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MODELE DE REPREZENTARE ÎN LOGICA PREDICATELOR 

 

În prezentul curs sunt prezentate, conform suportului de curs 1, modele de reprezentare 

în logica predicatelor. 

În acest sens sunt aplicate următoarele etape: 

a. Determinarea domeniului problemelor asociate obiectivelor, prin identificarea 

categoriilor obiectelor implicate şi a mulţimilor de definiţie corespunzătoare, ca 

mulţimi de constante care formează spaţiul categoriei, precum şi dezvoltarea unui 

vocabular ce va fi utilizat ulterior în stabilirea simbolurilor predicative. 

b. Pentru fiecare categorie de la a se aleg variabilele corespunzătoare prin care se vor 

referi mulţimile de definiţie. 

c. Stabilirea simbolurilor predicative corespunzătoare categoriilor de la a, a relaţiilor 

dintre ele şi ale proprietăţilor de interes. Pentru acestea se vor determina formulele 

atomice de tip predicate, aritatea lor, cu evidenţierea tipului şi ordinii de relaţionare 

sau referire.  
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d. Identificarea funcţiilor prin care unei mulţimi de argumente de tip termeni i se 

asociază un termen dintr-o altă categorie sau mulţime de definiţie. 

e. Dezvoltarea expresiilor generale care descriu diverse stări, configuraţii, evoluţii, 

legităţi etc. din perspectiva cunoaşterii repreznetate, prin utilizarea conectorilor logici 

şi a cuantificatorilor. 

Exemplul 1. 

Reprezentarea configuraţiei unui mediu format din obiecte plasate într-un  

spaţiu 3–D corespunzătoare configuraţiei din figura 1: 

 

 

Figura 1. 

 

Prin aplicarea etapelor de reprezentare în contextul logicii predicatelor rezultă: 

a. Categoria de obiecte este cea a blocurilor paralelipipedice, având mulţimea de 

definiţie  ...,,...,2,1 bnbbB  . Elementul de vocabular asociat acesteia este: bloc . 

b. X, Y, Z, ... sunt variabile reprezentând obiecte din categoria bloc . 

c. Relaţii spaţiale binare exprimate prin simbolurile predicative: pe , sub , dreapta , 

stanga . 

Predicatele asociate proprietăţilor şi relaţiilor sunt: 

  pe(X ,Y)  “X este aşezat pe Y”; 

  sub(X ,Y)  “X este sub Y”; 

  dreapta(X ,Y)  “X este în dreapta lui Y”; 

  stanga(X ,Y)  “X este în stânga lui Y”; 

  bloc(X)  “X este bloc paralelipipedic”. 

d. Pentru reprezentare nu sunt identificate funcţii. 

e. Pentru mediul considerat se identifică următoarele reguli ca piese de cunoaştere, 

corespunzătoare expresiilor: 

b1 

b2 b3 
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R1-1: (X)(Y)[bloc(X)   bloc(Y)   pe(X ,Y)   sub(Y ,X)]  

R2-1: (X)(Y)[bloc(X)   bloc(Y)    

             dreapta(X ,Y)   stanga(Y ,X)].  

Configuraţia din figura 1 este descrisă prin informaţiile exprimate ca fapte utilizând 

predicatele de mai sus astfel: 

 

 R3-1. bloc(b1) 

 R4-1. bloc(b2) 

 R5-1. bloc(b3) 

 R6-1. pe(b1,  b2) 

 R7-1. dreapta(b3,  b2).  

 

Exemplul 2. 

Reprezentarea evoluţiei unui mediu prin tranziţie dintr-o stare  

în alta corespunzătoare configuraţiei din figura 2: 

 

 

Figura 2. 

 

Prin aplicarea etapelor de reprezentare în contextul logicii predicatelor rezultă: 

a. Categoria de obiecte este reprezentată de stările mediului, având mulţimea de 

definiţie  snssS ,...,2,1 . Elementul de vocabular asociat acesteia este: stare . 

b. X, Y, Z, ... sunt variabile asociate obiectelor din categoria stare .  

P este variabila corespunzătoare probabilităţii de tranziţie directă dintr-o stare în 

cea următoare, avînd domeniul de definiţie [0,1] . 

s1 

s2 

s3 
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c. Relaţiile dintre stările mediului sunt exprimate prin simbolurile predicative: 

tranzitie , arc , traiect , iar predicatele sunt următoarele: 

  stare(X)  “X este o stare a mediului”; 

  tranzitie(X ,Y)  “tranziţie directă de la X la Y”; 

  arc(X ,Y ,P)  “arcul asociat tranziţiei de la X la Y este marcat prin 

probabilitatea P”; 

  traiect(X ,Y)  “traiectorie sau cale, ca succesiune de tranziţii de  

la X la Y”; 

  (X ,Y)  “X este diferit de Y”. 

d. Pentru reprezentare nu sunt identificate funcţii. 

e. Regula identificată pentru mediul de lucru considerat este: 

R1-2: (X)(Y)[stare(X)   stare(Y)   tranzitie(X ,Y)   arc(X ,Y ,P)].  

