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CONSTRUCŢIA INTELIGENŢEI ARTIFICIALE PRIN PROCESE 

 

Elementele definitorii ale proceselor sunt: 

a) finalitate ca obiectiv / rezultat al procesului; 

b) funcţii ca tipurile de evenimente specifice; 

c) reguli asociate reprezentând legităţi sau norme de desfăşurare a procesului; 

d) componente utilizate reprezentând metode, modele, mecanisme şi, eventual, tipuri de 

structuri prin care se asigură realizarea aspectelor a  c. 

Pentru inteligenţa artificială se identifică următoarele procese dominante ca procese 

esenţiale: 

1. procese de comunicare cu mediul extern de lucru şi cu factorul uman utilizator sau 

nu; 

2. procese de identificare a mediului, a obiectivelor şi problemelor asociate; 

3. procese de raţionare cu rezolvarea problemelor, stabilirea şi planificarea acţiunilor 

necesare pentru atingerea obiectivului; 
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4. procese de implementare a soluţiilor, respectiv de acţiune în şi/sau asupra mediului 

de lucru; 

5. procese de evaluare şi control care urmăresc realizarea performanţei în îndeplinirea 

obiectivului; 

6. procese de învăţare şi acumulare de experienţă prin care sunt identificate, 

formalizate şi integrate noi legităţi şi norme corespunzătoare dinamicii mediului de 

lucru şi a obiectivelor vizate în acesta. 

Caracteristicile proceselor inteligenţei artificiale, în conformitate cu elementele lor 

definitorii sunt următoarele: 

1. Procese de 

comunicare cu 

mediul extern de 

lucru şi cu factorul 

uman (IA, IAMR) 

Finalitate Fluxurile de date şi informaţii conservă 

conţinutul acestora în transmiterea lor între 

emiţător şi receptor. 

Funcţii Realizarea fluxului de date şi informaţii cu 

mediul extern de lucru şi cu factorul uman 

Reguli 

asociate 

Regulile comunicării. 

Componente 

utilizate 

Emiţător, receptor, canal de comunicaţie, 

protocol, limbaj, sistem de simbolizare şi 

codificare. 

 

2. Procese de 

identificare a 

mediului extern de 

lucru şi a factorului 

uman (IA, IAMR) 

Finalitate Determinarea la nivel intern a dinamicii 

mediului extern de lucru şi a factorului 

uman, ca urmare a interacţiunilor şi 

evoluţiilor specifice şi a efectelor acţiunilor 

exercitate în raport cu acestea. 

 

Funcţii Determinarea configuraţiilor şi stărilor 

mediului extern şi factorului uman, cu 

stabilirea obiectivelor şi a problemelor 

asociate, în vederea realizării scopului final. 

 

Reguli  Reguli de clasificare a stărilor şi 
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asociate configuraţiilor externe în funcţie de datele 

şi informaţiile culese la un moment de 

timp dat sau într-un anumit interval de 

timp. 

 Reguli de definiţie a obiectivelor în 

atingerea unui scop global sau în 

îndeplinirea unei sarcini şi de determinare 

a problemelor asociate ca raportul dintre 

stările reprezentând condiţiile iniţiale şi 

configuraţiile finale corespunzătoare 

obiectivului vizat.  

Componente 

utilizate 

Modelele mediului extern şi factorului 

uman, clasele stărilor acestora, clasele de 

probleme efective. 

3. Procese de 

identificare a 

mediului intern de 

lucru (IAMR) 

Finalitate Determinarea dinamicii şi evoluţiilor 

mediului intern şi a structurii specifice, în 

raport cu interacţiunile cu mediul extern şi 

factorul uman. 

Funcţii Determinarea stării mediului intern şi 

stabilirea, la nivelul acestuia, a obiectivelor 

corespunză-toare realizării soluţiilor de 

acţiune în raport cu mediul extern şi factorul 

uman. 

Reguli 

asociate 

 Reguli de clasificare a stărilor mediului 

intern. 

 Reguli de definiţie a obiectivelor interne 

pentru determinarea soluţiilor de acţiune.   

Componente 

utilizate 

Modelul mediului intern, clasele stărilor 

acestuia. 

