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نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

دانشکده مهندسي ربق و كامپيورت

فارسی :رویکردهای هوش مصنوعی در بازیهای تعداد واحد:
نظری 3
رایانهای
نام درس
التین Artificial Intelligence Approaches :پیشنیاز :ندارد

مقطع :کارشناسی□کارشناسی ارشد دکتری

for Computer Games

شماره تلفن دفتر کار (اتاق 023-31532708 :)373
مدرس :مرتضی درّیگیو
منزلگاه اینترنتیhttp://dorrigiv.profile.semnan.ac.ir :
پست الکترونیکیdorrigiv@semnan.ac.ir :
برنامه تدریس در هفته :یکشنبهها (ساعت  15تا  - 17مجازی) و دوشنبهها (ساعت  15تا  - 16مجازی)
اهداف درس :در این درس ،دانشجو با رویکردهای اصلی موجود در هوش مصنوعی بازیهای رایانهای آشنا میشود .در واقع این درس به عنوان
مقدمه ای بر هوش مصنوعی بازی حساب خواهد آمد .توقع می رود پس از پایان این درس ،دانشجو دیدی کلی نسبت به تفاوتهای هوش
مصنوعی بازی با هوش مصنوعی سنتی و رویکردهای اصلی هوش مصنوعی پیدا کند.

زمان امتحان :پایانترم ( 6تیر  – 1399ساعت  15تا )16/30
نحوه ارزشیابی
درصد نمره
فرمول محاسبه نمره

کار تحقیقی اول
( )𝑅1
15

کار تحقیقی دوم
( )𝑅2
15

کار تحقیقی سوم
( )𝑅3
15

پیادهسازی ( 𝐼)

ترجمه (𝑇)

امتحان پایانترم ( 𝐸)

20

15

20

𝐺 = (𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝐼 + 𝑇 + 𝐸)⁄5

 -1تحویل به موقع کارهای تحقیقی درس الزامی است.
•

•

قوانین درس

منابع و مآخذ درس

تاریخ تحویل کارهای تحقیقی در فروردین ،اردیبهشت و خرداد سال  1400خواهد بود.
مستندات هر کار تحقیقی در سامانه امید بارگذاری شده و در کالس درس طبق زمانبندی ارائه خواهد شد.

 -2تاالر گفتگوی درس در سامانه امید برای تمام پرسش و پاسخها در نظر گرفته شده است ،بنابراین لطفاً همواره
این بخش را پیگیری کنید.
 -3پیادهسازی یکی از کارهای تحقیقی ارائه شده الزامی بوده و در جلسهای جدای از ارائه اصلی تحویل خواهد شد.
 -4ترجمه بخشی از دو فصل اول مرجع اصلی درس در دو مرحله (فروردین و خرداد  )1400تحویل خواهد شد.
مراجع اصلی:
”Georgios N. Yannakakis and Julian Togelius, “Artificial Intelligence and Games,
Springer, 2018.

مراجع دیگر :به بخش منابع درسی در سامانه امید مراجعه شود.

نیمسالهای ارائه درس
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صفحه گروه درس

در سامانه امید

بودجهبندی درس
شماره هفته آموزشی

مبحث

1
2
3
4
5
6
7

مباحث مقدماتی
روشهای هوش مصنوعی در بازی
روشهای هوش مصنوعی در بازی
روشهای هوش مصنوعی در بازی
انجام بازی
انجام بازی
انجام بازی

8

تولید محتوا

9

تولید محتوا

10

تولید محتوا

11

مدلسازی بازیکنها

12

مدلسازی بازیکنها

13

مدلسازی بازیکنها

14
15
16

دورنمای هوش مصنوعی بازی
مرزهای تحقیقاتی هوش مصنوعی بازی
مرزهای تحقیقاتی هوش مصنوعی بازی

توضیحات

