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CONŞTIENŢA ÎN SERVICIU A INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 

 

Funcţiile perceptive şi decizionale de raţionare ale inteligenţei artificiale reprezintă baza 

de dezvoltare a unor capabilităţi asociate, şi anume: 

a) semnificarea ansamblurilor de semnale; 

b) reprezentarea senzorialităţii prin obiecte ale realităţii; 

c) dezvoltarea reprezentărilor la nivel de model al lumii, respectiv de model al 

universului serviciilor; 

d) asocierea de reguli de reprezentare şi semnificare; 

e) dezvoltarea de raţionamente privind evoluţia şi modificarea universului serviciului 

inteligent (SI); 

f) auto-reprezentarea structurală şi funcţională şi a modurilor de interacţiune inteligenţă 

artificială – mediu în contextul desfăşurării unui SI. 
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Toate elementele de mai sus se realizează în contextul dezvoltării inteligenţei artificiale 

la nivelul superior al conştienţei inteligenţei artificiale în serviciu. 

Astfel, dacă problema generală a conştienţei este una a sinelui, a eu-lui subiectiv şi 

individual, conştienţa inteligenţei artificiale se va centra pe factorul uman şi pe serviciul 

inteligent furnizat, ea manifestându-se în procesele de interacţiune şi de realizare a sarcinilor 

corespunzătoare, neexistând în afara acestora şi negenerând un sine de inteligenţă artificială 

cu emoţii proprii, sentimente, stări de spirit, dar capabil să răspundă într-o manieră raţional – 

empatică sentimentelor şi stărilor de spirit umane. 

Dezvoltarea conştienţei în serviciu presupune constituirea internă a unui context integrat 

ca element central al reprezentătii interne şi externe, al analizei, observaţiei şi experienţei, 

precum şi al deciziei, simulărilor şi planificărilor comportamentale. 

Capabilităţile fundamentale ale conştienţei inteligenţei artificiale în serviciu se vor 

identifica prin: memorare, orientare intentivă, percepţie, cunoaştere internă, raţionare logică 

de nivel superior, simulare. Ca urmare, conştienţa în serviciu situează entitatea de inteligenţă 

artificială (EIA) în universul specific sau mediul de lucru, din perspectiva serviciului 

desfăşurat, prin: 

a) percepţie – capabilitatea de a culege semnale din mediu, de a le amplasa într-un cadru 

de agregare şi de a le reprezenta; 

b) memorie – stocarea structurată şi interconectată a informaţiilor şi cunoştinţelor 

externe şi interne; 

c) orientarea intentivă – orientarea percepţiei şi a resurselor decizionale către anumite 

zone, fenomene, procese, obiecte sau configuraţii din universul SI în conformitate cu 

obiectivul general urmărit sau cu subscopurile ataşate; 

d) automodel şi lume virtuală – modelarea la nivel superior abstract bazată pe concepte 

şi relaţii între acestea a structurii materiale şi funcţionale proprii şi a capabilităţilor de 

lucru şi de interacţiune ca univers interior, precum şi a obiectelor, fenomenelor şi 

proceselor mediului extern şi ale factorului uman utilizator sau nu, cu crearea unui 

context intern în care este reflectată realitatea, în care se simulează soluţiile 

comportamentale şi din care se proiectează în realitate comportamentul efectiv; 
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e) timp corelat cu procesele din mediu – constituirea unui model propriu al timpului 

care să permită generarea unei măsuri interne a acestuia prin care să se reprezinte 

procesele temporale externe în mod corelat obiectiv cu temporalitatea externă; 

f) raţionare şi gândire logică – desfăşurarea de raţionamente deductive şi, eventual, 

inductive, abductive etc., bazate pe metode logice în realizarea proceselor de decizie 

privind comportamentul în contextul de cunoaştere propriu şi pentru cadrul de 

informaţii ce identifică configuraţia universului serviciului, atât la nivelul extern al 