4. Procese de 

raţionare  

(IA, IAMR) 

Finalitate Determinarea acţiunilor astfel încât să se 

atingă obiectivul final urmărit şi să se 

rezolve problemele şi condiţionalităţile 

asociate. 
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Funcţii Rezolvarea problemelor asociate atingerii 

obiectivului global prin subobiectivele sale, 

cu determinarea şi planificarea acţiunilor în 

raport cu mediul extern şi cu factorul uman. 

Reguli 

asociate 

Regulile logice ale inferenţei. 

 

Componente 

utilizate 

Informaţii din mediul extern şi privind 

factorul uman, modele, cunoştinţe asupra 

mediului extern şi factorului uman, efectele 

acţiunilor. 

5. Procese de 

planificare internă  

(IAMR) 

Finalitate Determinarea operaţiilor interne, astfel încât 

să se atingă obiectivele interne conform 

soluţiilor de realizare a scopului global 

urmărit. 

Funcţii Identificarea şi ordonarea operaţiilor de la 

nivelul mediului intern pentru realizarea 

acţiunilor din mediul extern şi în raport cu 

factorul uman. 

Reguli 

asociate 

 Regulile planificării. 

 Regulile specifice de operare ale mediului 

intern.   

Componente 

utilizate 

Informaţii, cunoştinţe şi modele privind 

mediul intern, structura şi dinamica acestuia. 

6. Procese de 

comandă 

(IAMR) 

Finalitate Realizarea la nivelul mediului intern a 

operaţiilor corespunzătoare pentru 

executarea acţiunilor de atingere a 

obiectivului în raport cu mediul extern şi cu 

factorul uman. 

 

Funcţii Comanda operaţiilor în succesiunea stabilită 

la nivelul planificării, prin transmiterea 

semnalelor necesare elementelor sau 

modulelor de execuţie. 
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Reguli 

asociate 

Algoritmi de comandă şi reguli de execuţie a 

acestora. 

 

Componente 

utilizate 

Modele şi metode de comandă, mulţimea de 

operaţii executabile, structura de execuţie. 

7. Procese de acţiune  

(IA, IAMR) 

Finalitate Realizarea efectivă a obiectivului final, în 

raport cu mediul extern şi cu factorul uman, 

prin executarea acţiunilor necesare, eventual 

pe baza operaţiilor corespunzătoare la 

nivelul mediului intern. 

Funcţii Realizarea acţiunilor şi, eventual, a 

operaţiilor asociate, în raport cu mediul 

extern şi cu factorul uman, pentru realizarea 

obiectivului final, respectiv a unei sarcini. 

Reguli 

asociate 

Reguli privind succesiunea şi realizarea 

acţiunilor, eventual, a operaţiilor interne. 

 

Componente 

utilizate 

Metodele şi modelele de realizare a 

acţiunilor şi a operaţiilor interne, elemente 

de execuţie, interconectările între acţiuni şi 

operaţii. 

8. Procese de control 

intern (IAMR) 

Finalitate Realizarea performanţei de evoluţie a 

parametrilor asociaţi executării, la nivelul 

mediului intern, a operaţiilor necesare pentru 

desfăşurarea acţiunilor externe în vederea 

atingerii obiectivului global. 

Funcţii Măsurarea şi monitorizarea parametrilor 

asociaţi desfăşurării operaţiilor la nivelul 

mediului intern, în conformitate cu 

specificaţiile planificate şi corectarea 

abaterilor. 

Reguli Reguli generale ale măsurării, monitorizării 
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asociate şi controlului. 

Componente 

utilizate 

Arhitecturi şi legi de control, sisteme de 

control, metode şi structuri de măsurare şi 

monitorizare. 

9. Procese de 

evaluare şi control 

extern 

(IA, IAMR) 

Finalitate Realizarea performanţei acţiunilor prin 

minimizarea abaterilor faţă de obiectivul 

global urmărit în raport cu mediul extern şi 

cu factorul uman. 

 

Funcţii Urmărirea şi evaluarea efectelor şi 

parametrilor acţiunilor, în raport cu mediul 

extern şi cu factorul uman, conform 

cerinţelor de performanţă impuse de 

obiectivul global şi corectarea abaterilor. 

