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 هيدروانفورماتيکفصل اول: مقدمه و تعريف 

 اطالعات شامل که اطالعات می باشد معنای به "انفورماتيك" و آب معنای به "هيدرو" یدو کلمه از برگرفته هيدروانفورماتيك

 .باشد می امروز آوريهای فن و ارتباطات اطالعات، زمينه در شده انجام پيشرفت های کليه و

مديريت ه برای رسيدگی ب گيریهای اطالعات و پشتيبانی تصميمسيستمای از هيدروانفورماتيك عبارت است از برنامه چند رشته

 برای رسيدن به بسياری از اهداف متفاوت است.  علوم آبدر استفاده از  عادالنه و کارآمد

رد کاربهای ديگر است که زيست و بسياری از رشتههيدروانفورماتيك تساوی و ادغام هيدروليك، هيدرولوژی، مهندسی محيط

های شهری و ی  آب اعم از جو به اقيانوس و در مداخالت مصنوعی در اين چرخه مانند ساختآن در نرم افزارهای چرخه

گيری در تمام سطوح از جمله: حکومت، سياست و عمليات را فراهم های تامين آب می باشد. اين پشتيبانی برای تصميمسيستم

 می کند.

 

 

 انجام جهت را دولتها کردن متقاعد امکان تا دهدمی افراد از ای گسترده طيف به آب زمينه در را اطالعاتی هيدروانفورماتيك

 ابزار کليه شامل هيدروانفورماتيك بنابرايند. ده قرار آنها اختيار در ای،پروژه در گزاری سرمايه جهت را، گزارانسرمايه و کار

 و انتقال و پردازش و آب در جديد فنون و علوم بکارگيری و آب زمينه در نياز مورد اطالعات توليد و آوریجمع روشهای و

 .باشدمی جديد دانش و اطالعات توليد جهت فنون، اجتماعی هایجنبه گرفتن درنظر با اطالعات نمايش روشهای

هدف اصلی آن، ارائه سازی فناوری اطالعات و مهندسی است. يك رشته در حال تحول با تمرکز بر يکپارچه  هيدروانفورماتيك

فناوری اطالعات شامل  است. حل های کارآمد و موثر برای مشکالت مربوط به آبراهبرای رسيدن به  ابزار مبتنی بر فناوری

امی که اين دستگاه ها هنگ های انتقال ماهواره ای، نرم افزار و سخت افزار کامپيوتری است.سنسورهای محيطی، راديو، دستگاه

ل پردازند يك سيستم هيدروانفورماتيك را تشکيبه طور هوشمند در ارتباط با يکديگر به رسيدگی به يك مسئله منابع آب می

تواند از سه بخش شامل: داده ، پردازش و نمايش ساخته شوندکه اين سه جزء اساسی، می می دهند. سيستم هيدروانفورماتيك

 :مشاهده استدر شکل زير قابل 



 

 

 

متعددی  لیلالم بين هایسمينار کنون تا و شد معرفی جهانيان به 1991 سال در بت ا   توسط با اولين هيدروانفورماتيك واژه

 .است يافته انتشار 1999 سال از نام همين به ژورنال يك واست  شده برگزار زمينه اين در

های ها و موتورهای محاسباتی، سيستمرا به بخش هايی مانند روشهيدروانفورماتيك با توجه به محدوده وسيع اين رشته، 

ای تکاملی هها، شبکه عصبی در هيدروليك، الگوريتمآوریمديريت و پشتيبانی تصميم گيری، بهم پيوستن و يکپارچه سازی فن

ها و مديريت، کنترل سازی دادههای برنامه نويسی، مدلها و زبانهای اطالعات جغرافيايی، محيطدر هيدروانفورماتيك، سيستم

 . نمايندسازی کيفيت آب و... تقسيم میسازی، عدم قطعيت، مدل سازی معکوس و جذب آمار، اکولوژی و شبيهو بهينه

 GIS های دانش و سازی، اطالعات مبتنی بر وب و سيستمای کامپيوترهای جديد مبتنی بر ابزارهای مدلبطور فزاينده   

های ها و آبمخازن، مصب گيری جهت مديريت سيل و رودخانه، زهکشی شهری و شبکهپشتيبانی برای تصميمروند تا کارمیب

ساحلی درتمام سطوح مديريتی وعملکردی را فراهم کنند. نياز رو به رشدی برای متخصصين  و مديران برای درک وکار با اين 

هيدروانفورماتيك پاسخ اين سواالت را فراهم به پاسخ گويی دارند که  ت زير نيازدارد و سواال های جديد وجودها و ابزارآوریفن

 .می کند

 مناسب ترين ابزارها وسيستم های مدل سازی چيست؟ 

 چطورمدل های قابل اعتماد ازسيستم های مبتنی بر آب بسازيم ؟ 

 د؟کمك کن چطور بايد اين مدل ها درسيستم های پشتيبانی تصميم يکپارچه شوند تا به مهندسان ومديران 

ير ای برای حل مشکالتی مانند زافزاری پيشرفتههای اخير، هيدروانفورماتيك مدرن ابزارهای نرمبه عنوان يك نتيجه از پيشرفت

 فراهم کرده است؛

 ای(؛ای و يا غير سازهريزی استراتژی دفاع سيل )سازهبرنامه 

 های زدايی، نصب مخازن و يا درياچهو جنگل های انسان در يك حوضه آبريز خاص )جنگلبرآورد اثرات فعاليت

 ها، و غيره.(؛مصنوعی و تاالب

 ی مربوط به مسائل آب و هوا )رژيم آب؛ فرکانس، مدت و شدت سيل/ تغيير آب و هوا تأثيرات را بر روی هر گونه

 زيست، کشاورزی، سالمت انسان؛ و غيره(؛خشکسالی؛ محيط

 های مديريت يکپارچه متوسعه استراتژی( نابع آبIWRM1و بهره وری آب؛ ) 
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 سازیمدلسازی و شبيهفصل دوم: 

 می پردازيم. تجربه، و سيستم تعريف رسيدن به مفهوم مدل و پيدا کردن تعريف مناسبی از آن ابتدا برای

 سيستم

مرتبط بوده و با ساز و اين اجزا باهم  .گيردمی قرار مطالعه مورد آن خواص که است اشيا از ایمجموعه يا شیء يك سيستم يك

 (مهندسی ديدگاه) آن ساختن منظور به آن درک برای سيستم مطالعهدارد. کار خود، برای رسيدن به هدفی مشخص گام برمی

 ( است.طبيعی علوم ديدگاه) طبيعت درباره تربيش درک مثال عنوان به انسان، کنجکاوی و ارضای

 مصنوعی و طبيعی هایسيستم

 باشد، مصنوعی تواندمی يا و باشد داشته وجود طبيعی صورت به جهان همانند تواندمی سيستم يکی قبلی، تعريف اساس بر

 يك خورشيدی گرم آب شير يك با خانه يك مثال عنوان به. باشد دو هر از ترکيبی تواندمی يا و فضايی سفينه يك همانند

 وارد تمسيس در را ابرها و خورشيد ما که صورتی در. است شده ساخته انسان وسيله به که معنی اين به است مصنوعی سيستم

 شود.می مصنوعی و طبيعی اجزای از ترکيبی کنيم،

 هاتجربه

. آن هایورودی در کاریدست وسيله به سيستم يك از اطالعات استخراج برای است فرآيندی ،(experiment) تجربه يك

 از ایمجموعه .باشد مشاهده قابل و کنترل قابل بايد سيستم دهيم، انجام سيستم يك روی بر را تجربه يك بتوانيم که اين برای

 لقاب هایخروجی گيریاندازه وسيله به را سيستم واکنش و کنيممی اعمال دسترس قابل هایورودی روی بر را خارجی شرايط

 .کنيممی مشاهده دسترس

 مدل مفهوم

 تواندمی ربهتج يك که است چيزی سيستم، يك مدل :نماييم تعريف را مدل توانيممی اکنون تجربه، و سيستم تعريف داشتن با

مدل ممکن است دقيقا همان سيستم اصلی  .داد پاسخ سيستم مورد در هايیپرسش به بتوان که اين برای ؛شود انجام آن روی بر

 و يا گاهی اوقات تقريبی از سيستم واقعی باشد.

آن شیء يا پديده واقعی،  با که ازلحاظ کارکرد ی بزرگ استشیء يا پديده كياز  یاشدهیبازسازمدل،جزء کوچك به عبارتی، 

 گيروقت پرهزينه و مشکل، ها،روابط پديده و که امکان دسترسی به تمام جزئيات امور یطيبدين ترتيب در شرا .يکسان است

 .نمايدبينی نتايج را ممکن می، پيشليوتحلهيامکان تجزبا برخورداری از  و کندها را سهل و آسان میمدل،آن است،

 

 داليل استفاده از مدلها

 برای تست يك سيستم بدون نياز به ايجاد سيستم واقعی -

 های واقعی گران است.ايجاد سيستم -



 

 

 خواهد.ايجاد مدل واقعی مدت طوالنی می -

 افتدبرای ديدن آنچه که در آينده برای سيستم اتفاق می -

 افراد برای استفاده از سيستم بدون قرار دادن آنها در معرض خطرآموزش  -

اند، برای: درک بهتر از شناخت شدهتا از الگو و ساختارهای مشابه که قبالً ساخته دهدیمدل به شما اين امکان را م -

ذيل خواهد  یهاتيزرفع نيازها استفاده نمود. همچنين دارای مو نياز، درک بهتر از راهبردها، درک بهتر از چگونگی 

 و یسع از جلوگيری. زمان و سرمايه حفظ. نشدهینيبشيپ مشکالت با برخورد عدم. ديگران تجارب از استفاده بود: 

 جديد. یهادهيا يافتن کورکورانه و خطاهای

 

 معايب مدل

 نتايج به صحت اطالعات ورودی بستگی دارد. -

 بينی کند.تواند شرايط واقعی را پيش مدل به طور کامل نمی -

 باشند.افزارها گران میتجهيزات و نرم -

 افزارها و تجهيزات دارند.کارکنان نياز به آموزش چگونگی استفاده از نرم -

 

 ارزش و اعتبار مدل

 مدلی معتدل از سيستم واقعی باشد. -

 سازی استفاده از مسائل نمونه است.ترين روش برای اعتبار يك پيادهساده -

 های وابسته تحليلی بدست آيند.ای انتخاب شود که خروجیونهورودی نمونه بايد به گ -

های ترين و بهترين کار استفاده از ورودیسازی شده در دنيای واقعی وجود داشته باشند واضحهای شبيههرگاه سيستم -

 باشد.های آن يا سيستم واقعی میواقعی و مقايسه خروجی

 زيرسيستم های آن سيستم دارای اعتبار باشند. -

 برخالف عرف و منطق نباشد. -

  یسازاصول مدل

 .اصل اول : مدل بايد بهينه باشد -

 است:  نگاه کردن به مدل از زوايای مختلف پاسخ به دو پرسش ؛ اصل دوم : مدل را از زوايای مختلف مشاهده کنيد -

What, How  .Whatبايد انجام گيرد؟ یکار: چه Howچگونه بايد انجام داد؟ : 

 سازیمدلروند )مراحل( 

ترين بخش يك مدل فرضيات آن است که اين فرضيات باعث اعتبار بخشيدن به نتايج مسئله خواهند شد. الف( فرض:  مهم

 در اين بخش از معمول ترين فرضيات مورد استفاده در مدل سازی را به اختصار متذکر می شويم.



 

 

o روند مدل سازی بر اساس يك فرايند آماری است. 

o  ناشی از وسايل مورد استفاده جهت مدل سازی صفر هستند.خطاهای تصادفی 

o .داده ها به صورت تصادفی نمونه برداری شدند 

o و غيره 

 ب(طراحی مدل: در طراحی بايستی با اصول طراحی و طراحی بهينه سيستم، آشنا بود.

 جی کرد.ج(تحليل و بررسی: در اين مرحله بايستی مدل ساخته شده را اعتبار و يا به عبارتی صحت سن

د(تفسير و ارزيابی: در اين مرحله بايستی تفسيری از مدل و همچنين چك کردن مدل با فرضيات مد نظر را مورد بررسی 

 قرار دهيم.

 

 ارزيابی مدل

را  توان يك مدلبدين ترتيب با سؤاالت زير می ها ايجاد نمود.ای برای ارزيابی آنتوان پايهبا توجه به کارکردهای مدل می

 ابی نمود :ارزي

 تکيه کنيم. تيعنوان نمايشی از واقعتوانيم به آن بهمدل تا چه اندازه واقعی است؟ تا چه اندازه می -

 های جديد مفيد است؟ها يا روشمدل تا چه اندازه سودمند يا اکتشافی است؟ چقدر در کشف روابط واقعيت -

 جويی مدل چقدر است؟سادگی و اقتصاد ابزارها و صرفه -

 

( model validation) مدل اعتبارسنجی عبارت. باشد نامعتبر ديگر برای و معتبر تجربه يك برای سيستم يك مدل تاس ممکن

 ختلفیم انواع شود،می ارايه چگونه مدل که اين حسب بر. شوند انجام بايد که است هاتجربه از ایدسته يا تجربه رابطه در هميشه

 : وجود دارد خواهيم مدل از

 اکتم مانند .شوندیم ساخته محدودتر وتر کوچك یهااسيمق درها معموالً مدل  است و فيزيکی  یسازهيشب فيزيکی: یهامدل

 ها.ساختمان ماکت  هاشگاهيپاال ماکت هواپيما

ها مدلهاست. اين ما بر اساس آن یهایريگميکه تصم رنديگیاز مسائل واقعی که در ذهن ما شکل م يیهامدل ذهنی: یهامدل

مند که افراد در ذهن خود برای تسهيل عنوان يك، مدل کاری نظام( مدل ذهنی را به2003خيلی شفاف نيستند. بروگمن )

 کند.سازند، توصيف میتعامل می

با استفاده از بيان است . تعريف يك حادثه و ايجاد يك فضای مشابهی در  یاتوصيف، تشريح و تفهيم مسئله زبانی : یهامدل

 یخوانهيهن شنونده مانند شرح وقايع شبذ

 اخطار اتومبيل. یهاچراغ ،هایها و کروکمانند نقشه شماتيك: یهامدل



 

 

که رابطه بين متغيرها و پارامترها را در قالب تصوير به  يیهاواقعيت .مدل یجاجايگزين کردن تصوير به گرافيکی : یهامدل

 .هایها ، نقاشمانند عکس گذاردینمايش م

اهی . گشوندیرياضی برای حل مسائل دنيای واقعی ساخته م یهابيان مسائل واقعی با رياضيات. معموالً مدل رياضی: یهامدل

ی رياض یهابرای ساختن مدل .شودیها استفاده مآن یبندو دسته هادهيها و تفاوت پدها برای بررسی و بيان شباهتاز اين مدل

 اقعی هستيم.شرايط و یسازمجبور به ساده

کند و ها، ارتباط برقرار میسازی است که بين ورودی و خروجی سری دادهيك نوع از روش های مدل :correlativeمدل 

سازی را، مدل همبستگی گويند.  در اين زمينه مدل دهد. اين نوع از مدلهای مذکور را ارائه میمنحنی برازش شده از داده

 و غيره اشاره نمود. ANN , ARMAسازی می توان به روش هايی همچون: 

. دپردازنیم کندیها را مشخص معمومی )مفاهيم( و فرضياتی که روابط بين آن یهادهيبه ساخت ا پنداشتی )مفهومی(: یهامدل

 .باشدیطور سمبوليك بيانگر تصوير ذهنی از يك پديده متبط باهم است که بهيك مدل پنداشتی يك سری از مفاهيم مر

 یرفتار یزيرالگوهای برنامه تيپ، یهاطرح رينظ کاربردی: یهامدل

 

 کارکردهای مدل

 ها است.های ميان دادهها و نشان دادن شباهتتوانايی مدل در تنظيم و مرتبط ساختن داده ی؛ به معنایده. سازمان1

 ند.شوهای ناشناخته منجر میها و روشباشند که احتماالً به کشف واقعيتها ابزارهای اکتشافی میاکتشافی؛ مدل .2

 ها در محدوده سادهبينیهای رخ خواهد داد. اين پيشبينی کند که چه پديدهتواند پيشبينی ؛ يك مدل می. پيش3

 و چه اندازه هستند.های کمّی مثل چه هنگام بينیبله يا خير و تا پيش

 تواند مقياسی برای سنجش يك پديده باشد.آيد میدست میهايی که توسط يك مدل به. سنجشی؛ داده4

 

 سازی:شبيه

ی پ هدف بااست که  هايی از اين مدليشآزما انجام وطراحی يك مدل از يك سيستم واقعی سازی عبارت است از فرايند يهشب

سازی هم شامل هيشبفرايند گيرد. بنابراين یمی گوناگون برای عمليات سيستم صورت راهبردهابردن به رفتار سيستم يا ارزيابی 

 است.  مسئلهبرای مطالعه يك  آنی وهم شامل استفاده تحليلی از سازمدل

 گيرد که:یمقرار  مورداستفادهسازی زمانی يهشب

 ی تحليلی وجود نداشته باشد.هاروشحاکم با  الف(امکان حل معادالت رياضی

 باشد.یميرعملی غمشکل يا  هاآنها در محيط واقعی يدهپد هامشاهدهها و يشآزماب(انجام 



 

 