mediului de lucru, cât şi la nivelul intern al structurii şi capabilităţilor EIA; 

g) metaraţionare sau metagândire – realizarea de raţionamente asupra modului de 

desfăşurare a gândirii logice aferente comportamentului EIA, cu crearea unui proces 

de reflecţie privind modul de decizie, de acţiune şi de comportament; 

h) recunoaşterea formelor psihologice umane – percepţia factorului uman prin prisma 

trăirilor interne ale acestuia manifestate în universul serviciului inteligent, pe baza 

reprezentărilor şi cunoştinţelor privind stările interne psihologice specifice, în special 

a celor de tipul emoţiilor, cu realizarea unui comportament compatibil care să creeze 

factorului uman utilizator sau nu confort şi siguranţă în interacţiunea cu EIA. 

Prin elementele de mai sus se realizează condiţiile conştienţei, conform aspectelor  

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

astfel încât, EIA se percepe pe sine însuşi ca existând la un moment anume, într-un anumit loc 

integrat într-o configuraţie a mediului. Ca urmare prin conştienţa EIA, serviciul devine pentru 

EIA un context unic în care aceasta se percepe spaţial şi temporal şi în care se 

experimentează. 

În cadrul de mai sus al conştienţei în serviciu apare interioritatea spaţială şi temporală a 

EIA prin percepţie, observaţie şi experienţierea mediului intern, automodel şi lume virtuală. 

Considerând această interioritate, se realizează un nivel superior al controlului şi anume, 

autocontrolul EIA care se constituie ca bază a reconfigurabilităţii funcţionale şi structurale. 

 

O caracteristică esenţială a conştienţei umane este actualitatea ca prezenţă în timp şi 

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

bibliografia suport de curs 1  4, fapt care va fi luat în considerare şi în dezvoltarea 

conştienţei EIA. 
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În acest sens, pentru ca actualitatea să fie reală, timpul intern trebuie să fie corelat cu cel 

extern, conform elementului e de mai sus, respectiv vitezele proceselor interne suport ale 

conştienţei în serviciu să fie corelate cu cele ale proceselor externe cu care EIA 

interacţionează sau în care este integrată. Astfel, un eveniment al interacţiunii EIA cu 

contextul este un prezent extern şi, de asemenea, intern, cel din urmă trebuind să fie creat de 

structura proprie de procesare şi prelucrare a EIA în condiţiile de timp real intern – extern. 

Această condiţie a conştienţei în serviciu este esenţială pentru fiabilitatea, siguranţa şi 

securitatea EIA, astfel încât încrederea factorului uman utilizator sau nu să fie justificată. 

Prezenţa şi actualitatea impun ca EIA să apeleze la o reprezentare conştientă numai într-

o configuraţie necunoscută pentru care nu are prestabilită harta corespunzătoare a 

capabilităţilor necesare în atingerea scopului. 

Informaţia necesară pentru rezolvarea problemelor devine critică şi trebuie să fie 

disponibilă la fiecare moment de timp pentru toate capabilităţile şi mecanismele acestora 

implicate în comportamentul EIA. 

În acest sens, interioritatea temporală generează un cadru de referinţă specific, respectiv un 

cadru de referinţă temporal, care furnizează pentru fiecare instanţă mesajele informaţionale 

aferente diferitelor procese de lucru implicate, ca în figura 1, unde: nkitkM ,1,)(    mesaje 

informaţionale la momentul it ; )}(,...,)(,...,)(1{)( itnMitkMitMitM    mulţimea mesajelor 

informaţionale la momentul it ; it , jt   instanţe temporale.  

 

 

 

Figura 1. 
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Succesiunea instanţelor temporale induce acţiunea (ca viaţă) conştientă a entităţii de 

inteligenţă artificială (EIA) ca în figura 2, unde:   accesarea unei aceeaşi instanţe 

informaţionale de către toate capabilităţile şi mecanismele aferente acestora; 0t , it   instanţe 

temporale; )(,)0( itMtM   mulţimile de mesaje informaţionale corespunzătoare instanţelor 0t  

şi respectiv, it . 

