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ETAPA 4 – FAZA 1 

 

Dezvoltarea etapei 4 – faza 1 a proiectului privind: 

Determinarea unui scenariu de testare a sistemului mecatronic / robotic ca  

entitate de inteligenţă artificială (EIA) 

vizează, în fapt, definirea nivelului de inteligenţă necesar sau dorit pentreu rezolvarea 

problemei globale (a temei proiectului). 

În acest sens, se vor considera aspectele teoretice discutate la curs, la care se adaugă 

următoarele aspecte suplimentare şi recomandările de dezvoltare a etapei de la final. 

 

 

 



 

NIVELUL DE INTELIGENŢĂ 

 

Definirea nivelului de inteligenţă se poate realiza în maniere diferite, orientate pe 

analogii sau pe scenarii. 

O definire bazată pe analogii are în vedere lumea vie şi consideră, în principal, 

următoarele direcţii: 

1. Clasificarea EIA ca agenţi inteligenţi în raport cu modul de rezolvare a problemelor: 

 orientat pe funcţie cu un comportament specific rigid; 

 orientat pe evenimente cu un comportament bazat pe căutarea celei mai bune 

soluţii şi repetarea acesteia ca primă opţiune în situaţiile ulterioare; 

 orientat pe atitudine cu un comportament bazat pe evaluarea prealabilă a 

efectelor acţiunilor oferite de diversele soluţii posibile şi alegerea aceleia care 

oferă cele mai bune rezultate estimate; 

 orientat pe descriere cu un comportament bazat pe modelarea simbolică a lumii şi 

gândirea abstractă asupra acesteia şi a evoluţiilor sale. 

2. Similaritate cu gândirea umană, prin care nivelul de inteligenţă pentru contextul 

problemei considerate este determinat prin testul Turing, conform căruia EIA are 

comportamentul corespunzător dacă nu se poate face nicio distincţie între 

răspunsurile sale şi cele ale unui factor uman aflat în acelaşi cadru de testare. 

 

Testele de tip Turing realizează o evaluare a EIA în raport cu comportamentul factorului 

uman aflat în acelaşi context. Schema generală a dezvoltării unui astfel de test este cea din 

figura 1, unde: O – observare; I – interogare; P – percepere; R – răspuns / reacţie; FUO – 

factor uman observator; FUP – factor uman participant; EIA – entitate de inteligenţă 

artificială. 

 



 

 

Figura 1. 

 

În cadrul generat de figura 1, FUO nu decelează între FUP şi EIA decât prin prisma 

interacţiunii la nivelul observării comportamentelor în contextul problemelor considerate şi al 

interogării. 

Dacă FUO nu poate ajunge la o diferenţiere între FUP şi EIA, atunci EIA trece testul 

Turing având un comportament tipic uman pentru contextul dat al problemlor. 

Testele de tip Turing sunt subiective, rezultatul lor fiind puternic dependent de factorul 

uman observator (FUO), astfel încât devine importantă, la acest nivel, dezvoltarea prealabilă a 

unei proceduri de interogare şi observare bazată pe ştiinţele cognitive şi pe psihologia umană, 

comportamentul uman fiind rezultanta dinte cunoaştere şi psihologie. 

Definirea nivelului de inteligenţă bazată pe scenarii evaluează comportarea EIA pentru 

diferite contexte ale problemelor pe care acesta trebuie să le rezolve prin sarcina / scopul / 

rolul său. 

În acest cadru se înscriu testele orientate pe scene de lucru, de exemplu, cele specifice 

mediilor discrete bidimensionale. Scenele bazate pe medii discrete bidimensionale sunt 

concepute ca zone spaţiale partiţionate în noduri conectate în grile yx  în 2D sau  

zyx   în 3D.  

EIA are sarcina de a atinge un anumit obiectiv în această lume, în condiţiile în care are 

anumite posibilităţi de acţiune, precum şi senzorialităţi. 

