
 
 

Soal Signal System (kerapian tulisan +10%) 

1. Dalam komunikasi Voice anda melakukan dengan microphone (ADC) dan mengeluarkan voice tersebut 

melalui speacker (DAC), gambar signal digital yang ada dalam komunikasi adalah seperti metode NRZ 

(Not Return to Zerro). 

Dalam metode peng-signalan tersebut dikenal dengan NRZ-I, Non Return to Zero-Level (NRZ-L) seperti 

diatas, maka untuk tugas anda, buatlah signal tersebut dengan metode : 

a. Nonreturn to Zero Inverted (NRZI) 

b. Bipolar AMI 

c. Pseudoternary 

d. Manchester 

e. Differential Manchester 

2. Apa yang anda ketahui dari metode pengsignalan tersebut, jelaskan. 

3. Dalam metode codec dikenal dengan istilah paket data, sebutkan jenis-jenis codec yang anda ketahui, 

dan jelaskan yang anda ketahui dari codec tersebut. 
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Soal MicroProcessor : (Kerapian tulisan +10%, Sifat ujian tutup buku, soal dikumpul) 

1. Apa yang dimaksud dengan istilah berikut ini dalam MicroProcessor, jelaskan : 

0..  SelectMAP  3. Data Address  6. Register  9. INTERUP   

1.  Power UP  4. Data Office  7. Akumulator   

2    Byte Swapping 5. Vlotile Memory 8. RELAY 

 (kerjakan sesuai dengan angka  yang ada pada nomor induk anda/NIM) 

2. Jelaskan cara kerja ADC / DAC dan sebaliknya dalam system komunikasi jaringan Voice lengkap dan 

gambarkan.  

3. Dalam system digitalisansi display diperlukan 8 buah segmen, Nah yang menjadi pertanyaan  segment 

apa saja yang aktif jika menampilkan tanggal dan bulan lahir anda. 

4. Apa yang anda ketahuI dengan : 

- MicroProcessor  ATMEGA 89C51 

- MicroProcessor   ALPHA 21264 

- MicroProcessor   INTEL 

- MicroProcessor  - AMD  

5. Buat True Tabel dari Gerbang logika AND, OR, NAND, EXOR, XNOR 

6. Buat instruksi Assembly yang anda ketahui  dan jelaskan maksud dari instruksi tersebut. 

7. Konversi [tanggal lahir] – [bulan] – [19] – [tahun lahir 2 digit terahir] menjadi bilangan biner dalam 8 bit. 
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Matakuliah Ujian : Kecerdasan Buatan 

Dosen   : Ir. Hasanuddin Sirait, MT 
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Soal Kecerdasan Buatan : (Sifat ujian Tutup buku, kerapaian Tulisan ditambah s/d 10%) 

1.  Konsep Kecerdasan Buatan 

1a.  Apakah teknik penyelesaian masalah biasa (non-AI) dapat menemukan solusi jika data/fakta yang 

dibutuhkan tidak lengkap / mengandung ketidakpastian (ya / tidak)? Jelaskan mengapa teknik 

penyelesaian masalah berbasis kecerdasan buatan dapat menemukan solusi meskipun data/fakta 

yang dibutuhkan tidak lengkap / mengandung ketidakpastian? 

 

1b. Pendapat para ahli kecerdasan buatan terbagi menjadi dua hipotesis yaitu weak AI dan strong AI. 

Weak AI: mempercayai bahwa mesin dapat melakukan tindakan seolah-olah mereka memiliki 

kecerdasan. Strong AI: mempercayai bahwa mesin yang dapat melakukan tindakan cerdas 

memang dapat berfikir (memiliki kecerdasan). Apakah anda mempercayai weak AI atau strong AI 

? Jelaskan argumentasi anda mengapa memilih weak AI atau strong AI ! (Dalam hai ini tidak ada 

jawaban benar/salah, tetapi jawaban dinilai berdasarkan kekuatan argumentasi anda) 

 

2. Uninformed search 

Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini terdiri dari tiga 

tiang dan tiga buah cakram dengan ukuran berbeda-beda. Permainan dimulai dengan cakram-

cakram yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam tiang pertama, cakram 

terkecil diletakkan teratas, sehingga membentuk kerucut. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk 

memindahkan seluruh tumpukan dari tiang pertama (A)ke tiang ketiga (C), mengikuti aturan 

berikut: 

·  Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. 

·  Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya 

ke tiang lain, diatas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut. 

·  Tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. 

Buatlah langkah pemindahan dari menara hanoi diatas 
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