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INFERENŢE SEMIOTICE ÎN INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 

 

 

Dezvoltarea unei entităţi de inteligenţă artificială (EIA) presupune reprezentarea mediul 

extern de lucru (MEL) şi a factorului uman (FU) prin simboluri specifice în raport cu care se 

pot detalia interacţiunile exprimate prin acţiuni, procese şi sarcini sau obiective. 

În acest sens se impune considerarea unui modelul orientat pe obiecte ca bază de 

reprezentare a percepţiilor din MEL sau privind FU, care integrează simbolurile specifice, 

codificările şi relaţiile dintre acestea, care se constituie ca elemente prin care se descriu 

modalităţile de interacţiune ale EIA cu mediul extern de lucru şi cu factorul uman. 

Din această perspectivă, modelul orientat pe obiecte va considera aspectele privind 

codificarea MEL şi FU prin simboluri reprezentabile la nivelul EIA, care să construiască 

imaginea de interacţiune corespunzătoare în raport cu tipurile de acţiuni, procese şi obiective. 
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Toate elementele constitutive materiale şi substanţiale ale mediului extern de lucru (MEL), 

precum şi fenomenele care se desfăşoară la nivelul acestuia reprezintă obiecte care sunt 

codificate în reprezentări ale entităţii de inteligenţă artificială (EIA) prin care se relaţionează 

un element de conţinut ca semnificaţie ( )Ec  cu un element de expresie sau de simbolizare ca 

percepţie ( )Es  ca în figura 1, unde: Ec  – element de conţinut; Es  – element de 

simbolizare / expresie; MEL – mediul extern de lucru; FU – factorul uman; EIA – entitatea de 

inteligenţă artificială. 

 

REPREZENTARE

COD
EcEs

AMRMEL  

Figura 1. 

 

Astfel se stabileşte printr-un cod, ca element de relaţionare, o corelaţie între un plan al 

expresiei şi simbolizării şi un plan al conţinutului sau realităţii MEL / FU, altfel spus prin 

codificare se realizează o proiecţie a realităţii în planul reprezentării al entităţii de inteligenţă 

artificială (EIA). Prin această proiecţie vor fi vizate numai acele percepţii (ca semnale) cărora 

le corespunde un conţinut dat, obţinându-se o structură care sistematizează şi  

organizează noţiuni privitoare la stările posibile ale mediului extern de lucru (MEL) sau 

factorului uman (FU). 

Un acelaşi element de conţinut poate fi proiecţia mai multor elemente de expresie sau de 

simbolizare specifice diverselor universuri (MEL sau FU) ca în figura 2, unde: E isi , , , 1 2 3  – 

elemente de simbolizare / expresie; (MEL/FU)i , i  1 2 3, ,  – medii externe de lucru / factori 

umani, Ec  – element de conţinut general la nivelul EIA. Acest fapt permite o generalizare sau 

unificare a reprezentării mai multor realităţi. 

EIA 
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Figura 2. 

 

Relaţia de reprezentare din figura 2 evidenţiază posibilitatea unificării la nivelul entităţii 

de inteligenţă artificială (EIA) atât a aspectelor privitoare la mediul extern de lucru (MEL), 

cât şi al celor de interfaţare cu factorul uman (FU), fapt care permite realizarea comunicării şi 

interacţiunii integrate MEL – EIA – FU. 

Un aspect important al semnificării obiectelor în entităţii de inteligenţă artificială (EIA) 

şi respectiv, în construcţia semioticilor specifice acestora îl reprezintă semiotica conotativă a 

entităţii de inteligenţă artificială , prin care semnificaţia denotativă de reprezentare a realităţii 

(MEL/FU) este continuată printr-o semnificare ulterioară reprezentând efecte sau acţiuni 

necesare. 

Conform aspectelor  dezvoltate în literatura de specialitate citată în bibliografia suport de 

curs 1  4 privind teoria generală a semioticii, semiotica conotativă a unei  entităţii de 

inteligenţă artificială (EIA) se construieşte pe baza schemei din figura 3, a cărei caracteristică 

de codificare conotativă este fundamentată de o primă semnificaţie (denotaţie). 

EIA 
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Figura 3.  

 

Semiotica conotaţiei permite definirea unor obiecte generice ale entităţii de inteligenţă 

artificială în raport cu conotarea. Prin aceasta se poate identifica schema funcţional –

 structurală generică a entităţii de inteligenţă artificială (EIA) în raport cu un mediu extern de 

lucru, sau cu relaţionarea cu factorul uman.  

Relaţia fundamentală de construcţie corespunzătoare reprezentării obiectelor este cea 

din figura 4, unde: SFSG(EIA) este schema funcţional – structurală generică a unei EIA, iar  

 E E1 2,  – expresii / simbolizări aferente denotării şi respectiv, conotării; C1  – conţinutul 

denotării;  

 C2  – conţinutul conotării;  

 K1 – codificare de denotare;  

 S K1 1( )  – codificare de conotare ca subcod al lui K1;  

 R1 – reprezentare de denotare;  

 R2 – reprezentare de conotare;  

 MEL/FU – mediul extern de lucru / factorul uman. 

