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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Trí tuệ nhân tạo
Mã học phần: ARIN330585
2. Tên Tiếng Anh: Artificial Intelligence
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Trần Công Tú
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Trần Tiến Đức, ThS. Từ Tuyết Hồng
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, Toán rời rạc & Lý thuyết đồ
thị, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về các phương pháp giải quyết
vấn đề bằng tìm kiếm (mù, kinh nghiệm, tối ưu, có đối thủ). Cung cấp cho người học các
kiến thức cơ bản về kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận, mạng ngữ nghĩa, hệ chuyên
gia, học máy cũng như kỹ thuật và kỹ năng lập trình các ứng dụng thông minh. Ngoài ra
môn học này còn cung cấp sự hiểu biết về các lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
Mục tiêu
(Goals)

Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)

Chuẩn đầu ra
CTĐT

G1

Sự hiểu biết về các lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

1.2, 2.1

G2

Các kiến thức cơ bản về các phương pháp giải quyết vấn đề bằng
tìm kiếm (mù, kinh nghiệm, tối ưu, có đối thủ).

1.2

G3

Các kiến thức cơ bản về kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận,
mạng ngữ nghĩa, hệ chuyên gia, học máy.

2.1, 2.3, 2.4,
2.5, 4.3

G4

Các kỹ thuật và kỹ năng lập trình các ứng dụng thông minh.

2.4, 2.5
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8. Chuẩn đầu ra của học phần
Mục
tiêu

Chuẩn
đầu ra
HP

G1

G1.1

Trình bày được lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo, các hướng
nghiên cứu và ứng dụng, các thành tựu nổi bậc cho tới nay.

G2.1

Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp giải
quyết vấn đề bằng tìm kiếm và kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận.

G2.2

Tư duy một cách khoa học khi tìm kiếm phương pháp giải quyết một
vấn đề thực tiễn.

G3.1

Hiểu được bản chất của một số hành vi thông minh trên máy tính.

G4.1

Hiểu và cài đặt được một số trò chơi (người chơi với máy) đơn
giản.

G4.2

Vận dụng được các kiến thức về trí tuệ nhân tạo vào cài đặt các
chương trình máy tính có thể thực hiện hành vi thông minh.

G2

G3

Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)

G4

9.

Chuẩn
đầu ra
CDIO
1.2.1
1.2.2
1.2.1
1.2.2
1.2.1
1.2.2
1.3.1
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5.1
2.5.4
3.1.1
3.2.1
2.5.1
2.5.4
3.1.1
3.2.1

Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
+ Dương Minh Trí, Trí tuệ nhân tạo, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third
Edition, 2009.
-

Sách (TLTK) tham khảo:

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc
+ Baïch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp öùng duïng,
Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyeãn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát vaán ñeà vaø xöû lyù
tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
10. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
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Hình
thức
KT

Nội dung

Thời điểm

Công cụ
KT

Chuẩn
đầu ra
KT

Bài tập

Tỉ lệ
(%)
20

BT#1 Nhóm bài tập về tìm kiếm

Nhóm bài tập về biểu diễn tri thức và lập
BT#2
luận

BT#3 Nhóm bài tập chương trình trên máy

Tuần 5

Bài tập về
nhà

G2.1
G2.2
G3.1

5

Tuần 13

Bài tập về
nhà

G2.1
G2.2
G3.1

5

Tuần 14

Bài tập về
nhà

G1.1
G4.1
G4.2

10

Kiểm tra trên lớp
KT#1 Bài tập về tìm kiếm

KT#2 Bài tập về biểu diễn tri thức và lập luận

30
Tuần 6

Kiểm tra
trên giấy tại
lớp

G2.1
G2.2
G3.1

15

Tuần 14

Kiểm tra
trên giấy tại
lớp

G2.1
G2.2
G3.1

15

Thi cuối kỳ

50

- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu
ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 75 phút.
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Thi trên giấy

G2.1
G2.2
G3.1

11. Nội dung chi tiết học phần:
Tuần

Nội dung

Chuẩn
đầu ra
học phần

Chương 0: Tổng quan (3/0/6)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp
 Giới thiệu về môn học, hướng dẫn cách học, tài liệu tham khảo, nguyên
tắc làm việc. Sử dụng bài giảng PowerPoint.
- Tổng quan về trí tuệ nhân tạo, lịch sử phát triển, các hướng nghiên cứu
và ứng dụng, các thành tựu nổi bậc cho tới nay.
 Giới thiệu một trò chơi suy luận (sử dụng bảng phương án)
1

G1.1

Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Cài đặt trò chơi đã giới thiệu trên lớp.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)

G4.1

Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø
xuaát baûn Giaùo duïc
Chương 1: Các chiến lược tìm kiếm mù (6/0/12)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD chính trên lớp
 Khái niệm không gian trạng thái
 Tìm kiếm theo chiều rộng
 Tìm kiếm theo chiều sâu
2-3