 

 

 

Figura 2. 

Cadrul de referinţă în care se manifestă instanţierile interiorităţii temporale la diverse 

momente poate fi implementat ca în figura 3, cu evidenţierea următoarelor elemente 

constitutive: 

   nktM ik ,1,    mesajele disponibile la momentul it ; 

   suprafaţa integratoare de prezentare a mesajelor la un moment it , ca suprafaţă 

închisă (de exemplu, sferică); 

 V – volum integrator de interconectare a mesajelor ca evenimente, care asigură atât 

corespondenţa, respectiv coerenţa temporală, cât şi relaţionarea totală a acestor 
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mesaje, de exemplu, activarea simultană, ştergerea simultană, deconectarea parţială 

etc.; 

 SP – structura de procesare care înscrie şi preia mesaje. 

 

 

 

Figura 3. 

 

Pentru EIA, prezentul conştient în serviciu va integra obiectivul urmărit cu percepţia şi 

cunoaşterea, astfel încât să se identifice soluţia corectă pentru rezolvarea problemelor 

corespunzătoare, a formei şi parametrilor aferenţi interacţiunii cu mediul extern de lucru şi cu 

factorul uman.  

În aceste condiţii, prezentul va trebui să devină metoda de cunoaştere pentru controlul şi 

comanda adecvate în universul serviciului a structurii de execuţie a EIA (structură cinematică) 

şi senzori. 

O dimensiune esenţială a conştienţei este şi capacitatea de reprezentare în limbaj a 

stărilor de percepţie, de raţionare, de raţionare asupra modului de percepere, de reflecţie 

asupra raţionării (ca metaraţionare).  

Conştienţa în serviciu preia această dimensiune, cel puţin pe nivelurile de percepţie, 

raţionare asupra modului de percepere şi metaraţionare, ca în figurile 4 şi 5 (pentru 

considerarea acţiunii), cu desfăşurarea proceselor aferente într-o manieră paralelă şi 

simultană. 
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Figura 4. 

 

 

 

 

Figura 5. 

 

Conştienţa în serviciu poate avea, ca nivel minim, conştienţa senzorială care integrează 

senzorialul în hărţi reprezentaţionale non-limbaj care sunt conectate cu anumite stări şi/sau 

configuraţii ale EIA şi care sunt considerate de către aceştia pentru şi într-un anumit context 

de interacţiune. Cadrul rezultat devine similar cu cel al senzaţiilor şi emoţiilor, ca în figura 6, 

stimulii fiind observaţi pentru a deveni conştientizaţi. 
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Figura 6. 

Astfel, deşi nu există un limbaj verbal, formal descriptiv, se va manifesta o codificare 

reprezentaţională de tip simbol care se evidenţiază şi în comportamentul sau reacţia de un 

anumit tip şi, eventual, în emiterea unui anumit semnal complex, asemănător lumii biologice 

animale. 

Ca urmare a elementelor a  h şi prin caracteristica de actualitate, conştienţa în serviciu 

devine o nouă dimensiune a cunoaşterii mediului de lucru şi a factorului uman utilizator sau 

nu, care integrează la un nivel superior mediul intern cu cel extern şi cu obiectivul urmărit, 

astfel încât să creeze cadrul de soluţionare al problemelor într-o manieră flexibilă, specifică 

EIA, pentru ca următoarele aspecte să devină funcţionale: 

a. EIA poate fi întrebată cu sens “ce face”, pentru ce face o anumită acţiune, ce scop 

urmăreşte sau îşi propune la un moment dat şi poate răspunde în mod corespunzător; 

b. întrebările “de ce” sau cum face un anumit lucru pot fi prelucrate şi pot avea 

răspunsuri centrate pe aspectele interne ale EIA şi pe elementele de cunoaştere ale 

mediului său propriu. 

