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Тақырып №1 Жасанды интелекттің концепциялық негіздері. Жасанды
интеллектің базалық түсініктері.Жасанды интеллектің есептері және
әдістері.
Терминология. Жасанды философиялық аспектілері. Жасанды интеллект
жүйелерінің даму тарихы. интеллект жүйелерінің Ақпараттық
технологиядағы жасанды интеллектің орны. Жасанды интеллект жүйелерінің
даму тенденциясы. Бейнелерді тану.
Тақырып №2 Мәліметтерді көрсету әдістері. Бірінші ретті логика
предикаттары. Білім және мәліметтер. Семантикалық желілердің негізгі
түсініктері.
Ережелер-өнімдер. Ережелер-өнімдер құрылымы. Логикалық нәтиже
әдістері:тура және кері. Логикалық нәтижедегі таңдау ережелерінің
стратегиялары. Ережелер-өнімдер білімді көрсету әдісіндегі кемшіліктер мен
жетістіктер.
Семантикалық желілердегі қатынас түрлері. Семантикалық желілердегі
ақпаратты өңдеу принциптері.
Тақырып №3. Экспертті жүйелер. Экспертті жүйелердің архитектурасы.
Экспертті жүйелердің мінездемесі.
Эксперттік жүйелерді құру сатылары. Эксперттік жүйелерді құрудағы оның
модификациясы. Эксперттік жүйелерді құрудағы инструменттік құралдар.
Күй кеңістігінде шешімді іздеу әдістері.
Шешімді іздеу әдістерінің классификациясы. Бір күй кеңістігінде іздеудің
қарапайым әдістері. Тереңдікке толық таңдау әдісімен іздеу. Қайтару
механизмі.
Тақырып №4 Анықталмағандық түрлерінің классификациясы.
Сенімділік коэффициенттері негізіндегі логикалық әдіс.
Байес формуласы және ықтималдылық теориясы негізіндегі логикалық
нәтижелер. Тиістілік функциясының түсінігі және оның аңықтамасы мен
қасиеттері. Шынайы қатынас және оның негізіндегі логикалық нәтиже.
Оларды логикалық шешімді қолдану мүмкіндіктері.
Тақырып №5 Нейронды желілер. Жасанды және табиғи нейронды
желілер және нейрондыр жайлы негізгі түсініктер.
Нейрондық желілердің класиффикациясы. Нейрондық желілердің
программалық және ақпараттық жүзеге асуы. Кездеспелі таралу желілері.
Хопфилд моделі. Кохоннен моделі. Нейронды желілер модельдерінде айқын
емес білімдерді қолдану. Нейрондық желілердің программалық және
ақпараттық жүзеге асуы.
Перцептрондар. Бірқабатты перцептрондар. Көпқабатты перцептрондар.
Перцептрондарды оқыту
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