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INFERENŢE GENERALE DE INTERCONECTARE A CATEGORIILOR ÎN 

INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ PRIN LOGICA PREDICATELOR. 

INTRODUCERE ÎN REŢELE BAYESIENE 

 

 

Considerarea categoriilor şi relaţionarea acestora prin interconectare (vezi Curs 6 din 

23.03.2020, la INTERCONECTAREA CATEGORIILOR ÎN INTELIGENŢA 

ARTIFICIALĂ PRIN LOGICA PREDICATELOR) constituie un domeniu esenţial al 

dezvoltării inteligenţei artificiale în desfăşurarea unor raţionamente privind apartenenţele sau 

neapartenenţele obiectelor la diverse mulţimi de definiţie. 

De asemenea, procesele de învăţare sunt determinate, din perspectiva organizării 

informaţiei, de capacitatea inteligenţei artificiale de a raţiona relativ la categoriile predefinite, 

astfel încât învăţarea unui obiect  este încadrată unui anumit domeniu predicativ caracteristic. 
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Raţionamentele generale ale interconectării categoriilor corespund inferenţelor imediate 

din logica generală şi realizează o bază a gândirii orientate pe tipuri de obiecte şi 

apartenenţele lor. 

 

 

INFERENŢE GENERALE DIRECTE DE INTERCONECTARE A CATEGORIILOR 

ÎN LOGICA PREDICATELOR 

 

Date fiind formulele predicative determinate în Curs 6 din 23.03.2020, atunci prin 

considerarea acestora ca premise se stabilesc pe baza legităţilor logice, conform aspectelor  

teoretice dezvoltate în literatura de specialitate citată în bibliografia suport de curs 1  4, 

inferenţele directe de interconectare.  

Acestea corespund deducţiei logice a unei formule (X) din (X) , notată cu  

(X)   (X), în următoarele condiţii: 

1. o deducţie validă are corespondenţă într-o implicaţie adevărată, respectiv 

2. orice implicaţie adevărată indică o deducţie validă. 

a. Inferenţe directe determinate de interconectări totale pe mulţimile de definiţie. În 

contextul relaţiilor de tipul celor de la punctul 1 din Curs 6, se identifică: 

a-1. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[gi(X)   gk(X)]  

a-2. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)     gk(X)] 

a-3. (X)[gi(X)   gk(X)]   

                  (X)   [gi(X)     gk(X)] 

a-4. (X)   [g i(X)   gk(X)]    

                  (X)[gi(X)     gk(X)]  

a-5. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[   gk(X)     gi(X)] 
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a-6. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[gk(X)     g i(X)]  

a-7. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[   gi(X)     gk(X)] 

a-8. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)[gi(X)     gk(X)]  

a-9. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)   gk(X)]  

a-10. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)   gk(X)] 

a-11. (X)   [g i(X)     gk(X)]    

                  (X)[gi(X)   gk(X)]  

a-12. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)[gk(X)     gi(X)] 

a-13. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)[gk(X)     g i(X)]  

b. Inferenţe directe determinate de interconectări parţiale pe elemente sau părţi ale 

mulţimilor de definiţie. În contextul relaţiilor de tipul celor de la punctul 2 din  

Curs 6, se identifică: 

b-1. (X)[gi(X)   gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)     gk(X)]  

b-2. (X)   [gi(X)   gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)   gk(X)]  

b-3. (X)   [gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[gi(X)     gk(X)]  
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b-4. (X)   [gi(X)   gk(X)]    

                  (X)[gi(X)     gk(X)]  

b-5. (X)[gi(X)     gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)   gk(X)]  

b-6. (X)   [gi(X)     gk(X)]    

                  (X)   [gi(X)     gk(X)]  

b-7. (X)   [gi(X)     gk(X)]    

                  (X)[gi(X)   gk(X)]  

b-8. (X)   [gi(X)     gk(X)]    

                  (X)[gi(X)   gk(X)]  

 

Exemplul 1. Se dezvoltă Inferenţele directe de interconectare între categorii pentru 

Exemplul 5 din Cursul 7 din data de 30.03.2020. 

În condiţiile modelului de reprezentare 5 din §12.1.1 se consideră următoarele categorii: 

a) categoria bazelor referită prin predicatul baza(X ,S), unde S este variabila asociată 

atributului de a avea un slot; 

b) categoria elementelor referită prin predicatul elem(X ,C1,C2), unde C1 şi C2 

sunt variabile corespunzătoare proprietăţii acestora de a avea două terminaţii; 

c) categoria obiectelor care se pot asambla, sau conecta, referită prin predicatul 

asmb(X). 

Aplicând relaţiile evidenţiate mai sus, rezultă raţionamentele directe de interconectare 

a celor trei categorii. 

