
  

  مباحث ويژه در محاسبات علمي

 ( Special Topics in Scientific Computing )  

يده به گونه اي هوشمندانه تصميماتي را بصورت  تقريبي اما كارا با توجه به مفاهيم زباني سان در مواجهه با مسائل پيچدر زندگي روزمره انهدف درس: 

ها و منطق فازي دانشجويان نحوه مدلسازي و تصميم گيري را توسط مفاهيم زبان طبيعي مي آموزند. موجود ارائه مي دهد در اين درس با معرفي مجموعه 

توسيعهاي مختلف مجموعه هاي گردد. ضمنا فازي استفاده مي يت ارزشي چگونه در سيستمهايهمچنين نشان داده ميشود كه از منطق فازي بعنوان يك منطق بينها

  اي آنها معرفي ميگردد.مجموعه هاي راف و كاربرده فازي،

  :طرح درس

  هفته اول

 نگاه اجمالی به نظریه فازی و کاربرهای آنهدف: 
ازی؟ سيستمهای فازی چه  هستنند کجا و چرا سيستم ف -مقدمه و نگاه اجمالی به تاریخچه نظریه فازی و کاربردهای آن : رئوس مطالب

 چطور استفاده ميشوند؟ 
  

  هفته دوم

 
  ریاضيات سيستمهای فازیآشنایی با   هدف:

 -مفاهيم مرتبط با مجموعه های فازی –معرفی مجموعه های فازی  -یادآوری نظریه مجموعه های کالسيک –مقدمه  رئوس مطالب :
اصل تفکيک (اصل  –آلفا برش ، آلفا برش قوی و خواص آنها  – -متمم، اجتماع و اشتراک فازی و خواص آنها –عمليات روی مجموعه های فازی 

سبات فازی، اندازه ، جبر و محا -بعنوان توابع اجتماع و اشتراک  و معرفی انواع آنها ورابطه بين آنها  s-norm  و  t-normمعرفی  –تجزیه ) 
 با ذکر مثال و تمرین کالسی-فازی، حساب فاصله ها

  

  هفته سوم

 
  شنایی با اصل گسترش فازی و کاربردهای آنآ هدف:

صل ا -رکيب یک مجموعه فازی با یک رابطه فازیت -وابط فازی و عمليات ترکيبی روی آنهار -حاصل ضرب دکارتی فازی  مطالب :رئوس 
ا ذکر مثال و ب -و تعریف عمليات روی اعداد فازی با استفاده از اصل گسترش اعداد فازی معرفی –گسترش در حاالت یک بعدی و چند بعدی 

 تمرین کالسی
  

  چهارمهفته 

 
  مثلثی،  ذوزنقه ای و ... آشنایی با اعداد فازی هدف:

استفاده از  -عمليات روی اعداد مثلثی و ذوزنقه ای -آنهامثلثی، ذوزنقه ای، گوسين و ... و عمليات روی معرفی اعداد فازی   رئوس مطالب :
 )١+ (برگزاری کوئيز شماره مثال و تمرین کالسی ا ذکرب -آلفا برش برای تقریب ضربب ، تقسيم و ... دو عدد مثلثی و ذوزنقه ای

  

  هفته پنجم

 
  متغيرهای زبانی، قواعد و منطق فازیآشنایی با  هدف:

   IF-THENقواعد  –) Linguistic Hedges) و قيود زبانی (Linguistic Variablesمتغيرهای زبانی ( در برابر متغيرهای عددی رئوس مطالب :
منطق کالسيک در برابر  –اره ها  مقدمه ای بر منطق گزاره های  کالسيک و جدول ارزش گزتفسيرهای قواعد فازی  –گزاره های فازی  -فازی

 تمرین کالسی وبا ذکر مثال -  -عرفی گزاره های فازی ساده و مرکب و تعيين ارزش آنهام -صول پایه منطق فازیا -منطق فازی
  

  هفته ششم

 
  قواعد استنتاجی فازیاستلزامها و یی با آشنا هدف:



  

استلزام رشر، زاده، لوکاشویکز، گودل، مينيمم و ضرب فازی و معرفی انواع آن از قبيل  )Implication(لگرهای استلزامعم رئوس مطالب :
ا ذکر ب -ودوس پوننس، مودوس تولنس و قياس فرضی و  تعميم یافته فازی آنهاممعرفی قواعد استنتاجی  -ممدانی و استلزامهای متنوع دیگر

  مثال و تمرین کالسی
  

  هفته هفتم

 
  ) و سيستم فازیApproximate Reasoningآشنایی با استدالل تقریبی ( هدف:

ساختار یک سيستم فازی و  و مختصر اجمالیمعرفی  –بيان مثالی از مودوس پوننس تعميم یافته برای استدالل تقریبی  رئوس مطالب :
)و انواع Fuzzifier) و انواع آن، پایگاه قواعد فازی و برخی خواص آن، فازی ساز (Inference Engineبخشهای مختلف آن شامل موتور استنتاج(

  با ذکر مثال و تمرین کالسی -) و انواع آن Defuzzifierآن، غير فازی ساز(
  

  هفته هشتم

 
  آشنایی با پایگاه قواعد فازی و موتور استنتاج فازی هدف:

اج فازی و انواع آن شامل موتورهای موتور استنت -معرفی برخی خواص از مجموعه قواعد –ساختار پایگاه قواعد فازی  رئوس مطالب :
 Individual Rule basedقواعد جداگانه  () و موتورهای استنتاج مبتنی بر Composition based inferenceاستنتاج مبتنی بر استنتاج ترکيبی(

Inference  (- ذکر مثال و تمرین کالسی  با +)٢کوئيز شماره  برگزاری (  
  

  هفته نهم

 
  ( غيرفازی سازها ) آشنایی با فازی سازها و نافازی سازها هدف:

ازی ساز و نقش آن ف معرفی نا -آنهامعرفی انواع فازی سازها، مزایا و معایب  –فازی ساز و نقش آن در یک سيستم فازی  رئوس مطالب :
) Maximum )، ماکزیمم ( Center Average )، ميانگين مراکز (Center of Gravity (  مرکز ثقل های نافازی سازمعرفی  –در یک سيستم فازی 

  و تمرین کالسی ا ذکر مثالبآشنایی با سيستمهای فازی -و مقایسه آنها با یکدیگر
  

  هفته دهم

 
  آشنایی با سيستمهای فازی بعنوان نگاشتهای غير خطی  هدف:

ازی سيستمهای فب-عرفی کالسهایی از سيستمهای فازی با نافازی سازهای ميانگين مراکزو ماکزیممم -اثبات چند قضيه رئوس مطالب :
  ا ذکر مثال و تمرین کالسیب-) Universal Approximators ( بعنوان تقریب زننده های جهانی

  

  هفته يازدهم

 
  روجیخ-آشنایی با نحوه طراحی یک سيستم فازی با استفاده از داده های ورودی هدف:

طراحی –روجی خ-) برای طراحی یک سيستم فازی با استفاده از داده های ورودیLook-Up Tableروش جدول جستجو (    رئوس مطالب :
  با ذکر مثال و تمرین کالسی- از آموزش گرادیان نزولییک سيستم فازی با استفاده 

  

  هفته دوازدهم

 
  آشنایی با برخی کاربردهای مجموعه های فازی  هدف:

)با ذکرمثال و تمرین Fuzzy Pert روش پرت فازی ( –روش دلفی فازی وزندار شده  –) Fuzzy Delphi روش دلفی فازی ( رئوس مطالب :
  ) ٣کوئيز شماره  برگزاری(+    کالسی

  

  هفته سيزدهم

 
 آشنایی با برخی تعميمهای مجموعه های فازی هدف:

 Interval Valued ) ) ، مجموعه های فازی فاصله مقدارIntuitionistic Fuzzy sets با مجموعه های فازی شهودی (آشنایی  رئوس مطالب :
Fuzzy sets )٢-، مجموعه های فازی نوع )Type-2 Fuzzy  sets( و عمليات روی آنها 

  



  

  هفته چهاردهم

 
  )Rough Sets آشنایی با روش نمایش دانش توسط مجموعه های راف ( هدف:

با ذکر مثال  –تحليل جداول تصميم  –تقریب خانواده ای از مجموعه ها  –تقریب مجموعه  –مفاهيم اوليه مجموعه های راف  رئوس مطالب :
  و تمرین کالسی 

 
  

  هفته پانزدهم

 
  ٢-آشنایی با روشهای نمایش دانش با استفاده از مجموعه های فازی نوع هدف:

  با ذکر مثال و تمرین کالسی –کاهش نوع  – ٢رابطه فازی نوع  – ٢عمليات پایه ای روی مجموعه های فازی نوع رئوس مطالب :
  

  هفته شانزدهم

 
  ٢سيستمهای استنتاج فازی نوع آشنایی با  هدف:

ا ذکر مثال و تمرین کالسی ب -آشنایی با بالکهای فازی سازی، پایگاه قواعد و موتور اسنتاج  – ٢سيستم استنتاج فازی نوع  رئوس مطالب :
  ) ۴کوئيز شماره برگزاری (+ 
  

  

  

  روش ارزشيابي: 

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