 :سازیمعايب شبيه

 های بااليی دارد. باشد و نياز به تخصصگير و پرهزينه میاغلب وقت ،سازی مطلوبطراحی يك مدل شبيه -

کند. اين مطلب در صورتی صحيح است که بسياری از ظرايف مسئله را به دقت منعکس میسازی وضعيت يك شبيه -

 گردد.سازی دخالت داده شوند. لذا در غير اين صورت نتايج نادرستی حاصل میدر طراحی و اجرای مدل شبيه

آن قابل دقتی ای موارد به عنوان يك روش دقيق شمرده نشود و ميزان بیشبيه سازی ممکن است در پاره -

 کاهد.گيری نباشد. البته امکان تحليل دقت کار تا حدی از اين امر میاندازه

های بسياری دارد. بها دادن زياد ها و محدوديتسازی رقمی است، دقت اعشاری ارقام وابستگیاز آنجا که نتايج شبيه -

 سازد.ار میاعتبها را بیای موارد خروجیصحيح نيست چون در پاره ،به نتايج عددی حاصل

 

 مزايای شبيه سازی:

 استفاده از مدل شبيه سازی برای به دست آوردن دانش کافی در بهبود سيستم. -

 امکان تغيير در ورودی شبيه سازی به منظور يافتن پارامترهای مهم. -

 شبيه سازی می تواند قابليت متفاوتی را برای يك سيستم به منظور کمك به تعيين نيازها دهد. -

 توانند آن ها را مدل کرد.مدرن در صنعت تنها با شبيه سازی می سيستم های -

 

 سازیشبيه خطرات

 ازیسشبيه که شرايطی و هامحدوديت که است راحت کامال کاربر برای: است آن از راحت استفاده سازی،شبيه خطر ترينجدی

 ايدب فرد خطرات، اين کاهش برای. کند استخراج نادرستی نتايج سازیشبيه از نتيجه در و کند فراموش را است معتبر آن در

 کندمی کمك ارک اين. کند مقايسه واقعی سيستم تجربی نتايج با را مدل سازیشبيه نتايج از برخی حداقل که کند تالش هميشه

 :بمانيم دور شودمی گفته ادامه در که مشکل منبع سه از که

 افتادن مدل يک عشق دام به:  

 اقعیو دنيای مدل ديگر عبارت به است، راحت و محتمل بسيار تجربه چارچوب کردن فراموش و مدل يك به نسبت شدن مشتاق

 مبارزه رایب استراليا به روباه کردن وارد آن مثال يك. است خاص شرايط سری يك تحت واقعی سيستم کننده بيان بلکه نيست،

. تاس درست دنيا نقاط از بسياری در که کشدمی را خرگوش روباه که است فرض اين با مدلی در هاخرگوش افزايش مشکل با

 .کردند فراموش کل به را هاخرگوش و بود ترراحت محلی هایفون شکار هاروباه برای متاسفانه

 ؛مدل هایمحدوديت به واقعی شرايط کردن وارد زور به 

 و اجتماع انسانی، رفتار وجوه ديگر و کنيم بنا روز مد اقتصادی هایتئوری مبنای بر را خود جوامع که است اين مثال يك 

 .بگيريم ناديده را طبيعت

 ؛مدل دقت سطح کردن فراموش 



 

 

 يل،دال اين به.باشيم آگاه هاآن به نسبت نتايج، درست ترجمه برای بايد و هستند ایکنندهساده فرضيات دارای هامدل تمام 

 يك. ستنده ترمندقدرت استفاده برای معموال کاربرد، دامنه بودن ترکم دليل به تربيش يتمحدود وجودبا تحليلی هایتکنيك

 كي از تخمينی درک برای هاسازیشبيه از بسياری. است معتبر خاص ورودی داده دسته يك برای تنها سازیشبيه نتيجه

 عنوان به اي سازیشبيه جای به بايد باشند، استفاده قابل تحليلی هایتکنيك اگر دليل، همين به. خورندمی درد به سيستم

 .گيرند قرار استفاده مورد آن مکمل

 

 سازیموارد استفاده از شبيه

های تحليلی غير عملی علت پيچيدگی سيستم مورد نظر، استفاده از روششود که بهسازی زمانی استفاده میشبيه -

های غالبًا پيچيدگی موجود در سيستم شود.سازی مطرح میهای مطالعه سيستم از طريق شبيهرو روشاست. از اين

 کند:صورت اشکال زير نمود پيدا میواقعی به

اطمينان سازی، مکانيزمی منصف و سودمند را برای غلبه بر عدم. حالت عدم اطمينان در سيستم؛ شبيه1

 آورد؛ بدون آنکه محدوديتی برای سيستم ايجاد کند. فراهم می

طول زمان ثابت نيست و متغيرهای اصلی موجود نيز در طول زمان متغيرند. . رفتار پويا؛ رفتار سيستم در 2

 برای تشخيص علّت تغييرات و کنترل آن، بايستی از مدل پويا و متناسب با تغييرات، استفاده شود. 

شده و تصميمات اتخاذشده در يك مرحله از يك فرآيند، قسمتهای بازخورد؛ رفتارهای انجام. مکانيزم3

دهد و شناسايی اين اثرات و علل آن، طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تأثير قرار میر فرآيند را بههای ديگ

 بسيار ضروری است.

 ازیسمراحل شبيه

سازی وجود آيد. در اين زمان، برای شبيهای بهشود که در سيستم، مسئلهسازی زمانی آغاز میهای مبتنی بر شبيهاصوالً پروژه

 های زير را طی کرد:بايد گاممدل مناسب، 

سازی، . تدوين مسئله؛ برای يافتن جواب مسئله بايد فهميد که اصل آن چيست؟ بنابراين اولين قدم در آزمايش شبيه1

همانند هر آزمايش ديگری، تعيين هدف آزمايش است، چون اين هدف است که نحوه آزمايش، جزئيات الزم و نتايج 

 کند. نهايی را تعيين می

توان برای بررسی و مطالعه هايی میها و تکنيكبايست تعيين کرد که از چه روش. تعريف سيستم؛ در اين مرحله می2

سيستم استفاده کرد. تعريف سيستم در حقيقت، تعيين اجزای سيستم، عناصر و عوامل داخلی و خارجی محيط 

های سيستم ، روابط و قوانين حاکم ميان ويژگیشود. پس از آنسيستم و پارامترها و متغيرهای سيستم را شامل می

و متغيرهای آن مشخص و يا فرموله شده، سپس چگونگی رفتار سيستم مورد بررسی قرار گرفته و جزئيات حاصل از 

 شود. تغيير متغيرها در سيستم معلوم می



 

 

سازی استفاده کرد؟ مدل شبيه توان ازها میگيری. پاسخ به يك سؤال؛ پاسخ به اين سوال که آيا در تمامی تصميم3

های تجزيه و تحليل به حل مسئله پرداخت، طبيعتا اگر شرايط واقعی چندان پيچيده نباشد و بتوان با استفاده از روش

سازی میسازی نيست. ولی اگر با توجه به شرايط پيچيده و ريسك باال، فقط از شبيهنيازی به استفاده از مدل شبيه

 سازی الزامی است. پس کاربرد روش شبيه توان استفاده کرد،

سازی خصايص آن، انتخاب مفروضات و سازی عبارت است از توانايی تحليل مسئله، چکيده. تدوين مدل؛ هنر مدل4

تر باشد، وضعيت دست آيد. هرچه مدل کاملسپس تکميل و توسعه مدل تا زمانی که تقريب مفيدی از واقعيت به

 کند. کس میتر منعپيچيده را روشن

های ورودی، بايد با سازی، دادهها است. در يك مدل شبيهآوری دادهای، مستلزم جمعها؛ هر مطالعه. تدارک داده5

گر بايد تصميم اطالعات مربوط به اجزای سيستم و ارتباط ميان آنها رابطه نزديك داشته باشد. در اين زمان تحليل

 آوری کرد. چگونه بايد اين اطالعات را جمعهايی مورد نيازند و بگيرد چه داده

شود. در اين مرحله بايد مدلی که از سيستم تهيه شده . برگرداندن مدل؛ گام ششم با بر گرداندن مدل برداشته می6

سازی، از لحاظ منطقی بسيار پيچيده بوده و دارای فعل و انفعاالت های شبيهرا برای کامپيوتر توصيف کنيم. مدل

 سياری در بين عناصر سيستم هستند. متقابل ب

سازی است. تعيين اعتبار، يعنی آنکه ترين مرحله از مراحل شبيهترين و مشکل. تعيين اعتبار مدل؛ اين مرحله، مهم7

کند؟ بنابراين آنچه که اهميت دارد قابل سازی و توصيف میدرستی شبيهشده رفتار سيستم واقعی را بهآيا مدل ساخته

 اعتماد بودن مدل است نه حقيقت ساختار آن. 

ريزی استراتژيکی و تاکتيکی؛ برنامه استراتژيك يعنی طرح آزمايشی که اطالعات مطلوب از آن حاصل می. برنامه8

ه در طرح آزمايش، چگونه های مشخص شدريزی تاکتيکی يعنی تعيين اين موضوع که هريك از آزمونشود و برنامه

 گيرد. صورت می

شود و مراحل اجراشده مورد بازبينی قرار ريزی آشکار می. آزمايش و تفسير؛ در اين مرحله، اشتباهات و نواقص برنامه9

 گيرد. می

توان زمانی محقق دانست که مدل سازی را تنها میسازی؛ موفقيت يك پروژه شبيهسازی و مستند. پياده10

شده، تفهيم شود و مورد استفاده قرار گيرد. مستندسازی دقيق و کامل از چگونگی ايجاد، توسعه و نحوه عمل فتهپذير

 را افزايش دهد.سازی موفق آنتواند عمر مفيد و شانس پيادهمدل، می

 سازی داليل شبيه

 های واقعی وجود دارد: سازی به جای انجام تجربه بر روی سيستمداليل متعددی برای انجام شبيه

 ها بسيار گران يا بسيار خطرناک باشند. ممکن است تجربه -

 ممکن است سيستم تحت بررسی هنوز موجود نباشد.  -



 

 

ا ها سال زمان نياز است تميليونکننده متناسب نباشد. به عنوان مثال، مقياس زمانی ديناميك سيستم با آزمايش -

ی از سازی کامپيوترتوان با يك شبيهتغييرات کوچکی را در کل دنيا مشاهده کرد در حالی که تغييرات مشابه را می

 دنيا به سرعت مشاهده کرد. 

 ممکن است متغيرها غير قابل دسترس باشند.  -

 هايی که در سيستم واقعی قابل دسترسی نيستند.حتی آن توان کنترل و مطالعه کرد؛ساز تمام متغيرها را میدر شبيه -

، کاری کنيمسازی بسيار راحت است که پارامترهای يك مدل را دستها؛ با استفاده از شبيهبه کار گيری راحت مدل  -

حتی در صورتی که در خارج از بازه يك سيستم فيزيکی خاص باشند. به عنوان مثال، جرم يك جسم در يك مدل 

کيلوگرم تغيير داد در حالی که انجام اين تغيير در يك  500به  50توان با فشردن يك کليد از تری را میکامپيو

 سيستم فيزيکی دشوار و يا غير ممکن است. 

گيری يك سيستم واقعی هايی که در اندازهتوان مزاحمتسازی يك مدل، می؛ در شبيه1هابازداشتن مزاحمت -

تواند ما را برای ايزوله کردن يك اثر خاص و در نتيجه درک بهتر آن کرد. اين کار می ناپذير هستند را حذفاجتناب

 اثر کمك کند. 

شوند که امکان جلوگيری از اثرات درجه دوم ها به اين علت انجام میسازیبازداشتن اثرهای درجه دو؛ اغلب شبيه -

 تواند به ما در درککنند که میتم را فراهم میهای خاص يك سيسهمانند اثرات غير خطی يا جزييات ديگر کامپوننت

 بهتر اثرات اوليه کمك کند.

 

 :سازیشبيه انواع

کنيم. را بررسی میعنوان مدل آن در نظر گرفته و رفتار آن؛ در اين روش، خود سيستم را بههمانی سازیشبيه. 1

نظر،  مورد مسئله برای پاسخی يافتن و در صورت است سيستم روی مستقيم آزمايش ، همانروش ديگر اين عبارتبه

 و مفيد است.  استفاده صددرصد قابل

کنيم. تنها، ؛ در اين روش، تا آنجا که امکان دارد، از اشيا و قوانين واقعی سيستم استفاده میهمانینيمه سازیشبيه. 2

ديگر،  عبارتشود. بهمی سازی، مدلاست همانی سازیشبيه شدن غير ممکن باعث که واقعی از سيستم اشيا يا مراحلی

 . است شده سازیيا شبيه ديگر غير واقعی و بخش ، واقعیسيستم از مدل بخشی

 آزمايشگاهیامکانات  وسيله، بهواقعی از نماها و اشيای سيستم روش، بعضی ؛ در اينآزمايشگاهی سازیشبيه. 3

شوند. مثل راداری که با امکانات و مقياس می ها جايگزينسمبل وسيلهديگر به نماها و روابط و بعضی شدههساخت

 شود. آزمايشگاهی ساخته می

اشيا و  که کليه است کامپيوتری ایشده، برنامه، مدل ساختهکامپيوتری سازی؛ در شبيهکامپيوتری سازیشبيه. 4

 قوانين شده و تبديل رياضی متغيرها و توابع و رفتار آن، به مشخصات و کليه ایبرنامه ساختارهای ، بهسيستم نماهای

                                                           
1 disturbances 



 

 

 علتبه) کامپيوتری سازیشود. شبيهمی در نظر گرفته در درون برنامهبا يکديگر،  شانو ارتباط بر سيستم حاکم و روابط

 رود. کار میها بهسيستم اغلب و مطالعه بررسی خود(، برای خاص امتيازات و داشتن بودن عملی

 

 سازیفاوت مدلسازی و شبيهت

نتايج با عملکرد غير ممکن در دنيای کند، شبيه سازی يك مدل هميشه برای نشان دادن سيستم واقعی تالش می -

 دهد.واقعی را نشان می

مدل می تواند به عنوان يك شخص در نظر گرفته شود و يك شبيه سازی می تواند به عنوان پويا در نظر گرفته شود  -

 و متغيرهای آن هميشه درحال تغييرند.

 

 سازیسازی و شبيهروش های عددی در مدل

مهندسی می توانند کاربردهای زيادی داشته باشند در گذشته به علت نبود امکانات رايانه ای روش های عددی در حل مسايل 

کافی و همچنين زمان بر بودن انجام محاسبات، بيشتر از روابط تجربی استفاده می شد اما امروزه با پيشرفت های حاصل شده 

 از:روش های عددی مختلفی برای حل مسايل ايجاد شده است که عبارت است 

 روش اختالف محدود 

 روش اجزای محدود 

 روش حجم محدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زيستفصل سوم: مدلسازی در دنيای آب و محيط

ای که در دنيای واقعی )سيستم واقعی( وجود دارد و برای کمك به تجسم به طور کلی به نماينده )يا عامل بودن( از يك پديده

 از تقليدی سازیمدليا به عبارتی  ؛سازی گوينددارد، مدلرياضی توضيحاتی را بيان میی روابط آن پديده با استفاده از توسعه

 ايجاد به که شود انجام کامپيوتر وسيله به يا دست با که اين از نظرصرف است زمان گذشت با واقعی سيستم يا فرآيند عملکرد

 .شودمی مربوط واقعی سيستم عملکرد هایويژگی مورد در هايیگيرینتيجه به دستيابی منظور به آن بررسی و سيستم ساختگی

 است ممکن سيستم هر.است ندارد، انتزاع سطح به مستقيم ربط که غيرموثر عناصر حذف و موثر عناصر شامل خوب مدل يك

 به پيچيده و بزرگ هایسيستم سازیهمچنين هدف از مدل .دشو داده توضيح مختلف هایمدل توسط مختلف های جنبه از

 مدلسازی با و است محدود پيچيدگی درک برای انسان قابليت .کرد برقرار ارتباط سيستم کليت با توان نمی که است دليل اين

 .شود می تمرکز سيستم از جنبه يك روی زمان هر در

هر زمان  زيست )خاک، هوا و آب( بيش ازبخش، به عنوان يکی از سه عامل تشکيل و بقای محيطآب اين منبع حيات امروزه 

برداری بهينه و اقتصادی و عادالنه از آب يك مساله شك امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهرهبی باشد.ديگر مورد توجه می

شود. تاکيد جامعه جهانی اين است از آب به عنوان يك چالش فراگير بشری ياد می 21جهانی است و به همين جهت در قرن 

ها به مقوله آب به عنوان کليد توسعه نگاه کنند. منابع آب اگرچه تجديدپذير هستند وليکن حجم آنها ثابت  ها و ملتکه دولت

صد سال اخير تقاضای جهانی برای آب بيش از ای که طی به افزايش است به گونه بوده و در مقابل، تقاضای بشری برای آن رو

از  .به کاهش است است. به اين ترتيب سرانه آبی برای مردم جهان رو شش برابر شده است در صورتيکه جمعيت سه برابر شده

های شهری و روستايی، منابع آبی را آلوده  های کشاورزی و فاضالبآبهای صنعتی، زه ها اعم از پسابطرفی متاسفانه آالينده

منابع آب بهينه توسعه بسياری پيدا کرده و  جهت برخورداری ازها، کنند. لذا استفاده از مدلمی استانداردهای مصرف خارجو از 

 گيرند.های منابع آب مورد استفاده قرار می های خرد وکالن سيستمگيریها در تصميمانواع مختلفی از مدل

با تصويب  در مجلس سنا 1959های موجود برای کمك به مديريت منابع آب، برنامه ريزی و سياست های موجود از سال  مدل

تحت عنوان منابع ملی آب ساخته شد. همچنين اين کميسيون به بررسی اهميت منابع آب و نقش آن در منافع ملی کميسيونی 

 عبارتند از:ی بيشتر در مهندسی آب، انواع مدل های موجود و مورد استفاده پرداخت.

