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MODELELE LOGICE ALE RAŢIONALITĂŢII 

INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 

 

MODELE ORIENTATE PE PROPOZIŢII ŞI SEMNIFICAŢII ÎN  

INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 

 

Propoziţiile în inteligenţa artificială reprezintă construcţii bine formate într-un limbaj, 

prin care se exprimă o stare, un fapt, o lege, un fenomen etc. din mediul problemei ca mediu 

de lucru. 

Din această perspectivă, limbajul natural are expresivitatea şi extensivitatea necesare 

dezvoltării elementelor de reprezentare cerute de inteligenţa artificială şi impune entităţilor 

acesteia capabilităţi specifice privind înţelegerea cuvintelor şi a propoziţiilor formate din 

acestea. 

Propoziţiile vor trebui să exprime o stare a mediului problemei, având un înţeles, un 

sens, care pentru inteligenţa artificială reprezintă  adevărul sau falsitatea propoziţiei 

determinată de legităţile: 
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a. O propoziţie este adevărată dacă enunţul său exprimă starea mediului problemei la 

nivelul spaţio – temporal considerat. 

b. O propoziţie este falsă dacă enunţul său nu este consistent cu starea mediului 

problemei pentru cadrul spaţio – temporal considerat. 

Se evidenţiază astfel relaţia dintre înţelegerea propoziţiei şi adevărul acesteia prin 

considerarea semanticii prin adevăr care orientează înţelegerea către cunoaşterea 

configuraţiei mediului cu care propoziţia este consistentă. Astfel rezultă o corespondenţă între 

semantica limbajului natural şi semantica logică care presupune semnificarea propoziţiilor, p, 

prin operatorul    fap , , unde a reprezintă adevărat şi f – fals. 

Din această perspectivă se pot considerarea următoarele tipuri de enunţuri fundamentale: 

1. Enunţurile predicative de tipul: 

[Toţ i /Uni i]  subiect   [nu]  es te/sunt  atr ibut /predicat  ,  

având variantele: 

 instanţiată afirmativă: Subiect  es te/sunt  predicat  ; 

 instaţiată negativă: Subiect  nu este/sunt  predicat  ; 

 universal afirmativă: Toţ i  subiect   sunt  predicat  , respectiv 

      Oricare/  orice   subiect  es te predicat  ; 

 universal negativă: Niciun  subiect  nu este predicat  ; 

 existenţial (particular) afirmativă: Unii  subiect  sunt  predicat  , 

        Există  subiect  es te predicat  ; 

 existenţial (particular) negativă: Uni i   subiect  nu sunt  predicat  , 

            Există  subiect  nu este predicat  . 

2. Enunţurile relaţionale care nu se referă la proprietăţile unui obiect ca  subiect  , ci 

la: 

 acţiuni realizate exprimate prin verbe: acţ iune ; 

 relaţii cu alte obiecte sau componente din mediul considerat:  relaţ ie   

( subiect ,  obiect_1  ,  . . . ,  obiect_n ) .  
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Utilizarea limbajului natural presupune atât în exprimare, cât şi în înţelegere, 

considerarea simultană a două dimensiuni: 

1. cadrul gramatical al formei de construcţie a enunţurilor ca propoziţii; 

2. cadrul lexical al cuvintelor utilizate, respectiv amplasate în expresii sau enunţ. 

Perspectiva logică a înţelegerii propoziţiilor prin adevăr conduce la construcţia unui 

limbaj simbolic specific derivat din limbajul natural şi orientat către obiectivul de expresie şi 

de semnificare prin adevăr. 

 

LIMBAJULUI SIMBOLIC AL RAŢIONALITĂŢII 

LOGICE A INTELIGENŢEI ARTIFICIALE 

 

Emularea gândirii prin raţionare logică presupune considerarea unui context de 

exprimare în cadrul semnificării prin adevărat şi fals şi, eventual, alte valori de adevăr (de 

exemplu, subdefinit sau supradefinit). 

Aceasta presupune dezvoltarea / construcţia unui limbaj simbolic fundamental care se 

poate explicita şi detalia relativ la diversele probleme şi medii ale acestora prin următoarele 

elemente componente fundamentale: 

1. Variabilele sau termenii fundamentali vizează clase, mulţimi sau categorii de obiecte 

ale problemei şi mediului acesteia şi sunt referite prin litere mari: 

...,,,...,,,, 111 ZYXZYX  sau prin cuvinte, ansambluri legate de litere care încep cu 

majusculă, ca în figura 1. 

