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1

ПӘННІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ, МАҚСАТЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ

1.1 Пәннің мақсаты:
Тәлімгерлерді жасанды интелекттік әдісімен жобалық интелектуалдық
жүйемен таныстыру. Қойылған мақсатқа нақты бір есеп шығаруымен жету,
жобалы интелектуалдық жүйенің басқаруының ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ
жадысының арнайы мамандырылған ӛнімінің жүйесі мен ӛзгеру құрлысына
арналған формальдық моделінің жобалау жүйесінің ӛндіру кӛмегімен қатысты.
1.2 Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті:
Күрделі техникалық жүйелердің жобалық кезеңдері; жасанды интеллектік
әдісі; жобалық жүйені басқарудың ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ жадысының
ерекшеліктері; АБГГ (атрибуттық басқару графикалық грамматиканың)
түсіндіру процесінің жобалық терминдері; ЭЕМ-ң СОЖ БЖ САПР (басқару
жүйесінің САПР ЭВМ-ң сыртқы және ортақ жадысы) құрылысы;
функционалдық ӛзгешеліктің басқару ядросы; функционалдық ӛзгешелік
басқаруының логикалық қорытындысы; оптикалық және дистік СҚ (сақтау
құрылғысы) басқару жүйесінің архивтік жадысының құрылысы
1.3 Пәнді игеруде тәлімгерлер істей білуге тиісті:
ГГ (графикалық граматиканы) басқару диаграммаларға жасауға
пайдалану;
ӛнім жүйесінің функционалдық алгоритімін іске асыру;
басқарудың архивтік жады жүйесін жобалау; басқару жүйесінің ЭЕМ-ң сыртқы
және ортақ жадысының принціптік жағдай басқаруын пайдалану; графикалық
граматика моделінң негізінде салынған жобалау құрылысының арнайы
мамандырылған ӛнім жүйесінің формальді моделін ӛңдеу; алгоритімдік
функцияларды іске асырудың ӛту жағдай моделін пайдалану.
1.4 Пререквизиттер:
«Жасанды интелектік жүйелер» курсын меңгеру үшін «Эксперементтік
жүйелер» және «Математикалық логика» пәндерін оқып үйрену.
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Пәннің тақырыптық
жоспары

2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде оқитын
050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»
мамандығының студенттер үшін
2008 түсү жылы
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырып атауы

3
2
2

4
6

6
10
10

3Идентификация бейнелер жүйесін анықтау

2

8

10

4Жобалау

3

8

15

2
2

8

15
15

2

Жасанды интеллектің базалық түсініктер
Жасанды
интеллектік
жүйенің
архитектурасы
мен
негізгі
құрастыру
бӛлімдері

Зерт.

Тәж.

1
1
2

Дәріс

р/с

Сағат саны
ОӚЖ

№

3
4
5
6
7

интеллектік жүйелерге жасанды
интеллектуалды әдісін қолдану
Арнайы мамандырылған жүйе ӛнімін басқару
Ӛнім жүйесіндегі алгоритм функцияларын
ісек асыру
Архивтік жадының басқару жүйесін жобалау
Барлығы

2
15

15
30

-

90

Сырттай оқу формасы, орта кәсіби білім негізінде оқитын
050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»
мамандығының студенттер үшін
2008 түсү жылы
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырып атауы

3

4

1

2

6
10
12

3Идентификация бейнелер жүйесін анықтау

1

2

15

4Жобалау

1

4

20

1
1

4

20
20

2

Жасанды интеллектің базалық түсініктер
Жасанды
интеллектік
жүйенің
архитектурасы
мен
негізгі
құрастыру
бӛлімдері

Зерт.

Тәж.

1
1
2

Дәріс

р/с

Сағат саны
ОӚЖ

№

3
4
5
6
7

интеллектік жүйелерге жасанды
интеллектуалды әдісін қолдану
Арнайы мамандырылған жүйе ӛнімін басқару
Ӛнім жүйесіндегі алгоритм функцияларын
ісек асыру
Архивтік жадының басқару жүйесін жобалау
Барлығы

1
6

20
12

-

117

3 ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ БӚЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
1 Тақырып. Жасанды интеллектің базалық түсініктер
Терминология. Жасанды интеллектің философиялық аспектілердің
(мәселелері жүзеге асырудың мүмкіндігі,қауіпсіздік, пайдалылық). Жасанды
интеллектің дамуы.
2 Тақырып. Жасанды интеллектік жүйенің архитектурасы мен
негізгі құрастыру бӛлімдері
Жасанды
интеллектуалды
жүйені
құрастырудың
(логикалық,
структуралық, эволюциялық, имитациялық) түрлі амалдары мен білім әдісінің
ұсынылуы. Ыңғай мәліметтермен қысқаша танысу. Кӛмекші жүйелер (Қатаң
дарламалау, модельдеу, идентификациялау, кӛрермендік және дыбыстық
бейнелерді айыру) және олардың жасанды интеллектуалды жүйедегі алатын
орны.
3 Тақырып. Идентификация бейнелер жүйесін анықтау
Бейне түсінігі. Бейне анықтау жағдайын үйрету. Геометриялық және
құрастыру амалы. Ықшам гипотизасы. Үйрету және ӛзін-ӛзі үйрету. Адаптация
және үйрету.
4
Тақырып.
Жобалау
интеллектік
жүйелерге
жасанды
интеллектуалды әдісін қолдану
Басқару жүйелеріндегі
ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ жадының
интеллектуализация жолдары.
5 Тақырып. Арнайы мамандырылған жүйе ӛнімін басқару
ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ жадыны жүйелеріндегі құрылыс жобасын
құрастыру. Атрибуттық басқару графикалық грамматикасы (АБГГ). Басқару
диаграммалардың құрылыс мысалы. АБГГ терминдерінің интерпритациялық
процестерін жодалау.
6 Тақырып. Ӛнім жүйесіндегі алгоритм функцияларын ісек асыру
ЭЕМ-ң СОЖБЖ САПР ӛндіру құрылысы.
7 Тақырып. Архивтік жадының басқару жүйесін жобалау
Басқару ядросының ерекшеліктерін ӛңдеу. Логикалық қорытындының
басқару ерекшеліктерін ӛңдеу. Оптикалық және дисктік СҚ ( сақтау
құрылысындағы) архивтік жадының басқару жүйесінде құрылысын ӛңдеу.
3.2 ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҒЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 Тақырып. Жасанды интеллектік жүйенің архитектурасы мен
негізгі құрастыру бӛлімдері
Жасанды
интеллектуалды
жүйені
құрастырудың
(логикалық,
структуралық, эволюциялық, имитациялық) түрлі амалдары мен білім әдісінің
ұсынылуы. Ыңғай мәліметтермен қысқаша танысу. Кӛмекші жүйелер (Қатаң
дарламалау, модельдеу, идентификациялау, кӛрермендік және дыбыстық
бейнелерді айыру) және олардың жасанды интеллектуалды жүйедегі алатын
орны.

