
 

 

 

 

 

 

 

 پنجمپودمان  ردیف

 نوع عامل را در هر یک از مثالهای زیر مشخص کنید. 1

 !برو مجاور قاتا به صورت این غیر در کن جارو را آن بود، کثیف اتاق اگر که با این قانون کار میکند:  هوشمند جاروبرقی -

 

 سرعت خود را با توجه به شرایط خودروی جلویی و عقبی تغییر می دهد.، الین تغییر باکه  خوران خودرو -

 

 مپ گوگل توسط کمتر ترافیک با مسیر تعیین -

 

 دهد. می تغییر را زمان خود دیگر، کشور به کشور یک از وقعیتم تغییر با که هوشمندی ساعت -

 

 کن! حرکتوگرنه  کن ترمز شد، روشن جلویی خودروی ترمز چراغ اگر: خودران که با این قانون کار میکند خودرو -

 

 کند. را انتخاب میجراحی ، بهترین روش بیمار وضعیت براساس که جراح ربات -

 

 غذا را با ترکیب مناسبی از مواد تهیه می کند.(، BMIآشپز که با  توجه به شاخص توده بدنی فرد )ربات  -

 

 چرا؟ اگر قرار باشد رباتی برای انجام تکالیف مدرسه خود طراحی کنید، کدام جنبه های هوش را برای او در نظر می گیرید. 2

 

 

 

 

 کنید؟ می مطرح را سواالتی چه ،کنید صحبت ماشین یک و نویسنده یک با قاضی عنوان به شما اگر تورینگ، آزمون یک در 3

 

 

 

 هستند؟ مصنوعی هوش از سطح کدام دارای زیر مثالهای از یک هر 4

 .دهد می تشخیص را افراد چهره گرفتن عکس هنگام شما همراه تلفن -

 .میکند تغییر شما اعمال و حرکات به توجه با کنندگان شرکت سایر رفتار آنالین، بازی یک در -

رمان تشخیص داده دبه درستی دریافت مجموعه عالئم و نتایج آزمایشگاهی بیمار، نوع بیماری را  با که پزشکی ربات -

 .مناسب را پیشنهاد دهد

 .کند می تدوین را کشور یندهآ سال بودجه کشور، یک سیاسی و اقتصادی شاخصهای به توجه با که رباتی -

 

 با حروف: مستمرمره ن                             :با عدد مستمربا حروف:                                            نمره  پودمانبا عدد:                     نمره  پودماننمره 

 ریخ:امضا و تا                                                 نام خانوادگی دبیر:                                            نام و

 1 شماره صفحه:

 نام و نام خانوادگی: 

 دهمدواز پایه: شبکه و نرم افزار رایانه رشته تحصیلی:

 مهر آموزشگاه

 دقیقه 90 مدت امتحان:

 صندلیشماره  23/2/98 :آزمونتاریخ برگزاری  شیرین شعبانی :دبیرنام 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  شهریار

 بسمه تعالی

 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
 هنرستان پروین اعتصامیآموزشگاه: 

 3 :تعداد صفحه

 تخصصیدانش فنی  :درسنام 



  .کنید بیان زیر های حوزه از یک هر در را مصنوعی هوش کاربردیک  5

 :شغلی

 

 :پزشکی

 

 :آموزشی

 

 اتاق در موجود اشیای یا افراد از یک هر مشاهده با که طوری به. کنیم طراحی اشیا تشخیص برنامه ربات یک برای خواهیم می 6

 بردارد یا خیر.سپس براساس نام شی، تصمیم بگیرد که شی را  .شود داده نمایش او برای شی اسم حاوی برچسبی

 چرا؟ منطقی؟ یا است تابعی او برنامه نویسی سبکبنظر شما  -

 

 ورودی و خروجی این برنامه از چه نوعی هستند؟ -

 

 پرولوگ به شرح زیر طراحی شده است:در زبان  برنامهیک  7

 است حنا مادر ساحل. 

 است مهسا پدر امید. 

 است حنا پدر امید. 

 است ندا مادر ساحل. 

 باشند داشته یکسان مادر یا پدر اگر هستند خواهر نفر دو. 

