Sztuczna inteligencja
Grupa 1

1. Sªaba sztuczna inteligencja okre±la, i»
(a) pewne procesy zyczne w mózgu powoduj¡ powstanie ±wiadomo±ci; mo»emy je pozna¢, ale tych procesów nie
mo»na symulowa¢ obliczeniowo; < tak
(b) zbiór problemów stawianych przed nauk¡ i rozwi¡zywalnych metodami naukowym pokrywa si¦ z klas¡ problemów
rozstrzygalnych algorytmicznie;
(c) nie jest mo»liwe aby komputer przeszedª test Turinga.
2. Inteligencj¦ charakteryzuje zdolno±¢ do
(a) zdobywania wiedzy; < tak
(b) uczenia si¦; < tak
(c) wnioskowania. < tak
3. Maszyna bior¡ca udziaª w te±cie Turinga musi:
(a) umie¢ swobodnie si¦ przemieszcza¢;
(b) musi by¢ zdolna do porozumiewania si¦ z czªowiekiem za pomoc¡ j¦zyka pisanego tak aby j¦zyk ten byª rozumiany
i akceptowany przez obie zainteresowane strony, a zdania generowane przez maszyn¦ jako odpowiedzni na zdania
czªowieka b¦d¡ 'sensowne'; < tak
(c) umie¢ rozpoznawa¢ obiekty wizualnie i na tej podstawie generowa¢ sekwencje ruchów pozwalaj¡ce rozwi¡za¢
postawione przed maszyn¡ zadanie.
4. Celem ekseprymentu my±lowego z chi«skim pokojem jest pokazanie, i»
(a) ka»dy mo»e nauczy¢ si¦ j¦zyka chi«skiego dzi¦ki odpowiednio dªugiej manipulacji symbolami;
(b) pisanie w j¦zyku chi«skim jest tak prosta jak manipulowanie symbolami;
(c) wykonywanie programu komputerowego nie mo»e prowadzi¢ do powstania umysªu. < tak
5. Kontrargumenty dla rozumowania przedstawionego w ekseprymencie my±lowym z chi«skim pokojem
(a) zostaªy opisane w eksperymencie chi«skigo muru;
(b) zawiera eksperyment my±lowy jasnego pokoju; < tak
(c) nie zostaªy nigdy sformuªowane.
6. Formuªuj¡c problem, który ma zosta¢ rozwi¡zany za pomoc¡ algorytmów przeszukiwania przestrzeni stanów
(a) musimy odgadn¡¢ wªa±ciwy stan pocz¡tkowy;
(b) musimy okre±li¢ zbiór dost¦pnych stanów i akcji mo»liwych do wykonania w ka»dym z nich; < tak
(c) wskaza¢ co nale»y zrobi¢, gdy stan ko«cowy nie zostanie osiagni¦ty.
7. Je±li ±rodowisko w którym poszukujemy rozwi¡zania jest dyskretne oznacza to, »e
(a) w ka»dym stanie mo»liwa jest do wykonania sko«czona ilo±¢ akcji; < tak
(b) agent zawsze zna swój bie»¡cy stan;
(c) post¦pujemy dyskretnie a wi¦c nie zmieniamy stanu.
8. Problem przeszukiwania w przestrzeni stanów zdeniowany jest przez
(a) pi¦¢ skªadników: funkcj¦ przeszukuj¡c¡, zbiór stanów nieosi¡galnych, funkcj¦ pr¦dko±ci, stan testu, funkcj¦ kosztu;
(b) pi¦¢ skªadników: stan pocz¡tkowy, stan testu, funkcj¦ kosztu, funkcj¦ pr¦dko±ci, funkcj¦ oceny stanu;
(c) pi¦¢ skªadników: stan pocz¡tkowy, zbiór akcji, model przej±cia, funkcj¦ kosztu, test osi¡gni¦cia celu. < tak
9. U»ywaj¡c algorytmu przeszukiwania wszerz dla poni»szego drzewa przeszukiwania
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(a) stan A b¦dzie odwiedzony przed stanem E; < tak
(b) nie mo»na ogólnie powiedzie¢, który ze stanów A czy B b¦dzie odwiedzony jako pierwszy; < tak
(c) stan D b¦dzie odwiedzony przed stanem B.
