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           کارشناسان درس:    9-10:30سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت  زمان تدریس:

 تلفن:                                             :    ککترونیلپست ا   
 

 علوم در آنها کاربردهای تشریح نیز و فراابتکاری های الگوریتم  و جمعی هوش پایه مفاهیم با دانشجویان آشنایی خالصه درس و هدف آن:

 رایج مکانی، سازی بهینه اصول تشریح ضمن.  باشد می کاربردی مشکالت حل هدف با( GIS) مکانی اطالعات

 نمونه مکانی مسئله تعدادی حل جهت آنها از و شده تشریح فراابتکاری های الگوریتم انواع تواناترین و ترین

 .شود می استفاده

 تهیه شده از سه مرجع کمک درسی و تعداد زیادی مقاالت علمی مربوط به موضوع   pdf فایلهای مرجع اصلی:

 .Talbi, E. G. (2009). Metaheuristics: from design to implementation (Vol .1 مراجع کمک درسی:
74). John Wiley & Sons. 

2. Du, K. L., & Swamy, M. N. S. (2016). Search and optimization by 
metaheuristics. Techniques and Algorithms Inspired by Nature. Springer. 

3. Yang, X. S. (2020). Nature-Inspired Optimization Algorithms, 2nd Edition, 
Academic Press, Elsevier. 

 سایر: %                   %60 آزمون نهایی:              %20 آزمون میان ترم:                % 20فعالیت عملی:  ارزشیابی:

 مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت )به همراه مرجع(

 منبع شرح عنوان هفته

 و جوابها بودن غالب ، فضاها،سازی بهینهمفاهیم کلی  مروری مفاهیم کلی و روش های بهینه سازی  1

 پارتو جواب جبهه

 بهینه سازی pdfفایلهای 

 های اصلی الگوریتم عملگرهای و اولیه مفاهیم تکاملی های الگوریتم با مکانی مسائل حل 2

 تکاملی

 ژنتیک الگوریتم pdfفایلهای 

 ژنتیک الگوریتم pdfفایلهای  آن تنظیمات و طراحی و ژنتیک الگوریتم روال تکاملی های الگوریتم با مکانی مسائل حل 3

 ژنتیک الگوریتم pdfفایلهای  ژنتیک الگوریتم با مکانی مسائل از هایی نمونه حل تکاملی های الگوریتم با مکانی مسائل حل 4

 و جوابی تک های الگوریتم در مشترک مفاهیم جوابی تک های الگوریتم 5

 آنها مزایای و مشکالت

 تک های الگوریتم pdfفایلهای 

 جوابی

 تک های الگوریتم pdfفایلهای  جوابی تک های الگوریتم از هایی نمونهمروری بر  جوابی تک های الگوریتم 6

 جوابی

 روال و گراف تشکیل ترکیبی، و گسسته جواب فضای مورچه الگوریتم و گسسته مکانی سازی بهینه 7

 مورچه الگوریتم

 مورچه الگوریتم pdfفایلهای 

 از هایی نمونه حل و مورچه کلونی الگوریتم انواع مورچه الگوریتم و گسسته مکانی سازی بهینه 8

 آن با مکانی مسائل

 مورچه الگوریتم pdfفایلهای 

ذرات ازدحام الگوریتم و پیوسته سازی بهینه 9  در حرکت و همسایگی ذره، پیوسته، جواب فضاهای 

 پیوسته فضای

 PSO الگوریتم pdfفایلهای 



ذرات ازدحام الگوریتم و پیوسته سازی بهینه 10  PSO الگوریتم pdfفایلهای  آن پارامترهای تعیین و ذرات ازدحام الگوریتم روال 

 زنبور الگوریتم pdfفایلهای   زنبور کلونی الگوریتم روال و زنبور، انواع مفاهیم، زنبور کلونی الگوریتم 11

 زنبور الگوریتم pdfفایلهای  مکانی مسائل در الگوریتم پارامترهای تعیین زنبور کلونی الگوریتم 12

  مکانی سازی بهینه pdfفایلهای  هدفه چند مورچه و NSGAII های الگوریتم هدفه چند  مکانی سازی بهینه 13

 هدفه چند

  مکانی سازی بهینه pdfفایلهای  PSO و زنبور هدفه چند های الگوریتم هدفه چند  مکانی سازی بهینه 14

 هدفه چند

 - مسایلمجموعه ای از سواالت و  آزمون نهایی 15

 های عملیفعالیت 

 در طی کالس ها انجام می گیرند.  مختلفی های تمرین و سمینار تمرین

 انجام می گیرد. مطالب کل یادگیریکمک به  برای ای گروهی پروژه پروژه

 فعالیت های کالسی ارزیابی می شود.  در دانشجویان مشارکتبه صورت پیوسته میزان  سایر

 


