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Назив предмета: Вештачка интелигенција са применама 
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Број ЕСПБ: 6 
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Циљ предмета 
Изучавање различитих актуелних области вештачке интелигенције. Изучавање математичких модела и 
алгоритама на којима одабране области почивају. Упознавање са областима примене научених техника и 
метода вештачке интелигенције. Стицање практичних вештина у примени разматраних метода и техника. 
Исход предмета  
Студент поседује теоријско и практично знање из актуелних области вештачке интелигенције. Разуме 
алгоритме и моделе које изучава и успешно препознаје практичне проблеме на које их може применити у 
различитим доменима кроз развој интелигентних софтверских апликација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у вештачку интелигенцију. Soft computing и области вештачке интелигенције. Статистичке методе у 
вештачкој интелигенцији. Машинско учење. Неуронске мреже. Дубоке неуронске мреже. Конволуционе 
неуронске мреже. Интелигентни агенти. Интелигентно претраживање. Експертни системи са 
применама. Рачунарска визија. Примене метода и техника вештачке интелигенције (анализа и разумевање 
текста, моделовање корисника, системи препоруке, кластеровање, предикција, и др.). Примена вештачке 
интелигенције у одабраној области.  
Практична настава  
Знање стечено на предавањима се на вежбама утврђије и проширује кроз практичан рад са софтверским 
библиотекама и сервисима за развој ситема заснованих на вештачкој интелигенцији, као и израду пројекта 
који укључује примену разматраних метода и техника вештачке интелигенције. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих 
задатака и пројекта коришћењем наведених алата. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 30 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и    

 