2. Constantele ca termeni fundamentali particulari sau singulari reprezintă anumite 

individualităţi sau obiecte bine precizate sau identificate dintr-o anumită categorie. 

Ele sunt valori pe care le pot lua variabilele în anumite configuraţii sau stări ale 

mediului problemei.  

Valorizarea unei variabile prin constanta corespunzătoare unui  

eveniment spaţio – temporal sau unei stări a problemei reprezintă instanţierea 

acesteia, după cum este reprezentat în figura 1. 
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Figura 1. 

 

3. Atributele, reprezentând proprietăţi sau apartenenţe, se aplică variabilelor şi 

constantelor pentru identificarea tipului acestora sau marcarea anumitor caracteristici 

şi se exprimă prin predicate utilizând simboluri predicative notate cu literă mică: 

...,,,...,,,,...,,,, 111 verdeomobstacolrqprqp  aplicate uneia sau mai multor variabile, 

neinstanţiate sau instanţiate. Acestea exprimă propoziţii singulare predicative, 

respectiv enunţuri predicative de tipul: “X este p.” şi se notează  Xp . 

2. Relaţiile între diverse variabile şi/sau constante, sau care structurează  

o mulţime de variabile şi/sau constante utilizează, de asemenea,  

predicate şi simboluri predicative şi exprimă enunţuri relaţionale de tipul: “X acţiune 

[v].” notat prin  Xv , sau “ Relaţie [r] între nXX ,...,1 .” notată prin  nXXr ,...,1 . 

Numărul de argumente / variabile asociate unui predicat reprezintă aritatea 

predicatului. 

5. Funcţiile exprimă relaţii funcţionale sau operatori între variabile şi/sau constante 

utilizând simboluri funcţionale aplicate mulţimilor de argumente. Ele corespund 

expresiilor de tipul: “Y este funcţie [f] de X.” sau “Z este funcţie [g] de nXX ,...,1 .” în 

condiţiile definirii funcţilor din perspectiva: 

 Y
f

X  , respectiv Z
g

XX n ,...,1 , 

iar notaţiile corespunzătoare vor fi:  Xf  şi respectiv,  nXXg ,...,1 . 

Funcţiile n – are de argumente (variabile şi/sau constante) sunt termeni funcţionali. 

6. Cuantificatorii sau cuantorii sunt elemente de indicare sau de selecţie a submulţimii 

de valori ale variabilei considerate în enunţ şi evidenţiază: 

PROBLEMĂ 

MEDIUL 

PROBLEMEI 

CATEGORIE VALORI 

VARIABILĂ CONSTANTĂ 

X a 
Valorizare 

Instanţiere 
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a. referirea prin: toţi, oricare, oricine etc., astfel încât submulţimea de valori 

corespunde întregii mulţimi de definiţie a categoriei variabilei, caz în care se 

utilizează cunatificatorul universal  sau “ ”; 

b. referirea prin: unii, există unii etc., astfel încât submulţimea de valori este inclusă 

în mulţimea de definiţie a categoriei variabilei, dar nu este vidă, situaţie în care se 

utilizează cunatificatorul existenţial . 

Cuantificatorii leagă variabilele într-un enunţ eliminând ambiguităţile care pot să 

apară în limbajul natural, iar notaţiile utilizate în aplicarea  

lor sunt: 

    nXXX ,...,, 1  pentru    nXX  ...1 ; 

    nXXX ,...,, 1  pentru    nXX ...1 ; 

    nXXX ,...,, 1  pentru    nXX  ...1 . 

În construcţia enunţurilor fundamentale, cuantificatorii sunt conectaţi de expresiile la 

care fac referire, respectiv de predicate, funcţii, sau de combinaţii prin conectori 

logici (vezi 7) între acestea. 

7. Conectorii logici reprezintă elementele de interconectare între enunţuri ca propoziţii 

simple cu formarea de enunţuri de tip propoziţii compuse şi includ: 

a. negaţia:  , corespunzătoare particulelor “nu”, “nici”, “niciun” etc.; 

b. conjuncţia:  , aferentă particulei “şi” şi formulărilor de context echivalente; 

c. disjuncţia:  , corespunzătoare particulei “sau” şi formulărilor de context 

echivalente; 

d. implicaţia: , sau  , pentru conectarea a două enunţuri în formulări de tipul 

“Dacă  enunţ_1 ,  a tunci  enunţ_2”,  respectiv “Enunţ_2 ,  dacă  

enunţ_1”  şi pentru expresii care subînţeleg formulările de mai sus; 

e. echivalenţa:  , pentru conectarea a două enunţuri în formulări de tipul 

“Enunţ_1 ,  dacă ş i  numai  dacă enunţ_2”  şi expresii care subînţeleg 

formularea de mai sus. 