G2.1

 Quy vấn đề về các vấn đề nhỏ

G2.2

 Biểu diễn trên đồ thị và hoặc
 Bài tập chương 1.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
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Các nội dung cần tự học chính:
+ Cài đặt các thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng, tìm kiếm theo chiều sâu
(khuyến khích nghiên cứu cách cải tiến các thuật toán này).
+ Làm thêm 10 bài tập chương 1.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G2.1
G2.2

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 2: Các chiến lược tìm kiếm theo kinh nghiệm (3/0/6)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp
 Haøm ñaùnh giaù vaø tìm kieám kinh nghieäm
 Haøm ñaùnh giaù
 Tìm kieám kinh nghieäm

G2.1

 Tìm kieám toát nhaát ñaàu tieân

G2.2

 Tìm kieám leo ñoài
 Bài tập chương 2.
Tóm tắt các PPGD chính:
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 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cài đặt các thuật toán tìm kiếm tốt nhất đầu tiên, tìm kiếm leo đồi
(khuyến khích nghiên cứu cách cải tiến các thuật toán này).
+ Làm 10 bài tập chương 2.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.
+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
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G2.1
G2.2

baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 3: Các chiến lược tìm kiếm tối ưu (3/0/6)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp
 Tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát
o Thuaät toaùn A*
o Thuaät toaùn tìm kieám nhaùnh vaø caän
 Tìm ñoái töôïng toát nhaát

G2.1

o Tìm kieám leo ñoài

G2.2

o Tìm kieám moâ phoûng luyeän kim
 Bài tập chương 3.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
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B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán A*.
+ Cài đặt các thuật toán A*, nhánh cận, mô phỏng luyện kim.
+ Làm 10 bài tập chương 3.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G2.1
G2.2

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 4: Tìm kiếm có đối thủ (3/0/6)
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A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp
 Vaán ñeà chôi côø

G2.1
G2.2
G3.1
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 Caây troø chôi vaø haøm ñaùnh giaù
o Caây troø chôi
o Haøm ñaùnh giaù
 Chieán löôïc minimax
 Phöông phaùp caét cuït alpha - beta
 Bài tập chương 4.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Viết một chương trình game đơn giản có áp dụng phương pháp cắt cụt
alpha – beta (dotgame, caro...)
+ Làm 10 bài tập chương 4.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)

G2.1

+ Giáo trình của Dương Minh Trí

G2.2

+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G3.1

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc

G4.2

G4.1

+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 5: Logic và mệnh đề (6/0/12)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD chính trên lớp
 Ngoân ngöõ bieåu dieãn tri thöùc
 Cuù phaùp vaø ngöõ nghóa cuûa logic meänh ñeà
o Cuù phaùp
7-8

G2.1

o Ngöõ nghóa

G2.2

 Daïng chuaån taéc
o Söï töông ñöông cuûa caùc coâng thöùc
o Daïng chuaån hoäi
o Caùc caâu Horn
 Luaät suy dieãn
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 Luaät phaân giaûi. Thuû tuïc chöùng minh baùc boû baèng luaät phaân giaûi
o Luaät phaân giaûi
o Phöông phaùp chöùng minh baùc boû
o Thuû tuïc chöùng minh baùc boû baèng luaät phaân giaûi
 Caùc chieán löôïc phaân giaûi
o Ñoà thò phaân giaûi vaø caây chöùng minh
o Chieán löôïc phaân giaûi theo beà roäng
 Chieán löôïc phaân giaûi söû duïng taäp hoã trôï
 Bài tập chương 5.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cài đặt chương trình chứng minh một suy luận toán học đơn giản đã
được chuẩn hóa là đúng hay sai.
+ Làm 10 bài tập chương 5.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G2.1
G2.2

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 6: Logic vị từ (6/0/12)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD chính trên lớp
 Cuù phaùp vaø ngöõ nghóa cuûa logic vò töø
9-10

o Cuù phaùp
G2.1

o Ngöõ nghóa

G2.2

 Chuaån hoùa caùc coâng thöùc
o Caùc coâng thöùc töông ñöông
o Chuaån hoùa coâng thöùc
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 Caùc luaät suy dieãn
 Thuaät toaùn hôïp nhaát
o Hôïp nhaát töû toång quaùt
o Thuaät toaùn hôïp nhaát
 Thuû tuïc chöùng minh baùc boû baèng luaät phaân giaûi
 Xaây döïng cô sôû tri thöùc
 Bài tập chương 6.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cài đặt chương trình chứng minh một suy luận toán học (có các lượng từ
phổ dụng và tồn tại) đã được chuẩn hóa là đúng hay sai.
+ Làm 10 bài tập chương 6.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.
+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc

