
گردد به اين معني که يادگيرنده ابتدا ي آموزش و آزمون برميتعريفي که به طور معمول از فرايند يادگيري شده است به دو چرخه

ي دهد. با توجه به تحقيقاتي که در حوزهموضوعي را آموزش ديده و سپس براي ارزيابي ميزان يادگيري خود، آزموني مرتبط با آن مي

کار بوده و تنها راه مقابله با اين حقيقت، تکرار مطالب آموزش ديده در شده است ذهن انسان بسيار فراموشآموزش و روانشاسي 

هاي ي ديگري به نام مرورهاي به موقع به فرايند يادگيري بايد اضافه گردد. اما زمانباشد. به عبارت ديگر چرخههاي مشخص ميزمان

ي آموزش بستگي ي يادگيرنده و نحوهي متعددي همچون سختي موضوع، قدرت حافظهمناسب براي مرور يک موضوع به پارامترها

هايي به صورت کيفي شده است. در اين ي زماناند منجر به ارائهها پيش در اين حوزه انجام دادههايي که دانشمندان سالدارد. تالش

ري موضوعات مختلف به صورت کمي نيز محاسبه گردد.از آنجا هاي مناسب مرور براي يادگينامه سعي بر اين شده است که زمانپايان

هاي هوشمندي هاي مناسب مرور، از روشپذيرد، الزم است که براي پيداکردن زمانکه انجام مرور از پارامترهاي متعددي تاثير مي

ده هاي مناسب مرور از مسيريابي استفاننامهبراي پيداکردن زماشوند، بهره ببريم. در اين پايانکه در حل مسائل چندهدفه استفاده مي

م هاي تکاملي انجاها و الگوريتمهاي تصادفي، پيمايش گرافهايي همچون الگوريتمشده است. مسيريابي عموما با استفاده از روش

هاي زي الگوريتمساگيري، در اين مساله نياز به پيادهالزم به ذکر است که به دليل تاثير پارامترهاي مختلف در تصميم .شودمي

آمده، تحقيقات گذشته را به طور کامل نامه به انجام رسيدهاست.نتايج به دستباشد که در اين پايانموردنظر به صورت چندهدفه مي

هاي هوشمند به صورت چندهدفه در مسيريابي ارائه ي عملکرد الگوريتمي بسيار مناسبي از نحوهتاييد کرده و از طرفي مقايسه

تواند با تغييرات مشخصي تبديل به يک سيستم آموزشي، منطبق بر ساختار نامه ساخته شده است ميبستري که در اين پايان کند.مي

 ذهن انسان گردد که تاثير بسيار زيادي در يادگيري خواهد داشت


