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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 تستی دانش فنی تخصصی پودمان پنجمل نمونه سوا

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?pبرای عضویت در کانال بر روی لینک کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. 

1 

عامل هوشمندی که عالوه بر داشتن اطالعات گذشته و فعلی الزم است اطالعات وضعیت مطلوب را بذاند تا 

 اتخاذ کند چه نام دارد؟ های صحیحتصمیم

 الف( واکنشی ساده               ب( مبتنی بر هدف        ج( مبتنی بر سودمندی           د( مبتنی بر مدل

2 
  بتواند بهترین مسیر از بین چند مسیر را انتخاب کند چه نام دارد؟عامل هوشمندی که 

 الف( واکنشی ساده               ب( مبتنی بر هدف        ج( مبتنی بر سودمندی           د( مبتنی بر مدل

3 
 های تبلیغاتی ناخواسته، چه نوع عاملی است؟برنامه فیلتر رایانامه

 الف( واکنشی ساده               ب( مبتنی بر هدف        ج( مبتنی بر سودمندی           د( مبتنی بر مدل

4 
 تواند مثالی برای کدام نوع عامل باشد؟ت کردن خودروی خودران با سرعت کم در شیب، میحرک

 یادگیرنده ب( مبتنی بر مدل           ج( مبتنی بر هدف            د(               ( واکنشی سادهالف

5 
 های مخصوص برنامه نویسی هوش مصنوعی است؟کدام گزینه از زبان

 Htmlد(               Lispج(               Javaب(                    C Sharpالف( 

6 

 باشند؟کدام جنبه از هوش میسیاستمداران موفق، دارای 

            ارتباطی  –ب( میان فردی                   ریاضی  –الف( منطقی 

 دیداری -د( فضایی                        زبانی  –ج( کالمی 

7 

 جزء کدام نوع از پردازش تصاویر است؟ (Image Segmentationقطعه بندی تصاویر )

 پردازش سطح میانیباال                          ب(  ( پردازش سطحالف

 ( پردازش سطح خیلی باالد    یین                     سطح پا( پردازش ج

8 
 ، منجر به ابداع کدام حوزه از علم شده است؟درک تصاویر دیده شده توسط انسانتوانایی 

 های عصبی مصنوعید( شبکه     ج( تشخیص الگو            ب( پردازش تصویر               ی ماشین  الف( بینای

9 

 ؟باشدنمیکدام گزینه از مزایای هوش مصنوعی 

 الف( تصمیم گیری سریع                  ب( پرهیز از خطای انسانی

 ج( دقت باال در انجام کارها                د( قضاوت منطقی به جای قضاوت انسانی

10 

 های هوش مصنوعی است؟برنامههای شناسایی پالک خودرو، جزء کدام نوع از خروجی

 الف( صوتی           ب( حرکتی               ج( تصویری                 د( چاپ

 

 

http://hoonarjo.ir/?p=4184


 

 

 کلید 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سوال

 ج د الف ب ب ج د الف ج ب پاسخ
 

 


