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Süni intellekt və neyron şəbəkələr 

__________________________________________________fənni üzrə 

Təqvim plan 

№ Mövzular Qeyd 

1 
Süni intellekt və onun inkişaf tarixi 

  
  

2 
Süni intellektin xarakterik xüsusiyyətləri 

  
  

3 Soft kompütinqin əsas tərkib hissələri   

4 Süni intellektin dialoq sistemləri   

5 
İntellektual sistemlərin quruluşu və layihələndirilməsi 

  
  

6 Tələb və təklifin tədqiqində intellektual sistemlər   

7 
Ekspert sistemləri və onların hazırlanma mərhələləri 

  
  

8 Biliklər bazası.Biliklərin təsviri modeli   

9 
İntellektual analizin metodları.Baza metodları.Qeyri-

səlis məntiq 
  

10 Neyroşəbəkə texnologiyası   

11 Neyron və neyron şəbəkələr   

12 
Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri. 

  
  

13 Neyro-qeyri-səlis sistemin qurulma prinsipləri   

14 Neyron şəbəkələrin arxitekturası və növləri   

15 Neyron şəbəkələrlə həll edilən məsələlər   

  



  

  

 Süni intellekt və neyron 

şəbəkələr ______________________________________________________fənni 

üzrə 

  

Tədris Proqramı 

  

№ Mövzular Qeyd 

1 
Süni intellekt. Neyrokibernetika. Qara yeşik kibernetikası. 

  
  

2 

Hesablama texnologiyası.Hard computing-süni intellektin əsası.Soft 

computing-hesablama intellektinin əsası. 

  

  

3 
Qeyri-səlis məntiq.Süni neyron şəbəkələri. Genetik alqoritm. 

  
  

4 

Ünsiyyət sistemi.İzahetmə sistemi.İcraetmə sistemi.Məntiqi qərar 

qəbul etmə sistemi. 

  

  

5 Verilənlər bazası.Çıxış mexanizmi.Dialoq interfeysi   

6 
Ekspert sistemi.İntellektual sistem.Biliklər bazası. 

  
  

7 Biliklər üzrə mühəndis.İstifadəçi interfeysi   

8 

Biliklər bazası. Kommutativ metod:passiv(müşahidə,s öhbətin 

protokollaşdırılması və s.) və fəal( beyin həmləsi, anketləşdirmə və s.). 

Predmet sahəsi 

  

  

9 

İntellektual analiz. Qeyri-səlis məntiq.Təsadüfülük. Linqvistik qeyri-

müəyyənlik 

  

  

10 Neyrokibernetika.Aparat.Proqram.Hibrid   



11 
Bioloji neyron.Dendrit.Akson.Sinaps.Tam əlaqəli və iyerarxik neyron 

şəbəkə 
  

12 
Öyrətmə üsulları.Xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə.Texnoloji dəyişikliklər. 

  
  

13 
Mənsubiyyət funksiyası.Qeyri-səlis qaydalar.Əl ilə 

sazlama.Fazzifikasiya.Defazzifikasiya 
  

14 Rekurent şəbəkə.Lateral ləngidici şəbəkə.Çoxlaylı süni neyron şəbəkə   

15 Təsnifat(klassifikasiya).Klasterləşdirmə.Aproksimasiya.Avtoassosasiya   

  

  

  

  

          Süni intellekt və neyron şəbəkələr 

_______________________________________________________fənni üzrə 

  

Sərbəst İşlərin Mövzuları 

  

№ Mövzular Qeyd 

1 Neyrokibernetika və “qara yeşik”kibernetikasının fərqi   

2 Süni intellektin metodlarının xarakterik xüsusiyyətləri   

3 
Soft komputingin tərkib hissələrinin müqayisəli 

xarakteristkaları 
  

4 
Süni intellekt sistemlərinin sturukturu  və 

komponentləri 
  

5 İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri   

6 Predmet ekspertindən biliklərin çıxarılması metodları   

7 Ekspert sistemlərinin quruluşu və hazırlanması   

8 
Ekspert sistemlərdə biliklərin təsviri modellərinin 

müqayisəsi. 
  

9 Qeyri-müəyyənliyin növləri: fiziki və linqvistik   

10 Neyroşəbəkələrin qurulması   

11 Neyron şəbəkələrin novləri   

12 Neyron şəbəkələrin öyrətmə üsullarının təsnifatı   



13 Qeyri-səlis neyron şəbəkələr   

14 
Tam əlaqəli və iyerarxik şəbəkələrin müqayisəli 

xüsusiyyətləri 
  

15 
Təsnifat, klasterləşdirmə, aproksimasiya və 

avtoassosasiya məsələlərinin müqayisəli xüsusiyyətləri 
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