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دهید. پاسخ زیر سوال پنج از سوال چهار به •

است. برابر باهم سوالها همه نمره •

از م�ت�ش�ک�ل ت�ی�م ۲۰۵۰،ی�ک س�ال ت�ا ک�ه اس�ت ای�ن وب�وک�اپ۱ ر م�س�اب�ق�ات در ه�دف ‐۱
بتواند هستند) انسان مشابه فیزیکی ظاهر دارای که (رباتهایی آدمنما۲ رباتهای
تعریف چهار از یک کدام دهد. شکست را جهان قهرمان تیم فوتبال، مسابقه یک در
توضیح چرا؟ است؟ مناسبتر مساله این برای کتاب در شده ارائه مصنوعی هوش

دهید.

را مساله آن بتواند که عامل یک ساختار سادهترین زیر، مسالههای از یک هر برای ‐۲
دهید. توضیح دلیل با چیست؟ کند حل

دهد. تشخیص را درب بودن بسته یا باز که عاملی ‐۲‐۱

ب�از خ�ودک�ار ص�ورت ب�ه را درب ف�ردی، ه�ر ش�دن ن�زدی�ک ص�ورت در ک�ه ع�ام�ل�ی ‐۲‐۲
کند.

درب خ�ودک�ار ط�ور ب�ه اف�راد خ�روج و ورود دق�ی�ق زم�ان دان�س�ت�ن ب�ا ک�ه ع�ام�ل�ی ‐۲‐۳
ب�رای م�یت�وان�د ع�ام�ل ای�ن ن�م�ای�د. ب�از آن، م�ق�اب�ل ب�ه ف�رد رس�ی�دن از پ�ی�ش را
دی�گ�ر ه�دف ن�گ�هدارد. ب�از م�دت�ی ب�رای را درب ان�رژی م�ص�رف در ص�رف�هج�وی�ی

بماند. باز کمتری زمان مدت درب است ممکن که آنجا تا که است این عامل

داراست. را خود تصمیمات بودن اشتباه درک توانایی که عاملی ‐۲‐۴

یک میخواهیم اند. شده داده m و n طبیعی عدد دو بگیرید: نظر در را زیر مساله ‐۳
Ni‐ه�ا آن در ک�ه ک�ن�ی�م پ�ی�دا را N۱, O۱, N۲, O۲, · · · , Ok−۱, Nk ص�ورت ب�ه دن�ب�ال�ه
ری�اض�ی اص�ل�ی ع�م�لگ�ره�ای Oi‐ه�ا و ۰ ≤ Ni ≤ m ص�ورت ب�ه ص�ح�ی�ح اع�دادی

باشیم: داشته همچنین و هستند (+,−, ∗, \)

N۱O۱N۲O۲ · · ·Ok−۱Nk = n

1Robocup

2Humaniod robots

۱



چ�ه زی�ر گ�اه�ان�ه ن�اآ ج�س�ت�ج�وی روشه�ای از ی�ک ه�ر ب�ودن اس�ت�ف�اده ق�اب�ل م�ورد در
میدهد. جواب بهتر مساله این حل برای روش کدام شما، نظر به گفت؟ میتوان

عمق‐اول جستجوی ‐۳‐۱

سطح‐اول جستجوی ‐۳‐۲

عمق‐اول متناوب جستجوی ‐۳‐۳

دوطرفه جستجوی ‐۳‐۴

زیر صورت به را بهترین‐اول۳ جستجوی در استفاده مورد هزینه تابع کنید فرض ‐۴
باشیم: کرده تعریف

f(n) = (۱− w) ∗ g(n) + w ∗ h(n)

رسیدن برای الزم هزینه کمترین g(n) و مجاز۴ ابتکاری تابع یک h(n) آن در که
مشابه گرهها (گسترش) مالقات ترتیب زیر، حالتهای از یک هر در باشد. n راس به

بود: خواهد روش کدام

w = ۰.۰ ‐۴‐۱

w = ۰.۵ ‐۴‐۲

w = ۱.۰ ‐۴‐۳

را ف�اص�ل�ه م�ی�زان گ�اه�ی اس�ت م�م�ک�ن ک�ه h۱, · · · , hn : N 7→ N اب�ت�ک�اری ت�اب�عه�ای ‐۵
ه�م�چ�ن�ی�ن ش�دهان�د. پ�ی�ش�ن�ه�اد م�س�ال�ه ی�ک ب�رای ب�زن�ن�د ت�خ�م�ی�ن واق�ع�ی م�ق�دار از ب�ی�ش�ت�ر

که: میدانیم

Σn

۱
hi(s) ≤ ۲n ∗ h∗(s) + ۱

اس�ت�ف�اده A∗ روش از م�س�ال�ه، ای�ن ب�ه�ی�ن�هی ج�واب آوردن ب�دس�ت ب�رای م�یت�وان آی�ا
این غیر در و کنید ارائه مناسب ابتکاری تابع یک پاسخ بودن مثبت صورت در کرد؟

کنید. بیان را خود دلیل صورت

باشید پیروز
اعوانی امیر

3Best-First Search

4Admissible Hueristic Function
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