 

 1مدل ذهنی -1

اگون مانند : ميزان پيچيدگی، درستی، دقت، مدل ذهنی، سـاختاردانش افـراد اسـت کـه ممکـن اسـت براسـاس معيارهـای گون

وتعداد ابعاد، تجزيه و تحليل و طبقه بندی شود. مدلهای ذهنی پويا اطالعات خود را به  ( پويايی، جهت )مثبت يـامنفی بـودن

مـدل ذهنـی اشـتراک مـی گذارنـد و از ايـن طريـق ديـدمان پـردازی مـشترک را امکـان پـذير ميکنند . عناصـر متـشکلة 

 .بنابـه تعريـف عبارتنـد از : تـصويرهای ذهنـی، تصورات ومفروضات

                                                           
1 Mental model 



 

 

 1محورسازی دادهمدل -2

به  تواندیم يدرولوژيکیه یهامدل است.محور يك سطح از هيدروانفورماتيك است که توسعه سريعی پيدا کردهسازی دادهمدل

امل هايی از اين دست شمثال. باشد ی( و تجربی توزيع فيزيکیايههايی بر پمدلو  شامل مفهوم مجموع) ياضیر صورت فيزيکی،

های اخير در زمينه محاسبات هوشمند بخصوص در شود. پيشرفتهای آريما میواحد، رگرسيون خطی و مدل روش هيدروگراف

ن ی که بر روی ايسازی تجربی شده است. موضوعی مدلای باعث توسعهی تحقيقاتی يادگيری ماشين به طور گستردهزمينه

 نامند.محور میسازی دادهتحقيقات تمرکز دارد را مدل

 2مدل علمی -3

 یها. مدليم مشکل استبه طور مستق آن است که مشاهده یواقع يدهپد يك ياضیر يا یمفهوم يزيکی،ف يشنما يك يدتول

 يطحم يمی،و ش يزيكاعم از ف یهای مختلف علمو در رشته یواقع يستمس ياو  ياءبينی رفتار اشو پيش يحتوض یبرا یعلم

 از يبتقر يندر بهتر یهای علماز علم مدرن است، مدل یجزء اصل يكسازی شود. اگرچه مدلاستفاده میين و علوم زم يستز

ود و بهب یدانشمندان به طور مداوم در حال کار برا ين،. بنابرايستن يقدق یکپ ست،آنهادهنده نشانهای که يستمو س ياءاش

 هستند.اصالح مدل 

استفاده  یهای تجرباغلب از داده يستم،س ياو  یش يكبه تجسم ، هااز مدل یمتفاوت است. برخ یهای علمسازیهدف از مدل

  .بينیشهای پيمدل؛ مانند استدر نظر گرفته شده يدهپد يا یفرض يا یرفتار انتزاع يك يفتوص یبرا يگرهای د. مدلپردازندمی

 ماريهایيب يوعش ی،لرزه، سونام ينهای هشدار دهنده، از جمله در مورد زميستمنقش بالقوه آنها در س يلبينی به دلهای پيشمدل

ك مدل اطمينان کامل ممکن است ي حال، ين. با ادارندجامعه  یبرا یبزرگ مشابه ارزش قابل توجه ياسدر مق يایو بال ی،مسر

ه ممکن تواند تمام متغيرهايی کبينی نمیهای پيشبينی نادرست باشد، چرا که مدلگيری از آن برای پيشنداشته باشد و نتيجه

 است بر نتيجه تأثيرگذار باشد را حساب کند.

 

 سازی آب و هواییدیاگرام مفهومی از مدل -1تصوریر

                                                           
1 Data-driven modelling 

2 Scientific model 



 

 

 1مدل اقتصادی -4

 يا/و یدر ارتباط منطق يرهایای از متغبا استفاده از مجموعه یروش اقتصاد نماينده يكکه ی ساختار فرض يك یمدل اقتصاد

است. ها يكتکن يگرو د ياضیبا استفاده از ر يچيده،پ يندهاینشان دادن فرآ یشده برا يجادروش ساده ا يك اين مدل .ی استکم

 .تغيير کندمختلف های ويژگی يدتول ی، که ممکن است برادارا باشد راها يتاز محدود ياریتواند بسمی یمدل اقتصاد يك

 2مدل مفهومی -5

ها( را )يندفرآ ينکه بتواند ا یوجود دارند اما روش يیمحصول نها يكبه  يدها يكتوسعه  یبرا ياریهای بسامروز روش يایدر دن

توسعه نرم  ينههايی است که در زماز روش يکی یمفهوم مدل ساده تر و همه فهم تر انجام دهد روش برتر خواهد بود. یبه صورت

 شده است. يكامر نزد ينبه تحقق ا یتا حدود يوترهای مربوط به علوم کامپينهزم يگرافزار و د

ذارد گمی يشرا که مدل به نما یتا موضوع يکندموضوعات که به فرد کمك م يباست متشکل از ترک یمدل یمدل مفهوم يك

است  يستمیای سيهو کاربرد پا یاصول اساس ياندننما یمدل مفهوم يك يهاول هدف کند. یساز يهشب يتنهاشناخته،درک و در 

 را محقق کند: یچهار هدف اساس يدبا يحصح یساز يادهدر صورت پ یمفهوم مدل دهد.که ارائه می

 

 

 لوس آالموس یمل یشگاهدر آزما یشناس یناز حرکت آب و زم یمدل مفهوم -2تصویر 

 عرضه شده یستمفرد از س یبردن سطح آگاه باال 

 یستمس یاتجهت استخراج خصوص یستمطراحان س ینقطه ارجاع برا یک تهیه 

 یجهت همکار یاهداف یهو ته یندهارجاعات آ یبرا یستمس مستندسازی 

 ینفعانذ ینب یستمس یاتشده از جزئ یجادانتقال اسناد موثر ا تسهیل 

                                                           
1 Economic model 
2 Conceptual modeling 



 

 

 )بشری( 1مدل فعالیت انسانی -6

 یاعم از اقتصاد و جامعه شناس يق،های مختلف تحقينه، که زمجذاب و جالب است يقاتیهای تحقاز حوزه يکیدرک رفتار انسان 

ها به توسعه دستگاهمنجر سنسور و ارتباطات های  یدر فن آور يادز ياربس يشرفت. پشودرا شامل می يوترعلم کامپ یبه تازگو 

امر منجر به  ينبر وب( شده است. ا ی)مبتنیو مجاز یواقع صورت دوزمره انسان در هر های رويتضبط فعالهای يستمو س

وجود از اطالعات م یهای انسانيتدار از فعال یمعن یرفتار یقادر به استنتاج الگوها يتمی کهالگور یدر طراح يقاتتحق يشافزا

 .شده است هاگرفته شده توسط سنسور يا ثبت شدههای در  داده

 (Hydraulic modelsهیدرولیکی)مدل های  -7

ر ای برای تحقيق دسازی فيزيکی است که در مهندسی هيدروليك به طور گستردهسازی هيدروليکی شکل خاصی از مدلمدل

دار را برای سازی با توجه به اهداف تحقيق، استفاده از مدل مقياسبرداری به کار می رود. اين نوع مدلمسايل طراحی و بهره

ا و ههای مختلف جريان طبيعی و نيز ارزيابی عملکرد سازهجريان و فرآيندهای انتقال جريان سيال در سيستم سازیشبيه

 های سازی برخی ويژگیهای مدل هيدروليکی توانايی بالقوه آن برای شبيهيکی از مزيتکند. های هيدروليکی ايجاب میماشين

 مدل سازی هيدروليکی کاربرد دارند عبارتند از:برخی از موضوعات مهم که در جريان پيچيده است. 

 حرکت آب و حمل و رسوب در رودخانه ها و مناطق سواحلی-1

 عملکرد هیدرولیکی آبگیرها، سرریزها و خروجی ها-2

 جریان اطراف اجسام مختلف-3

 جریان درون مجاری متعدد و نیز در وسایل تنظیم جریان-4

 عملکرد سازه های شناور-5

 حاصل از اختالط جریان ها فرآیندهای-6

  

 2مدل ریاضی -8

 .پردازدیستم میس یکرفتار  یفتوص هب یاضیکه با استفاده از زبان راست  یمدل انتزاع یک یاضیمدل ر

                                                           
1 Human activity model 
2 Mathematical model 



 

 

 

 (Numerical modelsمدل های عددی) -9

را نمی توان به روش تحلیلی این دسته از مدل ها جز مدل های قطعی محسوب می شوند و از آنجایی که یک سری از پدیده های واقعی 

 حل نمود لذا از مدل های عددی بهره می گیریم.

به وقوع می پیوندد به کار گرفت. همچنین  به فاصله زیاد و با مدت طوالنیمدل عددی را می توان برای تحقیق در مورد فرآیند هایی که 

داده شوند. به عنوان مثال تغییر حالت آب ، باد در مناطق  نشان برخی از فرآیندهای فیزیکی ممکن است با استفاده از یک مدل عددی، بهتر

 فی، از طر وسیع، فساد یا جذب ماده آالینده را از طریق مدل سازی عددی در مقایسه با مدل هیدرولیکی بهتر می توان شبیه سازی نمود.

ند و نیازمند فضای آزمایشگاهی زیادیگونه مدل ها به است و این  گران و پرهزینهنگهداری و بهره برداری از مدل های بزرگ هیدرولیکی، 

ممکن است حتی تا زمان تکمیل پروژه چند سال نگهداری شوند و در چنین شرایطی به علت تر و خشک شدن متناوب تخریب گردند. برای 

متعدد به حداقل رساندن هزینه های مدل سازی می توان مدل را برای مدت های طوالنی نگهداری کرد و از یک مدل برای آزمایش های 

 .وجه به استراتژی مدل سازی یعنی به کارگیری مدل عددی همراه با مدل هیدرولیکی بهره جستبا ت تکراری

 بطور مثال،  است. نیمه تحلیلی یا تحلیلی هایلدتوانایی م از که خارج دهندمی قرار بررسى مورد را مسایلی عددی مدل هایهمچنین، 

 .غیرساده گسلهاى و کنندهتداخل هایه چا پیچیده، هندسی شکل با مخازنی عددی در هایمدل از استفاده

 1مدل آماری -10

. مدل کندبینی میاز این تقریب پیش یاریاست و به صورت اخت یتواقع یبتقر یبرایک راه ساده شده  یسازی آماربه عبارت ساده، مدل

 .کنداستفاده می یاضیمعادله راز یک  یآمار

 

 به رطوبت خاک رگرسیون خطی ارتفاع گیاه نسبت -3شکل 

                                                           
1 statistical modeling 



 

 

 کیو عرض از  یبش یکاست که با  یمخط مستق یکنشان دهنده ارتفاع بوته با توجه به رطوبت خاک توسط  3به عنوان مثال شکل 

 یخط یونرگرسمدل مدل خاص  یناست. اشده یدهبه رطوبت خاک کشنسبت  که در حال رشد ارائه شده یاهاننمونه از گ یکدر  یشآزما

 .دارد ساده نام

 1مدل داده -11

های موجود در یتمو چگونه آ ، چگونه اطالعات استفاده خواهد شداست داده موجود یگاهپا یکدر  یچه اطالعات ید کهگومدل داده می یک

کارت  و شماره ینام مشتر یکتوسط یک مشتری را ها ممکن است مدل داده یکبه عنوان مثال،  مرتبط هستند. یکدیگرداده به  یگاهپا

 یک و یمشتر یک ینبه چند ب ی یکرابطهاینکه چه ، و مشخص کند نشان داده یمتکد محصول و ق یک ابرا محصول  یکو  یاعتبار

 محصول وجود دارد.

 (Geometry modelsهای هندسی)مدل -12

کنند به صورت تولید می هاهای( هندسی استفاده نموده و داده های خروجی که این نوع از مدلها از اطالعات )یا دادهدر این دسته از مدل

سازی افزاری که قابلیت مدلی سیستم واقعی مد نظر را به صورت یک داده ی هندسی وارد یک نرماشکال گرافیکی می باشد. ابتدا نمونه

 .نماییممدل هندسی از سیستم واقعی مد نظر را دریافت می ،هندسی را داشته باشد وارد نموده و سپس از خروجی نرم افزار

 2ل منطقیمد -13

رود می ارکه بر اساس آن انتظ صلی ار تباط برقرار کندمفروضات ابین است که  یواقع یدر زندگ یندهااز فرآ یکیگراف یا شرح یمدل منطق

ی برقراری یک برا یستم(س یکردروی )ای از روابط علت و معلولدنبالهها این مدل ی. به طور کلشودخاص  یجهنت یکمنجر به  یتفعال که یک

مخاطبان،  ،ها یجها، خرو یتمنابع برنامه، فعال ینب یارتباط منطق یفتوص ،مدلاین نوع . ارتباط مؤثر برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب است

 خاص است. یتوضع یامشکل و  یکمربوط به  یجاز نتاهای مهم ترتیب تفاوتو 

 3مدل دامنه -14

اطالعات،  یانها، جرمدل ساختار دادهکند. این تعریف می دامنه خاص یکدر  ییرات راروابط و تغ نیازها،داده ها،  یاء،توابع، اش مدل دامنه

 کند. می یفتوصرا  است یهای نرم افزاریستمسدامنه که در  دامنه اخلها و کنترل دیتتوابع، محدود

 

 

 

 

 

                                                           
1 Data model 
2  Logical model 
3 Domain model 



 

 

 رایانش  و  رایانش نرمفصل چهارم: 

 به که ستا اطالعات فناوری هایتخصص شامل رایانش. گویندمی رایانه افزارنرم یا افزارسخت رایانه، فناوری توسعه یا کاربری به رایانش : 

 و محاسبات و اطالعات نظری هایپایه دانش رایانه علوم. شودمی مربوط تخصصی هایدانش دیگر و افزارهانرم یا افزارهاسخت ، هارایانه

 .است ایرایانه هایسامانه در هاآن کاربرد

  (Soft Computing) نرم ( محاسباترایانش )

ماشینی و بسیاری استفاده  ، مصنوعی های هوشنرم افزار ها مربوط به آن ،  و محاسباتی در علوم رایانه  های جدیدای از شیوهبه مجموعه

ت که ای نیاز اسهای بسیار پیچیدهآنالیز پدیدهسازی و ، مدل ها به مطالعهشود. در تمامی این زمینههای کاربردی دیگر اطالق میاز زمینه

 .اندو کامل آنها موفق نبوده ، تحلیلی آسان های علمی دقیق در گذشته به حلشیوه

 عدم با همراه واقعیت توانمعموالا نمی .نیستند دقیق معموالا  شوند می مدل واقعی دنیای در که تعرف دیگر از رایانش نرم : فرآیند هایی

 خوب واقعیت چون که این است نتیجه .داریم هاییمحدودیت کردنمدل در و مدل کرد هست که آن چنان را (Uncertainty) قطعیت

رایانش )محاسبات نرم( یک  .ندارد واقعی دنیای برای حل راه عنوان به را الزم مدل( کارایی راه حل( سازی مدل نتیجه بنابراین نشده مدل

مسائل  هایابزار قدرتمندی برای بدست آوردن راه حل ، هانمونه از متدلوژیهای محاسباتی و نرم افزار های کامپیوتری است که این تکنیک

  .به شکل سریع و به صورت صحیح و قابل قبول می باشند

 سخت رایانشنرم در مقایسه با  رایانش

 هایپدیده سقم و صحت مورد در و هستند نسبتاا درست رسند، نظر می به درست که چیزهایی اکثر کنیم ،می زندگی آن در که دنیایی در

ای ه انداز تا بلکه نیستند، سفید تنها یا سیاه تنها واقعی هایپدیده دیگر عبارتی به .کندمی قطعیت صدق از عدم درجاتی همواره واقعی

 نادرست صد در صد یا درست صد در صد که یافت تواننمی را پدیده یک حتی تمامی جهان در حالی که در ترتیب خاکستری هستند بدین

  د.کرمی بیان طور این را جهان های پدیده همه خود ریاضی)محاسبات سخت( ابزار علم با؛ این در حالیست که باشد

  دارند،نمودن کامل حقیقت معطوف می مدل  و در جهت بودن های محاسباتی سخت که تمامی همت و توان خود را به دقیقبرخالف شیوه

  ،تر از چراییاند. درک هر چه روشنها، حقایق جزیی و ناکامل و فقدان اطمینان استوار گردیدهنگری های نرم بر اساس تحمل نادقیق روش

 .سازدمیروشن   را آینده پیچیده علوم در جدید های افق که است جدید محاسبات گونهاینچگونگی و نیز فلسفه 

 اتخاذ رتدابی و انسان به نرم هایشیوه مقابل، در ولی است ،  ماشین رفتار  نحوه و طبیعت از بر آمده سخت هایروش علمی، به زبان ساده 

ذیری  پتحملکند. در نتیجه آنچه در رایانش نرم حاصل می شود دارای می پیدا اختصاص مسائل فصل و حل منظور به او ذهن سوی از شده

