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Dalyko anotacija. Supažindinama su pagrindiniais dirbtinių neuroninių tinklų tipais, jų sudarymo 
principais ir jų mokymo, parinkimo teoriniais pagrindais. 
1.  Neurono matematinis modelis. Vienasluoksnis perceptronas, jo mokymas,  nuostolių 

funkcija ir gradientinis mokymo algoritmas. Problemos, atsirandančios mokant dviejų ir 
daugelio klasių atvejais. 

2      Skirtumai tarp VSP-nų, naudojamų regresijos lygties ir klasifikavimo lygčių gavimui. 
3.      Reguliarizuota ir robastinė regresija ir klasifikatoriai.  Optimalaus reguliarizavimo 

parametro radimas. VSP panaudojimas įvairioms regresijoms gauti. 
4.  Klasifikavimo uždavinio statistinis formulavimas. I-os ir II-ros klasifikavimo klaidos ir jų 

tikimybės, apriorinės klasių tikimybės. Asimptotinė ir bajesinė klasifikavimo klaidos. 
Neteisingo klasifikavimo kainos ir jų vertinimas sudarant klasifikavimo taisykles. 

5.      Euklidinio atstumo, Fišerio klasifikatoriai. Reguliarizuota diskriminantinė analizė. 
Kvadratinis klasifikatorius. 

6.  Robastinis ir atraminių vektorių klasifikatoriai. 
7. Klasifikavimo ir prognozavimo lygčių tikslumo rodikliai ir jų įvertinimas . 
8.   Kokie klasifikatoriai gaunami mokant vienasluoksnį perceptroną. 
9.      Pradinių salygu įtaka. Optimalus VSP mokymo ilgis, optimalus sustojimas. 
10. Klasifikavimo klaidos įvertinimo būdai. Klasifikavimo klaidos įverinimo tikslumas 
11  Daugiasluoksnis  perceptronas klasifikavimo ir prognozavimo uždavinių sprendimui. 

Nuostolių funkcija ir jos minimizavimo problemos. Gradientinio mokymo algoritmo 
ypatumai (stochastinis ir totalinis gradientai, inicializacija, nuostolių funkcijos paviršius, 
svorių augimas mokymo metu,  triukšmo pridėjimas mokymo metu). 

12  Neparametrinės - lokalines k-artimiausių kaimynu bei Parzeno lango klasifikavimo 
taisyklės. 

13.  Požymių išrinkimas. Perceptrono „genėjimas“ (nereikalingų paslėptų neuronų atmetimas). 
14.   Pozymių išskyrimas. DSP panaudojimas požymių išskyrimui   
15.  Klaster analizės uždavinys. k-vidurkių algoritmas. Dendrogramos. 
16. Radialinų bazinių funkcijų ir mokymo vektorių kvantavimo neuroniniai tinklai, jų ryšys su  
       k- artimiausių kaimynų ir Parzeno lango klasifikavimo ir prognozavimo algoritmais. 
17. Duomenų transformavimas VSP mokymui palengvinti. 
18.  Genetiniai algoritmai. Jų panaudojimas DSP arcitektūrai parinkti ir mokymo procesui 

tobulinti. 
19.  Sprendimo medžiai ir jų ryšys su daugiasluoksniais perceptronais.   
20. Neuroninių tinklų kooperavimas. 
21 Aklas signalų išskyrimas dirbtinių neuroninių tinklų pagalba.  
22.  Neuroninio tinklo architektūros parinkimo patikimumas. 
 
Praktinis darbas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus analizuojant empirinius duomenis, pageidautina, 
savo disertacinio darbo tematikos kryptimi. 
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