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Результати навчання

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами побудови сучасних штучних нейронних мереж. Розглянуто взаємозв’язок та особливості окремих
методів, обговорено їх можливості та обмеження, показано важлива роль нейронних мереж у сучасній науці та техніці.
Одержання теоретичних знань в галузі математичного, апаратного та програмного забезпечення для обробки інформації за допомогою штучних нейронних мереж з
метою застосування цих знань для розробки алгоритмічного та програмного забезпечення доцільної діяльності технічних систем в умовах великої різноманітності
можливих ситуацій та відсутності докладного та однозначного опису зовнішнього середовища.
Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – екзамен.
Мати передові концептуальні та методологічні знання об'єктів професійної діяльності комп’ютерної інженерії і на межі предметних галузей, а також дослідницькі
навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з комп’ютерної інженерії, ІТ-інфраструктур та
інформаційних технологій, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
Знати сучасні методи проведення досліджень в галузі комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, а саме: способи подання, отримання, зберігання,
передавання, опрацювання та захисту інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень (високопродуктивних,
паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених або енергоефективних, безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних),
оброблення великих даних тощо, технології людино-машинної взаємодії та кооперації.
Вміти розв’язувати задачі синтезу та аналізу об’єктів дослідження комп’ютерної інженерії та їх окремих складових серед яких: цифрові, квантові, бімолекулярні,
оптичні комп’ютери та їх компоненти, комп’ютерні системи універсального або спеціального призначення (стаціонарні, мобільні, вбудовані, розподілені тощо);
локальні, глобальні комп'ютерні мережі; кіберфізичні системи, Інтернет речей, системи для оброблення великих даних та штучного інтелекту, IT-інфраструктури;
їх програмно-технічні засоби (апаратні, програмні, програмовні, реконфігуровні, системне та прикладне програмне забезпечення), інтерфейси та протоколи
взаємодії їх компонентів.
. Вміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з різних дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних
задач в предметній області наукових досліджень.
Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення
креативного мислення.

Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 30 год., лабораторні роботи – 10 год., самостійна робота – 60 год.

Обсяг
Пререквізити
Вимоги
викладача

«Представлення наукових результатів».
Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою в Інтернеті.
При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібні відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не
проводиться.
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Коротка історична довідка про розвиток нейронних
мереж та їх застосування в задачах обробки
інформації. Місце дисципліни у професійній
підготовці
спеціаліста
вищої
кваліфікації.
Рекомендована література. Короткі відомості про
будову мозку людини. Різні штучні моделі нейронів
та нейронних мереж.
Рішення задач розпізнавання та прогнузування за
допомогою перцептронів.

Лабораторна
робота 1

Лабораторна
робота 2

Нейрокомп'ютери. Реалізація нейрокомп'ютерів.
Принципи побудови їх програмного та апаратного
забезпечення.
Архітектура
серійних
нейрокомп'ютерів. Перспективи їх розвитку.
Використання пакету Matlab для моделювання Лабораторна
нейронних мереж.
робота 3
Рішення завдання прогнозування за допомогою
нечітких нейронних мереж
Дискретні стабільно-пластичні нейронні мережі
адаптивної резонансної теорії.
Безперервні стабільно-пластичні нейронні мережі
адаптивної резонансної теорії.
Автоматизація
аналітичних
перетворень
геометричної теорія керування за допомогою
нейронних мереж.
Архітектури, алгоритми навчання і функціонування
дискретної двонаправленої асоціативної пам’яті та
багатонаправленої асоціативної пам’яті.

Лабораторна
робота 4

Лабораторна
робота 5

Перцептрони.
Їх
архітектури та застосування
перцептронів. Різні методи
навчання перцептронів.

Сучасні
пакети
для
моделювання нейронних
мереж та їх застосування в
задачах
обробки
інформації.
Знайомство
з
пакетом
Matlab.
Нейро-нечітке
моделювання
в
середовище Matlab. Нейронечіткі системи (нейрофаззі-системи).
Стабільно-пластичні
нейронні мережі Хеммінга,
Хебба
та
на
основі
перцептрона.
Нейромережеві бази даних
та
знань,
системи
діагностики
й
прогнозування.

Короткі відомості про галузі
застосування штучних нейронних
мереж.

Дослідження можливости
застосування різних видів нвчання в
дисертаційній роботі (ДР) аспіранта.

Самостійна робота

Лекція 1

Переваги та недоліки машинного
інтелекту

Дослідження можливости
застосування нейронних мереж в
(ДР) аспіранта.
Дослідження можливости
застосування стабііільно-пластичних
нейронних мереж в ДР аспіранта.

Дослідження можливости
застосування нейронних мереж
(НМ) при аналитичних
перетвореннях в геометричної
теорії керуваня.

Лекція 10

Багатошарова асоціативна пам’ять. Багатошарова
асоціативна пам’ять з керуючими нейронами.

Методи навчання НМ асоціативної
пам’яті.
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ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Допоміжна література
1. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры и их применение на
рубежетысячелетий в Китае. В 2-х томах. М.: Горячая линия –
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
Архітектура стабільно-пластичних нейронних мереж Хеба та алгоритми їх навчання. Функціонування стабільно-пластичної мережі Хеба в режимі розпізнавання. Як у
мережі Хебба, яка може донавчатися, виявляється нова інформація на вході мережі. Функції активації нейронів у мережі Хебба, яка може донавчатися. Скільки
зображень запам’ятовує мережа Хебба, яка може донавчатися, з m вихідними нейронами. Архітектура стабільно-пластичних нейронних мереж Хеммінга. Принципова
різниця в архітектурі між стабільно-пластичними та класичними нейронними мережами Хеммінга. Архітектура стабільно-пластичних нейронних мереж двонаправленої
асоціативної пам’яті (ДАП). Навчання стабільно-пластичних нейронних мереж ДАП. Функціонування стабільно-пластичних мереж ДАП в режимі визначення асоціацій.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Персональні комп‘ютери.

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS
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0-34

F

Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов'язковим
повторним вивченням дисципліни

Нарахування балів

Розподіл балів для
оцінювання успішності
аспіранта

СИСТЕМ А ОЦІНЮВАННЯ
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки;
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки;
• екзамен: 60% семестрової оцінки

НОРМИ АК АДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу
аспірантури.

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