 .نیست شفاف مرزها رایانش نرم باشد. درو انعطاف بیشتر و عدم قطعی بودن و دارای مقادیر تقریبی می

حالی  رد چگونه است، هوا وضعیت شویم می متوجه همه است سرد هوا گوییم می وقتی برای درک بهتر رایانش نرم به مثال توجه نمایید:

 !است سانتیگراد درجه 5 هوا دمای :بیشتری دارد کارایی زیر دقیق جمله از منظور رساندن برای فوق جمله حتی .ایم نگفته دقیقی جمله که

 های رایانش نرم ویژگی

  تشابه بیشتر با دنیای حقیقی 

   انعطاف پذیری 



 

 

  پیش بینی نزدیکتر به واقعیت 

  احتماالت گوناگون و تاثیر آن در حل مسائلدر برگرفتن 

  یاد گیری انطباق پذیر : یادگیری از روی نمونه های آموزشی 

  تعمیم پذیری بیشتر و تولید پاسخ درست برای ورودی های جدید 

 استفاده از دانش بشری مانند تشخیص ، بازشناسی ، درک و یاد گیری در حل مسائل 

 

 

 

 های رایانش نرم مهمترین شاخه

برد که به اختصار  نام را ژنتیک الگوریتم و مصنوعی عصبی هایشبکه ، منطق فازی توانمی ، محاسبات این های شاخه ترینمهم عنوان به

 اشاره ای به هر کدام از این شاخه ها داریم:



 

 

 

 

 فازی منطق

 دقت،بی ناواضح، مبهم، ورودی اطالعات از بتوان که دهدمی ارائه ایساده راه فازی ، منطق شد،  تعریف زاده لطفی توسط فازی منطق

 قطعیت عدم و مبهمات دنیاى کنیم ،مى زندگى آن در ما که دنیایى .است انسان منطق شبیه این  رسید معلومی نتایج به شده یا گم نامرتب

 و نادقیق هاىهداد از استفاده با تواندمى که مغز قابلیت این و بگیرد تصمیم و کند فکر محیطى چنین در که کرده انسان عادت مغز. است

 فازی، منطق .است تامل قابل است، کمى و دقیق هاىداده آن الزمه که ارسطویى منطق مقابل در بپردازد، گیرىو نتیجه یادگیرى به کیفى

 دقیقی نتایج نتیجه ترتیب، بدین و شده تاثیرشان کاهش باعث ها آن پردازش با و کرده دریافت را های واقعی داده در موجود قطعیت عدم

 سیستم رفتار توصیف و درک که مرحله، اولین دریافت از بعد ممکن پیچیدگی و دهدمی کاهش را طراحی مراحل فازی منطق  دهدمی ارائه

  د.کنمی ساده را باشد می تجربه و دانش از استفاده با

 مصنوعی عصبی شبکه

 ارتباط ارائه و ایجاد به قادر که است اطالعاتی فرآیندهای شده و حاوی سازیطبیعی شبیه عصبی شبکه براساسمصنوعی  عصبی شبکه یک

 پردازش انسان مغز مانند را اطالعات بتواند که هوشمند مصنوعی سیستم یک باشد . آرزوی داشتنمی هاخروجی و هاورودی از ایپیچیده

   شد. مصنوعی عصبی شبکه هایروش ایجاد انگیزه نماید،

 منظور به اطالعات و ها داده پردازش برای زیستی، عصبی سیستم کارکرد یشیوه از گرفته الهام حدودی تا هاشبکه گونه این ی اصلیایده

 از سیستم این .است اطالعات پردازش های سیستم برای جدید ساختارهایی ایجاد ایده، این کلیدی عنصر . است ایجاد دانش و یادگیری

 توسط و کنندمی عمل هماهنگ هم با مسأله یک حل برای که شده تشکیل نرون نام به پیوسته بهم فوق العاده پردازشی عناصر زیادی شمار

 جبران را آن نبود توانندمی هاسلول بقیه ببیند آسیب سلول یک اگر ها این شبکه در .کنندمی را منتقل اطالعات ،الکترومغناطیسی ارتباطات

 الیه چند گرفتن قرار شامل مصنوعی عصبی شبکه ساختار  .اندیادگیری  به قادر   ها این شبکه .باشند سهیم آن بازسازی در نیز و کرده

 جهت دو از مصنوعی عصبی شبکه .کنندمی کار خاص مسائل حل و برای موازی صورت به که باشدمی هم روی ساده فرآیندهای اجزای

 .تجربی دانش ذخیره و یادگیری فرآیند است:  انسان مغز شبیه

 شبکه یککند. می بندیطبقه و گیردمی یاد عناصر، بین ارتباطات وزن مدوام دادنتطبیق طریق از را مشکالت عصبی مصنوعی شبکه یک

 یادگیری و گیردمی یاد هامثال از مصنوعی عصبی شبکه یک .استشده تشکیل خروجی الیه و پنهان الیه ورودی، الیه از معمولی عصبی

   .دهدمی تعمیم شده، تهیه هایمثال از بعد را

 ژنتیک الگوریتم



 

 

به  و باشد می طبیعت از برگرفته ها آن ایده که هستند تکامل زیستی طبیعی روند اساس بر جستجو های الگوریتم ژنتیک ،  های الگوریتم

  .شوندمی انتخاب تصادفی صورت به آن های بخش اغلب که است تکرار بر مبتنی الگوریتم یک طورکلی

 و سازیبهینه برای تقریبی حل راه یافتن برای رایانه علم در جستجو تکنیک یک و های تکاملی الگوریتم انواع از یکی ژنتیک، الگوریتم

 مجموعه ین. اکنیممی تولید مسئله برای جواب چندین الگوریتمیک، یا تصادفی طور به ابتدا ژنتیک های لگوریتمدر ا .است جستجو مسائل

 و ترکیب ، وراثت ، انتخاب :ژنتیک الگوریتم عملگرهای از استفاده با سپس. نامیمکروموزوم می یک را جواب هرو  اولیه جمعیت را جواب

 جهشی و کرده ترکیب با هم  را هاکروموزوم بهتر، هایکروموزوم انتخاب از اند، پسشده گرفته الهام شناسیزیست هایتکنیک از که  جهش

 ترکیب شود،می حاصل ها کروموزوم در جهش و ترکیب از جدیدی که جمعیت با را فعلی جمعیت نیز نهایت در .کنیممی ایجاد آنها در

  .کنیممی

 ترکیب از طبیعت در .کندمی استفاده مسئله حل الگوی عنوان یک به ژنتیکی تکامل از که است نویسیبرنامه تکنیک یک ژنتیک ، الگوریتم

 است ممکن که دهدمی روی هاکروموزوم در نیز هایی جهش اوقات گاهی بین این در آیند ،می پدید بهتری هاینسل بهتر، هایکروموزوم

 ورودی شود حل باید که ایمسئله .کندمی مسائل حل به اقدام ایده ، این از استفاده با نیز ژنتیک الگوریتم  .شوند بعدی نسل شدن بهتر باعث

 صورت به آنها اکثر کند کهمی ارزیابی را کاندید حل راه هر و دارد نام  ارزیابی تابع که شوندمی کدگذاری الگو یک طبق هاحلراه و است

 خروج مسئله شرط چنان چه و کنندمی استفاده بعدی تکرار  برای احتمالی،  انتقال قوانین و تابع اطالعات از ها آن .شوندمی انتخاب تصادفی

  .یابد می خاتمه الگوریتم باشد شده فراهم

ل بهینه حکه مبتنی بر تعامل گروهی برای یافتن راهاست  الگوریتم های تکاملی نیز یکی دیگر از جمعی  هوش بر مبتنی زیستی محاسبات

ی اماهی و .... است که هر چند در ظاهر رفتار ساده باشد که در این روش ایده آن از رفتار جمعی حشرات و حیواناتی مانند: مورچه ، زنبور ،می

  .کننددارند اما رفتار جمعی آنها پیچیده است و از دو روش: عالمت محور و تقلید محور پیروی می

 زنبور عسل ، کلونی زنبور کندوی مورچگان ، بهینه سازی کلونی برخی محاسبات زیستی مبتنی بر هوش جمعی عبارتند از : بهینه سازی

   .خفاش ، الگوریتم رقابت استعماری و غیره ، الگوریتم گروهی جستجوی بهینه سازی مصنوعی

 

 نقاط قوت روش های مختلف

 ی قوتنقطه روش

 قابلیت یادگیری و انطباق های عصبیشبکه

 if-thenامکان ارائه اطالعات در قالب قواعد فازی  های فازیتئوری مجموعه

 امکان یک جستجوی تصادفی نظام مند سازی گرم و سرد کردنشبیههای ژنتیک و الگوریتم

 انجام عملیات به صورت نمادین هوش مصنوعی سنتی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یو منطق فاز یفاز: پنجمفصل 

ثل م یگرید یآمده است. معان« مغشوش، درهم و نامشخص یج،گ یق،مبهم، گنگ، نادق» یدر فرهنگ لغت آکسفورد، به معنا «یفاز» واژه

 است.  یواژه فاز یگرد یاز جمله معان یزو نامعلوم ن یرهدرهم و برهم، پرزدار، ت ی،کرک

نتخاب ا یهنظر ینا یرا برا یسوال که چرا کلمه فاز یندر پاسخ به ا زادهیلطف. اشاره دارد «یقفاقد مرز دق یممفاه»به  یمجموع، واژه فاز در

مده است، آ نظریه یندقت آنچه را در ا یشترینکلمه با ب ینکه ا کردمیاب کردم چون احساس مرا انتخ یمن کلمه فاز: »گویدیکرده است، م

 « کند.یم یفتوص

حالت  یاتنها دو پاسخ و  یمفهوم یاهر سوال و  یکه در آن برا یبودن است و در مقابل منطق دو ارزش یچندارزش یبودن به معنا فازی

به  یکر فازاز تف یحالت خاص توانیرا م ییمنطق ارسطو. در واقع گیردیوجود داشته باشد، قرار م تواندی( میدسف یا یاهنادرست س یا)درست 

 . حساب آورد

 یشافزا یروکرد تا بهره تریقرا دق هایبتقر یدکه معتقدند که با یگرانعلم وجود دارد. برخالف د یتمعتقد است که ابهام در ماه یفاز منطق

 مدل کند.  یستم،از س یبود که ابهام را به عنوان بخش ییهابه دنبال ساختن مدل یدتقد است که بامع زادهیلطف یابد،

و نسبتاا  هیشرفتپ یاضیاتر یازمندرا که ن یستمس یک یسازو مدل یطراح یمرسوم برا هاییوهاست که ش یدیجد یتکنولوژ ی،فاز منطق

 یستمس یو کارامدتر شدن طراح یسازدانش فرد خبره و با هدف ساده یگرد یانیبه ب یاو  یزبان یطو شرا یراست، با استفاده از مقاد یچیدهپ

مبهم هستند  و یقرا که نادق هایییستمو س یرهامتغ یم،از مفاه یاریقادر است بس یه،نظر این .کندیم یلتکم یادیتا حدود ز یاو  یگزینجا

در  گیریمیاستدالل، استنتاج، کنترل و تصم یرا برا ینهکرده و زم یاضیر یبنداست( صورت یناکثراا چن یزطور که در عالم واقع ن)همان

 ، فراهم آورد. ینانعدم اطم یطشرا

 ی،ازف یستمس در. رودیبه شمار م یسازمدل یمناسب برا یروش یباال، منطق فاز هاییچیدگیو پ یادز یتعدم قطع یدارا هاییستمس در

 نوع هستند: دو هایدهپد یتعدم قطع

 . یدهپد یک هاییچیدگیدر شناخت پ یاز ضعف دانش و ابزار بشر یناش یت. عدم قطع1

 خاص.  یژگیو یا یدهمربوط به پد یتمربوط به عدم صراحت و عدم شفاف یت. عدم قطع2

از  80ت ممکن اس ی،کارمند یباال برا یشغل یتمثالا نمره رضا. و وابسته به قضاوت افراد باشد یحصریرممکن است ذاتاا غ یدهپد یعنی،

 . 95 یگرید یباشد و برا100

 

 یمنطق فاز هاییژگیو

 . شوندیم یتلق یبیتقر یهااستدالل یمرز یبه عنوان موارد یقدق یهااستدالل ی،در منطق فاز -الف

 است.  یرپذدرجه یزیهر چ ی،در منطق فاز -ب

 شود.  یفاز تواندیم یمنطق یستمهر س -پ



 

 

از  یامجموعه یکه بر رو یبه طور معادل فاز یاو  ییرپذیرتغ هاییتاز محدود یادانش به عنوان مجموعه ی،در منطق فاز -ت

 . گرددیم یرتعب شود،یاعمال م یرهامتغ

 شود.یدرنظر گرفته م ییرپذیرتغ هاییتگسترش محدود ینداستنتاج، به عنوان فرا -ث

 

 ی منطق فازیکاربردها

به صورت  ادهایدرو یواقع یایباشد. از آنجا که در دن ینیماش یایو دن یتواقع یایدن ینتواند رابط بنگرش خاص آن، می یلبه دل یمنطق فاز

های ارهارتباط گز یمتوانمی یبه کمک منطق فاز یم،از درست و نادرست بودن موضوعات در ارتباط یفیو ما همواره با ط یستن یکصفر و 

 یربه صورت ز یکند، با منطق فاز یفپنکه را تعر یککه بتواند عملکرد  یعنوان مثال تابع به. یمبرقرار کن ینیهای ماشگزاره بارا  یواقع

 شود:می یفتعر

 کن. « یادز یلیخ»است، سرعت پنکه را « گرم یلیخ»اتاق  یدما اگر 

 کن. « یادز»است، سرعت پنکه را « گرم»اتاق  یدما اگر 

 نگه دار. « اندازه ینهم»است، سرعت پنکه را در « معتدل»اتاق  یدما اگر 

 کن. « کم»است، سرعت پنکه را « خنک»اتاق  یدما اگر 

 کن. « خاموش»است، پنکه را « سرد»اتاق  یدما اگر 

دو حالت خاموش و روشن کار (، موتور کولر تنها در یجرا یگاز یبرند )مثل کولرهابهره نمی یکه از منطق فاز یکه در محصوالت یحال در

 افتد. مجددا به کار می ین،مع یدما یکاتاق از  یکند و تنها با عبور دمامی

، ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن، برای نخستین بار از منطق فازی در زمینه کنترل یک موتور بخار ساده استفاده کرد. اولین کاربرد 1974در 

از دانمارک برای نخستین بار از منطق فازی برای کنترل کوره سیمان « اسمیت» 1980رت گرفت. در سال بعد صو 6صنعتی منطق فازی، 

کار گرفت. متعاقب آن، شرکت منطق فازی را برای کنترل فرایند تصفیه آب به« فوجی الکتریک»موسسه  1980استفاده کرد. در دهه 

موسسات گفته شده  1990ازی توسعه داد. گفتنی است که در اوایل دهه یک سیستم کنترل خودکار قطار را بر مبنای منطق ف« هیتاچی»

 .انددر زمینه کاربرد منطق فازی، پیشتاز بوده ژاپنی

سازی، تصفیه آب، واحدهای تولید انرژی و در واحدهای تولیدی های بزرگ نظیر ذوب آهن، صنایع خودروسازی، شیشهفازی در کارخانه

ویکرد فازی رهای ساخت ماشین لباسشویی و وسائل الکترونیکی مانند ویدئو و ... کاربردهای گوناگونی پیدا کرده است. کوچک نظیر کارخانه

اند ردهرواناب بررسی ک-است. تعدادی از محققین روش منطق فازی را در مطالعات بارشر فرآیندهای هیدرولوژیکی پیدا کردهکاربرد وسیعی د

از معادالت  Kisiرواناب توسعه دادند. -سازی مفهومی بارشیک تابع چند منظوره فازی را برای مدل Yu and Yangاز بین آن ها،

مدل فازی و توابع عضویت فازی مختلف را به کار برد و پارامترهای  9وب معلق روزانه استفاده نمود. او دیفرانسیلی فازی برای مدلسازی رس

ب، حمل رسوبات، فرسایش بینی سیالتوابع عضویت را بکارگیری الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی پیدا کرد. بطور کلی رویکرد منطق فازی در پیش

رواناب، انتقال مواد محلول، مدیریت حوضه آبریز و مدلسازی حوضه آبریز بکار -ب، فرآیند بارشخاک، بهره برداری مخازن، بارش، نفوذ آ

 است.گرفته شده

 



 

 

 ( Crispمجموعه کالسیک فازی )مجموعه ترد 

ه جدر مجموعه کالسیک هر جز مجموعه عضویت تام دارد. اگر متعلق به مجموعه باشد یعنی صد در صد درجه عضویت دارد و اگر نباشد در

 عضویت آن صفر است و عضو مجموعه نیست یعنی پاسخ یا یک است یا صفر.

