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منبعشرحعنوانهفته

مقدمه و مفاهیم پایه1

هاي هوشمند در فتوگرامتري و سنجش از دورجایگاه دانش و روش
هاي هوشمندتعریف و طبقه بندي روش

اي بر منطق فازي و تمایز آن با تئوري احتماالتمقدمه
هاي فازيمجموعه

تعاریف پایه در تئوري فازي
اعداد فازي

Introduction
to Neuro-

Fuzzy
Systems

هاي فازيمفاهیم پایه در مجموعه2

متغیرهاي زبانی
قیود تشدید کننده

هاي فازيعملگرهاي مجموعه
ارتباطات فازي

تصویرسازي در ارتباطات فازي
Sup-Tترکیب 

استلزامات3

مروري بر استلزامات قطعی
معرفی استلزامات فازي

T-norm implication
S-norm Implication
R-Implication

مروري بر انواع استدالل قیاسی در منطق کالسیک1- استدالل، استنتاج4
استنتاج فازي- استدالل تقریبی



قیاس استثنایی تعمیم یافته
قیاس انکار تعمیم یافته
قیاس فرضی تعمیم یافته

Composition Rule of Inferenceقواعد ترکیبی استنتاج

2- استدالل، استنتاج5
قیاس استثنایی تعمیم یافته- استدالل با قانون داراي چند ورودي

تعمیم قاعده ترکیبی استتناج
معرفی ساختار-ستنتاج فازيهاي اسیستم

1-سیستم استنتاج فازي6

تعریف اجزاء با ذکر یک مثال-هاي استنتاج فازيسیستم
تعریف پارامترهاي ورودي و خروجی در قالب متغیرهاي زبانی
هاي مجموعه قوانینپایگاه قواعد فازي و ویژگی
هاي تجمیع در بررسی انواع روش- موتور استنتاج فازي

هاي فازيسیستممدلسازي 
سازهاسازها و غیرفازيفازي

معرفی چند مکانیزم رایج7

معرفی چند موتور استنتاج رایج
استنتاج حاصلضرب
نیمماستنتاج می
استنتاج لوکاشویچ
استنتاج زاده
استنتاج دنیس رشر

معرفی چند سیستم رایج استنتاج فازي
استنتاج ممدانی
 استنتاج فازيSugeno
استنتاجTsukamato
 استنتاجLarsen

تولید قوانین فازي8
هاي آموزشیتولید قوانین فازي بر اساس نمونه

تولید قوانین فازي بر اساس مناطق فازي متغیر
بنديهاي خوشهتولید قوانین فازي با روش

ترمرفع اشکال و آزمون میان9
حل مسائل نمونه

رفع اشکال
ترمآزمون میان

-

هاي عصبی مصنوعیاي بر شبکهمقدمه10

ساختار شبکه عصبی زیستی و نحوه الگوگیري از آن
ها، انواع ها، انواع الیهانواع نرون-اجزاء اصلی یک شبکه عصبی مصنوعی

توابع محرك
کارکرد اصلی یک شبکه عصبی مصنوعی و کاربردهاي آن در علوم 

مهندسی

هوش محاسباتی، 
جلد اول: مبانی 

هاي شبکه
عصبی،

محمدباقر منهاج، 
انتشارات دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

هاي عصبی پیشروشبکه11

شبکه عصبی پرسپترون
شبکه عصبی با تابع فعالسازي خطی

تک الیه-سازي غیرخطیشبکه عصبی با تابع فعال
چند الیه-سازي غیرخطیشبکه عصبی با تابع فعال

شبکه عصبی موجکی

پایه شعاعیشبکه هاي عصبی با توابع 12
RBF NNs

RBFهاي یابی به عنوان پایه نظري شبکهدرون
RBFهاي معماري و ساختار رایج شبکه

هاي انتخاب پارامترهاي مراکز و انحراف معیار توابع پایهروش
RBFLNشبکه هاي عصبی 

هاي عصبی خودسازماندهشبکه13

بنديهاي عصبی بدون نظارت و مفهوم خوشهشبکه
بندي دادههاي آموزش رقابتی براي خوشهالگوریتم

Kohenenشبکه عصبی 
Hopfieldشبکه عصبی 



هاي تلفیقی عصبی فازيسیستم14
هاي عصبیهاي تلفیق سیستم هاي فازي و شبکهانگیزه

هاي عصبیتنظیم پارامترهاي کنترل فازي به کمک شبکه
ANFISIntroductionسیستم عصبی فازي 

to Neuro-
Fuzzy

Systems سازي شدههاي عصبی فازيشبکه15

هاي عصبی ترکیبیهاي فازي و شبکهسازي مجموعهگسسته
Regular Fuzzy Neural Networksهاي عصبی فازي بسامان شبکه

اصل توسعه فازي و نحوه کار با اعداد فازي
شبکه عصبی فازي بسامان نوع دوم
شبکه عصبی بسامان نوع سوم

رفع اشکال و حل مسائل نمونهو حل مسائل نمونهرفع اشکال16
-مسایلمجموعه اي از سواالت و آزمون نهایی17

فعالیت هاي عملی

و سمینارتمرین

کالس عملی:
جلسه)3هاي نمونه (حداقل ها و تمرینهاي رفع اشکال و حل برخی مثالکالس
2فازي (حداقل -هاي عصبیهاي عصبی، منطق فازي و سیستمسازي شبکهافزار در طراحی و پیادهبررسی امکانات نرم

جلسه)
: هاتمرین

5ساعت)3(هر تمرین در طول ترم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. تمرین کالسی
ساعت)5( سنجش از دوريپیاده سازي یک سیستم عصبی در یکی از کاربردهاي فتوگرامتري یا
ساعت)5( سازي یک سیستم فازي در یکی از کاربردهاي فتوگرامتري یا سنجش از دوري پیاده
سمینار: 

 در زمینه یکی از مقاالت اخیر بررسیRS وGIS وphotogrammetryو یا منطق فازيکه در آنها از شبکه عصبی
برخی از این موارد انتخاب و در کالس شود.برداشت شده در قالب گزارشی تنظیم و ارائه میمفاهیم استفاده شده است. 

ساعت)20(ارائه خواهد شد.

پروژه
(اختیاري، در صورت 

اضافه نمره 4تا انجام 
گیرد)تعلق می

تواند بصورت انفرادي و یا در قالب فعالیت تیمی بین دانشجویان انجام شود. مراحل اصلی این کار پروژه بسته به موضوع انتخابی می
ساعت)50( است:به شرح زیر 

گرامتري یا سنجش از دورانتخاب یکی از مقاالت اخیر در حوزه فتو
مطالعه دقیق و تعیین سواالتی تکمیلی در آن زمینه از تحقیق
بررسی و تایید موضوع و سواالت مطرح شده با استاد درس
پیاده سازي و تحقیق در جهت پاسخ به سواالت
ارائه گزارش کار

باشد.تحویل پروژه حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ اتمام امتحانات میمهلت زمانسایر


