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GİRİŞ 

Kursun qısa təsviri: İntelektual  sistemlərdə  informasiya   

emalının  kompüterdə  də insan beynində  oldugu  kimi  həyata 

keçirlməsi  məsələsi  öyrənilir. Bilikləri səciyyəndirən xüsusiyyətlər:   

daxili  interpretasiya, strukturlaşma,  bağlılıq, aktivlik  barədə  

məlumat  verilmişdir 

Kursun məqsədi: : Süni  intelektin  yaranmasının  məqsıdi: 

bu  sahədə  aparılan  işlərin  təsnifatı,   tətqiqi  üçün  əsas  

istiqamətləri  barəsində  məlumat  verilir. Ekspert sistemlərinin 

növləri  və onların tətbiq sahələri izah  olunur 

 

 

MÖVZULARIN SAATLAR ÜZRƏ PAYLANMASI 

 

 

№ Mövzuların adı 

Auditoriya 

saatlarının miqdarı 

Müh. 

30 saat 

Məş. 

15 saat  

1.  
İnformatika  və  süni  intelekt  

problemləri. 
2 1 

2.  İntelektual sistemlər .Ümumi məlumat 2 1 

3.  Bilik anlayışı 2 1 

4.  Bilikləri səciyyəndirən xüsusiyyətlər 2 1 

5.  
Yeni informasiya texnologiyaları.Süni 

intelektual sistemlər 
2 1 

6.  İntelektual sistemlərdə biliyin təsviri 2 1 

7.  Biliklərin təsnifatı 2 1 



4 

 

 

 

BÖLMƏ VƏ MÖVZULAR 

  

Mövzu №1 İnformatika  və  süni  intelekt  problemləri. 

süni  intelektin  yaranmasının  məqsıdi : bu  sahədə  aparılan  işlərin  

təsnifatı ,   tətqiqi  üçün  əsas  istiqamətləri  barəsində  məlumat  

verilir. 

 

Mövzu №2 İntelektual sistemlər .Ümumi məlumat 

İntelektual  sistemlərdə  informasiya   emalının  kompüterdə  də 

insan beynində  oldugu  kimi  həyata keçirlməsi  məsələsi  öyrənilir  

 

Mövzu №3 Bilik anlayışı 

Biliklər  və  biliklər   bazası  haqqında  ətraflı   məlumat  verilir 
 

Mövzu №4 Bilikləri səciyyəndirən xüsusiyyətlər 

Bilikləri səciyyəndirən xüsusiyyətlər:   daxili  inpretasiya, 

strukturlaşma,  baglılıq, aktivlik  barədə  məlumat  verilmişdir 
 

Mövzu №5 Yeni informasiya texnologiyaları.Süni intelektual 

sistemlər 

Yeni informasiya texnologiyalarının   instrumental  növləri  haqqında   

məlumat  verilir 

8.  Biliyin təsvirinin məntiqi modeli 2 1 

9.  Biliyin aşkarlanmasının problemləri 2 1 

10.  Qaydalar modeli 2 1 

11.  Freym modelləri 2 1 

12.  Ekspert sistemlərinin təsnifatı 2 1 

13.  
Ekspert sistemlərinin işlənməsinin  

texnologiyaları 
2 1 

14.  
Ekspert sistemləri və onların tətbiq 

sahələri 
2 1 

15.  ES-in ümumiləşdirilmiş strukturu 2 1 
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Mövzu №6  İntelektual sistemlərdə biliyin təsviri 

Baza  biliklərinin yaradılması  üçün  bir-biri  ilə əlaqədər  dörd  

problemin  izahı  verilir 

 

Mövzu №7 Biliklərin təsnifatı 

biliklər üç  əsas sistemə  ayrılır. Biliklərin  təsnifatı   izah  olunur. 

 

Mövzu №8 Biliyin təsvirinin məntiqi modeli 

Biliyin təsvirinin məntiqi modeli  haqqında  məlumat verilir 

 

Mövzu №9 Biliyin aşkarlanmasının problemləri 

bilik  mühəndisliyi  biliyin  əldə edilməsi,  təhlili  və intellektual  

sistemlərdə  reallaşdırılması  problemlərinə 

baxılır 

 

Mövzu №10 Qaydalar modeli  
Qaydalar modeli  haqqında  məlumat verilir 

 

Mövzu №11 Freym modelləri  
Freym modelləri  haqqında  məlumat verilir 

 

Mövzu №12 Ekspert sistemlərinin təsnifatı  
Ekspert sistemlərinin təsnifat  elementlərinin  təyinatı və 

xüsusiyyətləri   izah olunmuşdur  

 

Mövzu №13  Ekspert sistemlərinin işlənməsinin  texnologiyaları 
Ekspert sistemlərinin işlənmə sinin  texnologiyalarının   altı  ardıcıl   

məntiqi  mərhələyə  bölünür 
 

Mövzu №14  Ekspert sistemləri və onların tətbiq sahələri  
Ekspert sistemlərinin növləri  və onların tətbiq sahələri izah  olunur  

 

Mövzu №15 ES-in ümumiləşdirilmiş strukturu 

ES-in ümumiləşdirilmiş strukturu:  istifadəçi interfeysi, məntiqi 

nətiçə  bloku,  bilik  bazasının  intellektual  redaktoru, bilik bazası. 
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