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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΑ 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Ένας από τους πεδία εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι και τα Έμπειρα Συστήματα. 

2. Στη σύγχρονη τεχνολογία είναι αδύνατο να φτιαχτούν ευφυή υπολογιστικά συστήματα. 

3. Τα Έμπειρα Συστήματα μιμούνται έναν εμπειρογνώμονα στη λήψη αποφάσεων για πολύπλοκα προβλήματα. 

4. Η επεξεργασία φυσικών γλωσσών γίνεται με τη βοήθεια μηχανών νευρωνικών δικτύων. 

5. Στη Ρομποτική, τα υπολογιστικά συστήματα αναπτύσσουν αισθήσεις παρόμοιες με του ανθρώπου. 

6. Κάθε πρόβλημα στην Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί λογική για να παραστήσει τη γνώση και να παράγει 

λογικά συμπεράσματα. 

7. Ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελείται από δύο μέρη: το στάδιο των εισερχομένων και το στάδιο των 

εξερχομένων.    

8. Στο στάδιο επεξεργασίας της γνώσης, μια βάση γνώσης τροφοδοτείται με όλο το απαραίτητο υλικό από 

εγχειρίδια και ειδικούς μηχανικούς. 

9. Η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης προήλθε από ένα παιχνίδι μίμησης, γνωστό ως Τuring Test. 

10. Τα νευρωνικά δίκτυα, οι γενετικοί αλγόριθμοι και οι ευφυείς πράκτορες αποτελούν σημαντικά στάδια στην 

εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

11. Ένα παράδειγμα εφαρμογής των Νευρωνικών Δικτύων είναι  το πρόβλημα εύρεσης ταχύτερης διαδρομής. 

12. Η γλώσσα Prolog είναι γλώσσα Τεχνητής Νοημοσύνης που ακολουθεί τον συναρτησιακό προγραμματισμό. 

13. Η σχεδίαση κυκλωμάτων VLSI λόγω της πολυπλοκότητας που έχει κάνει χρήση γενετικών αλγορίθμων. 

14. Η γλώσσα προγραμματισμού Lisp είναι μια αλγεβρική γλώσσα επεξεργασίας λιστών. 

15. Η λειτουργία των δρομολογητών υψηλών ταχυτήτων βασίζεται στις αρχές των Νευρωνικών Δικτύων. 

16. Οι αλγόριθμοι της Ασαφούς Λογικής χειρίζονται μεταβλητές που μπορούν να πάρουν δύο τιμές: 0 και 1. 

17. Ένας ευφυής πράκτορας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω αισθητήρων και ενεργεί αυτόματα μέσω 

ενεργοποιητών. 

18. Σημαντική βοήθεια στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν η Ηλεκτρονική και η Νανοτεχνολογία. 

19. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει σήμερα εφαρμογή μόνο σε περιοχές και σημεία που μπορεί να έχει πρόσβαση 

ο άνθρωπος. 

20. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σημαντική στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως ο σχεδιασμός της 

συμπεριφοράς των μηχανών και των βιομηχανικών ρομπότ.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τομέας της  _____________ Επιστήμης των Υπολογιστών. 

2. Τα ______________ αποτελούν κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης που ασχολείται με την λήψη αποφάσεων 

πάνω σε πολύπλοκα πραγματικά προβλήματα. 

3. Ένας από τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι και η επεξεργασία _____________, όπου εξάγονται 

νοήματα από ανθρώπινα γλωσσικά δεδομένα. 

4. Ο προγραμματισμός Νοήμονος Συμπεριφοράς γίνεται με τη χρήση μηχανών _____________. 

5. Η _____________ είναι κλάδος των υπολογιστών για τον προγραμματισμό υπολογιστικών μηχανών που 

αναπτύσσουν αισθήσεις παρόμοιες με του ανθρώπου. 

6. Κάθε σύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιεί _____________ για να παραστήσει τη γνώση και τον 

μηχανισμό των αποδείξεων και των συμπερασμάτων. 

7. Η γλώσσα Lisp είναι γλώσσα Τεχνητής Νοημοσύνης που ακολουθεί τον ____________ προγραμματισμό. 

8. Κάθε σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ένα στάδιο ___________, ένα στάδιο επεξεργασίας της γνώσης και 

ένα στάδιο χρήσης της γνώσης. 

9. Οι _____________ αλγόριθμοι αναζητούν με βάση κάποιο κριτήριο τη βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα. 

10. Τα τεχνητά ______________ είναι ευφυή δικτυακά συστήματα που αποτελούν ένα αυτόνομο επιστημονικό 

πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

11. Σύμφωνα με την έννοια της ______________, κάθε μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή που κυμαίνεται από την 

απόλυτη αλήθεια έως το απόλυτο ψέμα. 

12. Οι _____________ είναι ανεξάρτητα προγράμματα που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όπως και να 

αλληλεπιδρούν με τα διάφορα συστήματα και τα διαδικτυακά ρομπότ. 

13. Η γλώσσα _____________ είναι γλώσσα Τεχνητής Νοημοσύνης ακολουθεί τον λογικό προγραμματισμό. 

14. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κλάδος που βασίζεται στην πρόοδο της Ηλεκτρονικής, της Μικροηλεκτρονικής και 

της _____________. 

15. Οι ευφυείς πράκτορες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους μέσω ______________, ενώ ενεργούν σε αυτό 

μέσω ενεργοποιητών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    γενετικοί αλγόριθμοι Α) δρομολογητές υψηλών ταχυτήτων 

2. ευφυείς πράκτορες Β) χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών 

3. νευρωνικά δίκτυα Γ)  συστήματα με ανθρώπινες αισθήσεις 

4. ασαφής λογική Δ) εύρεση βέλτιστης λύσης προβλήματος 

5. ρομποτική Ε)  έννοια της μερικής αλήθειας 

 


