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Titularii de disciplinã
Conf. Dr. CZIBULA Gabriela, gabis@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa introduca studentul intr-un domeniu nou al Inteligentei Artificiale - IA  distribuita. 
Sa permita abordarea comparativa a aspectelor teoretice in IA distribuita si clasica. 
Sã prezinte domeniul Agenþilor Inteligenþi ca o arie importantã de cercetare ºi dezvoltare în Inteligenþa Artificialã. 
Sa contribuie la intelegerea necesitatii IA distribuite prin studierea unor aplicatii industriale si practice relevante.
Sa prezinte activitatile inteligente $elementare$ si cum sunt acestea realizate in sisteme multiagent prin agenti coperativi.

Conþinutul
1. Introducere  
- Inteligenþa Artificialã Distribuitã
- Conceptul de agent ºi agent inteligent
2. Agenþi Inteligenþi 
- Definiþie, proprietãþi, taxonomii
- Arhitecturi abstracte ºi concrete de agenþi inteligenþi
- Agenþi software
- Agenþi mobili, agenþi de interfaþã
- Domenii de utilizare
- Agenþi ºi Obiecte
- Agenþi ºi Sisteme Expert
- Ingineria soft a sistemelor bazate pe agenþi
3. Sisteme multiagent ºi societãþi de agenþi 
- Coordonare, cooperare, comunicare - protocoale
- Negociere
- Limbaje de comunicare între agenþi
- KQML, FIPA-ACL
4. Rezolvarea distribuitã a problemelor ºi planificarea distribuitã 
- Rezolvarea distribuitã a problemelor
- Exemple de probleme distribuite
- Tehnici de planificare
- Planificarea distribuitã
5. Algoritmi de cãutare pentru agenþi 
- Probleme distribuite de satisfacere a limitãrilor
- Algoritmul Backtracking asincron
- Probleme distribuite de cãutare a unui drum 
- Programarea dinamicã asincronã
- Algoritmul de învãþare în timp real A*
- Algoritmul de cãutare bidirecþionalã
- Algoritmul de cãutare multiagent
- Jocuri cu 2 jucãtori 
6. Aplicaþii ale agenþilor Inteligenþi ºi sistemelor multiagent 
- Agenþi Inteligenþi în afaceri electronice ºi în comerþ electronic
- Agenþi Inteligenþi în servicii bancare electronice
- Agenþi Inteligenþi în aplicaþii de Data Mining distribuit
- Agenþi Web de informaþii
- Agenþi Inteligenþi în rezolvarea de probleme ale Ingineriei Soft
- Sisteme cu furnici
7. Învãþare în sisteme multiagent 
- Tipuri de învãþare
- Învãþarea cooperativã în sistemele multiagent
- Învãþarea în echipã
- Învãþarea concurentã
- Învãþarea ºi comunicarea
- Învãþarea ºi coordonarea
- Problema credibilitãþii
- Domenii de aplicare ale învãþãrii în sistemele multiagent
8. Aplicaþii industriale ºi practice ale Inteligenþei Artificiale Distribuite 
- Unde în ciclul de viaþã al produselor sunt folosiþi agenþii
- Avantajele folosirii agenþilor
- Instrumente de dezvoltare a aplicaþiilor bazate pe agenþi
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Evaluare
Activitatea se încheie cu examen scris (nota E). De-a lungul semestrului, studenþii vor realiza douã rapoarte teoretice (notele R1, R2) ºi un proiect care sã ilustreze utilitatea folosirii agenþilor inteligenþi într-o problemã concretã (nota P). Se va þine cont de activitatea studenþilor din timpul semestrului (nota A). Nota finalã este media ponderata a celor cinci note menþionate mai sus. Nota finala = 40%E + 15%R1 + 15%R2 + 20%P + 10%A. Studenþii care vor demonstra competenþe deosebite în cercetare prin dezvoltarea proiectului spre publicarea sa vor primi un punctaj suplimentar de 10% din Nota finala. Pentru promovare, e necesar ca nota finalã care trebuie sã fie cel puþin 5. Mai multe informatii despre modul de evaluare se gasesc la http://www.cs.ubbcluj.ro/~gabis/cerinte/Req_CIA.htm. 


