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  12 تشريحي      20  تستي: داد سوالتع  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0ت دو بخشي هر بخش  نمره و در سواال1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحي
  .پاسخ دهد 7 سوال زير به دلخواه به 12از دانشجو بايد 

 :قسمت الف  .1

  .اسخ دادن به موقعيت هاي از قبل تعريف نشده با انعطاف خيلي باالپ_ 
  .معني دادن به پيامهاي مبهم يا نادرست_ 
  .اي يك موقعيتاختصاص دادن اعتبار نسبي به عناصر بر_ 
  .پيدا كردن شباهت ها ولو اينكه موقعيتها متفاوت باشند_ 
  .درك تمايز بين موقعيتها ولو اينكه شباهت هاي بسياري بين آنها وجود داشته باشد_ 

  :          قسمت ب   

  توليد و درك گفتار_        

  تشخيص الگو _        

  ميكيحركت در يك فضاي پر از مانع ديناغ_        

   اثبات قضيه رياضي_        

  ستداللا_        

  :قسمت الف .  2        

در كنار هم و در اتاقي جدا از انسان سوم كه آنرا محقق مي نامد  تقليد ناميده ماشين و انسان را ياين تست كه تورينگ آنرا باز

دام موجوديت واقعا ماشين است و تنها با استفاده از يك  محقق قادر نيست با هيچكدام از آن دو صحبت كند و نمي داند ك.قرار داد

از محقق خواسته شده از طريق ترمينال متني سواالتي براي هر دو مطرح كند و بر . ترمينال متني ميتواند با آنها ارتباط برقرار كند

 را از انسان تشخيص دهد آنگاه اگر محقق نتواند ماشين. اساس جوابهايي كه درياقت كردهخ كامپيوتر را از انسان تشخيص دهد

  .تورينگ استدالل مي كند كه ماشين مي تواند هوشمند در نظر گرقته شود

  :             قسمت ب 

  رفتار يك موجود هوشمند شناخته شده در پاسخ به يك مجموعه از(اين تست يك مفهوم معقول از هوش به ما مي دهد _          



 

 

  12 تشريحي      20  تستي: والتعداد س  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0 بخشي هر بخش  نمره و در سواالت دو1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

اين تست يك استاندارد براي معين كردن هوش ارائه ميدهد كه از بحث هاي غير اجتناب روي طبيعت درستي اش پرهيز  ).سواالت

  .ميكند

در همه حال كامپيوتر از .نع ميكنداين تست ما را از منحرف شدن از مسير اصلي با سواالت گيج كننده و غير پاسخگويي م_        

  .شين واقعا از اعمالش آگاه استپردازشهاي داخلي مناسب استفاده ميكند و به هر حال ما

اين تست با وادار كردن محقق تنها با تمركز كردن روي محتواي پاسخ سواالت هر محرك تشخيصي را كه قابليت تشخيص _        

  .كندموجود زنده را فراهم ميكند حذف مي

  :قسمت الف   . 4      

                    

   مطالب نوشتاري_       

   افراد خبره_      

  . مثال ها _      

  :           قسمت ب 

  قوانين علمي_       

   تجربه_      

  الگوها_       

      4 .  

اين ايده بر اين اصل استوار است . ايش دانش هستند  شبكه هاي معنايي،جايگزيني براي منطق گزاره به عنوان يك شكل و فرم از نم

  نشان دهنده روابط  يالهايي كهكه ما مي توانيم دانش خود را درباره موجودات هستي در يك گراف با گره هايي كه بيانگر اشيا و

 



 

 

  12تشريحي      20  تستي: تعداد سوال  هوش مصنوعي  :ام درسن

  86- 87 نيمسال اول :زمان امتحان           -علوم كامپيوتر -مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0 نمره و در سواالت دو بخشي هر بخش 1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

  :بعضي از اصول شبكه هاي معنايي به شرح ذيل هستند .يا هستند، بگنجانيم  بين اين اش

  .شبكه هاي معنايي روابط بين اشيائي را كه در گره ها قرار دارد وصف و تشريح مي كنند_        

  .گره ها دايره هاي نامگذاري شده هستند_        

  .ن دواير وصل هستند نمايش داده شده اندارتباطات بين گره ها به وسيله يالهايي كه به اي_        

  .يك شبكه معنايي ميتواند براي توليد ساختارها و اشياءاستفاده شده باشد_        

  .يك شبكه معنايي مي تواند براي توليد قواعد يك پايگاه دانش استفاده شده باشد_        

      5 .  

