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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Inteligencja komputerowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

WIL TRA oIIN C1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie się z metodami inteligencji komputerowej: sieciami neuronowymi, algorytmami genetycznymi
i logiką rozmytą
Cel 2 Zastosowania metod inteligencji komputerowej w transporcie i logistyce
Cel 3 Inteligentne metody obliczeniowe w problemach optymalizacji systemów transportowych i logistycznych

Kod archiwizacji: BF81C6CD

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 teoria podejmowania decyzji, matematyka, informatyka, metody probabilistyczne, badania operacyjne, podstawy
automatyki, sterowanie ruchem

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zaawansowane metody inteligencji obliczeniowej
EK2 Wiedza Student zna metodologię formułowania problemów decyzyjnych i ich rozwiązywania z zastosowaniem
metod inteligencji komputerowej
EK3 Umiejętności Student umie korzystać z metod inteligencji komputerowej dla rozwiązywania problemów
transportowych i logistycznych
EK4 Kompetencje społeczne Student ma świadomość potrzeby stałego dokształcania się w obliczu dynamicznie
rozwijających się metod inteligencji komputerowej
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Podstawy zaawansowanej inteligencji komputerowej, stosowane pojęcia, definicje,
obszar tematyczny, przykłady praktyczne.

3

W2

Wstęp do sztucznych sieci neuronowych (ANN): układ nerwowy człowieka, procesy
uczenia, biologiczne inspiracje neuro-computingu, różne modele neuronu i sieci
neuronowej, uczenie sieci neuronowych nadzorowane i nienadzorowane.

3

W3

Wielowarstwowe sieci neuronowe. Sieci statyczne i dynamiczne. Sieci Hopfielda.
Przykłady zastosowań sieci neuronowych w problemach transportowych
i logistycznych.

3

W4

Algorytmy Genetyczne (GA): inspiracje ewolucyjne algorytmów genetyczntch,
kodowanie problemu, metody selekcji i reprodukcji populacji. Podstawy
matematyczne działania algorytmów genetycznych. Algorytmy ewolucyjne
(EA). Przykłady zastosowań algorytmów genetycznych w transporcie i logistyce.

3

W5

Systemy logiki rozmytej (FL): idea działania, funkcje przynależności, reguły,
wnioskowanie. Systemy Mamdaniego i Takagi-Sugeno. Zastosowania systemów
rozmytych w problemach transportowych i logistycznych

3

Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Przykłady zastosowań liniowych sieci neuronowych w problemach transportowych
i logistycznych,
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Ćwiczenia audytoryjne
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C2

Przykłady zastosowań sieci nieliniowych, samoorganizujących się i dymamicznych
w problemach transportowych i logistycznych,

6

C3

Zastosowania algorytmów genetycznych (GA) i ewolucyjnych (EA) w obszarach
transportu i logistyki.

3

C4

Budowa systemów rozmytch i ich zastosowania w transporcie i logistyce

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykład
N2 Ćwiczenia audytoryjne
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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

30

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
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Test
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe metody inteligencji komputerowej

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe zasady działania metod inteligencji komputerowej

Na ocenę 5.0

Student zna zasady działania metod inteligencji komputerowej, ich rozszerzenia
i modyfikacje
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna ogólne zasady formułowania problemów decyzyjnych

Na ocenę 4.0

Student zna zasady formułowania problemów decyzyjnych i sposoby ich
rozwiązania z zastosowaniem podstawowych wersji metod inteligencji
komputerowej

Na ocenę 5.0

Student zna zasady formułowania problemów decyzyjnych i sposoby ich
rozwiązania z zastosowaniem rozszerzonych i niestandardowych wersji metod
inteligencji komputerowej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student umie sformułować i rozwiązać prosty problem z wykorzystaniem
wybranej metody inteligencji komputerowej

Na ocenę 4.0

Student umie sformułować i rozwiązać złożony problem z wykorzystaniem
wybranej metody inteligencji komputerowej

Na ocenę 5.0

Student umie sformułować i rozwiązać złożony problem z wykorzystaniem
dowolnej metody inteligencji komputerowej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi samodzielnie pracować nad postawionym zadaniem

Na ocenę 4.0

Student potrafi poszerzać wiedzę potrzebną do rozwiązania postawionego zadania

Na ocenę 5.0

Student ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy dla rozwiązywania
nowych problemów.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia
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Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5

N1

F1 P1

EK2

Cel 2

w3 w4 w5 c1 c2
c3 c4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 2 Cel 3

w3 w4 w5 c1 c2
c3 c4

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
c1 c2 c3 c4

N1 N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Goldberg D.E. — Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Warszawa, 1995, WNT
[2 ] Michalewicz Z. — Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne, Warszawa, 1996, WNT
[3 ] Duch W. — Sieci neuronowe, Warszawa, 2000, EXIT
[4 ] Tadeusiewicz R. — Sieci neuronowe, Warszawa, 1993, Akademicka Oficyna Wydawnicza
[5 ] Korbicz J. i in. — Sztuczne sieci neuronowe: podstawy i zastosowania, Warszawa, 1994, PLJ
[6 ] Rutkowska D. i in. — Sieci neuronowe, algorytmy genetycze i systemy rozmyte, Warszawa, 1999, PWN
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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)
2 mgr. inż. Daniel Kubek (kontakt: dkubek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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