Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електротехника и рачунарство
Изборно подручје (модул)
Заједнички
Врста и ниво студија
Докторске студије
Назив предмета
Вештачка интелигенција у инжењерству
Наставник (за предавања)
Aндрејевић-Стошовић В. Миона
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Стицање знања из области вештачке интелигенције са нагласком на концепт вештачких
Циљ
неуронских мрежа. Оспособљавање за самосталну примену концепата на проблемима из
предмета
електротехничке струке.
Стицање компетентности за примену вештачких неуронских мрежа у пројектовању, тестирању и
дијагностици електронских кола и система.
Исход
Очекује се да студенти науче фундаменталне алгоритме учења неуронских мрежа као и
предмета
руковање неким од софтверских пакета за примену неуронских мрежа.
Садржај предмета
Појам вештачке интелигенције. Вештачка интелигенција заснована на продукционим правилима.
Вештачке неуронске мреже. Природни нервни систем. Неурон. Синапса. Модел неурона.
Архитектуре вештачких неуронских мрежа. Учење. Перцептрон. Могућности, алгоритми за учење
и капацитет перцептрона. Вишеслојне неуронске мреже. Backpropagation алгоритам. Рекурентне
неуронске мреже. Типови, учење и проблеми примене. Динамички поступци учења. Генетски
алгоритми. Реализација вештачких неуронских мрежа. VLSI имплементација аналогних
неуронских мрежа. Дигитална реализација неуронских мрежа. Boltzmann-ова машина. NeuroТеоријска
fuzzy мреже и њихова примена.
настава
Практична Примена код рачунара опште намене. Неуро-рачунари. Специјализована IC која реализују
настава
вештачке неуронске мреже. Примена неуронских мрежа у CAD, обради слика и сигнала, у OCR
(вежбе,
системима. Хардверска имплементација вештачке неуронске мреже на FPGA.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
0
0
0
0
Методе
Предавања и јавна одбрана студентских научних истраживања.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
50