Configuraţia din figura 2 este descrisă prin formulele atomice: 

 R2-2. stare(s1) 

 R3-2. stare(s2) 

 R4-2. stare(s3) 

 R5-2. tranzitie(s1,  s2) 

 R6-2. tranzitie(s2,  s3).  

În contextul considerat, regula R1-2 admite tranziţii într-o aceeaşi stare, care semnifică 

rămânerea mediului în acelaşi tip de stare, sau în aceeaşi stare, ca în figura 3.  

 

 

Figura 3. 

 

În condiţiile în care nu sunt acceptate buclele de tranziţie, regula R1-2 se rescrie prin: 

R1 -2:  (X)(Y)[stare(X)   stare(Y)   (X ,Y)   

s1 

s2 

s3 



5 
 

             tranzitie(X ,Y)   arc(X ,Y ,P)].  

Definirea unei căi / traiectorii între două noduri poate corespunde următorului enunţ: 

K1-2: Între oricare două noduri X şi Z este o traiectorie sau cale, dacă există: a) o 

tranziţie directă de la X la Z; b) un nod Y astfel încât să aibă loc o tranziţie de la X 

la Y şi să fie o cale de la Y la Z. 

 

Se observă că definiţia K1-2 este recursivă şi, ca urmare formalizarea va trebui să 

respecte această condiţie, formulele de reprezentare în logica predicatelor fiind: 

R7-2: (X)(Z)[ traiect(X ,Z)   tranzitie(X ,Z)] 

R8-2: (X)(Z)traiect(X ,Z)   

           (Y)[ tranzitie(X ,Y)   traiect(Y ,Z)].  

Se observă că regula K1-2 poate fi reformulată, în limbaj natural, astfel: 

K1-2: Oricare stări / noduri X, Y, Z formează o traiectorie sau cale între X şi Z, dacă: a) 

are loc o tranziţie directă de la X la Z; b) are loc o tranziţie de la X la Y şi este o 

cale de la Y la Z. 

Reprezentările asociate lui K1-2 vor fi: 

R7 -2:  (X)(Z)[ traiect(X ,Z)   tranzitie(X ,Z)] 

R8 -2:  (X)(Z)(Y)[ traiect(X ,Z)   

           tranzitie(X ,Y)   traiect(Y ,Z)].  

 

Exemplul 3. 

Reprezentarea fenomenelor şi legităţilor specifice într-un mediu natural de tip tectonic, 

pentru care cunoaşterea specifică la nivelul mediului este: 

K1-3: Dacă a avut loc o mişcare tectonică de tipul a şi dacă nivelul acesteia se află în 

domeniul de variaţie  2,1 mm , atunci sistemul de plăci tectonice la nivelul căruia 

s-a produs mişcarea se află în echilibru de contact instabil şi se va produce o nouă 

mişcare tectonică de acelaşi tip. 
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K2-3: Dacă a avut loc o mişcare tectonică de tipul a în afara domeniului de variaţie 

 2,1 mm  şi dacă ea este urmată de o mişcare tectonică de tip b, la nivelul aceloraşi 

plăci tectonice, atunci se va produce o nouă mişcare tectonică de tip c. 

Prin aplicarea etapelor de reprezentare în contextul logicii predicatelor rezultă: 

a. Categoriile de obiecte sunt fenomenele, sau evenimentele care au loc în mediul 

observat: mişcările tectonice de tipurile a, b, c; mulţimea de plăci tectonice; 

momentele de timp la care se produc evenimentele. 

b. Variabilele considerate sunt: 

  X, Y, Z  corespund fenomenelor de tip mişcări tectonice; 

  S, S1,...  sistemele de plăci tectonice; 

  T, T1, ...  momentele de timp. 