هم چنين . قعيتهاي صفحه شطرنج را به يك عدد كيفيتي تغيير مي دهد. مورد مفرض كنيد ما يك آناليزور داريم كه تمام قضاوتها در

  فرد و اعداد منفي براي حريف او هستند درجه حمايت به ارزش واقعي عددكفرض كنيد كه اعداد مثبت نشان دهنده حمايت از ي

  . بستگي دارد

عداد حركات است كه امتيازات ارزيابي آماري را پيدا كند در پايان ت. ناميده مي شود» ارزيابي آماري«پروسه تعيين كيفيت عدد 

  .كه بوسيله آناليزورهاي موقعيت كه ارزيابي كنندگان آماري ناميدهمي شوند فراهم شده است

در سطح مياني در درخت، ارزشها در . اميد بازيكن براي اعداد مثبت بازيكن بيشتر و حريف او بازيكن كمتر ناميده مي شود

 اين. ارزش يك وضعيت غير پاياني بوسيله برگشت دوباره از مراحل پاياني محاسبه شده است. ني داده شده اندوضعيت پايا

روش كه به وسيله اطالعات امتياز دهندگي شما را از درخت بازي مي گذراند رويه ميني مكس ناميده مي شود از وقتي كه 

  .يينتر استامتياز در هر گره حداقل يا حداكثر از امتيازات آني پا

      6 .  

  :رويه جستجوي تپه نوردي 



 

 

  12 تشريحي      20  تستي: تعداد سوال  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0 نمره و در سواالت دو بخشي هر بخش 1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

    يكي از عناصر صف شامل گره ريشهاز_        

اگر  )a :ن كن كه آيا اولين عنصر در صف گره هدف است بدست مي آيد تعييتا زماني كه صف هست خالي يا هدف_         

  . اولين عنصر گره هدف است كاري انجام نده

b (گره را اگر وجود دارد مرتب كن، مسافت باقي مانده فرزندان آن .  اولين عنصر گره هدف نيست، اولين گره را حذف كنراگ

  .و آنها را در ابتداي صف اضافه كن. را تخمين بزن

  .گر هدف پيدا شد موفقيت را نشان بده در غير اين صورت شكست را نشان بدها_        

  

. جستجوي تپه نوردي، يك جستجوي عمقي با يك اندازه گيري اتشافي است كه گر هايي را كه گسترش مي دهيم مرتب مي كند

  .شماره كنار گره ها، مسافت خط مستقيمي است كه گره با گره هدف دارد

  :ف قسمت ال. 7      

كاربردهاي متنوعي از . اظر فيزيكي از تصوير آنها استنتاج مي شودن پردازشي است كه به وسيله آن شرح مvisionديد يا 

كشتي راني و ناريري واسط انسان و )assembly(آناليز تصاوير پزشكي،مونتاژ كردن :شم كامپيوتري وجود دارند همانندچ

  .كامپيوتر و غيره

  :            قسمت ب 

 تجزيه و -3 پردازش تصوير -2 كتاب تصوير -1:  مرحله تقليد مي كند كه به   ترتيب عبارتند از4يك كامپيوتر ديد انسان را در 

  . فهم تصوير-4تحليل تصوير 

   :ها را محاسبه كنيد   eigen vector  تا از بزرگترينM ،با داشتن يك مجموعه از تصاوير آزمايشي چهره ها_        . 8      
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  12 تشريحي      20  تستي: تعداد سوال  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0 نمره و در سواالت دو بخشي هر بخش 1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

  . محاسبه كنيدeigen spaceبراي هر فرد در مجموعه آزمايشي اصل همبستگي را با شخص در آن _        

 بعدي 'eginM SPACE M توسط فرمول باال به يك آن را به وسيله محاسبه  و  با داشتن تصوير آزمايشي_        

