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Karta przedmiotu
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Kierunek studiów: Transport
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Stopień studiów: II
Specjalności: Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Sieci neuronowe

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

5.00
2

Semestry

2

3

WIL TRA oIIS D1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

30

15

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z ideą uczenia maszynowego.
Cel 2 Zapoznanie studentów z problematyką sztucznych sieci neuronowych (SSN).
Cel 3 Prezentacja różnych typów SSN i ich zastosowań w transporcie i logistyce.

Kod archiwizacji: 3819DA02
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Teoria podejmowania decyzji, matematyka, badania operacyjne

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zasadę działania systemów uczących się, w szczególności sieci neuronowych
EK2 Wiedza Student zna różne typy SSN, ich możliwości i ograniczenia przy rozwiązywaniu pewnej klasy problemów
EK3 Umiejętności Student umie korzystać z komputerowych symulacji SSN dla rozwiązywania postawionych
problemów
EK4 Umiejętności Student umie ocenić i uzasadnić praktyczną użyteczność rozwiązań uzyskanych przy pomocy
SSN i porównać je z rozwiązaniami uzyskanymi innymi metodami
EK5 Kompetencje społeczne Student pracując w zespole nad postawionym problemem przestrzega zasad etyki

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podstawy uczenia maszynowego: podstawowe pojęcia, definicje, obszar tematyczny

2

W2

Wstęp do sztucznych sieci neuronowych: biologiczne wzorce i inspiracje: układ
nerwowy człowieka, procesy uczenia, biologiczne inspiracje neuro-komputingu,
różne propozycje modeli neuronu i modeli sieci neuronowej,

4

W3

Perceptron, sieci liniowe i nieliniowe. Sieci warstwowe. Metody uczenia sieci
neuronowych: metoda wstecznej propagacji błędów i jej modyfikacje

4

W4

Sieci statyczne i dynamiczne sieci neuronowe. Sieci komórkowe, sieci chaotyczne

4

W5

Sieci Hopfielda (właściwości pamięciowe, połączenia synaptyczne rozrzedzone i z
szumem), Sieci samoorganizujące się

4

W6

Neuronowe metody odkrywania wiedzy w danych i uczenie maszynowe.

4

W7

Przykłady zastosowań sieci neuronowych: inteligentne systemy obliczeniowe,
wstępne przetwarzanie danych, diagnostyka, przetwarzanie i rozpoznawanie
obrazów, modelowanie i identyfikacja, prognozowanie i klasyfikacja, filtracja

4

W8

Przykłady zastosowań sieci neuronowych w logistyce i transporcie.

4

Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Podstawy sieci neuronowych: model neuronu, perceptron, nauron liniowy
i nieliniowy

2

C2

Sieci neuronowe: architektury, sieci warstwowe, optymalizacja architektury sieci,
mechanizmy uczenia

5

C3

Sieci statyczne i dynamiczne, zagadnienia klasyfikacji i diagnostyki. Sieci
Komórkowe , Sieci Chaotyczne i ch zastosowania

4

C4

Sieci Hopfielda i ich właściwości, sieci samoorganizujące się

4

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt i realizacja sieci neuronowej rozwiązującej postawiony problem z dziedziny
transportu i logistyki

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia audytoryjne
N3 Ćwiczenia projektowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
5.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna budowę sztucznego neuronu

Na ocenę 4.0

Student zna budowę i zasadę działania jednokierunkowej sieci neuronowej

Na ocenę 5.0

Student zna budowę i zasadę działania dowolnej sieci neuronowej oraz jej
mechanizm uczenia
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe typy SSN

Na ocenę 4.0

Student zna różne typy SSN i obszary ich zastosowań
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Na ocenę 5.0

Student zna wszystkie typy SSN i obszary ich zastosowań
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student umie zbudować prostą jednokierunkową SSN dla rozwiązania prostego
problemu

Na ocenę 4.0

Student umie wybrać i zbudować odpowiednią SSN dla rozwiązania postawionego
problemu

Na ocenę 5.0

Student umie wybrać i zbudować odpowiednią SSN dla rozwiązania złozonego
problemu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student umie wybrać właściwą SSN dla rozwiązania prostego problemu

Na ocenę 4.0

Student umie wybrać właściwą SSN dla rozwiązania postawionego problemu
i ocenić uzyskane wyniki

Na ocenę 5.0

Student umie wybrać właściwą SSN dla rozwiązania postawionego problemu,
ocenić uzyskane wyniki i porównać z rozwiązaniem uzyskanym innymi metodami
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student biernie bierze udział w pracach zespołu

Na ocenę 4.0

Student angażuje się w pracę zespołu proponując własne rozwiązania

Na ocenę 5.0

Student kieruje pracą zespołu
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3 w5 w6
c1 c2

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

Cel 2 Cel 3

w3 w4 w5 w6 w7
w8 c2 c3 c4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 3

w4 w5 w6 w8 c2
c3 c4 p1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

Cel 3

w3 w4 w7 w8

N1

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK5
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Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 c1 c2
c3 c4 p1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Adamski A — Inteligentne systemy transportowe: Sterowanie , Nadzór , Zarzadzanie,, Kraków, 2003, AGH
[2 ] Duch W. i in. — Sieci neuronowe, Warszawa, 2000, EXIT
[3 ] Tadeusiewicz R. — Sieci neuronowe, Warszawa, 1993, Akademicka Oficyna Wydawnicza
[4 ] Korbicz J. i in. — Sieci neuronowe: podstawy i zastosowania, Warszawa, 1994, PLJ
[5 ] Kosiński R. — Sztuczne sieci neuronowe: dynamika nieliniowa i chaos, Warszawa, 2014, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Florek (kontakt: kflorek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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