
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10020000 Katedra Informatyki  

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2SZI 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Sztuczna Inteligencja 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązkowy 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Edward SZPILEWSKI, Profesor/ Dr hab./Sztuczna inteligencja. 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Edward SZPILEWSKI, Profesor/ Dr hab./ Sztuczna inteligencja. 
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Imiona, nzwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Edward SZPILEWSKI, Profesor / Dr hab. 

Bartosz  POLONSKI / Mgr 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium Projekt 

Ogólna ilość godzin 30 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami i techniką sztucznej inteligencji. 

 
Wymagania wstępne 

Elementy logiki i teorii mnogości (LOG 100), Algebra liniowa (ALG 101), Rachunek 

prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna (STA 200). Programowanie w Javie. 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Kurs opisuje metody i techniki rozwiązywania zadań i problemów sztucznej inteligencji w 

zastosowaniu do rozpoznawania obrazów i klasyfikacji. Przedstawione będą w tym 

kontekście sieci neuronowe, zbiory rozmyte i systemy wnioskowania rozmytego oraz 

algorytmy genetyczne i ewolucyjne. Studenci dowiedzą się o algorytmach, które pozwalają 

budować systemy, które mogą oddziaływać w sposób inteligentny z otoczeniem. 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

 

1. Komputer a Sztuczna Inteligencja. Definicja sztucznej inteligencji. Metody i 

techniki sztucznej inteligencji. Zastosowanie sztucznej inteligencji. 

2. Rozpoznawanie wzorców (obrazów) jako problem sztucznej inteligencji. 

Zagadnienie rozpoznawania. Struktura systemów rozpoznających. 

Klasyfikacja systemów rozpoznających. Rozpoznawanie obrazów 

wizyjnych. Rozpoznawanie obrazów dźwiękowych. Systemy rozpoznawania 

z nauczycielem. Klasyfikatory parametryczne i nieparametryczne. Systemy 

rozpoznawania samouczące się. Kryteria jakości rozpoznawania. 

3. Rozpoznawanie obrazów oraz zjawisk według cech. Funkcja strat. Średnie 

ryzyko. Kryterium średniego ryzyka. Klasyfikator bayesowski. Regułą 

decyzyjna. Algorytm klasyfikacji. 

4. Kryterium minimalnogo prawdopodobieństwo błędu. Regułą decyzyjna 

minimalnogo prawdopodobieństwo błędu. 

5. Podstawy sztucznych sieci neuronowych. Mózg, Komputer oraz Sieci 

neuronowe. Neuron i jego modele. Model Mc-cullocha i Pittsa. Funkcje 

przetwarzania w sztucznym neuronie.  

6. Perceptron Rosenblata. Algorytm uczenia Perseptrona z nauczycielem. 

 
    2 
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7. Układy typu Adelinie. Algorytm uczenia. 

8. Sieci Hopfielda. Sieci Hintona. Architektura sieci neuronowych. Metody 

uczenia sieci neuronowych.  

9. Podstawowe pojęcia i definicje zbiorów rozmytych. Przykłady. Standardowe 

funkcjeprzynależności.  

10. Własności zbiorów rozmytych. 

11. Operacje na zbiorach rozmytych. Iloczyn kartezjański zbiorów rozmytych. 

Zasady rozszerzania zbiorów rozmytych. 

12. Liczby rozmyte. Określenie i operacji arytmetyczne na liczbach rozmytych. 

13. Algorytmy genetyczne. Podstawowe pojęcia algorytmów genetycznych. 

Modyfikacje  

14. Klasyczny algorytm genetyczny. Przykład. 

15.  Algorytmy ewolucyjne.  

     2 

     2 
      
     2    

 
     2 

     
     2 
 

     2   
     2      

     2 
     2 

      
 

 
Laboratoria 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Klasyfikator bayesowski. Regułą decyzyjna. Algorytm klasyfikacji. 

2. Algorytmy wyszukiwania wzorców. 

3. Algorytmy sterowania. 
4. Planowanie. 

5. Sieci neuronowe. 
6. Zbiory rozmyte. 
7. Algorytmy genetyczne, ewolucyjne. 

2 

2 
2 

2 
2 
2 

3 

 
Projekt 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Systemy rozpoznawanie wzorców. 
2. Systemy Agentowe. 
3. Systemy sterowania. 

4. Systemy planowania. 
5. Systemy neuronowe. 

6. Systemy rozmyte. 
7. Systemy genetyczne, ewolucyjne.  

2 
2 
2 

2 
2 

2 
3 

 
 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Chromiec E. Strzemieczna T’. Sztuczna Inteligencja. AOW, Warszawa, 1994. 

2. Kulikowski J. Cybernetyczne ukladurozpoznające. PWN PWN, Warszawa, 1972. 

3. Sobczak W. Malina W. Metody selekcji i redukcji informacji. AOW Warszawa, 1985. 

4. Tadeusiewicz R. Sieci neuronowe.AOW, Warszawa, 1993..  

5. Korbicz J. Obuchowicz A., Uciński D. Sztuczne sieci neuronowe OWPW, Warszawa, 2000  

6 .Osowski S, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. OWPW, Warszawa, 2000. 
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7. Czagola E., Pedrycz  S. Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych, PWN, Wa-wa, 2003 

8. Goldberg D. E. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT, Warszawa, 1995.  

9. Rutkowski D. Metody i techniki sztucznej inteligencji, 2006, PWN, Warszawa, 2006. 

10.Luger G. Artificial Intelligence. 

11. Cichosz P. Systemy uczące się. WNT, Warszawa, 2000. 

12.Russell S., Norwig P. Artificial Intelligence. A Modern  Approach . 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (orócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
 

15 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Pomyślne zaliczenie materiału z ćwiczeń, uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów z 

egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą w trakcie kursu. 

 
 
 

 
 