G2.1
G2.2

+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 7: Biểu diễn tri thức và lập luận dựa trên luật (6/0/12)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD chính trên lớp
 Bieåu dieãn tri thöùc bôûi caùc luaät neáu - thì
 Laäp luaän tieán vaø laäp luaän luøi trong caùc heä döïa treân luaät
11-12

o Laäp luaän tieán

G2.1
G2.2

o Laäp luaän luøi
o Laäp luaän luøi nhö tìm kieám treân ñoà thò vaø/hoaëc
 Thuû tuïc laäp luaän tieán
o Thuû tuïc For_chain
o Heä haønh ñoäng döïa treân luaät
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 Thuû tuïc laäp luaän luøi
 Bieåu dieãn tri thöùc khoâng chaéc chaén
o Nhaân toá chaéc chaén
o Lan truyeàn nhaân toá chaéc chaén ñoái vôùi luaät coù giaû thieát ñôn
o Lan truyeàn nhaân toá chaéc chaén ñoái vôùi luaät coù nhieàu giaû thieát ñôn
o Lan truyeàn nhaân toá chaéc chaén ñoái vôùi luaät coù cuøng keát luaän
o Lan truyeàn nhaân toá chaéc chaén ñoái vôùi luaät phöùc hôïp
 Ví duï veà nhaân toá chaéc chaén
 Bài tập chương 7.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
Các nội dung cần tự học chính
+ Viết chương trình chứng minh sự tồn tại của một công thức từ tập tiền
đề cho trước
+ Làm 10 bài tập chương 7.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.
+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc

G2.1
G2.2

+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 8: Mạng ngữ nghĩa và hệ khung (3/0/6)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp
 Ngoân ngöõ moâ taû khaùi nieäm
13

 Maïng ngöõ nghóa

G2.1

o Giôùi thieäu

G2.2

o Cô cheá suy dieãn

G3.1

 Heä khung
o Giôùi thieäu
10

o Cô cheá suy dieãn
 Bài tập chương 8.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cài đặt chương trình ứng dụng mạng ngữ nghĩa vào bài toán giải tam
giác.
+ Làm 10 bài tập chương 8.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí

G2.1

+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G2.2

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
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Chương 9: Giới thiệu về hệ chuyên gia (3/0/6)
A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
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G3.1

Nội dung GD chính trên lớp
 Giôùi thieäu

G2.1

 Lyù do xaây döïng heä chuyeân gia

G2.2

 Caáu truùc heä chuyeân gia

G3.1

 Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa heä chuyeân gia

G4.2

 Caùc nhaân toá trong moät döï aùn heä chuyeân gia
 Khaûo saùt heä chuyeân gia MYCIN
o Giôùi thieäu
o Caùc ñaëc ñieåm chính
o Moät phieân laøm vieäc cuûa MYCIN
 Bài tập chương 9.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint

B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Xây dựng một hệ chuyên gia đơn giản
+ Làm 10 bài tập chương 9.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)
+ Giáo trình của Dương Minh Trí
+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.
+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989

G2.1
G2.2
G3.1
G4.2

+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
Chương 10: Máy học (3/0/6)
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A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD chính trên lớp

G2.1
G2.2

 Giôùi thieäu veà maùy hoïc

G3.1

 Hoïc baèng caùch xaây döïng caây ñònh danh

G4.2
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o Moâ taû ví duï
o Ñaâm choài
o Phöông aùn choïn thuoäc tính phaân hoaïch
o Phaùt sinh taäp luaät
o Toái öu taäp luaät
 Bài tập chương 10.
Tóm tắt các PPGD chính:
 Thuyết trình
 Trình chiếu Powerpoint
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Các nội dung cần tự học chính
+ Cài đặt một chương trình phát sinh tập luật đơn giản từ những dữ liệu
huấn luyện cho trước.
+ Làm 10 bài tập chương 10.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 10
nêu trên)

G2.1

+ Giáo trình của Dương Minh Trí

G2.2

+ Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern
Approach, Third Edition, 2009.

G3.1
G4.2

+ Hoaøng Kieám, Giaûi moät baøi toaùn treân maùy tính nhö theá naøo? Nhaø xuaát
baûn Giaùo duïc
+ Bạch Höng Khang vaø Hoaøng Kieám, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông
phaùp öùng duïng, Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät, 1989
+ Nguyễn Thanh Thuûy, Trí tueä nhaân taïo: Caùc phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà vaø xöû lyù tri thöùc, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1996
12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có
sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và
cuối kỳ.
13.
14.

Ngày phê duyệt lần đầu:
Cấp phê duyệt:
Trưởng khoa

15.

Trưởng BM

Nhóm biên soạn

Tiến trình cập nhật ĐCCT

Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm
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<người cập nhật ký
và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

14

