شماره فرم /9721 :آم

به نام خدا

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اداره نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت

نام درس  :سیستم های خبره
تعداد واحد3. :واحد
مدرس  :مهنوش واهبی
دروس پیشنیاز (مطابق سرفصل وزارت عتف) :هوش مصنوعی
شیوه ارزشیابی
تمرین های کالسی و آخر فصل

5

درصد

فعالیت موثرکالسی

5

درصد

میان ترم و کوییز

10

درصد

فعالیت تحقیق

-

درصد

فعالیت پروژه

15

درصد

پایان ترم

65

درصد

زمان تقریبی آزمون میانترم 20 :دقیقه
امتحان به صورت کتبی در دو نوبت  .تشکیل می شود.
جدول
زمانبندی درس
*

شماره هفته

موضوع درس

1

معرفی سیستمهای خبره -سلختار و ویژگی های سیستم های خبره –
عامل های هوشمند

2

زبانهای ویژه ی سیستم های خبره -نمونه ای از پیاده سازیهای انجام شده

3

چگونگی تشکیل پایگاه دانش-

4

سیستم های خبره مبتنی بر قوانین  -سیستم های خبره مبتنی بر فریم

5

سیستم های خبره نا دقیق(تئوری اطمینان -سیستم های خبره فازی)

6

چرخه عملی سیستم های خبره -تعیین خواسته ها ازیک سیستم خبره (برگزاری یک ازمون میانترم
اولیه)

7

اشنایی بانرم افزاری جهت طراحی وپیاده سازی سیستم های خبره -محیط نرم افزار

8
9

اشنایی با فیلد ) -(Fieldواقعیات ) - (Factقواعد ) - (Ruleالگو ) - (Templateکالس
) (Classدر محیط نرم افزاری

آموزش نرم افزار برای پیاده سازی سیستم های

خبره – تعریف rule

10

آشنایی با برخی از دستورات کاربردی -توابع

11

بررسی نمونه های انجام شده و آشنایی اولیه با آنها

12

اکتساب دانش و پیاده سازی آن

13

روشهای یادگیری اتوماتیک دانش

14

(برگزاری ازمون میانترم) و انجام کار عملی
1

15

وارسی و اعتبارسنجی – ارزیابی و کارایی سیستم های خبره ی اجرایی در محیط نرم افزار

16

اجرا وارزیابی پروژه ی انجام شده توسط دانشجو..

* استاد محترم مطابق ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تشکیل  16جلسه کالس در طول ترم الزامی است لذا در طرح
موضوع درس به این مهم دقت شود.
منابع و مآخذ
 .1منبع اصلی این درس کتاب  Expert Systems Design and Developmentتالیف آقای  Jhon Durkinمی باشد.
.2

2

