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ها در گستره وسيعي از زمينهمحاسباتي  هاي جديد اي از شيوه به مجموعه (SoftComputing) محاسبات نرم
هاي  نياز است كه شيوه اي پيچيده هاي بسيار و آناليز پديده سازي مدل  به مطالعه،آنها كه در تمام شود اطالق مي

هاي جديدي براي محاسبات نرم دريچه .اند به حلّ آسان، تحليلي، و كامل آنها موفّق نبوده علمي دقيق در گذشته
هاي دانش بشر در تمام زمينههاي پيچيده گشوده است و هاي نوين حل مسئله و تحليل سيستمدستيابي به رهيافت

هاي اين  ترين شاخه به عنوان مهم. شوداز جمله مهندسي، پزشكي، علوم پايه، علوم انساني و هنر به كار گرفته مي
 توضيح اساس اين نوع .برد را نام الگوريتم ژنتيك هاي عصبي مصنوعي، و شبكه منطق فازي، محاسبات بايد

توانيد به صفحه محاسبات نرم ذا براي آشنايي بيشتر با اين موضوع ميل، ست امتنمحاسبات خارج از حوصله اين 
در مهندسي برق، و به طور كلي در مهندسي، محاسبات نرم .  مراجعه كنيدويكي انگليسي يا ويكي فارسيدر 

 دارد و كاربرد آن را در هاي پيچيده، تحليل و كنترل سيستمسازي بهينه،سازياي در حل مسائل مدلجايگاه ويژه
  .كنيمهاي مهندسي برق مشاهده ميتمام گرايش

-اصول برنامههمچنين آشنايي با . كندنرم چندان از رياضيات پايه تجاوز نمي نياز مطالعه محاسباتخوشبختانه پيش

كنيم در پيشنهاد مي (سازي اين محاسبات الزم هستندبراي پياده MATLABافزار  و مقدمات نرمنويسي كامپيوتر
 مطالعات  آشنايي نداريد از پيوستن به اين گروه منصرف نشويد و در حينMATLABافزار صورتي كه با نرم

 در اين گروه پس از انتخاب منابع مناسب، هر هفته بخشي از .) فراگيري آن اختصاص دهيدهبنيز زماني را نظري 
پس از فراگيري مقدمات، . شود تا در طول هفته توسط اعضا در منزل مورد مطالعه قرار گيردموضوع انتخاب مي
توان اقدام به تعريف و در نهايت، مي. شودگروه اضافه ميهاي مطالعه شده نيز به دستور كار پياده سازي تكنيك

 مطالب مطالعه همچنين در جلسات هفتگي گروه،.  كنندهايي كرد كه اعضا به صورت گروهي آنها را پيادهپروژه
 .گيرندشده مورد بحث قرار مي