Modelele raţionalităţii detaliază funcţionalităţile şi procesele inteligenţei artificiale la 

nivelul superior al reprezentărilor simbolice, prin evidenţierea principalelor dimensiuni care 
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se impun a fi definite, dezvoltate şi implementate în vederea atingerii obiectivelor cu 

rezolvarea problemelor asociate. 

Aspectele specifice inteligenţei artificiale integrează total sau parţial următoarele 

dimensiuni: 

1. limbajul specific suport, de tip simbolic, care prin capabilităţile de expresie permite: 

reprezentarea informaţiilor din mediu, a cunoştinţelor care alcătuiesc modelul de 

lucru al mediului şi respectiv, al problemelor asociate obiectivelor, precum şi 

interconectarea informaţii – cunoştinţe pentru derivarea stărilor mediului şi 

problemelor, sau pentru generarea de noi cunoştinţe în cadrul învăţării; 

2. formalismul de reprezentare a cunoştinţelor şi informaţiilor în contextul limbajului 

suport specific determinat la 1; 

3. metodele de inferenţă care stabilesc modurile de realizare a interconectărilor între 

informaţii şi cunoştinţe pentru identificarea prin derivare a stărilor mediului şi 

problemelor asociate obiectivului vizat, în contextul determinat la 1; 

4. metodele de învăţare care specifică modalităţile de generare de noi cunoştinţe în 

contextul limbajului suport, prin abstractizarea şi generalizarea unor experienţe cu 

identificarea de noi legităţi, testarea ipotezelor, generarea de noi aspecte semantice în 

contextul limbajului suport utilizat. 

În acest cadru, orice limbaj simbolic generează un model al raţionalităţii, iar orice model 

de raţionalitate în inteligenţa artificială necesită identificarea unui limbaj suport care să 

asigure cerinţele de expresivitate, abstractizare şi generalizare impuse de contextul inteligenţei 

artificiale. Rezultă că gradul sau nivelul de inteligenţă, precum şi raţionalitatea ca exponent al 

gândirii, sunt determinate de capabilităţile limbajului utilizat atât la nivelurile de simbolizare, 

de exprimare, cât şi la cel inferenţial. 

În acest cadru, nucleul de construcţie al tuturor modelelor de raţionalitate este cel logic 

considerat în diverse contexte de dezvoltare şi specificare, logica devenind pentru inteligenţa 

artificială suportul gândirii şi acţiunii raţionale, al atingerii obiectivelor şi rezolvării 

problemelor, atât în condiţii deterministe, incerte / nedeteriministe sau caracterizate de 

ambiguitate în reprezentare şi exprimare. 

Astfel, reprezentarea cunoştinţelor prin limbaje specifice logicii predicatelor şi 

evidenţierea, în contextul specific, a categoriilor şi a modului de interconectare a acestora se 

evidenţiaza ca având o importanţă deosebită în dezvoltarea entităţilor de inteligenţă artificială 

şi a capabilităţilor lor specifice învăţării din experienţă. 
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REPREZENTAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN LOGICA PREDICATELOR 

 

Prima funcţie a limbajului simbolic este aceea de reprezentare a cunoştinţelor şi 

informaţiilor la nivelul inteligenţei artificiale.  

Pentru a extinde capabilitatea acestuia de a suporta procesul de raţionare el va fi integrat 

domeniului logicii predicatelor ca structură de expresie şi inferenţă. 

Se identifică principalele elemente de reprezentare şi de suport al inferenţei în logica 

predicatelor ca fiind: 

1. Mulţimile de definiţie ...,, 21   asociate tipurilor de obiecte ale universului / lumii 

corespunzătoare mediului de lucru, prin care se evidenţiază partiţia de interes pentru 

obiectivele urmărite, respectiv problemele componente ale acestora. 

