
Sieci neuronowe Neural Networks

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

VI 30+ 12  18+   3.0
razem  12  18   3.0
Podstawy optymalizacji - K_U03, K_U17, K_W02
Podstawy symulacji - K_U06, K_U08, K_U17, K_W10
Sztuczna inteligencja - K_U08, K_U09, K_U17, K_W08, K_W11, K_W20

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

lp. Semestr VI
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Model pojedynczego neuronu, funkcjonowanie i zasady uczenia. 4  12   

2 Sieć neuronowa wielowarstwowa, funkcjonowanie, algorytm
uczenia backpropagation, ciąg uczący, ciąg testujący. 8  6   

Razem 12  18   

R. Wantoch-Rekowskii, Sieci neuronowe w zadaniach. Perceptron wielowarstwowy, BEL Studio, 2003, ISBN
83-88442-67-8
Z. Świątnicki, R. Wantoch-Rekowski, Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych, Bellona, 1995
S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, 1996 , ISBN 83-204-2197-7

J. Hertz,A. Krogh,R. G. Palmer, Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, 1993
S. Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
2000, ISBN 83-7207-187-X
T. Masters, Sieci neuronowe w praktyce : programowanie w języku C++ , WNT, 1996, ISBN 83-204-2061-X

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

U06 potrafi wykorzystywać informatyczne metody i narzędzia do
modelowania i wspomagania procesów zarządzania K_U06

U09

potrafi wykorzystywać poznane modele i metody matematyczne,
a także symulacje komputerowe do analizy, krytycznej oceny
oraz usprawniania działania systemów informatycznych oraz
rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym analizy
ekonomicznej proponowanych rozwiązań i działań inżynierskich

K_U09

U17
potrafi samodzielnie planować i realizować własne permanentne
uczenie się, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i
innych źródeł, dokonywać syntezy i analizy tych informacji

K_U17

W05
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw informatyki,
teorii algorytmów i struktur danych, zarządzania danymi oraz zna
paradygmaty i techniki programowania wysokopoziomowego i
niskopoziomowego

K_W05

W06
rozróżnia klasy i rodzaje systemów informatycznych, zna
narzędzia i metody projektowania takich systemów oraz
wytwarzania oprogramowania pracującego pod ich kontrolą

K_W06

W11 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu modele, metody i
narzędzia wykorzystywane do formułowania i rozwiązywania K_W11
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

problemów decyzyjnych oraz problemów z zakresu inteligencji
obliczeniowej

Zaliczenie sześciu (minimum 4) zadań praktycznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
Zaliczenie kolokwium na zakończenie semestru z praktycznych i teoretycznych zagadnień objętych treścią
przedmiotu

SEMESTR 6

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 12 1
Udział w laboratoriach 18 2
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20  
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 30  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu 1  
Przygotowanie do zaliczenia 1  
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 30 3
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 80 3
Zajęcia o charakterze praktycznym 48 2

 

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
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Bilans ECTS
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