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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 2119
2. Наименование на учебната дисциплина: Интелигентни системи
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава:седми - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас. д-р Веселина Спасова
9. Резултати от обучението: Дисциплината “Интелигентни системи” е

предназначена за обучение на студенти от бакалавърска степен по
методологичните проблеми на класическия изкуствен интелект. Основната цел
на курса е запознаване с основните направления на изкуствения интелект,
специфичните методи за решаване на проблеми за всеки от тях и принципите и
средствата за изграждане на интелигентни системи от различен вид.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Основна предпоставка е изучаваната

в предходния семестър дисциплина “Функционално програмиране”, като
дисциплината представлява логическо нейно продължение и широко използва и
разширява придобитите от студентите знания и умения в областта на
проектирането и програмирането на базирани на знания информационни
системи.

12. Съдържание на курса: Разглеждат се двете основни направления: символните
интелигентни системи и конекционните системи /с представители невронните
мрежи/. Темите, свързани с тези системи, се излагат в развитие към
изкуствените интелигентни агенти от софтуерен тип. След базовите въпроси,
студентите се запознават с изследванията в областта на разпределения изкуствен
интелект - мулти-агентните системи и техните приложения.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: :

1. Атанасова Т., “Интелигентни компютърни системи”,
Варна : Наука и икономика, 2010

2. Атанасова Т., “Интелигентни агенти и мултиагентни
системи” - София : Наука и изкуство, 2009

3. Тодорова М., «Езици за финкционално и логическо
програмиране. Част първа. Логическо програмиране»,
Сиела, София, 2010

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
лабораторни упражнения, курсови задачи, консултации

15. Методи за оценка и критерии: Писмени и устни изпити – изпитът по
дисциплината е писмен и практически. Писмената част включва разработването
на два въпроса от конспекта в рамките на 1 час. Оценката на писмената работа
представлява 60% от крайната оценка на студента. По време на практическата
част от изпита студентите демонстрират разработена от тях на Пролог или ESTA
съветваща информационна система. Разработването на системата става в
рамките на извънаудиторната заетост. Оценката от практическия изпит има
тежест 40% в крайната оценка.

16. Език на преподаване: български, английски