Alături de acestea se identifică termenii de tip constante m1 şi respectiv, m2. 

c. Predicatele identificate pentru exprimarea relaţiilor şi a proprietăţilor vor fi: 

  a(X)  “mişcarea tectonică X este de tipul a”; 

  b(X)  “mişcarea tectonică X este de tipul b”; 

  c(X)  “mişcarea tectonică X este de tipul c”; 

  echil_inst (S)  “sistemul de plăci tectonice S este în echilibru instabil”; 

   plt(S)  “S este un sistem de plăci tectonice”; 

  misc_tect(X ,S ,T)  “la momentul T are loc o mişcare tectonică X, la nivelul 

de plăci tectonice S”; 

  >(, )  “ este mai mare decât ”, unde  şi  sunt termeni de tip variabile 

sau constante. 

d. Pentru reprezentare nu sunt identificate funcţii. 

e. Expresiile identificate pentru mediul de lucru, corespunzătoare cunoştinţelor K1-3 

şi K2-3 vor fi: 

   R1-3: (X)(S)(T)[plt(S)   misc_tect (X ,S ,T)   a(X)   

             >(X ,m1)   >(m2,X)]    
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        (T1)(Y)[echil_inst(S)   misc_tect (Y ,S ,T1)   

               a(Y)   >(T1,T)]  

   R2-3: (X)(S)(T)(Y)(T1)[plt(S)   misc_tect(X ,S ,T)   

        a(X)   (>(m1,X)   >(X ,m2))   misc_tect (Y ,S ,T1)   

        b(Y)   >(T1,T)]    

        (T2)(Z)[misc_tect(Z ,S ,T2)   c(Z)   >(T2,T1)].  

 

Exemplul 4. 

Reprezentarea posibilităţilor de acţiune prin mişcare relativă într-un mediu interconectat 

între două elemente cinematice e1şi e2, respectiv e3şi e4 prin cuplele: (a) c1 – de rotaţie;  

(b) c2 – de translaţie, conform configuraţiilor din figura 4. 

 

 

 

Figura 4.  

Cunoaşterea corespunzătoare mediului din figura 12.5 cuprinde enunţurile: 

K1-4: Dacă două elemente cinematice sunt interconectate printr-o cuplă de rotaţie, 

atunci oricare dintre elemente poate realiza o mişcare relativă de rotaţie de unghi 

 în raport cu celălalt, în limitele valorice f1 şi f2. 

K2-4: Dacă două elemente cinematice sunt interconectate printr-o cuplă de translaţie, 

atunci oricare dintre elemente se poate deplasa liniar în raport cu celălalt pe 

distanţe cuprinse între d1 şi d2. 

Prin aplicarea etapelor de reprezentare în contextul logicii predicatelor rezultă: 

a. Categoriile de obiecte sunt elementele cinematice şi cuplele cinematice. De 

asemenea, se identifică următoarele categorii de parametrii: mulţimile unghiurilor 

de rotaţie şi respectiv, distanţelor de translaţie. 

(a) (b) 

e1 

e2 
e3 e4 (c1) 

(c2) 
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b. Se stabilesc următoarele variabile: 

  X, Y, Z  elemente cinematice; 

  C, C1,...  cuple cinematice; 

  F, ...  unghi de rotaţie relativă; 

  D, ...  distanţă de translaţie relativă relativă, 

precum şi constantele: 

  f1, f2,...  pentru limitele unghiurilor de rotaţie; 

  d1, d2,...  pentru limitele distanţelor de translaţie. 

c. Relaţiile, proprietăţile şi apartenenţele obiectelor mediului sunt reprezentate prin 

predicatele: 

  elem(X)  “X este element cinematic”; 

  cupla(X ,Y ,C)  “elementele cinematice X şi Y sunt conectate prin cupla C”; 

  (X ,Y)  “elementul cinematic X este diferit / distinct de Y”; 

  rt(C)  “cupla C este de rotaţie”; 

  tr(C)  “cupla C este de translaţie”; 

  rotatie(X ,Y ,F)  “X are o mişcare relativă de rotaţie faţă de Y, cu unghiul F”; 

   transl(X ,Y ,D)  “X are o mişcare relativă de translaţie faţă de Y, cu distanţa 

D”; 

  (, )  “ este mai mare sau egal decât ”, unde  şi  sunt termeni de tip 

variabile sau constante. 

d. Pentru reprezentare nu sunt identificate funcţii. 

e. Cunoştinţele K1-4 şi K2-4 vor avea următoarele expresii asociate în logica 

predicatelor: 

   R1-4: (X)(Y)(C)(F)[elem(X)   elem(Y)   (X ,Y)    

        cupla(X ,Y ,C)   rt(C)   (F ,f1)   (f2,F)    

            rotatie(Y ,X ,F)]  
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   R2-4: (X)(Y)(C)(D)[elem(X)   elem(Y)   (X ,Y)    

        cupla(X ,Y ,C)   tr(C)   (D ,d1)   (d2,D)    

             transl(Y ,X ,D)].  

Configuraţiile din figura 4 sunt descrise prin formulele atomice: 

 R3-4. elem(e1) 

R4-4. elem(e2) 

R5-4. elem(e3) 

R6-4. elem(e4) 

 R7-4. cupla(c1) 

 R8-4. cupla(c2) 

 R9-4. rt(c1) 

 R10-4. tr  (c2).  