 

 را مشخص کنید. ( Rule) قواعد ( وFact)  حقایق -

 «هستند؟ خواهر ندا و مهسا آیا » چیست؟ مقابل جوی و پرس نتیجه -

 بیاورید که خودتان قبال مشاهده کرده اید.ی مثال ایرایانه بازیهای در گرا هدف و رویدادگرا مصنوعی هوشبرای  8

 

 

 یک آتلیه عکاسی برای تهیه عکس خانوادگی شیوه زیر را اجرا میکند: 9

د، فیلتر عکس رنگی را از مشتری می گیرد و آن را به عکس سیاه و سفید تبدیل می کند. سپس برای اینکه عکس قدیمی به نظر برس

د موجود با توجه به ظاهر افراسپس ، می کندها، قرمزی چشمهای افراد را رفع خیص چهرهتشروی آن اعمال می کند. پس از مناسب 

 در عکس،  نسبت افراد را مشخص کرده )مادر، کودک، پدربزرگ و ...( و در پایین عکس درج می کند. 

 انجام می شود؟ باال و میانی و پایین سطح های پردازشکدامیک از گفته شده در هر یک از مراحل 

 

 

 

 :بنویسیدهای زیر  حوزه برای، تصویر پردازش و ماشین یناییب کاربردهای از -عالوه بر نمونه های کتاب  –هایی  نمونه 10

 امنیت -

 

 رانندگی راهنمایی -

 

 چهره تشخیص -



 عنوانهبجدول  ی که درشرایط . با توجه بهرا انتخاب کند هوش مصنوعیرشته برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد، می خواهد  سارا 11

 لیل بیان کنید.دچه خواهد بود؟ با  سارانهایی  تصمیم ،داده است آنها به که ارزشی و هاورودی این براساس ودر نظر می گیرد  ورودی

X×W ( وزن یا ارزشW) ( نمره شرایطX) شرایط 

 5 W1 1 X1 جذابیت رشته 

 6 W2 1 X2  امکان پیشرفت کاری 

 3 W3 0 X3  مناسببازار کار 

 2 W4 1 X4 درآمد مناسب 

 4- W5 1 X5  مباحث درسیدشواری 

 

 

 

 

ک بازی گروهی در روز تولد سحر، دوستانش برای او یسحر و دوستانش امسال موفق به اخذ دیپلم شبکه و نرم افزار رایانه می شوند.  12

 دوستانشک از یبه هر  سحربا چشمان بسته باید آن را بیابد. هنگامی که سحر و ه اند دآنها هدیه سحر را پنهان کر ترتیب داده اند.

م شدت از یک طرف مانع برخورد سحر به خودش می شود و از طرفی با تنظیبا دست زدن و تولید صدا،  دوست او،  نزدیک می شود

 هدایت می کند. هدیهبه سمت  سحر را دست زدن، 

 کدام الگوریتم شناخته شده طراحی کرده اند؟ توضیح دهید.را بر اساس این الگوریتم دوستان سحر، 

 

 

 

یکند یعنی نمره دانش اموز را مشخص میا نه،  نهایی رسیده است پاسخبه دانش آموز در هر سوال ، بر اساس اینکه معلم ریاضییک  13

  تنها در صورتیکه به جواب آخر رسیده باشد، بارم مربوط به آن سوال را محاسبه می کند.

 مراحلی که دانش آموز در حل مسئله طی کرده است،  میزان نمره او را محاسبه می کند.دیگر با توجه به  معلم

 کدام معلم از منطق فازی استفاده کرده اند؟ توضیح دهید.

 

 

 

 ؟است انسان هوش هایجنبه از یک کدام با مرتبط زیر مصنوعی هوش هایحوزه از یک هر 14

 هوش انسانی جنبه حوزه هوش مصنوعی

  تصویر پردازش

  الگو تشخیص

  رباتیک

  طبیعی زبان پردازش

  دوست مصنوعی
 

شود. این امر چه مزایا و چه ایراداتی ممکن است داشته باشد؟ یک  هاانسان حضوری تماس شدن کمهوش مصنوعی می تواند موجب  15

 نمونه برای هر کدام بیان کنید.

 

 

 موفق باشید