Reguli 

asociate 

Regulile generale ale monitorizării, 

identificării şi controlului. 

Componente 

utilizate 

Metode şi strategii de monitorizare, evaluare 

şi control. 

10. Procese de învăţare 

şi acumulare de 

experienţă 

(IA, IAMR) 

Finalitate Evoluţia ansamblului de cunoştinţe care să 

permită rezolvarea unor obiective noi şi 

adaptarea la dinamicile şi modificările 

mediului extern şi factorului uman. 

Funcţii Integrarea, organizarea şi structurarea de noi 

cunoştinţe pe baza informaţiilor şi 

experienţelor, într-o manieră care să permită 

utilizarea lor ulterioară. 

Reguli 

asociate 

Regulile generale ale învăţării, simbolizării, 

abstractizării, generalizării. 

Componente 

utilizate 

Metode de reprezentare şi codificare / 

simboli-zare, metode empirice de generare a 

regulilor, baze de cunoştinţe, baze de date, 

imagini etc., precum şi structuri specifice. 
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Pe baza proceselor mai sus identificate se pot determina reprezentările orientate pe 

procese ale entităţilor de inteligenţă artificială (EIA), ca în figurile 1 şi 2. 

 

 
 

Figura 1.  Harta cadru a proceselor inteligenţei artificiale. 

 

 
 

 
 

Figura 2. Harta proceselor inteligenţei artificiale în condiţiile învăţării prin comunicare. 
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În contextul proceselor de mai sus se identifică problemele fundamentale / efective ale 

inteligenţei artificiale, precum şi metodele specifice de rezolvare la nievelul entităţilor de 

inteligenţă artificială (EIA). 

 

PROBLEMELE FUNDAMENTALE / EFECTIVE ALE INTELIGENŢEI 

ARTIFICIALE ŞI METODE SPECIFICE DE REZOLVARE 

Problemele fundamentale efective specifice entităţilor de inteligenţă artificială sunt, în 

principal următoarele: 

1. Control Realizarea unui comportament dorit al mediului. 

2. Clasificare Asignarea unei configuraţii sau a stărilor sale asociate,  

unei anumite clase sau categorii, mulţimea de clase / categorii fiind 

prestabilită. 

3. Diagnoză Identificarea mulţimilor de cauze care determină ca o configuraţie să 

fie o abatere de la configuraţia normală a mediului. Abaterea poate fi 

o eroare, o variabilitate sau perturbaţie, respectiv o combinaţie între 

acestea, astfel încât să determine, la nivelul mediului, un defect, o 

oscilaţie, sau o defectare cu oscilaţie asociată. 

4. Reconfigurare Determinarea unei configuraţii a mediului, compatibilă cu obiecitvul 

sau normalitatea, respectiv cu comportamentul dorit sau normal al 

mediului. 

5. Decizie Stabilirea soluţiei, acţiunilor şi resurselor asociate, pe baza modelelor 

specifice, pentru atingerea unui scop sau obiectiv. 

6. Planificare Pentru o configuraţie ulterioară dorită a mediului se determină 

succesiunea de acţiuni pentru atingerea acesteia, precum şi 

configuraţiile intermediare ca subobiective. 

Dacă planificarea este ataşată problemei de decizie, atunci ea are ca 

obiectiv implementarea soluţiei determinate. 

7. Predicţie Determinarea unei configuraţii ulterioare / viitoare a mediului, la 

momentul tt 1 , pe baza modelului acestuia şi a informaţiilor 

disponibile la momentul t. 

8. Monitorizare Pe baza modelului şi a informaţiilor disponibile se vor determina 

configuraţiile curente ale mediului. 
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9. Verificare Stabilirea dacă o configuraţie a mediului satisface total sau parţial o 

anumită cerinţă sau un ansamblu de specificaţii. 

10. Identificare Dată fiind o mulţime de informaţii privind mediul, pentru o anumită 

perioadă de timp, presupunând că acestea descriu configuraţii 

specifice, se urmăreşte determinarea modelului mediului. 

