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Εαρινό εξάμηνο Περιγραφή Μαθήματος Ακαδ. έτος 2006–2007

Διαλέξεις: Πέμπτη, 3μμ–6μμ, Αίθουσα Β1.101 [Β1.007]
Εργαστήριο: Παρασκευή, 11πμ–2μμ, Intelligence Lab (δίπλα στο μηχανογραφικό)

Διδάσκων: Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Επικοινωνία: Ε5.001, 28210-37244, lagoudakis at intelligence tuc gr

Βοηθοί: Μάρκος Μπερβανάκης και Ιωάννης Βαρελάς
Επικοινωνία: Ε5.012, 28210-37231, mmpervanakis at intelligence tuc gr

Ε5.026, 28210-37414, varelas at intelligence tuc gr

Ιστοσελίδα: http://www.intelligence.tuc.gr/~robots
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: robots at intelligence tuc gr
Λίστα: robots-list at intelligence tuc gr

Σύγγραμμα: Stuart Russell και Peter Norvig
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005.

Σκοπός του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σ΄ ένα μοντέλο προγραμματισμού που ξεφεύγει
από το συμβατικό μοντέλο της παραγωγής εξόδου για κάποιο είσοδο και επικεντρώνεται στη συνεχή
και αυτόνομη αλληλεπίδραση μιας οντότητας υλικού και λογισμικού (πράκτορας) με το περιβάλλον. Τα
εργαλεία και οι τεχνικές που θα διδαχθούν αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες εξελίξεις στους χώρους της
Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Ρομποτικής και βρίσκουν εφαρμογή σε πληθώρα
προβλημάτων. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά τα ρομποτικά τετράποδα SONY AIBO, να τα προγραμματίσουν και να επιτύχουν την επίδειξη
κάποιας μη τετριμμένης, ευφυούς συμπεριφοράς.

Διαδικαστικά
Το μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση βασικών μαθηματικών (πιθανότητες και γραμμική άλ-
γεβρα), σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων, διαδικαστικού και οντοκεντρικού προγραμματισμού (C,
C++, Java), καθώς και προγραμματισμό συστήματος (Linux, scripts, threads, cross-compiling). Η πα-
ρακολούθηση και εκπόνηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Παρακαλούνται όσοι δεν εκπληρούν
τις παραπάνω προϋποθέσεις να μην εγγραφούν στο μάθημα, διότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των
ατόμων που μπορούν να υποστηριχθούν εργαστηριακά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του μαθήματος
θα έχουν μία επιπλέον εβδομαδιαία συνάντηση, όπου θα μελετούν, θα συζητούν και θα παρουσιάζουν πρό-
σφατες σχετικές δημοσιεύσεις. Ο τίτλος «Υπολογισμός με Πράκτορες στο Διαδίκτυο» στο πρόγραμμα
χρησιμοποιείται δανεικά έως ότου προστεθεί το νέο αυτό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.

Διδακτέα ΄Υλη

1. Ευφυείς ρομποτικοί πράκτορες και περιβάλλοντα

2. Αντίληψη και Ενέργεια (αισθητήρες και επενεργητές)

3. Πιθανοτικός συλλογισμός και λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα

4. Ρομποτική πλοήγηση (σχεδιασμός διαδρομής, εντοπισμός, χαρτογράφηση)

5. Ενισχυτική μάθηση (αλγόριθμοι και εφαρμογές)

6. Συντονισμός και μάθηση σε πολυπρακτορικά συστήματα

Βαθμολόγηση
Εργαστηριακές Ασκήσεις και Εργασία (60%), Τελική Γραπτή Εξέταση (40%)

Τα εργαστήρια, η εργασία και η τελική γραπτή εξέταση είναι υποχρεωτικά και ο βαθμός πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30% στο κάθε ένα. Η γραπτή εξέταση του Σεπτεμβρίου και η εμβόλιμη εξέταση του Ιανου-
αρίου αναπληρώνουν μόνο την τελική γραπτή εξέταση. Τα εργαστήρια θα συμψηφιστούν μόνο εφόσον
διεκπεραιωθούν εμπρόθεσμα στη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.


