ، تقریب باالی خانواده ای از مجموعه ها، ناحيه خانواده ای از مجموعه هاپایين تقریب   رئوس مطالب: 
  مجموعه ها، کيفيت تقریب خانواده ای از مجموعه ها، صحت تقریب خانواده ای از زیر مجموعه ها، ارائه مثالهای کاربردی

  هفته چهارم

 
  ( تحليل جداول تصميم گيری ) روشهای نمایش دانش با استفاده از مجموعه های راف هدف:

جدول تصميم گيری، صفات  قواعد معين و نامعين وابستگی مجموعه ای از صفات به مجموعه ای از دیگر صفات،درجه  رئوس مطالب:
مستقل و وابسته ذر یک سيستم اطالعاتی، کاهش مجموعه ای از صفات، کاهش نسبی یک مجموعه از صفات، هسته مجموعه ای از 

  ١+ کوئيز شماره  صفات، خطای تقریب کاهش، ارائه مثالهای کاربردی

  پنجمهفته 

 
  ( تعاریف پایه ) ٢-روشهای نمایش دانش با استفاده از مجموعه های فازی نوع  : هدف:

، تابع عضویت ثانویه، درجه عضویت اوليه و ثانویه، تابع عضویت اصلی، تعریف اثر عدم ٢-تعریف مجموعه فازی نوع مقدمه، رئوس مطالب:
  ، و ارائه مثال (LMF)، تابع عضویت پایينی  (UMF)، تابع عضویت باالیی   (FOU)قطعيت 

  هفته ششم

 
  ) و عمليات پایه ای Embeddedوعه های فازی نشانده ( مجم ٢-عه های فازی نوعوروشهای نمایش دانش با استفاده از مجم هدف:

، رابطه های ٢-عه های فازی نوعمليات پایه ای روی مجمونشانده، ع ٢-موعه فازی نوع نشانده، مج ١-مجموعه فازی نوع رئوس مطالب:
  و ارائه مثال اهش نوعک، ٢-دویی مجموعه های فازی نوعرابطه دو، حاصل ضرب دکارتی و  ٢-فازی نوع

  

  هفته هفتم

 
  )استنتاج های  سيستم( ٢-وعن عه های فازیوروشهای نمایش دانش با استفاده از مجم هدف:

  قواعد، بلوک استنتاجپایگاه ، بلوک فازی سازی، ٢-سيستم استنتاج فازی نوع رئوس مطالب:
  



  

  هفته هشتم

 
  )استنتاج های  سيستم( ٢-وعن عه های فازیوروشهای نمایش دانش با استفاده از مجم هدف:

  ٢+  کویيز شماره  فازی استنتاجسيستم های  آشنایی تکميلی با انواع رئوس مطالب:
  

  هفته نهم

 
  روشهای خوشه بندی داده ها هدف:

 FMLE، الگوریتم PCM، الگوریتم FCMالگوریتم ، HCMگوریتم لافرازهای فازی و هارد، معيارهای سنجش فاصله، ا رئوس مطالب :
  

  هفته دهم

 
  مصنوعی آشنایی با محاسبات نرونی و شبکه های عصبی  هدف:

شبکه های عصبی ساده برای دسته بندی ، شبکه های عصبی ساده برای دسته بندی الگوپيتز و –آشنایی با نرون مککالچ  رئوس مطالب :
  الگو

  هفته يازدهم

 
  فازی-تم های عصبیسسي هدف:

مدلسازی تشخيص مزه برنج، سيستم  مدلسازی یک شئی پویای غير خطی،طی استاتيک، مدلسازی یک تابع غير خ رئوس مطالب :
 فازی ممدانی-عصبی

  هفته دوازدهم

 
  تکاملیالگوریتمهای مسائل بهينه سازی و آشنایی با  هدف:

  برنامه نویسی ژنتيک الگوریتم ژنتيک کالسيک، استراژیهای تکاملی، رئوس مطالب :
  

  هفته سيزدهم

 
  کاربرد الگوریتمهای تکاملی در طراحی شبکه های عصبی هدف:

 وریتمهای تکاملی برای یادگيری وزنهای یک شبکه عصبیبکارگيری الگ رئوس مطالب :
  

  هفته چهاردهم

 
  الگوریتمهای تکاملی در مقابل سيستمهای فازی هدف:

  ٣+ کوئيز شماره  سيستم های فازی برای کنترل تکامل، تکامل سيستمهای فازی رئوس مطالب :
 
  

  هفته پانزدهم

 
  جدید  ابتکاریفراالگوریتمهای آشنایی با  هدف:

   ارائه سمينار دانشجویی رئوس مطالب :
  

  هفته شانزدهم

 
  جدید  ابتکاریفراالگوریتمهای آشنایی با  هدف:

  ۴+ کوئيز شماه  ارائه سمينار دانشجویی رئوس مطالب :
  

  

  



  

  روش ارزشيابي: 

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