10. Funkcja f (n) oceny stanu / w¦zªa dla algorytmu A∗ ma posta¢ (g  funkcja zwracaj¡ca poniesiony koszt dotarcia do
n, h  funkcja heurystyczna oceniaj¡ca przewidywany koszt dotarcia od n do celu)
(a) f (n) = g(n)
(b) f (n) = h(n)
(c) f (n) = g(n) + h(n) < tak
11. W algorytmie symulowanego wy»arzania
(a) stan lepszy jest zawsze akceptowany; < tak
(b) stan lepszy jest akceptowany jedynie z pewnym prawdopodobie«stwem;
(c) dopuszczalne jest przej±cie do stanu gorszego. < tak
12. Przedstawiona poni»ej operacja przeprowadzona na dwóch chromosomach ch1 oraz ch2 w trakcie dziaªania algorytmu
genetycznego
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przedstawia
(a) krzy»owanie;
(b) mutacj¦; < tak
(c) selekcj¦.
13. OR wezeª w AND-OR drzewach jest w¦zªem
(a) który jest w¦zªem zawieraj¡cym cel;
(b) który musi uwzgl¦dnia¢ wszystkie w¦zªy potomne;
(c) który uwzgl¦dnia tylko jeden w¦zeª potomy. < tak
14. Rozwi¡zaniem przy przeszykiwanu AND-OR drzewa jest
(a) poddrzewo, którego ka»dy li±¢ jest celem; < tak
(b) poddrzewo, które wskazuje jedn¡ akcj¦ w w¦zªach OR; < tak
(c) poddrzewo, które uwzgl¦dnia wszystkich nast¦pców wezªów AND. < tak
15. U»ywaj¡c algorytmu mini-max dla poni»szego drzewa gry wybrany zostanie ruch (liczby przy nazwach w¦zªów s¡
warto±ci¡ oceny danego stanu gry (w¦zªa) z punktu widzenia gracza, dla którego utworzono to drzewo)
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(a) prowadz¡cy do stanu A;
(b) prowadz¡cy do stanu B; < tak
(c) prowadz¡cy do stanu D.
16. Efektywno±¢ dziaªania algorytmu min-max z alfa-beta odcinaniem znacz¡co zale»y od
(a) gªeboko±ci drzewa gry;
(b) ilo±ci li±ci;
(c) kolejno±ci w jakiej testujemy w¦zªy. < tak

17. Zaznacz poprawne rodzaje uczenia
(a) uczenie nadzorowane; < tak
(b) uczenie nienadzorowane; < tak
(c) uczenie ze wzmocnieniem. < tak
18. Zbiór ucz¡cy w uczeniu nadzorowanym skªada si¦ z
(a) par in − out gdzie in jest dan¡ wej±ciow¡ (pytaniem) a out oczekiwan¡ odpowiedzi¡; < tak
(b) elementów in b¦d¡cych zbiorem pyta«;
(c) elementów out (odpowiedzi) reprezentuj¡cych to czego chcemy si¦ nauczy¢.
19. Wagami sztucznego neuronu nazywamy
(a) liczby przez które mno»one s¡ sygnaªy wej±ciowe neuronu < tak
(b) liczby okre±laj¡ce ilo±¢ wej±¢ i wyj±¢ neuronu
(c) warto±ci wyj±ciowe funkcji aktywacji
20. Sztuczny neuron
(a) mo»e mie¢ wiele wej±¢; < tak
(b) mo»e mie¢ wiele wyj±¢;
(c) ma zawsze jedno wej±cie.