  .تبديل كنيد

  .زديكترين چهره از تصاوير آزمايشي به تصوير مورد نظر را بيابيدن_        

  . بيابيد egien spaceفاصله تصوير مورد آزمايش را از _        

            dffs <Threshold1   اگر  _      

در مقايسه با كل تصاوير مي توان مطمئن بود كه اين تصوير يك . شبيه است eigen space تصوير آزمايشي به اندازه كافي به* 

  . چهره است نه چيز ديگر

   d<Threshold2سپس اگر     

  نزديكترين چهره در k است دسته بندي كرد، زمانيكه  امkرا به عنوان تصويري كه شامل چهره شخص  مي توان * 

Eigen space  است به .  

  در غير اين صورت    

  . را به عنوان تصويري كه شامل چهره نيست دسته بندي كنIتصوير* 

   

    9 .  

ن روش سيستم جمله ورودي را براي كلمات كليدي خاصي پويش مي كند و در اي). key board analysis(تطبيق با قالب _        

  .وقتي پيدا شدند، سيستم بايك پاسخ موجود واكنش نشان مي دهد

  .در اين روش از دانش قواعد يك زبان براي تجزيه و تحليل استفاده مي شود ): Synlactic driven parsing(تجزيه نحوي _        



 

 

  12 تشريحي      20  تستي: تعداد سوال  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  ) نمره دارد5/0واالت دو بخشي هر بخش  نمره و در س1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

       10.  

  برنامه نويسي معمول                          نرم افزار مبتني بر دانش 

  نيازمند داده هاي صحيح است  قابليت اداره كردن داده هاي گم شده يا غير قطعي

  ساختار رويه اي ثابت   جتصميم گيري ترتيب و توالي توسط موتور استنتا

  مناسب براي پردازش عددي  مناسب براي تغيير

  فقط يك برنامه نويس آن را مي فهمد  واسط هاي زبان طبيعي

  توضيح در حين اجرا غير ممكن  امكان توضيح در حين اجرا

  داده = الگوريتم=  برنامه  خبرهسيستم 

  

      11.  

  : يك سيستم خبره سيستمي است كه

  .داراي قوانين كارشناسانه است_          

  .ز جستجوهاي كوركورانه اجتناب مي كندا_          

  .استدالل مي كند****با تغيير و دستكاري _          

  اصول اساسي و بنيادي در يك حوزه خاص را مي فهمد و مي يابد_          

  .ه قوانين خبره جوابگو نيستند داردتد هاي ضعيف استدالل براي عقب نشيني در مواقعي كم_          

  . با مسائل دشوار در زمينه هاي پيچيده سرو كار دارد_       

  مي تواند تشريحي از يك مسئله به صورت عبارات غير تخصصي گرفته و آنها را به بازنمايي داخلي مناسب براي پردازش با   _       



 

 

  12تشريحي      20  تستي: تعداد سوال  هوش مصنوعي  :نام درس

  86-87 نيمسال اول :زمان امتحان           - علوم كامپيوتر-مهندسي كامپيوتر : گرايش–رشته تحصيلي 

     مهندسي فناوري اطالعات

  )ITمهندسي (263371،) علوم كامپيوتر(263401،) مهندسي كامپيوتر(261475: كد درس

  )مره دارد ن5/0 نمره و در سواالت دو بخشي هر بخش 1هر سوال تشريحي (

  

  :پاسخنامه تشريحيادامه 

  .قوانين كارشناسي و تخصصي خود تبديل كند

به خصوص براي بازسازي منطقي مسيرهاي استنتاج براي توضيح و . مي تواند براي دانش دروني خود نيز استدالل كند_        

  .تفسير و توجيه كردن خود

      12 .  

        WebBot : راه حلهاي جزئي مختلفي توسط .  مي كندكردن اطالعات مورد نياز اينترنت، در جزئيات سيراين عامل براي فراهم

  .عاملهاي وب، با عاملهاي نقشه كش براي فراهم كردن يك راه حل تفضييلي براي سواالت عامل كاربر، تركيب شده اند
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