Obiectele generice ale entităţii de inteligenţă artificială (EIA) vor fi definite prin atribute 

funcţionale şi caracteristici de lucru, reprezentând unul din rezultatele proiectării EIA. 
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Figura 4. 

Exemplul 1. 

Se determină următoarea semiotică conotativă (SC–1) pentru o entitate de inteligenţă 

artificială (EIA): 

E1  – percepţia prin semnal RADAR sau SONAR; 

C1  – semnificaţia codului percepţiei este acela al prezenţei unui obiect fix; 

E2  – obstacol în aria rutei de deplasare; 

C2  – ocolire. 

Conform structurii de construcţie SC–1 din figura 3, se determină semiotica conotativă a 

EIA1 ca în figura 5, iar relaţia fundamentală de construcţie a schemei funcţional – structurale 

corespunzătoare SC–1, )1(EIASFSG , este cea din figura 6. 

C2: Ocolire

C1: Prezenţă obstacol

fix

E1: Semnal RADAR

sau SONAR

Conotare

Denotare

E2: Obstacol în aria rutei de deplasare

 

Figura 5.  

EIA 

(EIA) 



6 
 

 

R2: Obiectiv AMR1

MEL

S1(K1) :  Stare – Obiectiv
C2E2

AMR1R1: Existenţă obstacol

SFSG(AMR1)

K1:  Semnal – Obstacol (Stare)
C1E1

 structură de modificare a rutei prin

adoptare decizie şi execuţie

 funcţia de ocolire a obstacolelor

 

 

Figura 6. 

 

Exemplul 2. 

În contextul dezvoltării unei entităţii de inteligenţă artificială (EIA2) medicale  

se poate considera următoarea semiotică conotativă SC–2, de interfaţare cu  

factorul uman decizional (FU) : 

E1  – afişare imagine organ intern; 

C1  – identificare zonă afectată; 

E2  – zonă afectată a organului intern; 

C2  – extirpare. 

Semiotica conotativă a EIA2 va avea schema SC 2  din figura 7 şi relaţia fundamentală 

de construcţie a schemei funcţional – structurale generice corespunzătoare SC 2 , 

)2(EIASFSG , este cea din figura 8. 

EIA1 

(EIA1) 

EIA1 
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Figura 7. 
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Figura 8.  

 

În dezvoltarea semioticilor entităţii de inteligenţă artificială (EIA) există posibilitatea 

conotaţiilor multiple pentru o aceeaşi denotare, astfel încât unui acelaşi cod de denotare ( )K1  

îi corespund mai multe subcoduri de conotare, Sp K p n( ), ,1 1 . 

Se consideră, în acest sens următorul exemplu. 

Exemplul 3. 

În contextul Exemplului 1, semiotica conotativă a EIA1 poate fi determinată de 

următoarele elemente de expresie / simbolizare ( , )E E1 2  şi de conţinut ( , )C C1 2 : 

(EIA2 

(EIA2 

EIA2 

EIA2 

(EIA2) 
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E1  – percepţia prin semnal RADAR sau SONAR; 

C1  – prezenţa unui obiect fix; 

E2  – obstacol în aria rutei de deplasare; 

C2  – ocolire ( )C21 ; 

C2  – ciocnire ( )C22 . 

În aceste condiţii, structura de construcţie a semioticii conotative corespunzătoare SC 3  

va fi cea din figura 9, iar relaţia fundamentală de construcţie a schemei funcţional structurale 

generice, )1(EIASFSG ,  va fi cea din figura 10. 

Astfel, funcţiile generice vor include pe lângă ocolirea obstacolelor şi capabilităţile de 

ciocnire şi de distrugere a acestora, iar structura generică va include alături de componenta 

privind modificarea rutei şi componenta corespunzătoare preluării şi amortizării şocurilor 

datorate ciocnirilor, precum şi de distrugere a obstacolelor. 

 

C22: Ciocnire şi

distrugere
C21: Ocolire

C1: Obstacol fixE1: Semnal RADAR

sau SONAR

Conotare 2

Conotare 1

Denotare

E2: Obstacol în aria rutei de deplasare

 

Figura 9. 

 



9 
 

R21: Obiectiv ocolire AMR1

MEL

S1(K1) :  stare – obiectiv

ocolire
C21

E2

SFSG(AMR1)
AMR1

FG22; SG22

AMR1

FG21; SG21

R1: Existenţă obstacol fix

K1:  Semnal – Stare
C1E1

R22: Obiectiv ciocnire AMR1

S2(K1) :  stare – obiectiv

ciocnire
C22

FG21: funcţia de ocolire a

obstacolelor;

SG21: structură de modificare a

rutei prin decizie şi execuţie.

FG22: funcţia de realizare a ciocnirii cu un corp şi

de distrugere a acestuia;

SG22: structură de preluare şi amortizare a

şocurilor, precum şi de distrugere a obstacolelor.
 

Figura 10. 
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