 

 

 عملگرهای مجموعه فازی

ه شامل بودن، مجموع مساوی، مناسب بودن،د که شامل زیر مجموعه، مساوی، ناخصوصیات پایه مجموعه کالسیک فازی را توضیح می دهن

 زا بودن و... می باشد.توانی، اندازی مجموعه، مکمل نسبی، اجتماع، اشتراک، مج

 

 های محدبمجموعه

 است.  Rی اعداد حقیقی را درنظر بگیرید که مجموعه Uمجموعه جهانی 

,x1محدب است اگر و تنها اگر برای تمامی  Rاز مجموعه  Sشود که زیرمجموعه گفته می x2 ∈ S  و برای هر عدد حقیقیλ ،0 ≤ λ ≤

 را برآورده نماید، داریم:  1

 

Sبرای مثال، هر بازه  = [a1, a2]  محدب هستند ولی  [3,4]و  [0,1]یک مجموعه محدب است برای اینکه شرط فوق برآورده شود؛

[0,1] ∪  محدب نیست.  [3,4]

های صریح گویند. در تئوری کالسیک مجموعه ها، یک عضو یا به یک مجموعه تعلق ندارد و یا دارد. بنابراین این مجموعه ها را مجموعه

در مجموعه فازی مانند  μA(x)های فازی، درجه عضویت فراوانی)بین صفر و یک( مجاز است. به این ترتیب تابع عضویت در مجموعهاما 

 نگاشت، هر عضو مجموعه مرجع فازی را به بازه صفر و یک می نگارد.

 



 

 

 تابع عضویت:

 (ز به صورت تابع پیوسته مطرح می شوند )همانند شکلهای زیرمقادیر تابع عضویت فازی الزاما با مقادیر گسسته بیان نمی شود. گاهی نی

 

 

 :Aخصوصیات مجموعه های صریح )کالسیک(

 



 

 

 (:�̃�خصوصیات مجموعه های فازی)

 

 فازی تئوری در عمده تحقیق هایزمینه

 5 به را فازی تئوری .میکنند استفاده تعلق توابع یا فازی های مجموعه اساسی مفاهیم از که است هاییتئوری تمام فازی تئوری از منظور

 کرد: تقسیم توانمی عمده شاخه

 توسعه  کالسیک هایمجموعه با فازی هایمجموعه جایگزینی با کالسیک ریاضیات مفاهیم درآن که فازی ریاضیات

 است .کرده پیدا

 اطالعات اساس بر )خبره( هایسیستم و یافته هاییتقریب کالسیک منطق آن در که مصنوعی هوش و فازی منطق 

 است.کرده پیدا توسعه تقریبی و استنتاج

 باشد.می مخابرات و سیگنال پردازش زمینه در هایی حلراه و فازی کنترل شامل که فازی هایسیستم 

 داده. قرار تحلیل تجزیه مورد را قطعیت عدم از دیگری انواع که اطالعات و قطعیت عدم 

 گیردمی نظر در مالیم هایمحدودیت با را سازیبهینه مسائل که فازی های گیریتصمیم. 

 فازی منطق و ریاضیات فازی مفاهیم از فازی کنترل مثال بعنوان. دارند ارتباط هم به بشدت و نبوده یکدیگر از مستقل شاخه پنچ این البته

 است: شده داده نمایش زیر شکل در فازی تئوری تحقیقاتی کند.  زمینه می استفاده

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهینه سازی چند گانه برنامه ریزی 

 فازی

منطق فازی و 

 هوش مصنوعی

تصمیم گیری 

 فازی

سیستم های 

 فازی

تئوری امکان 

اندازه گیری 

 عدم قطعیت

عدم قطعیت و 

 اطالعات

 مجموعه های فازی

 اندازه گیری فازی

 تحلیل فازی

 روابط فازی

 فازیتوپولوژی 

اصول منطق 

 فازی

 استدالل تقریبی

سیستم های 

 خبره فازی

 ریاضیات

 فازی

 بازشناسی الگو متعادل سازی کانال

 پردازش تصویر

طراحی کنترل 

کننده تحلیل 

 پایداری

 مخابرات پردازش سیگنال
 کنترل فازی

 تئوری فازی



 

 

 شبکه عصبیای بر مقدمهفصل ششم: 

وم دارند. مسائل مختلف در عل عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حلهای انگارانه از سیستمهای عصبی نوعی مدلسازی سادهشبکه

. .تا کاربردهایی نظیر درون یابی، تخمین، آشکارسازی و. بندی گرفتهآنچنان گسترده است که از کاربردهای طبقهها حوزه کاربرد این شبکه

 ها باشد.ها در کنار سهولت استفاده از آنوافر آن توانایی این شبکه ها، تشود. شاید مهمترین مزیرا شامل می

 تاریخچه شبکه عصبی

 1، زمانی که یک فیزیولوژیست اعصاب به نام وارن مک کلوچگردد برمی 1943های عصبی مصنوعی در سطح دنیا به سال تولد علم شبکه

نشان دادند که  3"نحوه عملکرد احتمالی نرون ها"آمریکا با ارائه مقاله ای با عنوان  MIT از دانشگاه 2و یک ریاضیدان به نام والتر پیتس

 اوج نقطه اما. کردند سازیشبیه منطقی شرایط در توان با استفاده از ریاضیات و الگوریتمهای عصبی مغز را میچگونگی فعالیت نرون

 .گرددمی بر 1987 سال به دنیا در را عصبیی هاشبکه

 

 

 یشبکه عصبتعریف 

 یهارا به بخش هایگنالو س سازدیکه اعمال و واکنش جانداران را هماهنگ م باشدیها مشامل نورون یارگان یستمس یک یشبکه عصب

عبارت  ینا یدترجد یهااست. در استفاده یو بخش جانب یشامل دو بخش مرکز یعصب یستمجانداران س یشتر. در بفرستدیمتفاوت بدن م

به دو  یلدر حالت ک 'یشبکه عصب'عبارت  یناست هم اشاره دارد. بنابراساخته شده یمصنوع ییهاکه از نورون یمصنوع یبه شبکه عصب

 ی،. در حالت کلشودیاز اعصاب گرفته م یعصب یستمنام س مختلف اشاره دارد. یمصنوع یو شبکه عصب یستیز یمفهوم مختلف شبکه عصب

 یله تشکبه هم وابست یاز لحاظ عملکرد یابه هم متصل  یزیکیبه صورت ف هاینوروناز  یامجموعه یااز مجموعه  یستیز یشبکه عصب یک

باشد.  یادز اریبس تواندیها مآن ینها و اتصاالت بها وصل باشد و تعداد کل نوروناز نورون یادیز یارتعداد بس تواند بهیاست. هر نورون مشده

 اند.شده هاتشکلیلیتهاو دندرمعموالا از آکسون شود،یگفته م یناپسها ساتصاالت، که به آن

 یمصنوع یشبکه عصب 

الهام گرفته شده و مانند مغز به  یستیز یعصب یستمپردازش اطالعات که از س یاست برا یا یدهاANN) 4) یمصنوع یک شبکه عصبی

 یشپردازر عناص یادیاز شمار ز یستمس ینپردازش اطالعات است. ا یستمس ید، ساختار جد یدها ینا یدیپردازد. عنصر کلپردازش اطالعات می

                                                           
1 Warren McCulloch 
2 Walter Pits 
3 A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity 
4 Artificial Neural Network 



 

 

 یادها، با مثال  انسان یرنظ ها، ANNکند.مسأله با هم هماهنگ عمل می یکحل  ی(که برا1نرون هاشده ) یلتشک یوستهفوق العاده بهم پ

 یم، تنظ یریگیادپروسه  یکاطالعات، در طول  یندها و دستهالگو ییهای مشخص ، مانند شناسایفهانجام وظ یبرا ANN یک. یرندگمی

ها هم ANNش رو ینا کهاعصاب قرار دارد همراه است  ینکه ب یناپسیدر اتصاالت س یماتیبا تنظ یریگیاد یستیهای زیستم. در سودشمی

 باشد. می

 یمصنوع نورون

حالت آموزش و حالت عملکرد.  باشد،یدو حالت م ی. نورون دارایخروج یکو تنها  یورود یادیاست با تعداد ز یاسامانه ینورون مصنوع یک

 ییناساش یورود یالگو یک یشود. در حالت عملکرد وقت یختهخاص برانگ یورود یکه در مقابل الگوها گیردیم یاددر حالت آموزش نورون 

 یا گییختبر انگ یبرا ینشده نباشد، قوان ییشناسا یشاز پ هاییجزء ورود ی. اگر ورودشودیمتناظر با آن ارائه م یشده وارد شود، خروج

 .کندیم یریگیمتصم ،عدم آن

 

 عصبی هایشبکه ساختار

 کلی التح در. است اعضا بين ارتباط به وابسته نيز شبکه رفتار. باشدمی هاوزن و هااليه سازنده اجزای شامل عصبی شبکه يك

 :دارد وجود نورونی اليه نوع سه عصبی هایشبکه در

 .استشده تغذيه شبکه به که خامی اطالعات دريافت: ورودی اليه

 هایوزن. شودمی تعيين پنهان هایاليه و آنها بين ارتباط وزن و هاورودی وسيله به هااليه اين عملکرد: پنهان هایاليه

 .شود فعال بايد پنهان واحد يك وقت چه که کندمی تعيين پنهان و ورودی واحدهای بين

 .باشدمی خروجی و پنهان واحد بين ارتباط وزن و پنهان واحد فعاليت به بسته خروجی واحد عملکرد: خروجی اليه

 دارند اتصال اليه يك به واحدها تمام آن در که اليه تك سازماندهی که دارند وجود نيز ایاليه چند و اليه تك هایشبکه

 . دارد اليه چند هایسازماندهی به نسبت بيشتری محاسباتی پتانسيل و دارد را استفاده مورد بيشترين

 

                                                           
1 neurons 



 

 

 

 مصنوعی عصبی شبکه پایه فرضیات

 می گیرد صورت اهنرون نام به فراوان ، تعداد با ای ساده اجزای در اطالعات پردازش. 

 اتصاالت یا پیوندها طریق از شبکه هاینرون بین در اهسیگنال (Connections) شوندمی منتقل هاآن.  

 معماری یا ساختار ( شبکهArchitectureالگوی : ) مختلف هایننرو بین پیوندهای 

 وزن ، پیوند هر (Weight )ضرب پیوند آن از یافته انتقال هایدر سیگنال رایج عصبی های شبکه در که دارد را خود به مربوط 

 می شود.

 یادگیری یا آموزش الگوریتم (Training or Learning Algorithm : ) شبکه پیوندهای روی ایتعیین وزن روش 

 فعال تابع یک نرون هر( ازیActivation Functionرا ) را خود خروجی سیگنال تا ندکمی خود اعمال های ورودی روی بر 

 نماید. تولید

 

 یک شبکه عصبی ساده .شکل

 

 یک شبکه عصبی سه الیه : ورودی ، مخفی و خروجی .شکل

 ورودی

وزن 

 ها

 خروجی



 

 

 یک شبکه یک نرون می تواند ورودی های مختلفی را از چند نرون دریافت کند . در

 

 عصبی های شبکه الگوهای

 به( خروجی واحدهای سمت به واحدهای ورودی سمت از و جهت یک در ها سیگنال پیش خور شبکه :  شبکه های 

 .می روند )جلو سمت

 : دارد  وجود خودش به واحد یک از سیگنال بستة مسیرهای شبکه بازگشتی 

 مرتبط اند.  هم به کامالا  آن رقابتی : واحدهای شبکة 

 از : عبارتند الگوها این از بعضی

 همینگ -3هاپفیلد       -2پرسپترون       

 مناسب پاسخ به همینگ گردد . شبکه می محاسبه فیدبکی هیچ گونه بدون ورودی از خروجی و ندکمی کد را جواب ها پرسپترون شبکه

 کند )به می انتخاب دارد مرجع ورودی با را بیشترین تشابه که را الگویی و شود می همگرا مرجع الگوهای از یکی به همواره و شده منتهی

 ممکن که شود می همگرا الگویی به هاپفیلد باشد . شبکه می باینری برای الگوهای اساساا شبکه دهد( این می را ممکن جواب بهترین نوعی

 نباشد . شده ذخیره الگوهای جزو است

 

  عصبی هایشبکه مزایای

 وليها تجارب يا و آن به شده داده اطالعات اساس بر را خود وظايف چگونه اينکه يادگيری توانايی: تطبيقی يادگيری .1

 .گويند را شبکه اصالح واقع در دهد انجام

 دريافت آموزش طول در که هايیداده ارائه و سازماندهی خودکار صورت به مصنوعی عصبی شبکه يك: سازماندهی خود .2

 .يابدمی تغيير ورودی به پاسخ و شده سازگار يادگيری ٔ  قاعده با هانورون. دهد انجام را کرده

 افزارهایسخت وسيله به و موازی صورت به تواندمی مصنوعی عصبی شبکه در محاسبات: درنگبی عملگرهای .3

 .دشو انجام است مصنوعی عصبی شبکه هایقابليت بهينه نتايج دريافت برای آن ساخت و طراحی که مخصوصی

 گبزر مشکالت وجود با آن امکانات برخی ولی يابدمی کاهش کارايی از مقداری شبکه در خرابی ايجاد با: خطا تحمل .4

 .شودمی حفظ همچنان

 .باشندمی مناسب خروجی دريافت ای بر هاورودی بندی دسته به قادر عصبی هایشبکه: بندی دسته .5



 

 

 به ار آن از کلی قانون يك نمونه، محدودی تعداد با برخورد با تنها تا سازدمی قادر را شبکه خاصيت اين: دهی عميمت .6

 ايدب سامانه آن نبود صورت در که توانايی. دهد تعميم نيز قبل از مشاهده موارد به را هاآموخته اين نتايج آورده، دست

 .بسپارد خاطر به را روابط و هاواقعيت نهايت بی

 هم و کند حفظ را خود فراگرفته اطالعات تا است پايدار کافی حد به هم عصبی شبکه يك: پذيری انعطاف-پايداری .7

 .بپذيرد را جديد موارد تواندمی قبلی اطالعات دادن دست از بدون و دارد را تطبيق و انعطاف قابليت

 

 معایب شبکه های عصبی 

 قواعد يا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت يك کاربرد اختياری وجود ندارد. .1

يگر دهای عصبی به فيزيك مساله پی برد به عبارت توان با استفاده از شبکهسازی، صرفاً نمیدر مورد مسائل مدل .2

 .مرتيط ساختن پارامترها يا ساختار شبکه به پارامترهای فرآيند معموالً غير ممکن است

 دقت نتايج بستگی زيادی به اندازه مجموعه آموزش دارد. .3

 آموزش شبکه ممکن است مشکل و يا حتی غير ممکن باشد. .4

 )عموميت يافتن ( آن به سادگی امکان پذير نيست.پيش بينی عملکرد آينده شبکه  .5

 

 کاربردهای شبکه های عصبی در مهندسی آب
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 الگوریتم ژنتیک: هفتمفصل 

 الگوریتم ژنتیکتاریخچه 

توانند رغوب میهای مالگوریتم ژنتیک از روند تکامل تدریجی داروین نشأت گرفته است. طبق نظریه تکامل تدریجی داروین، تنها افراد با ژن

 های نا مرغوب حذف خواهند شد. زنده بمانند و فرزند جدید تولید کنند و افراد با ژن

، ها استهای ژنتیک که زیر شاخه این نوع الگوریتممطرح گردید. الگوریتم 1نبرگتوسط ریچ 1960های تکاملی در سال ایده اصلی الگوریتم

ور ها است که توسط پروفسها و کروموزومسازی و بر اساس ساختار ژنهای بهینهدر حقیقت روش جستجوی کامپیوتری بر پایه الگوریتم

 جویانش توسعه یافت.در دانشگاه میشیگان مطرح شد و پس از وی توسط جمعی از دانش 2هوالند

 

 تعریف و فرایند کلی در الگوریتم ژنتیک

ضا شایسته کند. در این الگوریتم اعترین در موجودات زنده عمل میی شایستهسازی است که با الهام از اصل بقاالگوریتم ژنتیک روشی بهینه

مورد  در دو سازیهای کالسیک بهینهتفاوت این روش با روششوند. تر، ترکیب مییک نسل برای ایجاد نسلی از اعضای احتماالا شایسته

 کلی است:

 شود..در الگوریتم ژنتیک به جای تولید یک نقطه در هربار تکرار، یک جمعیت شامل تعدادی نقطه تولید می1

ر محاسبات های متداول، به جای انتخابهای قطعی از  انتخابهای تصادفی د.در هنگام انتخاب جمعیت بعدی برخالف روش2

 شود.استفاده می

 فرایند کلی در الگوریتم ژنتیک بدینصورت است:

حل اهر یک. معموالا سازیمیها را مشخص مآن، ساختار کروموزوم یقابل قبول برا یها.    با توجه به نوع مسئله و ساختار پاسخ1

 (یعدد یهآرا یک)مثال  شودیمسئله نشان داده م یرهایاز متغ یستیمسئله، به صورت ل

گر دارد، چرا که ا یادیز یاربس یتمرحله اهم ین. اکنیمیم یها( طراحها )پاسخکروموزوم یابیجهت ارز یمناسب یابی.    تابع ارز2

ه مور مسئل توانیوجه نم یچنمود، به ه یمختلف طراح یشده در نسلها یدتول یهاکروموزوم یابیمناسب جهت ارز ینتوان تابع

 حل کرد. یکژنت ریتمنظر را با استفاده از الگو

بارتند از، مورد استفاده ع یپارامترها ین. مهمترکنیمیم یینرا با توجه به صورت مسئله تع یتمالگور یهاول یپارامترها یر.    مقاد3

 جهش. و یبترک یع انتخاب و نوع عملگرهانو یی،جهش، ابقاء  و همگرا یب،احتماالت مربوط به انتخاب، ترک یه،اول یتاندازه جمع