1.1. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]  

1.2. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)[  elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]  
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1.3. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]  

1.4. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)   [  elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]  

1.5. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)   [  baza(X ,S)     asmb(X)]  

1.6. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)   [  elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]  

1.7. (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[  baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]  

1.8. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)[   asmb(X)     baza(X ,S)]  

1.9. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)   [  asmb(X)     elem(X ,C1,C2)]  

1.10. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)[asmb(X)     baza(X ,S)]  

1.11. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)[asmb(X)     elem(X ,C1,C2)]  

1.12. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)[   baza(X ,S)     asmb(X)]  

1.13. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)[   elem(X ,C1,C2)     asmb(X)] 

1.14. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]  
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1.15. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)] 

1.16. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)] 

1.17. (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]    

              (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]  

1.18. (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]    

              (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)] 

1.19. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[elem(X ,C1,C2)     baza(X ,S)] 

1.20. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[elem(X ,C1,C2)     baza(X ,S)] 

1.21. (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]    

              (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]  

1.22. (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)]    

              (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)] 

1.23. (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)]    

              (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)] 

1.24. (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]  

1.25. (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)]    

              (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)] 
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1.26. (X)[baza(X ,S)     elem(X ,C1,C2)]    

              (X)   [baza(X ,S)   elem(X ,C1,C2)] 

1.27. (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]    

              (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]  

1.28. (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]    

              (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)] 

1.29. (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]    

              (X)[baza(X ,S)   asmb(X)]  

1.30. (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]    

              (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)] 

1.31. (X)   [baza(X ,S)     asmb(X)]    

              (X)[baza(X ,S)   asmb(X)] 

1.32. (X)   [elem(X ,C1,C2)     asmb(X)]    

              (X)[elem(X ,C1,C2)   asmb(X)].  

 

La nivelul inteligenţei artificiale, 1.12 şi 1.13 determină căutarea în mediu a altor 

obiecte care nu se încadrează în categoriile stabilite. Acest fapt poate iniţia un proces de 

învăţare, de exemplu, prin deducţie, mediul fiind specificat prin categoriile determinate din 

perspectiva obiectivelor de reconfigurare, ceea ce nu exclude prezenţa altor obiecte, chiar 

dacă acestea nu sunt cunoscute sau percepute de către entitatea de inteligenţă artificială. 

 

 

INTRODUCERE ÎN REŢELE BAYESIENE 

 

În cazul deducerii unei formule (X) din (X) se pune problema contextului probabilist, 

în care (X) privită ca efect al lui (X) conduce la următoarele situaţii privite ca evenimente: 

a) probabilitatea manifestării lui (X) – efect în condiţiile producerii  

lui (X) – ipoteză / cauză; 
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b) probabilitatea producerii lui (X) – ipoteză / cauză în condiţiile manifestării  

lui (X) – efect, 

respectiv probabilităţile de producere ale efectului ca simptom la manifestarea cauzei, 

respectiv ale manifestării cauzei atunci când se constată efectul ca simptom. 

Calculul acestor probabilităţi corespunde cadrului aplicării formulei lui Bayes în 

determinarea probabilităţilor condiţionate asociate evenimentelor de mai sus. Astfel, se 

determină, conform aspectelor  teoretice dezvoltate în literatura de specialitate citată în 

bibliografia suport de curs 1  4, probabilitatea de producere sau de existenţă a lui (X) în 

condiţiile manifestării efectului (X) cu relaţia: 

  

P()= 
  P() P()   
    P() 

.  

 

În acest cadru conceptul de probabilitate poate fi asociat cu cel de încredere, astfel încât 

în inferenţe se va utiliza această din urmă accepţiune, iar nivelul de încredere privind 

producerea ipotezei / cauzei poate fi actualizat prin probabilitatea P(), prin 

Încredere()=P(). 

Considerând reprezentarea regulii sub forma (X) (X)  (X), atunci acesteia i se pot 

asocia următoarele probabilităţi estimate: 

 

(X) (X) 

P(=adevărat) 

P(=fals) 

P(=adevărat  =adevărat) 

P(=adevărat  =adevărat)  

P(=adevărat  =adevărat)  

P(=adevărat  =adevărat) 

 

şi se determină probabilităţile de producere a ipotezei / cauzei în condiţiile manifestării sau nu 

a efectului cu relaţiile: 

 

 

P(=adev=adev)= 
      P(=adev=adev)P(=adev)          , 
  P(=adev=adev)P(=adev)+ P(=adev=fals)P(=fals) 

 

 

respectiv 
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P(=adev=fals)= 
      P(=fals=adev)P(=adev)          ; 
  P(=fals=adev)P(=adev)+ P(=fals=fals)P(=fals) 

 

P(=fals=adev)= 
      P(=adev=fals)P(=fals)           ; 
  P(=adev=fals)P(=fals)+ P(=adev=adev)P(=adev) 

 

P(=fals=fals)= 
      P(=fals=fals)P(=fals)            . 
   P(=fals=fals)P(=fals)+ P(=fals=adev)P(=adev) 

 

Formulele de mai sus permit analiza şi evaluarea fiecărei reguli în procesul de inferenţă, 

pentru un context de incertitudine al mediului de lucru sau al mediului problemei în care 

evoluează o entitate de inteligenţă artificială. 

 

Recomandare tematică. Aplicaţi relaţiile de inferenţă Bayesiană pentru regula (X) 

(X)  (X) în condiţiile următoarelor probabilităţi iniţiale estimate: 

 

(X) (X) 

P(=adevărat)=0,7 

P(=fals)=0,3 

P(=adevărat  =adevărat)=0,8 

P(=adevărat  =adevărat)=0,2  

P(=adevărat  =adevărat)=0,3 

P(=adevărat  =adevărat)=0,7 

 

Comentaţi rezultatele obţinute pentru situaţia în care regula se referă la testarea unui 

sistem. 

 


