سٌاالت
سٌاالت زیرعینا در امتحان بیایدٔ .
سٌاالت زیر صرفا ً نمٌنو سٌال امتحانی میباشند .بو ىیچ ًجو قرار نیست ٔ
ٔ
امتحانی در سطح مشابيی طرح میشٌند

-۱هٌظْر از هتذُای ضعیف ) (weak methodsچیطت؟ چَ زهاًی اضتفادٍ از هتذُای ضعیف جْاب را تَ غکل تِیٌَ
تری ًطثت تَ هتذُای لْیتر هیذُذ؟  ۱نمره

-۲عثارات زیر را تعریف کٌیذ ۱.۵ :نمره
عثارت ُْرى صریخ
هٌِذش داًع
فرا داًع

۳الف( صذیخ یا غلظ تْدى جوالت زیر را هػخص کٌیذ ( بو ازای ىر دً پاسخ غلط  ۰.۵نمره منفی تعلق م یگیرد)
 ۳نمره
 ----ضیطتن خثرٍ لاتلیت یادگیری ًذارد. ----رّظ  backward chainingهثتٌی تر دادٍ اضت ّ ًطثت تَ  forward chainingعوْها ضریع تر اضت. Dendral -----از  MYCIN ّ forward chainingاز backward chainingاضتفادٍ هیکٌذ-----پیادٍ ضازی رّظُای هثتٌی تر ُْرى خطی اضت -----اگر پایگاٍ داًػی تر دطة عثارات ُْرى تطازین ّ لاًْى هذش پٌٌس را رّی آى عول کٌین ،کاهل خْاُذ تْد ((A  B)  A)  A -------یک جولَی ُویػَ هعتثر ) (Validاضت.

 ۳ب) از طریك جذّل درضتی ًػاى دُیذ آیا لاًْى اضتٌتاجی

P=>Q, Q
p

صذیخ اضت؟  ۱نمره

 ۳ج) تذت چَ غرایطی جولَ ُ - p => qویػَ هعتثر اضت؟  ۱نمره

 ۳د ( یکی از هطائلی کَ اهرّزٍ در ضیطتنُای خثرٍ هطرح اضت ،هطالَ چیذهاى اثاثیَ اتاق اضت .یعٌی هیخْاُین
ضیطتن خثرٍای طرادی کٌین کَ تِتریي چیذهاى اثاثیَ را ترای یک اتاق تَ ها تذُذ  .از رّظُای اضتٌتاجی هطرح غذ ٍٔ
زًجیرٍ رّ تَ جلْ ّ زًجیرٍ رّ تَ عمة کذام رّظ اضتيتاجی را تایذ اضتفادٍ کرد؟ ( اگر ُر  ۲رّظ اضتٌتاجی لاتل
پیادٍ ضازی اضت تْضیخ دُیذ) پاضخ دتوا تا ارائَ دلیل تاغذ ۱ .نمره

-۴اگر تخْاُین از رّظ  forward chainingپایگاٍ داًع زیر را دل کٌین ،تَ ضْاالت زیر پاضخ دُیذ ۲.۵ :نمره
ًِ- ۱ایتا تعذ از چٌذ  cycleتوام پایگاٍ داًع چک هیػْد؟ ّ در ُر  cycleچَ ُ ruleایی تررضی هیػًْذ؟ کذام rule
ُرگس غلیک ىهیکٌذ؟
- ۲اگر ُذف تَ دضت آّردى  kتاغذ ،چَ ُruleایی کَ الزم ًثْدًذ از ایي رّظ غلیک غذٍ اًذ؟
- ۳تا ُذف ، kزًجیرٍ اضتذالل ( )inference chainرا رضن کٌیذ.
فرض کٌیذ ُن اکٌْى در پایگاٍ دادٍّ D,B,L,Gجْد دارًذ

Rule 1: Y & D  K
Rule 2: B & C & L  Y
Rule 3: G  Z
Rule 4: Z & B  S
Rule 5: Z  C

- ۵ترای غکل زیر اگر داغتَ تاغین  ، KB = αآًگاٍ آیا  iکاهل اضت؟ چرا؟ آیا  iصذت دارد؟ چرا؟  ۲نمره
i
α

-۶تا تْجَ تَ جوالت زیر،از طریك رزّلْغي ثاتت کٌیذ فرُاد غة زّد ًویخْاتذ  ۲ .نمره
اگر فرُاد زرًگ ّ هصون تاغذ ،درشُایع را پاش هیکٌذ.
اگر فرُاد غة زّد تخْاتذ ،صثخ زّد از خْاب تیذار هیػْد.
اگر فرُاد زرًگ ًثاغذ صثخ زّد از خْاب تیذار ًویغْد.
اگر فرُاد غة زّد تخْاتذ ،درشُایع را هیخْاًذ.
فرُاد هصون اضت یا درشُایع را ًویخْاًذ.
فرُاد درشُایع را پاش ًویکٌذ.

- ۷جوالت زیر را تَ فرم هٌطك هرتثَ اّل تٌْیطیذ .ترای ُر جولَ از ضوثلُای دادٍ غذٍ اضتفادٍ کٌیذ  ۳نمره
ُ- ۱ر دّ ًفری کَ ُن تیوی تاغٌذ ،دتوا در یک تین تازی هیکٌٌذ .
xعضْ تین  yاضت= ) x , member(x,yتین اضت = )ُ , Team(xن تیوی تْدىTeammate(x,y)= x,y

- ۲داًػجْیی ّجْد دارد کَ ُر دّ درش  B ّ Aرا تگیرد.
 xداًػجْ اضت= )x , student(xدرش yرا در هیذارد = )take(x,y

- ۳توام رُثراى ارکطتر ّ توام پیاًیطت ُا دذ الل یک لطعَ ًْغتَ غذٍ تْضظ هْتسارت را هیػٌاضٌذ
 xپیاًیطت اضت = )pianist (x
 xرُثر ارکطتر اضت =)conductor (x
 xهْزیک اضت = )Music (x
= )written (x, Motzart

هْتسارت هْزیک  xرا ًْغتَ اضت

 y, xرا هیػٌاضذ = )knows (x,y

-۸جوالت زیر را تَ فارضی ضلیص ترگرداًیذً ۲ .ورٍ
))Likes (x,y



)Vegetarian (y



)Runner(x

)Likes (y,x





)(Red-hair(x

- ∃x,y

)∃x∀y Red-hair(x

 xهْ لرهس اضت = )Red-hair(x
 xدًّذٍ اضت = )Runner(x
 xگیاٍ خْار اضت = )Vegetarian (x
 y, xرا دّضت دارد = )Likes (x,y

 از. غذٍ را تکػیذaggregate  ضپص فرهت، غکل ُر یک از خرّجیِا را هػخص کٌیذ،تا تْجَ تَ غکل زیر- ۹
 نمره۲ .  اضتفادٍ کٌیذmamdani  درclipping رّظ

Rule 1) If (x1 is A2) AND (y1 is B1) then ( z is C1)
Rule 2) If (x1 is A2) then ( z is C2)
Rule 3) If (y1 is B1) then ( z is C3)
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