 مساله است. یجواب برا یک یندهکه  هر کروموزوم نما شودیم یدتول یتصادف یتجمع یک.    4

 .نماییمیم یرهنسل را محاسبه و ذخ ینا یهاتمام کروموزوم یفیتک یابی،.    با استفاده از تابع ارز5

                                                           
1 Rechenberg 
2 Holland 



 

 

اده . روند انتخاب والدها با استفکنیمیرا به عنوان والدها انتخاب م ییهادرصد انتخاب، جفت کروموزوم یت.    با توجه به مقدار کم6

 .گیردیانجام م یابیشده تابع ارز یرهذخ یراز مقاد

 .نندکیم یددو کروموزوم فرزند تول یا یکشده و  یبترک یکدیگربا  یب،.    هر جفت از والدها، با توجه به مقدار احتمال ترک7

 .یابدی.    هر کروموزوم فرزند، با توجه به مقدار احتمال جهش، جهش م8

ز ا یدنسل جد یانتخاب شده و مابق یدشدن در نسل جد یگزینجا یاز فرزندان برا ی.    با توجه مقدار احتمال ابقاء، تعداد9

  .شودیم یگزیندر برنامه جا ینسل قبل یبه جا یدسپس نسل جد گردند،یانتخاب م ینسل قبل یهاکروموزوم

 

 خاتمه شرط

 معين تکرار تعداد 

 پاسخ به رسيدن 

 شدهيينتع پيش از خطای درصد به رسيدن 

 بهينگی تابع مقدار در ييرتغعدم 

 جديد( فرزند توليد جمعيت)عدم ماندن ثابت 

 دستی بازرسی 

 .داد تغيير را....  و ادغام نرخ جهش، نرخ جمعيت، اندازه پارامترهای بايد نشود همگرا موردنظر بهينه حل به الگوريتم اگر

 

 عملگرهای الگوریتم ژنتیک

 است:به طور خالصه الگوريتم ژنتيك از عملگرهای زير تشکيل شده

 1کدگذاری -

اين مرحله شايد مشکلترين مرحله حل مسأله به روش الگوريتم باشد. الگوريتم ژنتيك به جای اينکه بر روی پارامترها يا متغيرهای 

آنها سروکار دارد. يکی از روشهای کد کردن، کد کردن دودويی می باشد که در آن هدف تبديل  ۀمسأله کار کند، با شکل کد شد

 ( است.2ای از اعداد باينری )در مبنای جواب مسأله به رشته

                                                           
1 Encoding 



 

 

 1ارزيابی -

تابع هر  اينآورند. عمال تبديل مناسب بر روی تابع هدف يعنی تابعی که قرار است بهينه شود به دست میتابع برازندگی را از اِ

نمايد. هر چه کيفيت رشته جواب باالتر باشد مقدار کند که کيفيت آن را مشخص میرشته را با يك مقدار عددی ارزيابی می

 برازندگی جواب بيشتر است و احتمال مشارکت برای توليد نسل بعدی نيز افزايش خواهد يافت.

 2ترکيب -

ا يکديگر ها بيب است. ترکيب فرآيندی است که در آن نسل قديمی کروموزوممهمترين عملگر در الگوريتم ژنتيك، عملگر ترک

 ها بوجود بيايد.ای از کروموزومشوند تا نسل تازهمخلوط و ترکيب می

 کنند و اعضایهايشان را با هم مبادله میهايی که در قسمت انتخاب به عنوان والد در نظر گرفته شدند در اين قسمت ژنجفت

را اجازه شود زيآورند. ترکيب در الگوريتم ژنتيك باعث از بين رفتن پراکندگی يا تنوع ژنتيکی جمعيت میمیجديد بوجود 

 های خوب يکديگر را بيابند.   دهد ژنمی

 3جهش -  

کند. در الگوريتم ژنتيك بعد از اينکه يك عضو در های ممکن ديگری را متولد میجهش نيز عملگر ديگری هست که جواب

های جمعيت يابد. در جهش ممکن است ژنی از مجموعه ژنجمعيت جديد بوجود آمد هر ژن آن با احتمال جهش، جهش می

حذف شود يا ژنی که تا به حال در جمعيت وجود نداشته است به آن اضافه شود. جهش يك ژن به معنای تغيير آن ژن است و 

 شود.می های متفاوت جهش استفادهوابسته به نوع کدگذاری روش

 4رمزگشايی -

است. در اين مرحله بعد از اينکه الگوريتم بهترين جواب را برای مسأله ارائه کرد الزم است  رمزگذاریعکِس عمل رمزگشايی، 

اعمال شود تا بتوانيم نسخه واقعی جواب را به وضوح در دست  رمزگشايیها يا همان عمل عکس عمل رمزگذاری روی جواب

 داشته باشيم.

  الگوریتم ژنتیک  اییمزا

 دام از هر ک یرا. زشودیمحسوب م یمواز یجستجو یک یمسئله، به نوع یدر فضا یتمالگور ینا یتصادف یجستجو ماهیت

الت مسئله ح یاز فضا یبخش یجستجو یبرا یدنقطه شروع جد یک یتم،الگور یلهشده به وس یدتول یتصادف یهاکروموزوم

 .گیردیبه حساب آمده و جستجو در تمام آنها به شکل همزمان صورت م

 یجهته باشند نتداش یبزرگ یجستجو یکه فضا یدر مسائل گیرند،یکه مورد جستجو قرار م ینقاط یوسعت و پراکندگ یلدل به 

 .کندیکسب م یمطلوب

                                                           
1 Evaluation 

2 Crossover 

3 Mutation 

4 Decoding 



 

 

 عالوه بر آن، با یدخواهد رس یمتفاوت یمختلف به جوابها یرهایهدفمند محسوب شده و از مس یتصادف یجستجو نوعی .

 .یستروبرو ن یتصادف یهاجستجو و انتخاب پاسخ یردر مس یتیمحدود یچه

 یدادست پ یرسراس ینهبه نقطه به ییبا احتمال باال یت،جمع یاناز م هاینها و انتخاب بهتررقابت )تنازع بقاع( پاسخ یلدل به 

 خواهد کرد.

 حل مسئله ندارد. یچیدهپ یبه روالها یازیآن ساده بوده و ن سازیپیاده 

 مشکل  ینمهمتر یا،وجود تمام مزا باGA یبه نگهدار یازحل مسائل، ن یآن است. چرا که معموالا برا ییاجرا ینهباال بودن هز 

 یتمالگور یک GAشت که به خاطر دا یدتا چندهزار نسل خواهد بود. البته با یتمالگور یچندصد کروموزوم در حافظه و اجرا

 است. ترنهیکمتر و به یلیخ یستماتیک،س یهابا روش یسهآن در مقا یاجرا یبرا نیازبوده و مدت زمان مورد  یوریستیکمتاه

 هر نوع  نهیدر حل به توانیم هایتمالگور یناست، اما در واقع از ا سازیینهحل مسائل به یک،ژنت هاییتمالگور یاصل کاربرد

 باشد استفاده نمود. سازییادهقابل پ GA یکه در فضا یامسئله

 

 ژنتیکچارت الگوریتم 



 

 

 

 محاسبات زیستیفصل هشتم: 

های جدیدی های بیولوژیکی مانند مغز، کلونی حشرات و سیستم ایمنی بدن به منظور توسعه الگوریتمگرفتن از سیستممحاسبات زیستی ایده

 است. 

میگذرد  حیات از سال میلیون هستند. صدها تاریخ ما قبل موجوات نسل از امروزی گیاهان و : حیوانات (1859) داروین زیستی تکامل نظریه

 است. تمامی شده امروزی گونه متفاوت ها میلیون به تبدیل و یافته تکامل بعدها و شده شروع ساده ارگانیسم تعدادی یا یک با تنها حیات

 است . طبیعی نام انتخاب با طبیعت در کننده هدایت نیروهای از یکی از ناشی ،حیات مختلف هایگونه خلقت فرآیند

  برتر نمونه های ماندن زنده و ضعیف ههای نمون رفتن بین از تدریجی : تکامل

 بعد است . نسل به برتر خصوصیات انتقال و طبیعت در ها برترین بقای راز طبیعی انتخاب اصلح : قانون بقای



 

 

 

 الگوریتم تکاملی

ها یکی است: های تکاملی وجود دارند. ولی ایده همه آنطور که تاریخ محاسبات زیستی نشان می دهد، گونه های زیادی از الگوریتمهمان

جمعیت را نتیجه می دهد. با  3( و این افزایش شایستگی2، فشار محیطی باعث انتخاب می شود )القاء بهترین1هابا داشتن جمعیتی از گونه

یت را های کاندید را به طور تصادفی تولید کرد و تابع کیفتوان مجموعه ای از جوابتابع کیفیتی که می خواهیم بیشینه شود، میداشتن یک 

وند، شبه عنوان معیاری برای محاسبه شایستگی به کار برد. )هر چه بیشتر، بهتر( بر اساس این شایستگی، بعضی از کاندیدهای بهتر انتخاب می

شود. ترکیب بر روی دو یا بیشتر اعمال می 4ای برای تولید نسل بعد به کار روند. بر روی این کاندیدها ترکیب و یا جهشهسته تا به عنوان

ود که با ششود )والدین( و نتیجه آن تولید فرزند )فرزندانی( است. اعمال ترکیب و جهش باعث تولید مجموعه جدیدی میکاندید اعمال می

 تواند ادامه پیدا کند تا یک کاندید باها در نسل بعدی ظاهر شوند. این کار میکنند تا در نهایت برنده)والدین( رقابت میمجموعه قبلی 

توان گفت ایم، ارضا شوند. بنابراین میهایی که از قبل برای مسئله تعریف کردههای کافی )جواب( به دست بیاید و یا اینکه محدودیتویژگی

در این عمل دو نمایند.  درک ساده و اولیه شرایط از را پیچیده، روابط تا کنند می دریافت طبیعت از را خود الهام تکاملی های مالگوریت بیشتر

 نیروی اصلی وجود دارد که پایه سیستم تکاملی است: 

 این عملگر باعث ایجاد گوناگونی الزم و در نتیجه نوآوری می شود.   که :عملگرهای تغییر )ترکیب و جهش(

 نیرویی است که کیفیت را به جلو می برد. انتخاب :

 **ترکیب تغییر و انتخاب باعث بهتر شدن مقادیر شایستگی در جمعیت ها می شود. 

 5های تکاملیعلت استفاده از الگوریتم

 هایی دارند که موجب شده است به طور گسترده مورد استفاده قرارهای بهینه سازی برتریالگوریتم های تکاملی در مقایسه با سایرالگوریتم

توانند بگیرند. به عنوان مثال، این الگوریتم ها، نیاز به معرفی کامل مسئله ندارند و تنها با داشتن اطالعات چندی در مورد تعریف مسئله می

 پذیر باشد. بع شایستگی ندارند و لزومی ندارد که این تابع مثالا مشتقکار کنند. همچنین محدودیتی درمورد تا

های مختلفی از جمعیت به طور موازی کار های تکاملی دارای جمعیتی از موجودات هستند و روی بخشعالوه بر این موارد، چون الگوریتم

ه سازی را دهد که کار بهینهای تکاملی اجازه میقابلیت الگوریتمهای محلی  دارند. این کنند، احتمال کمتری برای قرار گرفتن در بهینهمی

های های تکاملی روی جمعیتشود که الگوریتمبه طور موازی روی چندین بخش جمعیت انجام داد. به عنوان نتیجه این ویژگی گفته می

های محلی های تکاملی در این بهینهتند. الگوریتمهای محلی هسها دارای تعداد زیادی بهینهکنند. این گونه جمعیتخوب عمل می "فضول"

  ترین جواب برسند.توانند در نهایت به بهینهکنند و معموالا میگیر  نمی

 

                                                           
1 individual 

2 Survival of the fittest 

3 fitness 
4 mutation 

5 evolutionary algorithm 



 

 

 انواع الگوریتم های تکاملی

 ست:اهای زیستی(  آورده شده های جستجو و همچنین زیر بخش هایی از الگوریتم های تکاملی) الگوریتمدر شکل دسته بندی الگوریتم

 

 

 1محاسبات زیستی مبتنی برهوش جمعی

 مقادیر کلیه .مایدن بیشینه یا کمینه را تابع که باشیم مقادیری دنبال به تابع یک پارامترهای بین در که است صورت بدین 2سازیبهینه مفهوم

 نوع دو هر سازیبهینه هایالگوریتم. نامندمی بهینه حلراه را، مقادیر این از مقدار بهترین و ممکن های حلراه را، این امر جهت مناسب

 و هاگیریمیمتص ، بندیزمان منابع، تخصیص زمینه در زیادی کاربردهای سازیبهینه. دهندمی راپوشش سازیکمینه و سازیبیشینه مسائل

 ایه تالش مستلزم سازی،بهینه مشکالت کردنحل برای سابق هایشیوه. بوده همراه مشکالت فراوانی با همواره سازیبهینه. دارد را... 

 ها گوریتمال این توسط. اندنموده حل را مشکل این حدی تا جمعی هوش هایجمله الگوریتم از هاییالگوریتم. باشدمی شماریبی محاسباتی

 . باشدمی جمعی رفتارهای بر مبتنی ، 3مصنوعی هوش روش نوعی هوش جمعی. نزدیکند جواب به تقریبا که شوندمی پیدا هاییحلراه

 

 جمعی هوش بر مبتنی زیستی محاسبات انواع

 مورچگان کلونی بهینه سازی 

 عسل زنبور کندوی بهینه سازی 

 مصنوعی زنبور کلونی 

                                                           
1 Swarm/Collective Intelligence 
2 Optimization 
3 Artificial Intelligence 

 موریانه کلونی بهینه سازی 

  جستجوی باکتریرفتار 

 ذرات ازدحام بهینه سازی 



 

 

 الگوریتم ژنتیک 

 استعماری رقابت الگوریتم 

 ها ماهی ازدحام بهینه سازی الگوریتم 

 ها گربه ازدحام سازی بهینه 

 گروهی جستجوی بهینه سازی 

 خفاش الگوریتم 

 مورچه کلونی ازیسبهینه الگوریتم

. شد ارائه Di Caro و  Dorigo توسط 1999 سال در که باشد،می ازدحام بر مبتنی هایالگوریتم رینتموفق جزء مورچه کلونی الگوریتم

 آنها توانایی ها، مورچه رفتار در اشتراک ترین جالبد. باشیم محیط در هامورچه کاوشی رفتار توسط شده الهام ذهنی دمت یک الگوریتم این

 بر مبتنی احتمالی تصمیم با هامورچه پسس .باشد می فرومون ردهای پیمایش توسط غذا منابع و النه میان فرعی مسیرهای یافتن برای

  . نندکمی انتخاب ادامه برای را مسیری ، 1فرومون میزان

 

 را مسیر آن مسیر، برروی باقیمانده فرومون دلیل به ها مورچه چون .بود خواهد بیشتر نیز مسیر آن مطلوبیت باشد، قویتر فرومون رد هرچه

 باشود.  می فرومون باالی غلظت توسط شده مشخص مسیرهای تشکیل برای خودیاری فرآیند هدایت به منجر رفتار این نند،کمی پیگیری

 که داد، توسعه وانتمی را اییهالگوریتم غیره، و ازیسذخیره و سازیالنه ا،هتخم سازیمرتب مورچه، کاوشی رفتار سازیشبیه و مدلسازی

 و  Dorigoتوسط (AS) 2مورچه سیستم نام با مورچه الگوریتم اولین . باشند استفاده قابل ترکیبی و پیچیده سازیبهینه مشکالت برای

 شد. آزموده فروشنده ی دوره گرد مشکل ایمقایسه ارزیابی برای موفق صورت به و شده داده توسعه 1991 سال در سایرین

                                                           
1 Pheromone 
2 Ant System 



 

 

 

 مورچه های الگوریتم کلونیمزیت

 نعطافا ایجاد باعث ویژگی دو این. دهندمی را مسیر ترینکوتاه کردن پیدا امکان اهمورچه به «تصادف-احتمال» و «فرومون شدن تبخیر»

 ودش حذف( هاگره یا) هایال از یکی اگر گرد، دوره فروشنده مسئله شهرهای گراف در مثال. وندشمی سازیبهینه مسئله هرگونه حل در

 شود حذف( یارهگ یا) یال اگر که ترتیب این به. کند پیدا جدید شرایط به توجه با را بهینه مسیر سرعت به تا دارد را توانایی این الگوریتم

 را مسیر ترینبه هنوز( گره یا) یال حذف محل تا شده  حل مسئله که جایی از بلکه کند حل را مسئله ابتدا از الگوریتم که نیست الزم دیگر

 .بیابند را( کوتاهترین)بهینه  مسیر کوتاهی مدت از پس توانندمی ها مورچه بعد به این از داریم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاویدادهفصل نهم: 

 برای ناسبم اطالعات به دسترسی لزوم و وکارکسب هایمحیط و خدمات پیچیدگی و تنوع بازارها، مشتریان، مخاطبین، زیاد تنوع به توجه با

 هاداده از وهیانب میان از اثربخش و کاربردی اطالعات یافتن و بندیطبقه برای مناسب از راهکارهای استفاده موقع،به و صحیح گیریتصمیم



 

 

 رتپیچیده هامیان آن روابط و بیشتر هاداده حجم هرچه. شودمی محسوب هنر و تخصص یک و بوده حیاتی و ضروری امری هاسازمان برای

 شود.می ترروشن دانش، کشف هایروش از یکی عنوانبه کاویداده نقش لذا شده ترمشکل هادرداده نهفته اطالعات به دسترسی باشد،

 :از اندعبارت تعاریف این است، اهم شدهارائه کاویداده برای گوناگونی تعاریف طورکلیبه

 مفید است. الگوهای روابط برقراری طریق از هاداده درون پنهان دانش کشف فرآیند کاویداده 

 مدتااع که شودمی اطالق دارمعنی و قوانین الگوها کشف منظوربه هاداده از عظیمی مقادیر وتحلیلتجزیه و بررسی به کاویداده 

 نماید.می مرتبط خاصی مقصد یا باهدف ها راورودی ها،الگوریتم و هامدل ساختن طریق از

 شود.می اطالق مفید یافتن الگوهای منظوربه هاداده پایگاه وتحلیلتجزیه خودکارنیمه فرآیند به کاویداده اصطالح 

 که هاادهد بهینه روابط و الگوها کشف برای آنالیز داده و سازیمدل هایفن انواع از که است فرآیندی کاویداده ، دیگر تعریفی در 

 برد.می بهره گیرد قرار مورداستفاده های دقیقبینیپیش انجام برای است ممکن

 شده اشاره هاداده بین الگوی یافتن و دانش، تحلیل استخراج چون مفاهیمی به تعاریف این تمامی در تقریباا شود،می مالحظه که گونههمان

 کاوی عبارتند از :بنابرابن معمولی ترین فنون به کار رفته در داده .است

 های تصمیمدرخت 

 های عصبیشبکه 

 های استقراقاعده 

 های ژنتیک و . . .نزدیکترین همسایگی و الگوریتم 

 کاویداده هدف و نقش

 خواهند دمفی و قرارگرفته آینده مورداستفاده در که هستند اطالعاتی حاوی قدیمی هایداده که است استوار امر بر این کاویداده اصلی ایده

 نماید.می ترروشن را تمایالت و ترجیحات نیازها، که پیشین است هایداده در الگوهایی یافتن کاویداده هدف. بود

 جدا لذا. ایدنممی ترسخت را کار هستند کنندهگیج و مبهم گاهی هاداده از شده دریافت عالئم و نیستند واضح همواره الگوها که حقیقت این

کاوی داده مهم نقشهای از یکی تصادفی، ظاهربه متغیرهای بطن در اساسی الگوهای یعنی تشخیص دردنخوربه چیزهای از عالئم کردن

 است.