2. Termenii notaţi cu ...,,...,, 21 nttt , corespunzători obiectelor şi relaţiilor funcţionale 

între acestea, incluzând: 

a) Variabilele, care identifică obiectele unei mulţimi de definiţie, notate cu majuscule 

sau cu denumiri care încep cu majuscule: ...,,...,,,,...,,, 321 OmXXXZYX . 

b) Constantele ca elemente ale mulţimilor de definiţie şi valori pe  

care le poate lua o variabilă asociată unei anumite mulţimi. Ele se notează cu litere 

mici sau denumiri începând cu literă mică: 

...,1,,...,,,,...,,, 321 robotmasaaaacba . 

c) Funcţiile care asociază componentelor unor mulţimi de definiţie n ,...,, 21  

elemente ale altei mulţimi 1n , notate cu: ...,,,,...,,, 111 hgfhgf  şi având ca 

argumente variabile şi constante. 

d) Funcţiile n-are de termeni,  ntttf ,...,, 21 , unde niti ,1,   corespund 

accepţiunilor a  d. 

3. Predicatele formate din simbol predicativ, notat cu literă mică  

p, q, r, ansamblu, ..., coprespunzător relaţiei sau proprietăţii  

referite şi obiectele interconectate reprezentate prin termeni sunt notate prin 

 ntttp ,...,, 21 ,  ntttq ,...,, 21 ,  ntttr ,...,, 21 ,  ntttansamblu ,...,, 21 , unde n 

reprezintă aritatea. 
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4. Elementele de conectare logică şi cuantificatorii, corespunzători logicii 

computaţionale.  

5. Expresiile bine formate sau formulele se construiesc conform definiţiei lor inductive 

astfel: 

5.a) Orice predicat este o expresie bine formată denumită atom sau formulă atomică. 

5.b) Dacă  şi  sunt formule, atunci   ,   ,   ,   ,   ,   , 

   sunt, de asemenea, formule. 

5.c) Dacă  este o formulă şi Z o variabilă asociată, atunci   Z  şi   Z  sunt 

formule. 

5.d) Toate expresiile formate exclusiv prin aplicarea regulilor 5a  c sunt formule. 

 

INTERCONECTAREA CATEGORIILOR ÎN INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ PRIN 

LOGICA PREDICATELOR 

 

Reprezentarea cunoştinţelor presupune identificarea categoriilor de obiecte şi a 

mulţimilor de definiţie implicate de acestea şi de contextul mediului de lucru considerat. Prin 

introducerea simbolurilor predicative, fiecărei categorii i se poate ataşa predicatul 

corespunzător al apartenenţei ca fiind g(X) şi având semnificaţia: “X (obiect) este g (aparţine 

categoriei g)”. 

Mediile de lucru ale problemelor evidenţiază, în raport cu obiectivele urmărite, mai 

multe categorii de obiecte. Fie acestea g1, g2, ..., gj, ..., gk, ..., gn, astfel încât 

apartenenţa unor elemente la unele poate implica apartenenţa sau neapartenenţa la altele, 

atunci are loc interconectarea categoriilor în logica predicatelor prin formule generice de 

tipul: 

  
 

 XkgXig 



,,,,

,  

care conduc la expresiile sau formulele predicative. 

Pentru inteligenţa artificială, următoarele interconectări fundamentale ale categoriilor: 

1. Interconecări totale pe mulţimile de definiţie 

1-a) Pentru orice obiect X, dacă acesta este de categoria g–i , atunci este şi de 

categoria g–k: 
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 (X)[gi(X)   gk(X)]. 

1-b) Pentru orice obiect X, dacă acesta este de categoria g–i , atunci el nu este de 

categoria g–k: 

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

2. Interconecări parţiale pe elemente sau părţi ale mulţimilor de definiţie 

2-a) Există cel puţin un obiect X care este atât de categoria g–i , cât şi de categoria g–

k: 

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

1-b) Există cel puţin un obiect X care este de categoria g–i  şi nu este de categoria g–

k: 

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

În dezvoltarea bazelor de cunoştinţe pentru inteligenţa artificială, relaţiile între categorii 

pot deveni critice, astfel încât se recomandă considerarea lor. Odată integrate în sfera de 

cunoaştere, ele devin reguli şi lărgesc domeniul concluziilor care pot fi deduse. De asemenea, 

considerarea relaţiilor dintre categorii determină creşterea calităţii şi fiabilităţii nucleului de 

cunoaştere al entităţilor de inteligenţă artificială şi a compatibilităţii acestora cu mediul de 

lucru. 

 

Observaţie: Conţinutul prezentului curs are aplicabilitate directă în dezvoltarea temei de 

proiect. 