În acest fel, mediile discrete bidimensionale corespund unor teste orientate pe scenarii 

prin care se evaluează comportamentul EIA în atingerea obiectivului utilizând informaţii din 

mediu, obţinute senzorial, dar fără a cunoaşte în prealabil configuraţia zonei spaţiale. 
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De exemplu, extinzând spaţial nodurile unui mediu discret bidimensional şi păstrând 

vecinătăţile se poate concepe pentru cadrul unei misiuni un model al spaţiului ca în figura 2, 

în care: O1 – obiect radiativ care poate determina deteriorarea structurii de procesare şi control 

a EIA; O2 – obstacol exploziv; O3 – arie cu temperatură foarte ridicată; O4 – surpare; S – scop. 

 

 

 

Figura 2. 

 

Scena este considerată în contextul proiecţiei sale pe un plan, deci în 2D, care este 

partiţionat, pe aria de interes, în 36 de zone, notate 6,1,9,1,],[  yxyx . 

Partiţionarea este compatibilă cu structura senzorială a EIA, astfel încât percepţia trebuie 

definită corespunzător şi consistent cu mediul de lucru. 

Configuraţia de testare din figura 2 nu este cunoscută EIA, aceasta urmărind atingerea 

obiectivului S ca expresie pozitivă a îndeplinirii misiunii, pe bază de percepţie, raţionare şi 

acţiune în mediu / scenă. 
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Indiferent de modul de definire al nivelului de inteligenţă, aplicarea principiului 

suficienţei se poate realiza, în principal, prin dezvoltarea hărţii capabilităţilor entităţii de 

inteligenţă artificială (EIA). 

 

CAPABILITĂŢILE ENTITĂŢILOR DE  

INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ (EIA) 

 

Capabilitatea unei EIA reprezintă un atribut simplu sau complex al acesteia care 

contribuie la rezolvarea unui aspect al unei probleme corespunzătoare sarcinii / scopului / 

rolului EIA. 

EIA poate fi caracterizată prin capabilităţile sale care îi determină funcţiile şi structura. 

Capabilităţile care descriu atributele EIA în realizarea sarcinii / scopului / rolului se vor 

constitui ca expresia principiului suficienţei în proiectarea EIA. 

Relaţiile între capabilităţi, cerinţe, funcţii şi structură în proiectarea EIA sunt  

evidenţiate în figura 3. 

 

 

 

 

Figura 3. 
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Principalele capabilităţi identificate sunt următoarele: 

1. Ln – recunoaşterea, înţelegerea, 

procesarea limbajului natural; 

2. Com – comunicare; 

3. Rn – raţionare; 

4. Iv – învăţare; 

5. Ctr – control; 

6. Abt – abstractizare; 

7. Smb – simbolizare; 

8. Rzc – reprezentarea cunoaşterii; 

9. Mem – memorare; 

10. Sz – senzorialitate, procesare 

senzorială; 

11. Adf – adaptare, flexibilitate; 

12. Ev – evoluţie; 

13. Frm – formalizarea interacţiunilor cu 

mediul; 

14. Rct – reactivitate; 

15. Pct – proactivitate; 

16. Act – acţiune; 

17. Clc – conlucrare; 

18. Itg – integrare; 

19. Avt – interfaţare formal compatibilă 

(avatar); 

20. Etp – estimare temporală; 

21. Sts – capacitate de răspuns la stresul 

uman; 

22. Prc – resurse de procesare; 

23. Kwi – cunoaştere internă. 

 

 

 

RECOMANDĂRI DE REZOLVARE A ETAPEI 4 – FAZA 1 

 

Ca urmare a aspectelor de mai sus, scopul etapei este acela de a identifica, în principal: 

  caracteristicile mediului problemei globale (a temei); 

  scenariul asociat mediului corespunzător caracteristicilor acestuia; 

  aspectele perceptive, regulile de percepţie şi de acţiune, în conformitate cu 

capabilităţile EIA, stabilite în Etapa 1 şi finalizate în conformitatea cu aspectele 

teoretice prezentate mai sus. 

 