 کاویداده مراحل

 همسئل یک به تجارت و وکارکسب مسئله تبدیل .1

 کاویداده

 مناسب هایداده انتخاب .2

 هاداده شناخت .3

 مدل مجموعه ساخت .4

 هاداده مشکالت رفع .5

 اطالعات استخراج برای هاداده تبدیل .6

 هامدل ساخت .7

 هامدل ارزیابی .8

 هامدل سازیپیاده .9

 نتایج ارزیابی .10

 دوباره شروع .11

 کی صورتبه کاویداده فرآیند از بهترین تصویر شود،می مالحظه که گونههمان .دهدمی نشان را کاویداده مراحل از تصویری زیر شکل

 .است خط مستقیم یک جایبه پیچیدهدرهم هایحلقه از مجموعه



 

 

 
 کاویداده یگاهکشف دانش و جا یندشکل : مراحل فرا

 

 :کاویداده انواع

 بد که است شدهتعیین پیش از و خاص هدفی دارای شدههدایت کاویداده شود.می ظاهر شدههدایت غیر و شدههدایت نوع دو در کاویداده

 اشتند بدون از اطالعات هاییگروه بین تشابهات یا الگوها یافتن شدههدایت غیر کاویداده هدف کهدرحالی. گرددمی خاص الگویی نبال

 ظیفهو و ندارد وجود هدفی متغیر شدههدایت غیر کاویدرداده. باشدمی شدهتعیین پیش از الگوهای و هادسته از ایمجموعه یا و خاص هدفی

 وجود هدف غیرمت یک همیشه شدههدایت کاویداده درنیستند. خاص متغیر یک به متعلق که بیابد را ایکلی الگوهای که است این کاویداده

 . شود بینیپیش یا بندی، تخمیندسته باید که چیزی دارد،

 کاویداده هایسیستم مشکالت

 از: اندعبارت هاآن ترینمهم که است مشکالتی دارای هاسیستم از بسیاری نظیر نیز کاویداده

 مجموعه) نمونه جامعه ممکن است حالت این در.  شودمی نمونه جامعه از استفاده به منجر اغلب که:  هاداده باالی حجم-1

 .باشد نداشته را اصلی مجموعه کامل هایویژگی( شدهانتخاب

 : است تقسیمقابل دودسته به که اطالعات در قطعیت عدم وجود-2

 شدهذخیره هاداده انبار در ناقص صورتبه اولیه هایداده حالت این در ،( نشدهثبت) نامشخص مقادیر - ناکامل اطالعات 

 .شودثبت می ناقص نیز سیستم در بنابراین

 هاآن زا حاصل اطالعات بین ها،برخی داده ثبت در اشتباه دلیل به ،( نیست واقعی ثبتی مقادیر: ) ناسازگار اطالعات 

 .آیدنمی وجود به الزم ارتباط و هماهنگی

 عمیق و جامع در استدالل انسان ادراک قدرت محدودیت-3

 



 

 

 

 کاویداده شکل. مراحل

 

 اختالف ها و تشابه داده کاوی با آمار

  کاوی همپوشی زیادی با آمار دارد به طوری که ممکن است برخی از مردم آن را زیر مجموعه ای از آمار تلقی کنند. داده داده

د و کنهایی از دیگر سطوح به ویژه یادگیری ماشبن ، نظریه  و فناوری پایگاه داده استفاده میها ، ابزارها و روشکاوی از ایده

رکورد ممکن  1000وحی که مد نظر آمار است مربوط شود برای آمار شناسان مجموعه داده ها با ضرورتی ندارد که به برخی از سط

 ها با یک هزار میلیارد بایت کامالاکوچک باشد. رسد که در مقایسه با پایگاه دادهاست خیلی یزرگ تلقی شود اما به نظر می

 ای از یک جامعه مشاهده می شود استنباط درباره جامعه است و  در آمار تمرکز روی استنباط است و وظیفه اصلی آمار وقتی نمونه

 ها )جامعه( سرو کار داریم.کاوی با کل دادهشوند ولی در دادهفرضیات آزمون می

 کند ، هر چند که ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، به طوری در آمار مدل سیمای دیگری داشته و نقش مهمی را ایفا می

گیری و غیره جزئیات کمکی برای شوند . محاسبات ، معیار انتخاب و نمونهسازی ختم میها در آمار به مدل که همه مکانیسم

ی برای جستجوی الگو خیل رو الگوریتمکاوی درست باشد از اینساختن یک مدل خوب هستند. ضرورتی ندارد که مدل برای داده

عتر و ، سریه داده های بزرگ به تدبیر جدیدتراند ولی برای مجموعر خلق شدهمهم هستند هر چند بعضی از این الگوریتم ها در آما

 موثرتر باید باشند.

 کاوی کشف اطالعات با ارزش ولی ناشناخته است و فرآیند آن به طور ضروری بر خالف تجزیه و تحلیل آماری، صرفاا اکتشافی داده

 است.

 

 

 داده کاوی آنالیز اماری

 .به فرضیه احتیاجی ندارد .یک فرضیه شروع به کار میکنندآمارشناسان همیشه با 



 

 

آمارشناسان باید رابطه هایی را ایجاد کنند که به فرضیه آنها 

 .مربوط شود

الگوریتمهای داده کاوی در ابزارها بطور اتوماتیک روابط را ایجاد 

 .میکنند

انواع مختلف داده و نه فقط عددی میتوانند ابزارهای داده کاوی از  .آنها از داده های عددی استفاده میکنند

 .استفاده کنند

آنها میتوانند داده های نابجا و نادرست را در طول آنالیز تشخیص 

 .دهند

داده کاوی به داده های صحیح و درست طبقه بندی شده بستگی 

 .دارد

آنها میتوانند نتایج کار خود را تفسیر کنند و برای مدیران بیان 

 .کنند

داده کاوی آسان نیست و همچنان به متخصصان آمار برای نتایج 

 .تحلیل آنها و بیان آنها به مدیران نیاز است

 

 پردازیداده

از  ارییاز منابع مورد توجه قرار نگرفته است، به عنوان مثال بس یاریاست که متأسفانه در بس یاز مراحل مسلّم در پژوهش علم پردازیداده

 :کنندیارائه م یرشرح ز بهپژوهش را  ینددر فرا ی( شش گام اساس2002 2کرسول و 1996 1محققان )ازجمله، گال، گال و بورگ

 مسئله؛ یان.   ب1

 پژوهش؛ یشینه.   مطالعه پ2

 یق؛و سواالت تحق یات.   مشخص کردن هدف، فرض3

 اطالعات؛ یآور.   جمع4

 اطالعات؛ یرو تفس یل.   تحل5

 . یقتحق یابی.   گزارش و ارزش6

 

و  یلاطالعات و تحل یآورجمع دو مرحله ینکه ب "یپردازداده"مرحله مهم  یبرا ییسلسله مراحل، جا یندر ا شود،یم یدهکه د همانطور

 .مبذول شده است یتوجه کاف یکتفک ینو معتبر معموالا به ا یلاطالعات است قرار داده نشده است؛ اما در منابع اص یرتفس

مکن ها مداده یگردآور . در مرحلهیرندو کنترل قرار گ ینیها مورد بازبداده شودیتالش م ینجاهاست. در اداده یشاز پردازش، پاال یاصل هدف

 .شودیمرحله انجام م ینها در انوع داده ینو حذف ا ییآشکار شوند. شناسا یزنامناسب ن یهااست داده

 

 مراحل پردازش اطالعات

                                                           
1 Gall M.D, Gall J.P & Borg W.R 
2 Creswell 



 

 

 حذف و کشف هدف با را شده گردآوری های داده دقت و صحت محقق که است آن کنترل از منظور(: Data Screening).کنترل1

 .دهد می قرار ارزیابی مورد مشاهده خطاهای

 .آیند می در عددی صورت به پرسشنامه مثل سواالت های پاسخ آن وسیله به که است روشی (:Coding) کدگذاری.2

 و خوب ساختاربندی با هاداده پایگاه یک محقق و شدند غربال ها،آن جامعیت و درستی منظور به هاداده آنکه از پس: ها داده کردن وارد.3

 .باشد سرراست کامالا باید هاداده کردن وارد نمود، ایجاد مفصل کد کتاب یک

 .است اجتناب غیرقابل متغیرها اکثر و هاداده هایپایگاه تمام در مفقودی مقادیر وجود: گمشده های تعریف ارزش.4

 .است ضرورت یک هاداده بازبینی :ها داده اصالح.5

 شد دخواهن ملزم تردید بدون هاداده ورود کارکنان یا محقق شدند، کنترل اشتباهات برای و وارد هاداده اینکه از پس: ها داده کردن تبدیل.6

 .کنند اعمال را خاصی هایتبدیل ها،داده تحلیل از قبل که

. نددانمی تحلیل و تجزیه از قبل مرحله را فراوانی جداول صورتبه هاداده توزیع استخراج شناسان،روش  برخی: ها داده توزیع استخراج.7

 .دانندمی تحلیل و تجزیه مرحله اول قدم را آن برخی اما. پذیردمی پایان تحقیق فرآیند که است تحلیل و تجزیه مرحله در بلکه

 

 انواع رایانه ها بر اساس قدرت پردازش

 ریزی برنامه خاصی های دستورالعمل توسط که ای منظوره تک و کوچک بسیار های رایانه(: Microcontroller) ها کننده ریزکنترل.1

 شوند. می استفاده همراه تلفن و لباسشویی ماشین مانند وسایلی ساخت در و

 .هستند ها رایانه نوع پرکاربردترین و متداولترین که شخصی های رایانه همان(: Microcomputer) ها ریزرایانه.2

 خاص شرایط در باید و هستند قیمت گران بسیار که ها رایانه انواع ترین قدیمی از(: Mainframe computer) بزرگ های رایانه.3

 گیرند. می قرار استاده مورد... و ها دانشگاه ها، بانک ها، سازمان در شوند نگهداری دمایی

 سریع. دشون می استفاده... و هوا وضع بینی پیش بزرگ، علمی و فضایی، نظامی، تحقیقاتی مراکز در (:Super computer) ابررایانه ها.4

 .دهند انجام زیاد بسیار سرعت با را پیچیده بسیار عملیات قادرند و هستند ها رایانه انواع ترین گران و ترین

 

 تفاوت اطالعات و داده  

چیزی است که بتواند ( هر Dataداده ) . ( بسیار متفاوت استData( با داده )Informationبر خالف باور عامیانه ، واژه ی اطالعات )

اده ند و بعدی از آن پدیده را نمایان می سازد. دکداده ویژگی های یک پدیده یا رخداد را تعریف می. یک پدیده را تعریف کند یا به ما بشناسد

ین صورت که ( بر اساس یک ساختار به وجود می آید به اInformationبه خودی خود کاربردی ندارد ولی دارای مفهوم است. اطالعات )

 در واقع می توان گفت اطالعات تابعی از داده می باشد .   شود.یوری و پردازش داده حاصل مآاز جمع



 

 

دیل به ا پردازش شدند تبهوقتی که این داده است.وان گفت داده ها شامل واقعیت ها و اشکالی هستند که برای کاربر بی معنی تدر کل می

 ای با معنی می باشند. های پردازش شده یا دادههالعات ، داده. در حقیقت اطشونداطالعات می

 

 های اطالعاتسیستم

 ی،اطالعات هایداده توزیع و ذخیره گردآوری، پردازش، با که است هم به وابسته از مؤلفه های ایمجموعه اطالعاتی سامانه)یا سیستم( یک

 به سازمانی، عملیات انجام در ایجاد هماهنگی به کردنکمک بر عالوه سیستم این. کندپشتیبانی می هاسازمان در کنترل و گیریاز تصمیم

 .نمایند ازیسشبیه یا را تحلیل سازمان مسائل تا می کند کمک سازمان ها و کارکنان مدیران

 اجزای یک سیستم اطالعاتی 

  سخت افزار  –اجزای رایانه ای ، شامل : نرم افزار ، نرم افزارهای کاربردی 

  ارتباطات 

  ) منابع انسانی ) کاربر ، نگهداران و طراحان سیستم 

  مستندات ، روش ها و رویه ها 

 

 کند؟می کارچه اطالعات سیستم یک

 تدریاف ورودی عنوانبه سازمانیبرون یا سازمانیدرون از منابع را اطالعاتی ابتدا دهد.می انجام عمده فعالیت سه اطالعات سیستم یک

 ولیدشدهت اطالعات درنهایت،. کند را تولید سیستم موردنظر اطالعات تا دهدمی انجام کارهایی شده دریافت اطالعات بر روی سپس. کندمی

 .دهدمی قرار کارمند یک یا مدیر مثالا یک شدهگرفته نظر در کاربر اختیار در را

 

 شکل. فعالیت عمده یک سیستم اطالعات

 شود؟می استفاده اطالعات هایسیستم از منظوری چه به



 

 

 تقسیم زیر تهدس سه به اطالعات هایسیستم شده توسطارائه پشتیبانی. هستند سازمان هایفعالیت پشتیبان ابزار اطالعات هایسیستم

 :شوندمی

 کردن اطالعات ردیابی و فیلتر ذخیره، دریافت، برای پشتیبانی ارائه اطالعاتی؛ پشتیبانی 

 پشتیبانی ارائه برای اطالعات از استفاده گیری؛تصمیم پشتیبانی 

 بین کاربران  اطالعات تبادل یا گذاشتن اشتراک به برای پشتیبانی ارائه ارتباطی؛ پشتیبانی 

 

 های کامپیوتریشبکه

 شبکه هر اند. نموده برپایی شبکه به اقدام موسسات و و سازمان ها فراوانی داشته رشد اخیر سال چندین در کامپیوتری هایشبکه از استفاده

 های ساخت زیر کامپیوتری هایشبکه واقع سازی گردند و درو پیاده طراحی ،سازمان هر هایو سیاست شرایط به توجه با باید کامپیوتری

 استفاده زمان درنشوند،  طراحی درستی به هاساخت زیر این هکصورتی آورند، درمی فراهم سازمان در منابع گذاشتن اشتراک به برای را الزم

 شود. صرف داری از شبکهنگه منظور به زیادی هایهزینه باید آید وپیش می متفاوتی مشکالت شبکه از

 بمنظور تقیممس بطور که باشندوغیره می اسکنرها چاپگرها، مثل جانبی و ابزارهای کامپیوتر دو از بیش یا دو شامل کامپیوتری شبکه یک

 افزاری نرمو افزاری سخت تجهیزات تمامی به اندکهشده متصل ایجاده ابزارهای اطالعاتی به منابع افزار، و نرم افزار سخت از مشترک استفاده

 .گویند 1شبکه منبع در موجود

 

 زایای استفاده از شبکه کامپیوتریم

 منابع از مشترک استفاده 

 هزینه کاهش  

 اطمینان قابلیت  

 زمان کاهش  

 توسعه قابلیت  

 

 هاشبکه بندیتقسیم

 اشاره موجود ایهبندیمتداولترین تقسیم از برخی به ادامه در. نمایندمی بندیتقسیم متفاوتی هایمولفه اساس بر را کامپیوتری هایشبکه

