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 هوش مصنوعی

 اول تمرین
 سید کاوه احمدی

 

 .در موعد مشخص شده تحویل دهید دست نویسصورت به  و یتشریحبه شکل پاسخ سواالت را 

 

 سواالت مربوط به درس اول الف(

درس اول )بخش تاریخچه هوش مصنوعی( عباراتی با رنگ قرمز مشخص شده است. در مورد حداقل  40الی  37در اسالیدهای  .1

 از این عبارات تحقیق کنید و پس از درک درست مسئله، آنرا در یک پاراگراف تشریح کنید. سه مورد

کند یک نسخه از آنرا پیدا کرده و در صحبت با آن مشخص کنید در برابر چه سواالتی انسانی رفتار می ELIZAدر مورد برنامه  .2

 و در برابر چه سواالتی اینگونه نیست.

 

 ومسواالت مربوط به درس د ب(

 (92 آزاد یدکتر) است؟ حیصح عامل کی مورد در ریز موارد از کیکدام .1

 افزار سخت+  تابع=  عاملالف. 

 برنامه+  یمعمار=  عاملب. 

 تابع+  یمعمار=  عاملج. 

 افزار سخت+  برنامه=  عاملد. 

 

 (92 آزاد یدکتر) شود؟یم محسوب عامل طیمح ریز یهانهیگز از کیکدام. است عامل کننده کنترل شگاهیپاال کی در .2

 خلوصالف. 

 هاپمپ و رهایشب. 

 فشارج. 

 اپراتورهاد. 

 

 یجاروبرق نیا. است شده لیتشک هم کنار خانه سه از یجاروبرق نیا طیمح. است کیاتومات یجاروبرق کی A دیکن فرض .3

 صورت در را خانه آن در موجود یهازباله و کند مکان نقل مجاور خانه به حرکت کی انجام با هاخانه نیا از کی هر از تواندیم

 وجود آن در زباله که یاخانه همان در دیبا زباله هر یآورجمع یبرا یجاروبرق نیا که نیا به توجه با. کند یآورجمع وجود

 (83 یمهندس) است؟ فرد به منحصر تیوضع چند یدارا مسأله نیا حالت یفضا ،ردیگ قرار دارد

 24الف. 

 9ب. 

 64ج. 

 81د. 
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 (87 یمهندس) دارد؟ قرار یطیمح چه در کند،یم یباز نرد تخته که یعامل .4

 یبیترت – گسسته – ریپذ مشاهده – یقطع – ستایاالف. 

 یاواقعه – وستهیپ – ریپذ مشاهده – یقطع – ایپوب. 

 یبیترت – گسسته – ریپذ مشاهده – یرقطعیغ – ستایاج. 

 یاواقعه – گسسته – ریپذ مشاهده – یقطع – ستایاد. 

 

 (87 یت یآ) باشد؟ دیمف تواندیم عامل کی در مدل از استفاده ریز لیدال از کی کدام به .5

 طیمح یگسستگالف. 

 جستجو یهاروش از استفادهب. 

 طیمح یوستگیپج. 

 طیمح بودن ریناپذ مشاهدهد. 

 

 (86 یمهندس) است؟ حیصح ریز جمالت از کی کدام .6

 .نمود یساز ادهیپ یAgent Program چیه با را آن نتوان که باشد داشته وجود یAgent Function است ممکنالف. 

 .ساخت ساده یانعکاس یمعمار کمک با توانینم را( Knowledge Based) دانش بر یمبتن عامل کیب. 

 .ستین مناسب وستهیپ اعمال و حاالت با یهاطیمح یبرا( Model Based) مدل بر یمبتن عاملج. 

 .ستین( Internal States) یداخل حاالت داشتن یبرا یلیدل( Fully Observable) مشاهده قابل کامال یهاطیمح درد. 

 

 (86 یت یآ) ست؟ین حیصح آنها عملکرد طیمح و هوشمند یعاملها مورد در ریز جمالت از کی کدام .7

 (.Partially Observable) رود کار به ریپذ مشاهده یاپاره یهاطیمح در تواندینم ساده یانعکاس عاملالف. 

 .باشد یقطع حال نیع در و ریپذ مشاهده یاپاره یطیمح است ممکنب. 

 .باشند داشته( Rational) ییعقال عملکرد هاعمل ههم آن در که دارد وجود یطیمحج. 

 .باشد داشته ییعقال عملکرد ریپذ مشاهده یاپاره طیمح کی در تواندینم یعامل چیهد. 

 

 (85 یمهندس) است؟ حیصح ریز جمالت از کی کدام .8

 .هستند یقطع ریغ مشاهده، قابل مهین یهاطیمح همهالف. 

 .کندیم عمل مشاهده قابل مهین طیمح کی در کند،یم محاوره یعیطب زبان به که یعاملب. 

 .باشد( Rational) ییعقال تواندینم کند،یم( افتیدر) حس را طیمح از یبخش فقط که یعامل هرج. 

 (.Rational Static) ندارد یدرون حاالت به یازین کند،یم عمل مشاهده قابل کامال طیمح در که یعاملد. 

 

 (84 یمهندس) است؟ حیصح ریز عبارات از کیکدام .9

 .باشد معقول ای یعقالن عامل تواندینم کندیم درک را طیمح از یبخش تنها که یعاملالف. 

 .شود موفق نگیتور تست در تواندیم کند استفاده Sound استنتاج یهاهیرو از که یعامل هرب. 

 .داندیم را شاعمال یواقع جهینت چون کندیم عمل معقول ریغ یهاعامل از بهتر شهیهم( Rational) معقول عامل کیج. 

 .کندیم عمل «مشاهده قابل یاپاره» طیمح کی در معموال کندیم برقرار ارتباط یعیطب زبان به که یعاملد. 
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 یرییغت چه عمل نیبهتر افتنی یبرا روبروست، متناقض نسبتا اهداف با یامسئله در( Goal Based) هدف بر یمبتن عامل کی .10

 (84 یمهندس) است؟ الزم عامل نیا در

 .ستین رییتغ به اجیاحتالف. 

 .باشد مجهز( reflex) یبازتاب یمعمار بهب. 

 .کند مجهز( utility function) تیمطلوب تابع به را خودج. 

 .کند مجهز( logic based) منطق بر یمبتن استدالل به را خودد. 

 

 (84 کیمکاترون) است؟ حیصح ریز جمالت از کی کدام .11

 .ستین استفاده قابل ایپو یهاطیمح در یانعکاس عاملالف. 

 .است استفاده قابل ایپو یهاطیمح در خودمختار عاملب. 

 .دارد اجیاحت حالت ینگهدار به عامل ایپو یهاطیمح یبرا فقطج. 

 .است( Goal Based) مبنا هدف لزوماً مختار خود عامل کید. 

 

 
 

 


