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  .تمامی حقوق براي آیاپیر محفوظ می باشد

  .برداشت با ذکر منبع و درج لینک بالمانع می باشد
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  .نمره دارد ١نمره و تمرينات  ٥نمره، ميان ترم  ١٤امتحان پايان ترم : توجه 

  

  )نمره ١(آزمون تورينگ بايد داشته باشد چيست؟ قابليت هايي كه يك كامپيوتر براي شركت در  -١
) ايستا يا پويا يا نيمه پويا) (رويدادي يا ترتيبي) (قطعي يا غير قطعي(تعيين كنيد كه بازي شطرنج به همراه ساعت  -٢

  )نمره ١(است؟ ) گسسته يا پيوسته(
 

يدگي زماني وپيچيدگي فضايي را از جهات كامل بودن، بهينگي، پيچ (DFS)و عمقي  (BFS)روش هاي جستجوي سطحي  -٣
  )نمره٢) ( به همراه ذكر فرمولها. (با يكديگر مقايسه نماييد

 

 Best First)هـدف باشـد، بـر اسـاس الگـوريتم جسـتجوي اول بهتـرين         Oدر درخت جستجوي زير به شرطي كه گـره   -٤

Search)  نمره ١(ترتيب مالقات گره ها كدام است؟(  
  A,B,C,D,E,F,G,O) ب      A,B,C,D,E,F,G,H,O) الف

  A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O) د    A,B,E,J,K,L,F,M,N,C,G,O) ج

  

 

  

  

  

  

  

  

  )نمره ٢. (مسئله رياضيات رمزي زير را حل نماييد -٥
   CROSS+ 

   ROADS 

 DANGER 
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  )نمره ٥/٠(در مسائل ارضاي محدوديت يك تابع مكاشفه اي مناسب براي انتخاب متغير بعدي براي مقدار دهي كدام است؟  -٦
  انتخاب متغيري با بزرگترين دامنه مقادير مجاز) الف

  انتخاب متغيري با كوچكترين دامنه مقادير مجاز) ب

  .انتخاب متغيري كه كمترين ميزان مقادير مجاز را از دامنه ساير متغيرها حذف كند) ج

  .كند انتخاب متغيري كه بيشترين ميزان مقادير مجاز را از دامنه ساير متغيرها حذف) د

بتـا  -درخت جستجوي مقابل پيمايش شود، در استفاده از روش هـرس آلفـا   minimaxاگر با استفاده از روش جستجوي  -٧
  )نمره ٢(كدام يك از گره هاي درخت مالقات نخواهند شد؟ 

 O,M,Kگره هاي ) ب    M,Kگره هاي ) الف

  .كليه گره ها جستجو مي شوند) د   N,O,G,Kگره هاي ) ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نمره ٥/٠(كداميك از گزاره هاي زير صحيح است؟  -٨
  .هر جمله قابل ارضا، معتبر است) ب    .هست (Satisfiable)قابل ارضا  (valid)هر جمله معتبر ) الف

  .هر جمله غير قابل ارضا، معتبر هست) د    .هست (unsatisfiable)هر جمله معتبر، غير قابل ارضا ) ج

  

  )نمره ١. (نمايش دهيد (First Order Logic) جمالت زير را در منطق رتبه اول -٩
  .تمام گربه ها پستاندار هستند) الف
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  .خواهري دارد كه گربه است Spot) ب

  

  )نمره ١(هستند؟  (Unification)كدام زوج از عبارات زير قابل يكسان سازي  -١٠
  p(X,X), p(f(X),f(X))) ب      p(Y,f(X)),p(f(X),Y)) الف

  p(Y,f(Y)), p(f(X),X)) د      p(Y,f(X)),p(X,Y)) ج

  

  )نمره ٢. (جمالت انگليسي زير را در نظر بگيريد -١١
John likes all kinds of food. 

Apples are food. 

Chicken is food. 

Anything anyone eats and isn’t killed by is food. 

Bill eats peanuts and is still alive. 

Sue eats everything Bill eats. 

  .مالت باال را در منطق رتبه اول نشان دهيدج) الف

  .تبديل كنيد (Clause)فرمول هاي بند قبل را به فراكرد ) ب

 John likes peanutsنشان دهيد كه  (Resolution)به كمك حل سازي ) ج

  .پاسخ دهيد ?What  food does sue eatبه كمك حل سازي به سوال ) د

  موفق باشيد
  

  

  

  )عج(موالنا صاحب الزمان  اللهم عجل لولیک الفرج

 )*ملی الهلی صد عمحم د آل ومحهم مو عجل فَرج *(  
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