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 מבוא לתכנות, סטטיסטיקה. :דרישות קדם

 

 :הקורס מטרות

חשיפת סטודנטים לגישות, תיאוריות ושיטות עבודה בתחום הבינה המלאכותית ויישומם במערכות 
 התעשייה, הניהול והשירות.

 

 :תקציר הקורס

בינה מלאכותית הינה גישה מדעית העוסקת בהבנה ובמימוש מנגנוני "אינטליגנציה" לפתרון בעיות מורכבות. 

לפתרון בעיות תפעוליות וכלכליות במגוון רב של תחומים ודרגות השימוש בכלי בינה מלאכותית תורם 

סיבוכיות. הקורס יסקור מספר עקרונות ונושאים מתחום הבינה המלאכותית, תוך כדי שימת דגש על יישומים 

 הנדסיים של נושאים אלה.
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 :נושאי הקורס
  

 מבוא לבינה מלאכותית

 כותית.אהמטרות והבעיות של בינה מל .1

  :בסיסיות וטכניקות של בינה מלאכותיתגישות  .2

Problem Reduction, Decision Tree, Support Vector Machine, Constraint Satisfaction, Expert Systems, 

Fuzzy Logic and Biology-Inspired Techniques (Neural Networks and Genetic Algorithms). 

 ממוחשבת.שילוב בינה מלאכותית עם סימולציה  .3

מערכות בקרה, , , תעשייהובנקאות יישומים של בינה מלאכותית ב: עסקים, תעופה וחלל, ביטחון, פיננסים .4

 רפואה, תחבורה ומחקר.

 

 יסודות של רשתות נוירונים

 מודל נוירון מלאכותי: נוירון פשוט, פונקציית תמסורת. .1

 .ות נוירוניםארכיטקטורות של רשת .2

 .נוירוניםות של רשת שיטות הכשרה .3

4. Perceptron  רב שכבתי ושיטתBack Propagation. 

 .Dropoutושיטת   Regularization –רשתות נוירונים  .5

  .Kohonen ,Self-organizing mapרשת נוירונים של  .6

 .חיזוי סדרות זמן .7

 .Hopfield רשת נוירונים של .8

9. Deep Learning ורשתות נוירונים .Convolutional Neural Networks 

 סימולציה ממוחשבת. מודלים ב-רשתות נוירונים ומטה .10

 :  MATLAB (Neural Network Toolbox)ת בסביב צירת רשתות נוירוניםי .11

Fitting a Function, Time Series Forecasting, Patterns Recognizing, Neural Network Clustering. 

12. Deep Learning בMATLAB 

 :בתעשייה נוירוניםדוגמאות ליישום של רשתות  .13

Neural Network meta-model of composite materials, Neural Network model of manufacturing 

process, Neural Network and Credit Approval Problem.  

 . (Industry 4.0) 4רשתות נוירונים ובעיות המהפכה התעשייתית   .14

 
 יסודות של לוגיקה עמומה

 הצגת בעיה של לוגיקה עמומה.  .1

 אז.-, פונקציית חברות, פעולות לוגיות, וכללי אםFuzzyהתשתית של לוגיקה עמומה: סט  .2

 .  Fuzzy Inferenceמערכות  .3

 .Neuro-Fuzzy inference (ANFIS)מערכת מסתגלת  .4

 MATLAB (Fuzzy Logic Toolbox)יצירת מערכות של לוגיקה עמומה בסביבת  .5

 .בתעשייה ובמחקר לוגיקה עמומהדוגמאות ליישום של  .6

 

 יסודות של אלגוריתמים גנטיים

 אלגוריתמים אבולוציוניים.אופטימיזציה גלובלית  .1

 אלגוריתמים גנטיים בסיסיים. .2

3. . Global Optimization Toolbox - MATLAB 

 אלגוריתמים גנטיים. דוגמאות ליישום של .4
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  תרגילים

1.  Linear Neural Network 

2.  Non-Linear Neural Networks 

3.  Neural Network training 

4.   Neural Network - Grading Procedure 

5.  Fuzzy Logic - Monetary Assistance 

6.  Fuzzy Logic – Job Search 

7.  Evolutionary Optimization 

 

  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

נוכחות בהרצאות ובתרגולים, כמצוין בתקנון  80%הינה נוכחות נדרשת כתנאי הכרחי למעבר הקורס  .1

 . שנקר
 .60-קבלת ציון "עובר" ב .2
 .בתוך שבוע לאחר השיעור הצגה תרגילים .3
משך  הצגה פרונטלית בשיעור האחרון. מרצה בקורס.צריך להיות מאושר על ידי ה פרויקטהנושא של  .4

  דקות. 20 -ההצגה 

 

 הרכב הציון:

 .60% -פרויקט  .1

 35% –תרגול  .2
 .5% -השתתפות פעילה במהלך ההרצאות והתרגולים  .3
 

 מקורות / ספרי לימוד: 

 
1. Russell, S. J., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2010. 

2. Warwick, K. Artificial Intelligence: The Basics, Routledge, 2011. 

3. Rajasekaran,  S., Vijayalaksmi Pai, G.A.  Neural Network, Fuzzy Logic, and Genetic Algorithms 

– Synthesis and Applications, Prentice Hall, 2012. 

4. Munakata, T. Fundamentals of the New Artificial Intelligence. Neural, Evolutionary, Fuzzy and 

More. Second Edition, Springer, 2014. 

5. Graupe, D. Principles of Artificial Neural Networks. 3rd Edition, World Scientific Publishing 
Company, 2013. 

6. Ross, T.J. Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3rd Edition, Wiley, 2010. 

7. Mirjalili, S. Evolutionary Algorithms and Neural Networks: Theory and Applications (Studies in 

Computational Intelligence Book 780) 1st ed. 2019. 

 

http://www.google.co.il/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Norvig%22

