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2. MỤC TIÊU MÔN HỌC
• Trang bị cho sinh viên các kiến thức:

-

Kiến thức cơ bản về công nghệ tri thức và máy học gồm các khái niệm và các vấn đề.

-

Giới thiệu các ứng dụng của công nghệ tri thức và máy học.

-

Giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật cơ bản.
• Trang bị cho sinh viên các kỹ năng:

-

Ứng dụng làm việc nhóm để nghiên cứu, thảo luận về một số chủ đề.

-

Biết cách trình bày và thảo luận về một số vấn đề kỹ thuật và ứng dụng.

-

Vận dụng kiến thức trong các áp dụng cụ thể.
• Sinh viên sẽ rèn luyện được các thái độ:

-

Tổ chức lớp học có kỷ luật.

-

Phản hồi được cảm nhận của bản thân về môn học.

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ tri thức và máy học.. Nội dung chính
gồm:
-

Khái niệm về công nghệ tri thức và các vấn đề, các ứng dụng của công nghệ tri thức.

-

Một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật cơ bản của công nghệ tri thức.

-

Khái niệm về máy học và các vấn đề, các ứng dụng của công nghệ tri thức.

-

Một số vấn đề, phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong máy học.

-

Nghiên cứu một số case study.

Đối với hệ Cử nhân tài năng:
- Các kiến thức về môn học sẽ được cập nhật những kiến thức chuyên sâu hơn, đặc biệt
là ở các nội dung:
+ Trong nội dung về công nghệ tri thức: trình bày một số phương pháp suy luận trên
máy tính mang tính chất chuyên sâu như: suy diễn tương tự (analogical reasoning), Lập luận
tình theo tình huống (Case based reasoning), suy diễn kết hợp với các heuristic
+ Trong nội dung về Máy học: trình bày phương pháp học dựa trên mạng neural,
đồng thời hướng dẫn sinh viên cài đặt các thuật toán học cơ bản trên mạng neural.
Bài tập mang tính nâng cao hơn và cần phải chủ động tự học một số kiến thức để có thể giải
quyết được các bài tập.
4. CHUẨN ĐẦU RA
Mã số

Chuẩn đầu ra của môn học

[1] Kiến thức
L1.

Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan tới kiến thức về chuyên ngành
Công nghệ tri thức và Máy học

L2.

Nắm được các kỹ thuật cơ bản trong Công nghệ tri thức và Máy học

L3.

Biết được tổng quan về Công nghệ tri thức và Máy học

[2] Kỹ năng
L4.

Có khả năng đánh giá so sánh các hệ cơ sở tri thức và các phương pháp máy học

L5.

Có khả năng phân tích được điểm mạnh yếu của các hệ cơ sở tri thức và các
phương pháp máy học

L6.

Có khả năng thiết kế được một hệ cơ sở tri thức và các ứng dụng máy học

L7.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

[3] Thái độ
L8.

Có thái độ, quan điểm và nhận thức đúng đắn về môn học

5. NỘI DUNG CHI TIẾT
Nội dung

Tuần/
Thời
lượng

Chương 1 : Tổng quan về công nghệ tri thức
1.1 Khái niệm tri thức, công nghệ tri thức

Ghi chú/Mô tả
hoạt động

Chuẩn
đầu ra

Giảng dạy lý
thuyết

L1,L2,
L3,L4,
L8

Giảng dạy, bài
tập

L1,L2,
L3,L4,
L5,L8

Giảng dạy, bài
tập

L1,L2,
L3,L4,
L8

Giảng dạy, bài

L1,L2,

1.2 Các giai đoạn kỹ thuật của công nghệ tri thức
1.3 Giới thiệu về hệ cơ sở tri thức và hệ chuyên gia
1.4 Giới thiệu các ứng dụng của công nghệ tri thức
Chương 2 : Phương pháp và kỹ thuật cơ bản
trong công nghệ tri thức
2.1 Các vấn đề đặt ra trong công nghệ tri thức
2.2 Phương pháp biểu diễn tri thức và tổ chức cơ sở tri
thức

2.3 Xử lý tri thức và suy luận trên máy tính
2.4 Case study
Chương 3 : Tổng quan về máy học
3.1 Khái niệm máy học
3.2

Phân loại các phương pháp máy học

3.2.1 Học có giám sát
3.2.2 Học không giám sát
3.3 Ứng dụng của máy học
Chương 4 : Các phương pháp máy học

4.1

tập, báo cáo

Mô hình nhất quán

4.1.1 Định nghĩa
4.1.2 Các khuyết điểm của mô hình
4.1.3 Toán học của mô hình nhất quán
4.1.4 Ứng dụng giải quyết bài toán Bool
Conjunction
4.2

Học bằng cây định danh

4.2.1 Đâm chồi
4.2.2 Phương án chọn thuộc tính phân hoạch
4.2.2.1 Quinlann
4.2.2.2 Độ đo hỗn loạn
4.2.3 Phát sinh tập luật
4.2.4 Tối ưu tập luật
4.2.4.1 Loại bỏ mệnh đề thừa
4.2.4.2 Xây dựng mệnh đề mặc định
4.3

Mạng Neural

4.3.1 Giới thiệu về mạng neural
4.3.2 Các thành phần của mạng neural
4.3.3 Mạng truyền thẳng và thuật toán lan
truyền ngược
4.3.4 Ứng dụng của mạng neural
6. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
-

Hình thức chung: dạy học một cách chủ động.

-

Tùy theo từng nội dung sẽ có phương pháp dạy phù hợp.
7. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Hình thức
Tỷ lệ %
Thi lý thuyết giữa kỳ
Đồ án
Thi lý thuyết cuối kỳ

Đánh giá so với
chuẩn đầu ra

20
20
60
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