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[GICC03] ADIMEN ARTIFIZIALA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa SOFTWAREAREN, INFORAMZIO SIST. ETS
SIST.INTELIGENTEEN INGE.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 4,17 Orduak guztira 75,13 irakastordu + 74,87 irak. gabeko ordu = 150
ordu guztira

IRAKASLEAK
 IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO

 BASAGOITI ASTIGARRAGA, ROSARIO MARIA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

PROGRAMAZIO AURRERATUA
Ezagutzak

Programazio jakintzak

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I304 - Segurtasun Eta Adimen Artifizialeko arazoei erantzuteko algoritmoak eta protokoloak aplikatzea pertsonen
integritatea bermatzeko

3,64

G2I310 - Arazo informatikoak autonomia maila handiarekin konpontzea, alternatibak proposatzea, konponbiderik egokiena
hautatu eta justifikatzea, taldean lan egitea, eginkizunak gidatzea eta irtenbideak komunikatzeaz

0,4

G2I306 - Liburutegiak, APIak, frameworkak eta tresnak erabiltzea aplikazioen garapena errazteko eta sistematizatzeko, sare
sozialak eta komunikazioak sustatzeko

1,32

G2I309 - Proiektu informatikoak planifikatu, antolatu eta zuzentzea, arazoak aurreikusiz eta bezeroekin eta proiektuaren
garapenen inplikatutako departamentu funtzionalekin harreman positiboak mantenduz

0,56

  
Guztira: 5,92

IKASTE-EMAITZAK

  RGI341  Agente adimendunen teoria ulertzea; Bilaketa eta ikaskuntza algoritmoak aplikatzea;

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 43 h. 19 h. 62 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 10 h. 19 h. 29 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
idatzizko azterketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 53 h.
IG - Irak. gabekoak: 38 h.
OG - Orduak guztira: 91 h.

 

  RGI361  Bildumen framework bat erabiltzea jokoen teoriari eta bilaketa algoritmoei lotutako aplikazioetarako

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 20 h. 20 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 13,5 h. 13,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%70

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
idatzizko azterketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
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IG - Irak. gabekoak: 13,5 h.
OG - Orduak guztira: 33,5 h.

 

  RGI391  Arazoa nahiz premia aztertzen du, eta proiektuaren helburuak zehazteko, helburuon lorpena ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 6,37 h. 6,37 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 6,37 h.
OG - Orduak guztira: 6,37 h.

 

  RGI392  Proiektua antolatzeko, rol eta funtzio tekniko garrantzitsuenak identifikatzen ditu, eta lortutako lankidetza maila
ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,25 h. 4,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,25 h.
OG - Orduak guztira: 4,25 h.

 

  RGI393  Lantaldean ondo integratzen da, benetako testuinguruetan parte hartuz eta kolaboratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,25 h. 4,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,25 h.
OG - Orduak guztira: 4,25 h.

 

  RGI3011  Proposatutako soluzioaren euskarri gisa, denetariko informazio iturri fidagarriak erabiltzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2,13 h. 2,13 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:
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aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2,13 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 2,13 h.

 

  RGI3012  Eskuratutako informazioa modu kritikoan aztertzen eta ebaluatzen du eta hortik abiatuz informazio propioa sortzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,25 h. 4,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,25 h.
OG - Orduak guztira: 4,25 h.

 

  RGI3013  Benetako ingurune bateko arazoak ebazteko orduan, iniziatiba, autonomia eta gaitasun teknikoa duela erakusten du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4,25 h. 4,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,25 h.
OG - Orduak guztira: 4,25 h.

 

EDUKIAK

1.- Agente inteligenteen teoria. 2.- Ikasketa automatikorako metodoak3.- Bilaketa automatikorako teknikak
4.- Jokoen teoria5.- Perzepzio teknikak.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma
Laborategiko praktikak burutzea

Bibliografia
Artificial intelligence: A modern approach (Russell & Norvig)
Machine Learrning (Tom Mitchell)
Data Mining (Ian Witten) Powered by
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