3 Тақырып. Идентификация бейнелер жүйесін анықтау
Бейне түсінігі. Бейне анықтау жағдайын үйрету. Геометриялық және
құрастыру амалы. Ықшам гипотизасы. Үйрету және ӛзін-ӛзі үйрету. Адаптация
және үйрету.
4
Тақырып.
Жобалау
интеллектік
жүйелерге
жасанды
интеллектуалды әдісін қолдану
Басқару жүйелеріндегі
ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ жадының
интеллектуализация жолдары.
5 Тақырып. Арнайы мамандырылған жүйе ӛнімін басқару
ЭЕМ-ң сыртқы және ортақ жадыны жүйелеріндегі құрылыс жобасын
құрастыру. Атрибуттық басқару графикалық грамматикасы (АБГГ). Басқару
диаграммалардың құрылыс мысалы. АБГГ терминдерінің интерпритациялық
процестерін жодалау.
3.3 ТӘЛІМГЕРЛЕРДІҢ ӚЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Күндізгі оқу формасы, жалпы орта білім негізінде оқитын
050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»
мамандығының студенттер үшін
2008 түсү жылы
№

ОӚЖ түрі

Есеп беру
формасы

1 Дәріс сабақтарға дайындалу
2 Тәжірибе сабақтарға дайындалу және Жұмыс дәптері
үй тапсырмасын орындау
3 Тәжірибе жұмыстарға дайындалу
Типтік есепптердің
шешуі,
нұсқа
бойынша есептерді
шешуі
4 Есепті
дайындау
және
және Есеп
тәжірибелік жұмыстарды қорғау
5 Аудиторлық
сабақтың Конспект
мазмұндамасына кірмеген тақырыпты
оқу
6 Семестрлік тапсырмаларды орындау Конспект
7 Бақылау түрлеріне дайындалу
Барлығы

Бақылау түрі

Сағат
кӛлемі

Сабаққа қатысу
Сабаққа қатысу

10
10

Зертханалық
жұмысқа
қабылдану,
жеке
сұраныс
Зертханалық
жұмысты қорғау
Жеке сұраныс

15

Жеке сұраныс
1МБ,2МБ (тестілеу)

20
10
90

15
10

Сырттай оқу формасы, орта кәсіби білім негізінде оқитын
050704 «Есептеу техника және бағдарламалық қамтама»
мамандығының студенттер үшін
2008 түсү жылы
№

ОӚЖ түрі

Есеп беру
формасы

1 Дәріс сабақтарға дайындалу
2 Тәжірибе сабақтарға дайындалу және Жұмыс дәптері
үй тапсырмасын орындау
3 Тәжірибе жұмыстарға дайындалу
Типтік есепптердің
шешуі,
нұсқа
бойынша есептерді
шешуі
4 Есепті
дайындау
және
және Есеп
тәжірибелік жұмыстарды қорғау
5 Аудиторлық
сабақтың Конспект
мазмұндамасына кірмеген тақырыпты
оқу
6 Семестрлік тапсырмаларды орындау Конспект
7 Бақылау түрлеріне дайындалу
Барлығы

Бақылау түрі

Сағат
кӛлемі

Сабаққа қатысу
Сабаққа қатысу

10
22

Зертханалық
жұмысқа
қабылдану,
жеке
сұраныс
Зертханалық
жұмысты қорғау
Жеке сұраныс

15

Жеке сұраныс
1МБ,2МБ (тестілеу)

30
10
117

20
10

Ӛзіндік жұмыстың тақырып тізімі
1 Тақырып. Жасанды интеллектің дамуы. [1], [2]
2
Тақырып.
Кӛмекші
жүйелер
(Қатаң
дарламалау,
модельдеу,
идентификациялау, кӛрермендік және дыбыстық бейнелерді айыру) және
олардың жасанды интеллектуалды жүйедегі алатын орны. [3], [4]
3 Тақырып. Ықшам гипотизасы. [1], [2]
4 Тақырып. АБГГ терминдерінің интерпритациялық процестерін жодалау. [5]
5 Тақырып. Басқару диаграммалардың құрылыс мысалы. [3]

Мамандықтың
жұмыс бабындығы оқу
жоспарынан үзінді кӛшірме
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Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді кӛшірме
050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»
“Жасанды интеллект жүйелері” пәні бойынша

Бақылау түрі

Курс және семестр бойынша
сағаттарды бӛлу (сағ)

1. Күндізгі
оқу
6
формасы,
жалпы орта
білім
негізінде
оқитын
студенттер
үшін 2008
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