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1. alkalom: A tematika ismertetése, bevezetés az idegrendszer anatómiájába, sejttanába . Az idegsejtek
elektrokémiai és -fiziológiai mûködésének alapjai: membránpotenciál, és a szinaptikus áramok.
Konduktancia-alapú modellek. A párhuzamos konduktancia modell. Az akciós potenciál keletkezése. A
Hodgkin-Huxley modell. Ionáramok, ioncsatornák, kapukinetikák. Modellezési stratégiák: egyszerű és
részletes modellek.
Gyakorlat: próbafeladatok az XPP szoftverrel.
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2. alkalom Navigáció: biológiai alapok, hely- és irányreprezentáció az idegrendszerben, számítógépes
modellek. Agyi oszcillációk keletkezése és szerepe. EEG, alvásfázisok, hippokampális ritmusok, rövid
távú memória.
Gyakorlat: EEG adatok idő-frekvencia analízise Matlab-EEGlab szoftverrel.
Hafting T, Fyhn M, Molden S, Moser MB, Moser EI. (2005): Microstructure of a spatial map in the
entorhinal cortex. Nature. 436(7052):801-6.
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3. alkalom Ablakok az agyra: kísérleti technikák amelyekkel az agyműködést megismerhetjük.
Intracelluláris és extracelluláris mikroeletródák, patch clamp, EEG és MEG alapú képalkotó eljárások,
PET, fMRI, fényérzékeny ioncsatornák.
Inferencia, tanulás, hálózatok és algoritmusok: felügyelt, felügyelő nélküli és megerősítéses tanulás.
Klasszikus példák: Perceptron, Hopfield-hálózat, önszerveződő térképek, actor-critic tanulás, A tanulás
biológiai alapjai: a Hebb szabálytól az időzítés függő szabályokig.
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neurotechnologies for chronic neural interfaces: new horizons and clinical opportunities. J
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4. alkalom: Számítógépes idegtudomány lehetőségei neurológiai és pszichiátriai betegsegekben. Basal
ganglia fiziológiája és patofiziológiája: egysejtműködéstől a hálózati működésig. Dopamin es
acetilkolin szerepe. Skizophrénia neuralis háttere: hálózati modellek. Epilepszia sejtszintű és
hálózatszintű patofiziológiája. Fájdalom fiziológiája es patofiziológiája. Alzheimer kór neuralis háttere
Gyakorlat: próbafeladatok az XPP szoftverrel.
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