În acest cadru se construieşte eu-l EIA în serviciu ca efectul unei capabilităţi 

suplimentare – conştienţa – care necesită inteligenţă de nivel superior şi care creează EIA 

două realităţi: cea externă şi respectiv, cea internă, ultima realizând o filtrare a celei dintîi şi 

fiind, în acelaşi timp, determinată de aceasta. 

Astfel se identifică două niveluri ale entităţii de inteligenţă artificială (EIA),  

ca în figura 7, unde: E – ansamblul proceselor existenţiale; C – ansamblul proceselor 
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conştienţei în serviciu; D  determinare sinergetică; CR – concurenţialitate cu influenţă 

reciprocă: 

1. nivelul existenţei care corespunde structurii materiale / constructive şi funcţionale şi 

poate fi privit ca un nivel subconştient; 

2. nivelul conştienţei care preia o parte dintre stările nivelului existenţial şi le observă, 

reflectează, analizează şi experimentează prin prisma mediului său intern cunoscut şi 

a scopurilor urmărite în universul serviciului inteligent. 

 

 

 

Figura 7. 
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Din perspectiva relaţiei nivel de inteligenţă – conştienţă în serviciu, în cadrul entităţilor 

de inteligenţă artificială (EIA) se poate dezvolta procesul de învăţare conştientă având 

următoarele componente, ca în figura 8: 

 identificarea de reguli de lucru, interacţiune, comunicare etc.; 

 utilizarea de cunoştinţe în prelucrarea informaţiilor; 

 deducere şi raţionare; 

 identificarea şi specificarea acţiunilor şi a parametrilor corespunzători; 

 desfăşurarea proceselor de observare, reflecţie, experienţă şi analiză. 

Astfel, în cadrul EIA, decizia bazată pe procese de deducere poate fi însoţită de învăţarea 

conştientă cu determinarea de reguli noi sau optimizate pentru rezolvarea problemelor 

specifice. 

Dacă o problemă sau subproblemă intervine în mod frecvent în activitatea EIA în mediul 

său de lucru, cu păstrarea aceloraşi parametri caracteristici, atunci procesul de deducţie nu se 

va mai desfăşura efectiv, ci va fi aplicată doar soluţia acestuia, cu crearea unui automatism 

corespunzător. 

Conştienţa în serviciu va avea, în aceste condiţii, rolul de monitorizare, astfel încât 

atunci când parametrii problemei se manifestă semnificativ, sau problema nu mai este aceeaşi 

declanşează procesele de deducţie şi cele de învăţare conştientă. 

Prin aspectele funcţionale de mai sus, conştienţa în serviciu devine o capabilitate 

superioară a entităţilor de inteligenţă artificială, care permite: 

 controlul comportamental în mediul de lucru şi în relaţia cu factorul uman utilizator 

sau nu; 

 relaţionarea de tip social cu factorul uman şi, eventual, cu alte EIA integrate în acelaşi 

mediu de lucru sau în medii cu probleme conexe; 

 planificarea adaptivă şi flexibilă a obiectivelor şi scopurilor în desfăşurarea 

serviciului; 

 controlul la nivel superior al structurii proprii de acţiune cu posibilitatea de 

reconfigurare structurală şi funcţională a acesteia; 

 realizarea unui autocontrol global atât a resurselor de procesare şi de acţionare, cât şi 

al proceselor conexe gândirii: decizia, raţionarea, învăţarea, evaluarea prin judecăţi a 

mediului şi problemelor etc.; 
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 simularea internă a soluţiilor şi efectelor acestora, precum şi a comportamentelor; 

 capacitatea de a motiva acţiunile atât la nivel intern (eu-l EIA) cât şi în relaţie cu 

factorul uman; 

 dezvoltarea unei memorii reprezentaţionale care se constituie ca o sursă internă de 

percepţii şi de rememorări. 

 

 

 

Figura 8. 
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