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 3.5      נקודות זכות:

 -דרישות קדם:  
 
 

 מטרות הקורס:
  יםרבוקמ םידע בסיסי של התיאוריה, עיצוב ויישומים מעשיים של אלגוריתמיסטודנטים לתת למטרת הקורס היא 

 הימנעות התנגשות במישור ובמרחב.ברובוטים יישומים מעשיים ייחשבו לניווט  עם.םייוריסטיהו
 
 

 Learning Outcome לציין מה ידע/יוכל לבצע הסטודנט בסוף הקורס
בפרקטיקה נפוצים  םירבוקמ מיםהקורס התלמידים יידעו תשובות לשאלות הבאות: למה אלגורית הדבר שלבסופו של 

האלגוריתמים הבסיסיים  םמה ?"(יםמ"חכ) םייאינטליגנטמים אלגורית" וםנאיביה" מיםאלגוריתאת ההיום? איך לעצב 
 , ואלגוריתמייםמושבת דבור אלגוריתמים נמלים,מושבת  אלגוריתמים בהשראת הביולוגיה )אלגוריתמים גנטיים,

  ?ניידים מספר רובוטים לשמש לניווט יעיל ומהיר של וםיכול םיוריסטיהו יםרבוקמ םצפרדע מנתר(? כיצד אלגוריתמי
 ?ים בפועלדנייהרובוטים ה את נווטל ROBOTIC SYSTEM TOOLBOX MATLAB כלים בעזרתאיך 

 
 

 יש לציין תאריכים ותאריכי הגשת מטלות :)לפי שבועות( הנושאים שיילמדו
בינה ו ות. היוריסטיקים, והיוריסטייםרבוקמ, יםסיווג של אלגוריתמים דיסקרטיים: מדויק :1 שבוע

 .אלגוריתם "חכם" לעומת אלגוריתם "נאיבי" .מלאכותית לפתרון בעיות החיים האמיתיים
 ורס.הק דוגמאות לבעיות אופטימיזציה בעולם האמיתי להיפתר במהלך

-דוגמאות נוספות של בעיות אופטימיזציה מעשיות: ניתוב של רובוט נייד אחד, התנגשות :2-3ות שבוע
כלי UAV (, ubmanned airial vehicleניתוב עבור צוות של רובוטים, ניתוב של בהימנעות 
 יםלאסוף מידע תחת אש אויב. אלגוריתם צריכים אשר םרובוטי, ניתוב של (מיואש  רכב בלתי

 .ים: חיפוש מקומי, חיפוש אקראי, וביטול משתנניםחמד
 .ROBOTIC TOOLBOX MATLABת # באמצעו1ה עבודת מעבד  :4 שבוע

. השוואה MATLABם ובדיקה על סימולטור רובוט של מיעיצוב אלגורית עם העבוד התחלת
 ניתוב. האלגוריתמיםשל ביצוע והמורכבות  ימעש

את  ים)לומד (simulated annealing) חישול מדומה meta-heuristics):  )היוריסטיות -מטא : 5-7 תושבוע
לוח הזמנים הראשוני "הטמפרטורה", מצב האיזון, קירור, עצירת תנאי(; חישוב אבולוציוני; 

 אלגוריתם ביולוגיה בהשראה: אלגוריתם מושבת נמלים,באלגוריתמים גנטיים. אלגוריתמים 
 . דוגמאות ותרגילים. (frog leaping algorithm)ע אלגוריתם מנתר צפרד ים,מושבת דבור

 .ROBOTIC TOOLBOX MATLAB# באמצעות כלי מערכת 2עבודה  המעבדעבודת  : 8 שבוע
. השוואה MATLAB-ב ניידים יםם ובדיקה על סימולטור רובוטמיאלגוריתשל עיצוב  משךה

 ב.ניתו מורכבים, נוחות 'אלגוריתמיםם מיאלגוריתמעשית של הביצועים 
 – FPTASבזמן פולינומי מסוגאלגוריתמים עם ערבויות ביצוע. עיצוב של תוכניות קירוב  :9-11 ותשבוע

(fully polynomial time approximation schemes)וגמאות ותרגילים. ד. 
 .  MATLAB ROBOTIC TOOLBOXבאמצעות  .3#  המעבד המעבד :12 שבוע

על סימולטור של  יםרובוט-ם רבמייקה של אלגוריתמורכבים ובד ניווט םמיאלגורית עיצוב 
MATLAB. 

 פרויקטים. גנתה..מקורבים. יתרונות, מגבלות ונקודות מבט לעתיד של אלגוריתמים :13 שבוע
 פרויקטים תהגנ. סיכום של הקורס :14שבוע 

    ומהו ציון עובר
 .60. ציון עובר לפרויקט סמסטראליפרויקט  חן. ישוהב אין
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