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مقدمات درس روشهاي بهینه سازي در فیزیك (نظریه و محاسبات) 


سیدمحمدصادق موحد

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی


گروه کیهانشناسی محاسباتی و آزمایشگاه ابن سینا


سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ccg.sbu.ac.ir 

smovahed.ir 



وبسایت درس
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http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/

http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/


وبسایت درس
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smovahed.ir 

http://smovahed.ir


طرح درس و برنامه زمانبندی
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smovahed.ir 

http://smovahed.ir
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روش شناسی علمی
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  آنچه که من انجام داده ام چیزی است که بر هر انسانی واجب است آن را در
 فن خود عمل کند. یعنی کوششهایی را که پیشینیان وی برای پیشرفت آن فن

 متحمل شده اند را با سپاسگزاری بپذیرد و اگر متوجه لغزشها و اشتباهاتی از
 گذشتگان شود آنها را بی پروا تصحیح کند … و آنچه را در آن صناعت بر او


آشکار می شود ثبت و ضبط کند تا برای آیندگان جاودان بماند.

 ابداً خویشن را محدود به آنچه قدمای ما به آن پرداختند نکنیم و سعی نماییم
  آنچه را که می توان تکمیل کرد تکمیل کنیم


ابوریحان بیرونی

۱۳ شهریور ۳۵۲ خورشیدی

۹۵۶ میادی

استراتژی علمی در دوران طایی اسام
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از مقدمه تحدید نهایات ااماکن

(~8th- ~14th a.c.)
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 مردم دانشور کسانی هستند که اشکاات و آشفتگی های آثار
 پیشینیان خود را در می یابند. پس این اشکاات را برطرف

 می کنند و آشفتگی ها را سامان می بخشند. آنان با خوش
 بینی به کار پدیدآورندگان این آثار می نگرند و بر آنان خرده

 نمی گیرند و از اینکه متوجه اشتباه دیگران شده اند بر

خویش نمی بالند.

از مقدمه کتاب الجبر و امقابله

استراتژی علمی در دوران طایی اسام



چند کلیدواژه

علم (Science): کشف روابط میان پدیده ها در جهان طبیعت،  -
مجـموعـه ای از یـافـته هـای منسجـم و نـظام یـافـته شـامـل مـشاهـده؛ بـررسـی 
و طـبقه بـندی واـقعیات ذهـنی و عـینی و ارتـباـطات بـین پـدیـده ـها ـکه منجـر بـه 

شناخت و درک طبیعت می شود. (چیستی و چرایی)

دانـــش فـــنی (Technology): دارای مـــاهـــیتی عـــلمی و بـــا هـــدف بـــکارگـــیری -
مســـــتقیم اصـــــول و قـــــوانـــــین عـــــلمی بـــــه مـــــنظور دســـــتیابـــــی بـــــه ثـــــروت و ارزش 

افزوده است. (چگونگی)

-(Big Science) (کان) علم بزرگ

-(Convergence of Science & Technology) همگرایی علم و فناوری
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BIG Science 

    LHC: Large Hadron Collider 
     to search for Higgs particle 

 

 

     • LISA:  Laser    
 Interferometer Space Antenna    
 (gravity waves) 

 
 

            ITER: international  
          tokamak (fusion power) 
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LISA:  3 satellites  
 to detect gravity waves 

4,3 km 

Harry L. Swinney, ICTP 2013 9



1 TB disk memory 

Arduino 

$30 

webcam 

$60 

Hands-on table-top science 
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•  Inexpensive instrumentation  

   
 

 

•  Inexpensive computation 

 

 

    

1 TB 

$100 

Harry L. Swinney, ICTP 2013 10



علم و دانش فنی از منظر اهداف

۱) هدف نهایی علم توسعه یافته های بشری است و زیرساخت های دانش فنی را فراهم می 
کند اما هدف دانش فنی دستیابی به توسعه بهینه انواع منابع است

۲) دانش مرز نمی شناسد اما دانش فنی کاایی قابل مبادله است لذا مناسبات بین جوامع به 
شدت در توسعه آن تاثیر می گذارد.

۳) علم را بر اساس ارزش ذاتی ارزش گذاری میشود اما دانش فنی با توجه به میزان کمک آن 
به اهداف اقتصادی و اجتماعی یک کشور ازریابی می شود.