 .گرددمی

 وظایف نوع اساس بر بندی تقسیم-

 2دهندگان سرویس 

 3گیرندگان سرویس  

                                                           
1 Source 
2 Servers 
3 Clients 



 

 

 نظیر به نظیر شبکه 

 وظیفه ایفای ،گیرنده سرویس عنوان به هم و دهندهسرویس عنوان به هم تواندنمی شبکه در کامپیوتر یک Client-Serverهای شبکه در

 .نماید

                                              

 فایگیرنده ایسرویس بصورت هم و دهندهسرویس بصورت هم تواندمی کامپیوتر نظیر( یک به نظیر )شبکه Peer-To-Peer هایشبکه در

 .نماید وظیفه

 
 جغرافیایی لحاظ به بندی تقسیم-

 محلی شبکه [LAN= Local Area Network ] 

 گسترده شبکه] [WAN = Wide Area Network 

 بین شبکه ( شهریMAN) 

 کامپیوتری شبکه در ها توپولوژی متداول انواع-

 1ای ستاره توپولوژی 

 2حلقوی توپولوژی 

 3اتوبوسی توپولوژی 

 4توری توپولوژی 

 

 
  

                                                           
1 Star 
2 Ring 
3 BUS 
4 Mesh 



 

 

 سنجش از دورفصل دهم: 

ا یما، بالن یزات هوانوردی مثل هواپین با استفاده از تجهیربرداری از زمیتوان تکنولوژی کسب اطالعات و تصوبطورکلی سنجش از دور را می

گر سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطالعات در مورد هر موضوع تحت بررسی به یعبارت دد. به یی مثل ماهواره نامیزات فضایتجه

ده از شاین عمل از طریق سنجش و ثبت انرژی الکترومغناطیسی انعکاسی یا گسیل کی با آن نباشد.یزیله ابزاری است که در تماس فیوس

های حاصل از سنجش از دور باید خواص و جلوگیری از خطا در تفسیر دادهگیرد. تحلیل گران و مفسران برای سطح عوارض انجام می

 های مختلف زمینی را بشناسند.های امواج الکترومغناطیسی و همچنین پدیدهویژگی

 

 

 

 سنجش از دور یتئور

 اجسام رارتیح خورشیدی، پرتوهای پرتوهای همانند گوناگونی منابع دارای توانندهستند، می الکترومغناطیسی امواج پرتوهای بازتابی که از نوع

 کند. ، تابش میسیف الکترومغناطید است، در تمامی طین انرژی، خورشیا یهدکنندیین منبع تولیتریحتی پرتوهای مصنوعی باشند. قو یا

متعاقباا  جذب شده ممکن استشود. انرژی گری جذب مییده و قسمت دیرسد، قسمتی از آن بازتابن مییسی به زمیوقتی انرژی الکترومغناط

، برای سییا جذب و تابش مجدد شدة انرژی الکترومغناطیدهد. سهم بازتاب شده ف فروسرخ رخ میین تابش عمدتاا در طیتابش گردد، که ا

فی موادی یتاب طای بازهسه آن با منحنییا تابش شده و مقایسی بازتابی و یری مقدار انرژی الکترومغناطیگمواد مختلف متفاوت است. با اندازه

 اها بدست آورد. یتوان اطالعاتی از سطح خشکی و سطح درن، مییمع



 

 

واند بطور مصنوعی تسی مییر فعال کاربرد دارد، انرژی الکترومغناطیسی که در سنجش از دور غید انرژی الکترومغناطیعی تولیدر کنار منبع طب

کنش آن افت بازپرایو و دریای از امواج ماکروهای فعال با ارسال بستهنامند. سنجندهمی د شود که آنرا اصطالحاا سنجش از دور فعالیز تولین

عدم وابستگی  رفعالیهای غها نسبت به سنجندهن سنجندهیت این مزیکتتد. مهمترری مییگک اهداف را اندازهیالکترات هندسی و دییخصوص

 د است. یط جوی و خورشیبه شرا

 

ی، شامل یند مبنایدهد. دو فرآن را نشان مییسی منابع زمیند کلی و عناصر مؤثر در سنجش از دور الکترومغناطیک فرآیبطور شماتزیر ر یتصو

 ل آنهاست.یه و تحلیاخذ داده و تجز

 A - منبع انرژی 

 B - ان جویانتشار انرژی از م 

 C - نیفعل و انفعاالت انرژی بر اثر برخورد با عوارض سطحی زم 

 D - ییا فضایی و یهای هواسنجنده 

 E - انتقال اطالعات کسب شده 

 F - رییا تصوید داده بصورت رقومی و یه و تولیافت اطالعات اولیدر 

 G - وتری به منظور یداری و کامپیل مختلف دیری وسایها با بکارگر دادهیر و تفسیل داده، شامل بررسی و تعبیه و تحلیند تجزیفرآ
 حاصل از سنجنده. هایز دادهیآنال

 



 

 

ر رقومی یر آنالوگ و پردازش تصویر شامل پردازش تصویهای پردازش تصوکیها و تکنق روشیر سنجش از دور از طریل تصاویه و تحلیتجز

ر یتصاو لیه تحلیشود. در تجزی اعمال مییهای هواهای سخت مانند عکسبصری بر روی کپی یار آنالوگ یرد. پردازش تصویگصورت می

ر رقومی یشود. پردازش تصوه، مکان استفاده مییز، بافت، همراهی، تن، رنگ، پاراالکس، الگو، ارتفاع، سایر مانند شکل، سایاز عناصر تفس

بندی، ه )طبق ش پردازش، پردازشیشود و عمدتاا شامل پانه استفاده مییر با رایی است که برای دستکاری تصاویهاکیای از تکنمجموعه

ها و هها، دادر، نقشه یند به تصاوین فرایانی ایج پایپردازش است. نتارات، آشکارسازی هدف و...( و پسییی، آشکارسازی تغبندقطعه 

  .نان به آن استیت اطمیل، خروجی و قابلیهای تحل، روشدهنده اطالعاتی در خصوص منابع دادهشود که ارائهی ختم مییهاگزارش

 

 

گیرد. سکوها به طور کلی شامل سکوهای زمینی، سکوهای محلی اطالق می شود که سنجنده در آن قرار می در سنجش از دور، سکو به

 .هوایی و سکوهای فضایی هستند

 

 های سنجش از دوربندی سیستمطبقه



 

 

 

 سنجش از دور یکاربردها

 شود.اشاره میآن  یرنظامیغ یکاربردها اینجا به برخی ازدارد که  ینظام یرو غ ینظام یسنجش از دور کاربردها

 یستز یطو نظارت بر مح هواشناسی -

 وضع هوا ) مانند ماهواره نووا( ینیب پیش 

 ینکره زم یماقل مطالعه 

 های مختلف آنیهجو و ال مطالعه 

 ها سطح آب دمایSSD یو سطح خشک 

 ازون یهال یبجو و تخر یآلودگ مطالعه 

 یکشاورز کاربردهای -

 یاهیهای گپوشش شناسایی 

 محصول( یدتعادل تول یکشت محصوالت ) برآورد برا یرسطح ز تخمین 

 کشت  یرز ییراتتغ مطالعه 

 (…و یشور یزانخاک )مثالا م مطالعه 

 یمناطق جنگل کاربردهای -

 برجنگل مدیریت 

 حجم چوب تخمین 

 و کاهش سطح جنگل یشروند افزا ینیب پیش 



 

 

 یشناسینزم کاربردهای -

 یشناسینهای زمنقشه 

 اکتشاف معادن مطالعه 

 یژئومورفولوژ مطالعه 

 مانند زلزله، آتشفشان و یشناس ینزم یعیحوادث طب مطالعه(…) 

 منابع آب کاربردهای -

 منابع آب حجم 

 یخیو  یهای پوشش برفنقشه تهیه 

 یشهر یو طراح یزی، برنامه ریبردار نقشه: 

 کشور  یهای پوششنقشه تهیه 

 ینزم یمدل رقوم تهیه DEM 

 ین زم یو کاربر یهای پوششنقشه یسازهنگام به 

 

 سیستم اطالعات جغرافیایی

های وهیش ها و ادغام فنون وش نقشهیل و نمایی برای تحلیدر مورد مجموعه ابزارها «ییایستم اطالعات جغرافیس» به طوری که عبارت

 شد. به کارگرفتههای دولتی رات وخط مشییل تأثیبرای تحل ژهیرتر آن، بویی و کاربرد فراگاآماری و نقشه

 

د که در برداری کشور بوکرد سازمان نقشه ی را در کشور آغازیایستم اطالعات جغرافیاستفاده از س ن مرکزی که به طور رسمییران، اولیدر ا

 ةیمشغول ته ن سازمان در حال حاضریستم شد. این سیری ایبه کارگ براساس مصوبة مجلس شورای اسالمی، عهده دار طرح 1369سال 

 ها به ساختارهاین نقشهیل ایفرصتی است برای تبد نیباشد و امی 1:40000اس یی با مقیهای هواعکس از 1:25000های توپوگرافی نقشه

های تمسیشورای ملی کاربران س» کند.جی آی اس برآورده می هنیکاربران را در زم ازهاییگاه توپوگرافی ملی که نیس پایرقومی و تأس

ها ازمندییل نینة جی آی اس، تحلیها در زمتیسازی فعالزی و هماهنگیرگذاری، برنامهاستیبه منظور س ن راستایدر هم« ییایاطالعات جغراف



 

 

وجه به جی آی اس و با ت رییجاد و به کارگیروی انسانی در راستای این های علمی، فنی وتیة ظرفیسته از کلیبهره برداری شا نیو همچن

 است. دهیس گردیتأس 1372ی ملی، در دی ماه یایجغراف های اطالعاتستمیجاد سین و ایکشور در خصوص تدو برداریف سازمان نقشهیوظا

 

 است: دارمکان های داده پردازش برای ای سامانه ،)ساج( جغرافیایی اطالعات هایسامانه

 .استشده ساخته گوناگون، کارکردهای برای یکدیگر به وابسته و متصل قسمت چندین از (System)  سامانه واژه -

 های گرافیک بصورت بلکه رنگی تصاویر و هانقشه صورت به تنها نه مفید، هایدانسته ارائه برای (Information)  اطالعات -

 .شوندمی سازماندهی عملی جستجوهای منظور به متنوعی نمایشی پاسخهای و جداول آماری، -

 ؛ )طول و عرض( جغرافیایی مختصات برحسب ها،داده موقعیت از  (Geographic)  جغرافیایی -

 

GIS یافته تدوین هایبرنامه جغرافیایی و هایهددا کامپیوتری، افزارهاینرم سخت افزارها، از اییافته سازمان یمجموعه از است عبارت 

 باشند. داشته مکانی و جغرافیایی مرجع که اطالعاتی نوع هر نمایش و تحلیل پردازش، سازی،بهنگام سازی، ذخیره گردآوری، برای

 



 

 

داده،  داده، مدیریت های ورودیمؤلفه از ایرایانه هایسیستم سایر مانند که باشد می ای رایانه سیستم یک جغرافیایی اطالعات های سیستم

 .شودمی تشکیل داده خروجی داده، و تحلیل و تجزیه

 های عکس توپوگرافی، هاینقشه شامل تواندمیGIS در داده نابع. مشودمی تامین مختلف منابع از GIS در داده ورودی: داده ورودی

 GIS باشند، شکلی و فرمت هر به هاداده این. باشد غیره و اقلیمی و هیدرومتری مانند شده گیریهای اندازهداده ی،ماهواره تصاویر هوایی،

 سازد.می فراهم را آن تبدیل ابزار

 آن مدیریت ضرورت ، GISدر  داده ورود محض به .گیردمی بر در را مراحل تمام که باشدمی GIS ی مؤلفه مهمترین داده:  مدیریت

 آن گذاریاشتراک به و بازیابی داده، و حفاظت سازیذخیره داده، ساختار جمله از عواملی به داده، مدیریت روش یریگشکل. شودمی مطرح

 .استشده ترتوانمند جغرافیایی هایداده تولید در Geo . data . base توسط ساختار  DBMS  یاداده بانک مدیریت امروزه .دارد بستگی

 برای شوند؛ می آماده مدل پذیرش برای آماده توسط توابعی و است نموده طی را پردازش داده، مرحله این در داده:  تحلیل و تجزیه

 ارتفاع. رقومی مدل از شیب یالیه یتهیه های اقلیمی،داده یابیدرون مثال

 فرمت به را خود نتایج تا است قادر سیستم این دارد. خروجی یدر ارائه ایویژه توانمندی جغرافیایی اطالعات هایسیستم :داده خروجی
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 GISساختار و نمایش داده ها در 

 وجود دارد. GISگرا( در نمایش داده ها در رستری و جهان واقعی )شیسه ساختار برداری، 

 

 مدل برداری



 

 

شوند. بدین معنا که موقعیت هر شی به وسیله در مدل برداری اشیا یا عوارض در جهان واقعی به وسیله عناصر هندسی نمایش داده می

  (x,y)شود. در این مدل موقعیت هر نقطه به طور دقیق با یک جفت مختصات مختصات آن و توسط نقاط، خطوط و سطوح مشخص می

، بدین معنا که نقاط آغاز و پایان یک خط و توان به آن افزودگردد که روابط همسایگی را نیز میدر یک سیستم مختصات معین ارائه می

 همچنین سطوح مجاور آنها را تعیین نمود .

 

 مدل)سلولی( رستری

ون های ردیف و ستپوشاند و به کمک شمارهل مجموعه ای از نقاط یا سلولهایی است که عوارض زمین را در یک شبکه منظم میرستر شام

 اتشودکه ارزش هر یک از آنها، نمایانگر اطالعشوند. کوچکترین عنصر تشکیل دهنده رستر، پیکسل یا سلول نامیده میدهی میآنها، آدرس

بین سلولهای یک داده رستری هیچ رابطه منطقی وجود ندارد و هر سلول تنها دارای یک ارزش است طیفی یا توصیفی عارضه زمینی است. 

ار ای دارای ساختکردن و تصاویر ماهوارههای حاصل از اسکنداده ری ، نوع خاک و . . . خواهد بود.که نمایانگر یک ویژگی مانند جمعیت، کارب

 .باشندیرستری م

 

 ساختار شی گرا

داند به طوریکه برای هر شیء رفتار ای از اشیاء منفرد میساختار شیءگرا در سیستم های اطالعات جغرافیایی جهان را به مثابة مجموعه

های جدا می داند. در این ساختار دادة جغرافیایی بر اساس ماهیت ژئومتری در الیه  GISخاصی قائل است و آن را قابل کدبندی و ذخیره در 

د، سازی جغرافیایی جهان واقعی دار. این امر مزیت خاصی در مدلشوندبندی میها و سلسه مراتب اشیاء گروهردهشوند بلکه در تقسیم نمی

 کند. ندی میب، عوارض مکانی را گروهزیرا از دقت بیشتر و زبان طبیعی

 های مکانیسازد و میان دادهسازی جهان واقعی را میسر میساختار شیءگرا برای داده های جغرافیایی مناسب تر است، زیرا این روش مدل

 .گذاردو توصیفی تمایز نمی

ظر آنها را اشیاء واقعی در ن ها در قالب نقاط، خطوط و سطوح نیست بلکهسازی آننگرش این مدل به عوارض دنیای واقعی، به شکل خالصه

 ند.کها به غیر از هندسه، توپولوژی و احیاناا یک سری خصوصیات توصیفی ذخیره میگیرد و در نتیجه اطالعات بیشتری را در مورد آنمی



 

 

 

 های جغرافیاییآوری دادهمنابع جمع

 مشاهدات زمینی  -

 عکسهای هوایی -

 تصاویر ماهواره ای  -

- GPSسیستم تعیین موقعیت جهانی 

 

 GISبرخی از کاربردهای 

فرایند  سایر اهداف، اصوال یکاکتشافات معدنی، نفت و چه  منظور به چه منطقه یک در شناسیزمین اطالعات تحلیل و تجزیه :زمین شناسی

مین شناسی، به دنبال یافتن ساختارهای مفید زهای گوناگون زمینشناس با مرتبط کردن دادهباشد. یک زمینهای مختلف میترکیبی از داده

شان غرافیاییه به موقعیت جهای زمین شناسی برای این که بتوانند مفید واقع شوند باید با توجشناسی در یک ناحیه است، از اینرو تمام داده

 تجزیه تحلیل شوند.

بندی خسارت زمین لرزه، فورانهای آتشفشانی، خسارات ها، منطقه: که به پایداری شیبها، زمین لغزههای حوادث و بالیای طبیعیتهیه نقشه

.. شدن کره زمین و .یا صنعتی و گرمها، فرسایش محلی، خطرات آلودگی ناشی از فعالیت معدنی ها و تسونامیناشی از طغیان رودخانه

 پردازند.می

 لوله، خط زائد، مواد دفن نظیر مهندسی هایپروژه اجرای جهت مناسب هایمحل انتخاب که :(Site selection)های مکان یابی نقشه

 سازی میباشد. مسیر راه آهن، سدها و گسترش و توسعه ساختمان و جاده

  هایی جهت حفاظت از محیط زیست.بررسی میزان آلودگی آب، خاک، هوا و.... و در نهایت تهیه نقشه :محیط زیست

 .سطحی آبهای بررسی و زمینی زیر آبی منابع کشف :منابع آب و آبخیزداری

 

 