 

Exemplul 5. 

Reprezentarea acţiunilor pentru reconfigurarea unui mediu constituit din componentele:  

b1 element de tip bază; r1 element de tip r; l1 slotul bazei; p1, q1 terminaţiile 

elementului r1, având configuraţia din figura 5. 

 

 

 

Figura 5. 

 

Cunoaşterea specifică mediului din figura 5 este compusă din enunţurile: 

K1-5: Pentru orice bază şi element de tip r se poate realiza conectarea dacă elementul 

are o terminaţie liberă compatibilă cu slotul bazei şi acesta este, de asemenea, 

liber. 

K2-5: Conectarea unui element la bază ocupă slotul şi terminaţia utilizate în acest scop. 

r1  

p1 

q1 

b1 

l1  
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K3-5: Terminaţiile de tip p sunt compatibile cu sloturile de tip l. 

K4-5: După conectarea bazei cu elementul se formează baza cu acelaşi nume, dar având 

ca slot terminaţia neantrenată în conectare a elementului. 

K5-5: b1 este bază cu slotul l1. 

K6-5: r1 este element de tip r, având terminaţiile p1 şi q1. 

K7-5: Slotul l1 este de tip l. 

K8-5: Terminaţia p1 este de tip p. 

K9-5: Terminaţia q1 este de tip q. 

Prin aplicarea etapelor de reprezentare în contextul logicii predicatelor rezultă: 

a. Categoriile de obiecte sunt corespunzătoare elementelor, bazelor, sloturilor şi 

terminaţiilor. 

b. Se identifică variabilele: 

  X, Y, ...  pentru elemente şi baze; 

  S, S1,...  pentru sloturi; 

  C1, C2,...  pentru terminaţiile elementelor; 

precum şi constantele: 

  r1  element 1 de tip r; 

  p1  terminaţia p1 a elementului 1; 

  q1  terminaţia q1 a elementului 1; 

  l1  slotul l1 al bazei b1; 

  b1  baza b1; 

  p   terminaţie de tip p; 

  f   terminaţie de tip f; 

  l   slot de tip l. 

c. Relaţiile, proprietăţile şi apartenenţele obiectelor mediului sunt exprimate prin 

predicatele: 

  baza(Y ,S)  “Y este bază cu slotul S”; 
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  elem(X ,C1,C2)  “X este element cu terminaţii C1 şi C2”; 

  t ip(Z ,Q)  “obiectul Z este de tip Q”; 

  liber(U)  “slotul sau terminaţia U este liber(ă)”; 

  cp(R ,S)  “terminaţia R este compatibilî cu slotul S”; 

   conect(X ,Y ,S ,V)  “conectează elementul X la baza Y prin slotul S şi 

terminaţia V”; 

d. Pentru reprezentare nu sunt identificate funcţii. 

e. Cunoştinţele K1-5  K9-5 sunt exprimate în contextul logicii predicatelor prin 

formulele: 

  R1-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    

        tip(X ,r)   cp(C1,S)   l iber(S)   liber(C1)    

             conect(X ,Y ,S ,C1)] 

  R2-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    

        tip(X ,r)   cp(C2,S)   l iber(S)   liber(C2)    

             conect(X ,Y ,S ,C2)] 

  R3-5: (X)(Y)(S)(U)[conect(X ,Y ,S ,U)    

                   l iber(S)     liber(U)] 

  R4-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    

          tip(S ,l)   tip(C1,p)   cp(C1,S)]  

  R5-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    

         tip(S ,l)   tip(C2,p)   cp(C2,S)]  

  R6-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    

         conect(X ,Y ,S ,C1)   baza(Y ,C2)] 

  R7-5: (X)(Y)(S)(C1)(C2)[baza(Y ,S)   elem(X ,C1,C2)    
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         conect(X ,Y ,S ,C2)   baza(Y ,C1)].  

Configuraţia din figura 5 este descrisă prin formulele atomice: 

 R8-5: baza(b1,l1) 

R9-5: elem(r1,p1,q1) 

R10-5: tip(r1,r) 

R11-5: tip(l1,l) 

 R12-5: tip(p1,p) 

 R13-5: tip(q1,q).  

Corespondenţa dintre regulile de mai sus şi cunoaşterea în limbaj natural dată de 

enunţurile K este următoarea: 

 K1-5     R1-5, R2-5 

 K2-5     R3-5 

 K3-5     R4-5, R5-5 

 K4-5     R6-5, R7-5 

 K5-5     R8-5 

 K6-5     R9-5, R10-5 

 K7-5     R11-5 

 K8-5     R12-5 

 K9-5     R13-5.  

 