(یک نکته با این حساب به نظر می رسد که اولویت گذاری در علوم پایه بی معنی خواهد بود 
اما میتوان خاطر نشان کرد که با عنایت به وضعیت کشورمان در حال حاضر اولویت گذاری 

کلی و نه جزیی تاثیر بهینه ای دارد).
۴) غالباً چارچوب های زمانی برای فعالیت های علمی ذیل برنامه های بلند مدت (راهبردی) و 
میان مدت (توسعه ای) قرار می گیرد اما در خصوص دانش فنی کوتاه مدت تر و با توجه به 

اهداف خاص باید برنامه ریزی شود.
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همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology

1 3 Reference

Handbook of 
Science and 
Technology 
Convergence

William S. Bainbridge
Mihail C. Roco
Editors

همگرایی علم و فناوری بیشتر از معنی ساده 
اجتماع میان رشته ای برای حل مسایل سخت 

است. به جای آن یک رابطه موثر بین موضوعات 
علمی شکل می گیرد.

It requires development of new concept, 
new methodologies, new design, and 
collaboration that bridge across fields. 
Thus convergence not only brings together 
all the fields of science and technology but 
also unites them with society.

The initial vision focused on the four 

“NBIC” fields: Nanotechnology, 

Biotechnology, Information technology, 

and new technologies based on Cognitive 

science. 
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۱) مفهومی ورای مفهوم فعالیت های میان رشته ای
۲) به لحاظ تاریخی، در بازه طوانی از تمدن بشریت تکنولوژی یا دانش فنی مبتنی بر 

تجربه بر دانش پیشی داشت. 
۳) برای مثال ترمودینامیک قوانین کاما تجربی بدون اینکه به لحاظ پایه ای بشر 

“چرایی” را در مورد آنها بررسی کند اما “چگونگی” با اهداف رفاهی پیشی گرفت.

البته در دوران طایی اسام شواهدی وجود دارد که این انسجام را بهتر نشان می   (۴
دهد!

Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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Bainbridge, William Sims, and Mihail C. Roco, eds. Handbook of science and 
technology convergence. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.

همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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 - علم شناخت و مطالعه کّمی جهان طبیعت (نه جهان خلقت) با کمک زبان ریاضی

(زبان علم و تجهیزات)


- به بیانی دیگر شناخت فرآیندها و سازوکارهای موجود در طبیعت


برخی از شاخصهای خروجی

علم فیزیک

علم فیزیک

بروندادها (فرآیندی پویا و خاق)

اثراتدستاوردها



شاخص های خروجی
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چرخه روش شناسی علمی



مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی



مدلهای نظریاندازه گیری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



مدلهای نظریمعیارهااندازه گیری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

مدلسازی داده

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی

مدلسازی داده

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی
ری
 گی
ازه
اند

ی 
برا

ید 
جد

ی 
مش

ط 
 خ
هاد
شن
پی

مدلسازی داده

پیشنهاد خط مشی

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



معیارهااندازه گیری

شبیه سازی
ری
 گی
ازه
اند

ی 
برا

ید 
جد

ی 
مش

ط 
 خ
هاد
شن
پی

مدلسازی داده

پیشنهاد خط مشی
علم داده

(علم داده محور)

مدلهای نظری
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چرخه روش شناسی علمی

مبتنی بر اصول موضوعه 
و توصیف های پدیده شناختی

مبتنی بر انجام آزمایشها 
و اندازه گیری مشاهده پذیرها



مساله ها

علوم طبیعی
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها

علوم طبیعی مدلها
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها روشها

علوم طبیعی مدلها الگوریتم ها
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ساختار بخش شبیه سازی



مساله ها نظریه ها روشها پیاده سازی

علوم طبیعی مدلها الگوریتم ها برنامه ها
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ساختار بخش شبیه سازی



Bash script

Example 1: making different folders 
Example 2: reading from a file and make 
associated folders and plot input data 



Sarmad

https://resevp.sbu.ac.ir/sarmad



Number Representation
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مفهوم و جایگاه روشهای بهینه سازی

Canonical definition of Linear optimization

(cost function)

Find 

X = (x1, x2, ..., xN )

X ∈ R

H ⊂ R

X ∈ R which minimizes or maximizes  H
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مفهوم و جایگاه روشهای بهینه سازی

X = (x1, x2, ..., xN )

C
T
X

AX ≤ B

X ≥ 0

Canonical definition of Linear optimization

To be minimized (cost function)

Constraints
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مفهوم و جایگاه روشهای بهینه سازی

Some keywords: 
- Feasible : A set of value of X which fulfills or 
satisfies all conditions is called feasible region.
- Robustness in contrast to uncertainty which deals 
with the Conservatism 
- Complexity   
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37
Biswas, Anupam, et al. "Physics-inspired optimization algorithms: a survey." Journal of Optimization 2013 (2013).



