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Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των βασικών εννοιών, μεθόδων,
εργαλείων και εφαρμογών των Ευφυών Συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην αναπαράσταση γνώσης, στην μάθηση και στην λήψη αποφάσεων.
Οι ιδέες και οι αρχές του μαθήματος βασίζονται στις περιοχές της
υπολογιστικής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και της μαθηματικής
βελτιστοποίησης. Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

Διαλέξεις /
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ώρα
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την εβδομάδα

1) Να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές των μοντέλων αναπαράστασης
γνώσης και συλλογιστικής.
2) Να επεξηγηθούν οι τεχνικές και τα εργαλεία για τις κύριες κατηγορίες
μηχανικής μάθησης όπως είναι η επιβλεπόμενη, η μη επιβλεπόμενη, και η
ενισχυτική μάθηση.
3) Να μελετηθούν διάφορες τεχνικές για την λήψη αποδοτικών αποφάσεων με
χρήση μαθηματικού προγραμματισμού και τεχνικών βελτιστοποίησης που
βασίζονται σε βιολογικά συστήματα.
4) Να επιδειχθεί η αποδοτικότητα των διαφόρων αλγοριθμικών μοντέλων που
θα μελετηθούν για την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.
Το μάθημα απαιτεί καλή γνώση προγραμματισμού και πολύ καλό μαθηματικό
υπόβαθρο.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα





Προαπαιτούμενα

Αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση βασικών μεθόδων
βελτιστοποίησης και μηχανικής μάθησης και μοντέλων αναπαράστασης
γνώσης.
Ικανότητα να αξιολογηθεί η επίδοση διαφόρων αλγορίθμων για την
επίλυση πρακτικών προβλημάτων μηχανικής μάθησης.
Ικανότητα μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης.
Απαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Σε αυτό το μάθημα θα μελετηθούν οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι και τα
εργαλεία για την ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων. Τα θέματα προς μελέτη
περιλαμβάνουν: τις βασικές αρχές της μαθηματικής βελτιστοποίησης, την
επιβλεπόμενη μάθηση (νευρωνικά δίκτυα, ακτινικά δίκτυα, μηχανές
διανυσμάτων υποστήριξης, δένδρα αποφάσεων), μάθηση χωρίς επίβλεψη
(ομαδοποίηση, μείωση διάστασης), ενισχυτική μάθηση, αλγόριθμοι επίλυσης
προβλημάτων βασισμένων σε βιολογικά συστήματα (γενετικοί αλγόριθμοι,
βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων, βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών),
και τεχνικές αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής. Το MATLAB θα
χρησιμοποιηθεί ως η κύρια προγραμματιστική πλατφόρμα.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
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