11.Demonstrarea 

 teoremelor 

Justificarea logică pentru un enunţ specificat într-un context de 

axiome reprezentând un model abstract al acestuia şi a unei mulţimi 

de ipoteze care îi definesc configuraţia. 

 

Implementarea raţionalitatăţii preia principiile logicii pe care le utilizează în contextul 

lor formal şi computaţional, evidenţiind două dimensiuni: 

 

 rezolvarea problemelor şi identificarea soluţiilor în raport cu configuraţiile curente 

şi dorite ale mediului extern de lucru (mediul problemei), cu considerarea 

factorului uman şi a constrângerilor impuse de către acesta; 

 aplicarea soluţiei prin livrarea sau implementarea acesteia în contextul mediului 

extern şi al factorului uman. 

Realizarea ambelor dimensiuni presupune aplicarea unor metode specifice de soluţionare 

a problemelor, şi anume: 

 Inferenţa presupune aplicarea unor legi şi metode logice de determinare a unor 

concluzii, consecinţe sau concepte dintr-un ansamblu de cunoştinţe preexistente 

şi de informaţii. 

 Înlănţuirea semiotică este orientată pe asocierea de acţiuni, concluzii, efecte etc. 

simbolurilor care codifică obiecte, stări şi fenomene specifice mediului extern 

sau factorului uman. 

 Navigarea în spaţiul stărilor este fundamentată pe cunoaşterea cauzală de tipul: 

stare iniţială  
cauza

stare rezultată şi caută rezolvarea problemei prin 

identificarea şirului de acţiuni  naaa ,...,, 21  şi/sau stări intermediare 

 nSSS ,...,, 21  rezultate care conduc la o stare finală. 

În acest mod se evidenţiază faptul că raţionalitatea este determinată de existenţa unui 

obiectiv sau de capacitatea de stabilire a acestuia, în absenţa căruia procesul de gândire al 
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inteligenţei artificiale nu se declanşează, sfera raţionalităţii fiind închisă în cea a obiectivului . 

Această condiţie reprezintă cauzalitatea primară a inteligenţei artificiale, exprimată de relaţia: 

 RVC  , 

unde C reprezintă determinarea obiectivului, V – obiectivul, R – sfera raţionalităţii. 

 

NIVELUL DE REALITATE AL INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 

 

Prin identificarea elementului reprezentativ al inteligenţei artificiale ca fiind raţionarea, 

respectiv gândirea raţională, în atingerea scopurilor / obiectivelor şi rezolvarea problemelor 

ataşate acestora, rezultă necesitatea identificării şi considerării ansamblului de legităţi care 

guvernează procesele asociate. 

 

Se construieşte astfel, nivelul de realitate al inteligenţei artificiale  din figura 3 

prin sistemul de cunoaştere, respectiv cunoştinţele şi informaţiile privind  

mediul probemei şi logica reprezentând legităţile care fundamentează  

prelucrarea acestora. 
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Figura 3. Construirea şi manifestarea nivelului de realitate al inteligenţei artificiale. 

 

 

Manifestarea acestui nivel de realitate va fi determinată de: 

 reprezentarea cunoştinţelor, informaţiilor, obiectivelor şi problemelor asociate; 

 derivarea de rezultate reprezentând consecinţe sau concluzii considerate ca efecte, 

respectiv determinarea de cauze ale unor manifestări sau fenomene din mediul 

problemei; 

 identificarea din stările mediului problemei de noi cunoştinţe asociate unei relaţii de 

tip cauză – efect. 

Astfel se identifică următoarele domenii de funcţionare logică şi operaţională în 

inteligenţa artificială, ca expresie a raţionalităţii: 

1. expresia formală a mediului problemei prin propoziţii; 

2. semnificarea cunoştinţelor exprimate ca propoziţii; 

3. inferenţa ca metodă de derivare şi identificare. 
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Exprimarea cunoştinţelor, informaţiilor şi obiectivelor corespunde limbajului natural şi 

este structurată la nivel de simboluri interconectate şi de propoziţii simple sau compuse. 

Acestea reprezintă elementele fundamentale ale dezvoltării tuturor aspectelor funcţionale ale 

raţionalităţii. 

 