Optimization Flowchart

https://mech.iitm.ac.in/meiitm/



Optimization Flowchart

A) Design variables

- Model building

- Observable quantities

- Prior informations



Optimization Flowchart

B) Constraints

- Geometry and topology

- Boundary conditions (periodic boundary, ….) 



Optimization Flowchart

C) Objective Function (cost function)

- Posterior and Likelihood

- Hamiltonian

- Entropy

- Thermodynamic Potential

- Nature-inspired functions 



Optimization Flowchart

D) Variable bounds

- Variable domains coming from theories or 
experiments



Optimization Flowchart

E) Optimization Algorithms
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Biswas, Anupam, et al. "Physics-inspired optimization algorithms: a survey." Journal of Optimization 2013 (2013).

QGA QEA EM QPSO

BB-BC

HQGA

RQGA

QSE

vQEA

IQEA

CFO

BQEA

QICA

HO

VM-APO

EAPO

BGSA

APO

GSA

UBB-CBC

PSOGSA

MOGSA

CQACO

CSS

GIO

GbSA

ECFO

IGOA

QBSO

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Timeline

Physics-inspired algorithms
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Biswas, Anupam, et al. "Physics-inspired optimization algorithms: a survey." Journal of Optimization 2013 (2013).

Physics-inspired algorithms

ACO: Ant colony optimization
APO: Artiicial physics optimization
BB-BC: Big bang-big crunch
BFO: Bacterial forging optimization
BGSA: Binary gravitational search algorithm
BIS: Biological immune system
BQEA: Binary Quantum-inspired evolutionary

algorithm
CFO: Central force optimization
CQACO: Continuous quantum ant colony

optimization
CSS: Charged system search
EAPO: Extended artiicial physics optimization
ECFO: Extended central force optimization
EM: Electromagnetism-like heuristic
GA: Genetic Algorithm
GbSA: Galaxy-based search algorithm
GIO: Gravitational interaction optimization
GSA: Gravitational search algorithm
HO: Hysteretic optimization
HQGA: Hybrid quantum-inspired genetic algorithm
HS: Harmony search

HQGA: Hybrid quantum-inspired genetic algorithm
HS: Harmony search
IGOA: Immune gravitation inspired optimization

algorithm
IQEA: Improved quantum evolutionary algorithm
LP: Linear programming
MOGSA: Multiobjective gravitational search algorithm
NLP: Nonlinear programming
PSO: Particle swarm optimization
PSOGSA: PSO gravitational search algorithm
QBSO: Quantum-inspired bacterial swarming

optimization
QEA: Quantum-inspired evolutionary algorithm
QGA: Quantum-inspired genetic algorithm
QGO: Quantum genetic optimization
QICA: Quantum-inspired immune clonal algorithm
QPSO: Quantum-behaved particle swarm

optimization
QSE: Quantum swarm evolutionary algorithm
RQGA: Reduced quantum genetic algorithm
SA: Simulated annealing
TSP: Travelling salesman problem
UBB-CBC: Uniied big bang-chaotic big crunch
VM-APO: Vector model of artiicial physics

optimization
vQEA: Versatile quantum-inspired evolutionary

algorithm.



Examples

1) Traveling Salesman Problem (TSP)

X = (x1, x2, ..., xN )

= {1, 2, 3, ..., N}

H(X) =
NX

i=1

d(xi, xi+1)

xN+1 = x1

X → P̂ [1, 2, 3, ..., N ]



TSP Algorithm

1) For each given starting point select next 
unvisited destination randomly 

2) Check the conditions of our purpose

A,B,C,D
A,B,D,C
C,D,B,A
D,C,B,A

1) Set the labels of each city to zero to clarify 
the times of visit     

2) Starting from an arbitrary city
3) Traveling to another unvisited city
This can be done either in deterministic or 
stochastic approaches

Exercise: Try to solve TSP according 
to following conditions: 

- Visit twice C-City 

- Visit necessarily C before D



Examples

2) Ising Spin Glasses

X = (σ1, σ2, ..., σN )

= {1, 2, 3, ..., N}

X = {−1,+1}

H(X) = −
NX

hi,ji=1

Jijσiσj

σi = ±1, σi // σi+1 forJij > 0

σi = ±1, σi r// σi+1 forJij < 0
Jij > 0 Jij < 0

Ferromagnetic and anti-Ferromagnetic
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