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Χειμερινό εξάμηνο Περιγραφή Μαθήματος Ακαδ. έτος 2006–2007

Διαλέξεις: Δευτέρα, 3μμ–6μμ, Αίθουσα Β1.101 [Β1.005]
Φροντιστήριο: Τρίτη, 3μμ–4μμ, Αίθουσα Β1.101 [Β1.005] (κατά περίπτωση)

Διδάσκων: Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Επικοινωνία: Ε5.001, 28210-37244, lagoudakis@intelligence.tuc.gr
΄Ωρες γραφείου: Τρίτη, 10πμ–12μμ

Βοηθός:
Επικοινωνία:
΄Ωρες γραφείου:

Ιστοσελίδα: http://www.intelligence.tuc.gr/∼ ai
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ai@intelligence.tuc.gr
Λίστα: ai-list@intelligence.tuc.gr

Σύγγραμμα: Stuart Russell και Peter Norvig
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Σκοπός του Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και τεχνικές της Τεχνη-
τής Νοημοσύνης και να τους εφοδιάσει με εργαλεία τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο
προβλημάτων που δεν επιδέχονται εύκολες ή αποδεδειγμένα βέλτιστες λύσεις.

Διαδικαστικά
Το μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση βασικών διακριτών μαθηματικών (λογική, συνδυαστική,
θεωρία γράφων), σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων, και διαδικαστικού προγραμματισμού (C, C++,
Java). Το φροντιστήριο θα διδάσκεται κατά περίπτωση όποτε είναι απαραίτητο. Οι υπολογιστικές ανάγκες
για την εργασία προγραμματισμού θα καλυφθούν από το Intelligence Lab.

Διδακτέα ΄Υλη

1. Θεμελίωση και ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

2. Ευφυείς πράκτορες και περιβάλλοντα

3. Επίλυση προβλημάτων με μεθόδους αναζήτησης

4. Μέθοδοι πληροφορημένης και ευριστικής αναζήτησης

5. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών

6. Βασική θεωρία παιγνίων και αναζήτηση υπό αντιπαλότητα

7. Λογική, συλλογιστική και αναπαράσταση γνώσης

8. Σχεδιασμός και αλγόριθμοι σχεδιασμού

9. Πολυπρακτορικός σχεδιασμός

Εργασίες
Κάθε φοιτητής στη διάρκεια του μαθήματος οφείλει να παραδώσει: (α) δύο σειρές γραπτών ασκήσεων
και (β) μία εργασία προγραμματισμού. Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι αυστηρές και δε μπορούν να
μεταφερθούν στο Σεπτέμβριο.

Βαθμολόγηση
Γραπτές Ασκήσεις (20%), Εργασία Προγραμματισμού (30%), Τελική Γραπτή Εξέταση (50%)

Η τελική γραπτή εξέταση είναι υποχρεωτική και ο βαθμός της πρέπει να είναι τουλάχιστον η βάση (5/10)
για προβιβασμό. Η γραπτή εξέταση του Σεπτεμβρίου υποκαθιστά μόνο την τελική γραπτή εξέταση.
Οι ασκήσεις και η εργασία θα συμψηφιστούν μόνο εφόσον παραδοθούν εμπρόθεσμα στη διάρκεια του
τρέχοντος εξαμήνου.


