
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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 

2/3 

 
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 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Sztuczna Inteligencja 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Germanas Budnikas,  dr  

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

Germanas Budnikas,  dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Germanas Budnikas,  dr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium Projekt 

Ogólna ilość godzin 30 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 1 1 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami i techniką sztucznej 

inteligencji. 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych, Matematyka dyskretna. 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Kurs opisuje metody i techniki rozwiązywania zadań i problemów sztucznej 

inteligencji w zastosowaniu do reprezentacji wiedzy i wnioskowania, klasyfikacji 
oraz tworzenia gier komputerowych. Oprócz wymienionych tematów będą 

przedstawione podstawy sztucznych sieci neuronowych, twierdzenie Bayesa, 
stosowania automatów skończonych w grach komputerowych, algorytmy 
przeszukiwania przestrzeni stanów. 

 
Posiadane umiejętności a kompetencje studenta po zakończeniu kursu obejmują 

opisywanie przestrzeni problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach 
stanów, operatorów, stanu początkowego i docelowego w stosowaniach 
praktycznych; tworzenie rozwiązań programistycznych dla zagadnień klasyfikacji; 

znajomość algorytmów przeszukiwania heurystycznego oraz wiedzy środowisk 
ich stosowania. 

 

 

 
 

Wykład  

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

1. Wstęp do sztucznej inteligencji.  Test Turinga. Dziedziny sztucznej 
inteligencji. Nowoczesne stosowania sztucznej inteligencji. 

2. Reprezentacja wiedzy- Obiekty-Atrybut-Wartość, sieci 
semantyczne, ramki, reguły, zdania logiczne. Wnioskowanie do 

przodu i wstecz. 
3. Podstawy sztucznych sieci neuronowych (SSN). Mózg, komputer 

oraz sieci neuronowe. Model Mc-cullocha i Pittsa. Model neuronu. 
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2 
 

 
2 
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Zasada działania neuronów sztucznych. Przykład działania. 

Funkcje aktywacji. 
4. Uczenie sieci neuronowych. Etapy życia SSN. Metody uczenia sieci 

neuronowych. Uczenie nadzorowane, nienadzorowane. Reguły 

uczenia sieci neuronowych. Reguła Heba. Cechy, wady i zalety 
reguły Heba. Reguła perceptronowa. Reguła delta. Reguła 

Widrowa-Hoffa (reguła LMS). Reguła korelacyjna. Reguła gwiazdy 
wyjść. 

5. Sieci jednokierunkowe. Architektury sieci neuronowych, 

charakterystyki sieci jednokierunkowych. Metody uczenia sieci 
jednokierunkowych wielowarstwowych. Etapy działania sieci 

neuronowej. Metoda wstecznej propagacji błędu. 
6. Klasyfikacja metodą Bayesa. Naiwny klasyfikator Bayesa. 

Twierdzenie Bayesa. 
7. Praktyczne stosowania twierdzenia Bayesa. Klasyfikacja Spamu. 
8. Sieci Bayesowskie. Definicja, konstruowanie, przykłady. 

Wnioskowanie, używając twierdzenie Bayesa. Zastosowania sieci 
Bayesowskich. 

9. Stosowanie automatów skończonych (AS) w grach. Definicja AS, 
przykłady stosowania w grach. Hierarchiczny AS. Model Markova. 

10.Autonomiczne agenci gier. Boty, ich typy, intelekt botów. Poziomy 

poruszania agenta. Poszukiwanie ścieżki. Algorytm śledzenia 
konturu, odnalezienie punktów drogi. Dynamiczne poszukiwanie 

ścieżek używając grafy. Algorytm A*. 
11.Przeszukiwanie przestrzeni stanów. Strategie ślepe i 

poinformowane. Przeszukiwanie nieodwracalne i z introspekcją. 

Heurystyczne przeszukiwanie. Elementy składowe heurystycznych 
metod przeszukiwania. Przeszukiwanie z nawracaniem. Algorytmy 

przeszukiwania heurystycznego: algorytm wspinaczkowy, Best-
first-search, IDA*, min-max, alfa-beta. 

12.Semantic Web, ontologie. Podstawowe pojęcia i stosowania. 
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Razem godzin 

 

30 

 
Laboratorya 

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

1. Reprezentacja wiedzy- Obiekty-Atrybut-Wartość, ramki, reguły. 

Wnioskowanie do przodu. Przykład wstępny. Programowanie 
centrum telefonicznego.  

2. Stosowanie automatów skończonych (AS) w grach. Autonomiczne 

agenci gier. Poszukiwanie ścieżki. Projektowanie i realizacja 
własnej gry komputerowej. 

7 

 
 
8 

Razem godzin 15 

 
Projekt 

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

1. Klasyfikacja metodą Bayesa. Naiwny klasyfikator Bayesa. 15 
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Twierdzenie Bayesa. Praktyczne stosowania twierdzenia Bayesa. 

Klasyfikacja Spamu. Napisanie programu klasyfikacji spamu. 

Razem godzin 15 

 
 

 
 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Materiał kursu online. http://groups.live.com/inteligencja/  

2. Kwiatkowska, Anna M. Systemy wspomagania decyzji: jak korzystać z 
wiedzy i informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: Mikom, 
2007, 135 s.  

3. Rutkowski, Leszek. Metody i techniki sztucznej inteligencji: inteligencja 
obliczeniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 435 s. 

4. Osowski, Stanisław. Sieci neuronowe do przetwarzania informacji.  
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, 327 s. 
 

 

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

15 

 
 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 

Zaliczenie i ocena ćwiczeń 
 7 prac laboratoryjnych - 42 punkty (składowe oceny: 

rozwiązanie/złożoność, obrona, dokumentacja; każdy po 2 punkty). 

Punkty 

Ocena  min max 

37 42 5,0 
31 36 4,5 
25 30 4,0 
19 24 3,5 

13 18 3,0 

 
Zaliczenie i ocena projektu 

 1 projekt - 27 punktów (składowe oceny - rozwiązanie/złożoność: 1-15, 
obrona: 1-5, dokumentacja: 1-7). 

Punkty 

Ocena  min max 

37 42 5,0 
31 36 4,5 
25 30 4,0 
19 24 3,5 

13 18 3,0 

 

http://groups.live.com/inteligencja/
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Zaliczenie wykładów – suma punktów uzyskanych na wykładach plus punkty, 
otrzymane z ćwiczeń a projektu. 

 Na każdym wykładzie – mini kolokwia (1 pytanie za 2 punkty - 30 punktów 

maksimum).  
 

Aktywność w ciągłu wykładów, ćwiczeń – dodatkowy 0.5 punktu. 
 
 

Punkty Ocena 

końcowa 

(egzamin) min max 

46 55 3.0 

56 65 3.5 

66 75 4.0 

76 85 4.5 

86 99+ 5.0 

 

 

 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
 


