
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2013/2014 
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 

Rok III/semestr VI 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

 

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3SEK 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Systemy ekspertowe 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Fakultatywny                                                                   

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  
Wykład: dr Anna Rybak, laboratorium: dr Anna Rybak 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  
dr Anna Rybak 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
dr Anna Rybak,  dr German Budnik 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 co dwa tygodnie 4 co dwa tygodnie  

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu: 

 Przekazanie studentom wiedzy w zakresie architektur współczesnych systemów ekspertowych oraz ich 

zastosowań.  

 Wykształcenie u studentów umiejętności zaplanowania i implementacji systemu ekspertowego w 

wybranej technologii. 

 

 
 

Wymagania wstępne 

Wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów: Sztuczna inteligencja, Bazy danych, Podstawy inżynierii 

oprogramowania 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
Budowa, znaczenie i zastosowania systemów ekspertowych. Ogół zagadnień dotyczących baz wiedzy w 

systemach ekspertowych. Mechanizm i metody wnioskowania. Języki do tworzenia systemów ekspertowych. 

Systemy hybrydowe. 

 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 
Podstawowe informacje na temat systemów opartych na wiedzy. Rola wiedzy w podejmowaniu 

decyzji. Historia rozwoju systemów ekspertowych. Budowa systemu opartego na wiedzy - baza 

wiedzy, aparat wnioskowania, interfejs użytkownika, moduły akwizycji wiedzy. 

 

Zastosowania systemów opartych na wiedzy: diagnostyka, monitoring, systemy predykcyjne. 

Omówienie przykładowych systemów ekspertowych. Metody pozyskiwania wiedzy do systemów 

ekspertowych. 

 

Metody reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych. Sieci semantyczne.  

 

Elementy eksploracji wiedzy: grupowanie pojęciowe, klasyfikacja danych, uzupełnianie brakujących 

wartości itp. Data mining. 

 

Metody wnioskowania stosowane w systemach ekspertowych. Metody przeszukiwania przestrzeni 

rozwiązań. Wnioskowanie w przód, wstecz i mieszane. 

 

Wpływ niepewności na funkcjonowanie systemu opartego na wiedzy: reprezentacja niepewności, sieci 

probabilistyczne, logika rozmyta. 
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Architektury systemów ekspertowych. Systemy hybrydowe. 

 

Klasyfikacja języków do tworzenia systemów ekspertowych. Języki Clips, Prolog i Lisp. 

 

 

2 

 

1 

 

Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

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

Zapoznanie  z językiem programowania systemów ekspertowych Jess oraz środowiskiem Eclipse, w 

którym systemy ekspertowe będą pisane w ramach zajęć laboratoryjnych. 

Planowanie systemów ekspertowych rozwiązujących konkretne problemy. 

Tworzenie ram i faktów. 

Tworzenie reguł wnioskowania. 

Planowanie i programowanie interfejsu użytkownika w konkretnym systemie ekspertowym. 

Tworzenie systemu ekspertowego. Omówienie wykonanych prac.  

Omówienie problemów stanowiących tematy prac zaliczeniowych; dyskusja; wybór tematów. 

Praca samodzielna nad systemem ekspertowym na wybrany temat. 

Prezentacja wykonanych prac połączona z zaliczeniem. 

4 
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2 

4 

2 

10 

2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

[1] J. Jagielski, „Inżynieria wiedzy”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2005 

[2] P. Cichosz, „Systemy uczące się”, WNT, Warszawa, 2000 

[3]www.jessrules.com i inne źródła internetowe dotyczące programowania 

[4] zasoby internetowe, np. www.pzws.edu.pl,  aragorn.pb.bialystok.pl, publikacje w czasopismach dostępnych 

w bazach on-line prenumerowanych przez UwB 

Literatura dodatkowa: 

[5] J. Mulawka, „Systemy ekspertowe”, WNT, Warszawa, 1996 

[6] A. Niederliński, „Regułowo - modelowe systemy ekspertowe RMSE”, wyd. Skalmierski 

 

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

30 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Wykład: Zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego złożonego z pytań otwartych. 

Laboratorium: Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i wykonanego systemu. 

Skala ocen: niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry. 

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 
 

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

http://www.jessrules.com/
http://www.pzws.edu.pl/
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Koordynator: ...................................................................., ...................... 
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Koordynator: ...................................................................., ...................... 
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Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

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

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
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Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
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