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ATENŢIE: LA FINELE PROIECTULUI SUNT DATE TEME PENTRU STUDENŢII 

CARE NU AU LUAT TEMA PÂNĂ ÎN PREZENT. 

VĂ ROG CA FIECARE STUDENT SĂ ALEAGĂ O TEMĂ DIFERITĂ. 

 

 

ETAPA 2 

 

Pentru dezvoltarea etapei 2 a proiectului privind: 

Identificarea cadrului / contextului de cunoaştere corespunzător 

vizează identificarea problemelor efective pe care trebuie să le rezolve entitatea de inteligenţă 

artificială. 

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

următoarele aspecte detaliate de specificare a problemelor. 



În accepţiunea interacţiunii dintre un sistem inteligent şi mediul său extern se 

evidenţiază următorul context al definirii problemei (fig. 1): 

a) reprezentarea (R) ca formă de modelare a mediului, prin care se realizează proiecţia 

acestuia ca realitate la un moment de timp, la nivelul sistemului inteligent printr-o 

relaţie globală de forma: 

  )()( 100 ttCtCR f   

b) problema efectivă (PE) este raportul dintre configuraţia )()( 101 ttCtC ff   

aferentă sistemului la momentul 101 ttt   şi sarcina/scopul/rolul (S/S/R) sistemului 

inteligent în raport cu mediul, exprimată prin relaţia: 
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unde (P, Q) reprezintă mulţimea P a parametrilor obiectiv şi a relaţiilor Q dintre aceştia, prin 

care se descrie sarcina/scopul/rolul sistemului inteligent. 

 

 

Figura 1. 

Se diferenţiază astfel, pentru identificarea problemelor: 

 modelul mediului ca ansamblu de cunoştinţe cantitative şi calitative privind 

comportarea mediului; 

 reprezentarea externă a mediului care corespunde stării curente a acestuia 

determinată pe baza modelului de cunoaştere utilizat, conform informaţiilor primite 
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din mediu şi considerând, de asemenea, evoluţiile mediului într-un anumit interval de 

timp. 

În cazul în care interacţiunea sistem inteligent – mediu extern de lucru presupune acţiuni 

efective ale sistemului asupra mediului, pentru realizarea obiectivelor se impune, de 

asemenea, consierarea în schema din figura 1 a următoarelor aspecte: 

 modelul intern al sistemului inteligent ca ansamblu de cunoştinţe privind structura de 

acţiune şi comportarea acesteia; 

 reprezentarea internă ca imagine a stării curente a stucturii de acţiune a sistemului 

inteligent, identificată conform modelului specific şi pe baza căreia se vor determina 

succesiunile de acţiuni interne posibile pentru atingerea obiectivelor. 

Din punctul de vedere al modului de răspuns sau de acţiune a sistemului inteligent se pot 

identifica următoarele categorii temporale de probleme: 

1. Probleme reactive care presupun identificarea, soluţionarea problemei şi, eventual, 

exercitarea acţiunilor corespunzătoare asupra mediului la momente de timp 

ulterioare apariţiei problemei, conform unei relaţii generale de tipul: 

Identificare )( 1tPE = 
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→ Rezolvare )( 2tPE  →  Iniţializare acţiuni )( 212 tttSI  →  

→ Acţiune )( 3tSI   → Finalizare acţiune )( 323 ttt  , 

unde 123 ttt  . 

2. Probleme proactive care corespund identificării şi soluţionării problemei la 

momentele de timp anterioare apariţiei acestora, iar eventualele acţiuni se realizează 

astfel încât configuraţia )( 1tC f să nu mai inducă problema, conform unei relaţii 

globale de tipul: 

Reprezentare )()( 02202 ttCttt f    → 

→ Predicţie configuaţie la momentul 101 ttt  = 
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     → 

→ Rezolvare )( 14344 tttttPE     → 



→ Iniţializare acţiune sistem inteligent )( 14 tt    → 

→ Acţiune sistem inteligent 15455( ttttt   → 

→ Finalizare acţiune sistem inteligent )( 15 tt    → 

→ Reprezentare )()()( 11101 1
tCtCttt ff   → 

→ Identificare 0)( 1 tPE . 

Considerând tipurile de obiective care pot fi urmărite, se pot determina principalele 

categorii de probleme efective (PE) fundamentale şi relaţiile lor astfel: 

1. PE de tip control pentru care, date fiind o configuraţie )(tC f  a mediului obţinută 

conform relaţiei (1.1) pentru momentul t şi configuraţia )(tC fM  determinată prin 

modelul mediului, dacă apare una dintre sitaţiile: 

 ifMf AtCtC  )()(  sau sfMf AtCtC  )()( , 

atunci se urmăreşte atingerea scopului sfMfi AtCtCA  )()( , unde iA  şi sA  

reprezintă abaterile minimă şi maximă acceptate. 

Relaţia de descriere a problemei efective corespunzătoare este următoarea: 
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2. PE de tip clasificare pentru care, dată fiind o configuraţie )(tC f  a mediului pentru 

momentul de timp t şi fiind definită mulţimea de clase }...,,...,,{ 1 ni SSSS   

determinată pe baza structurii de cunoştinţe a sistemului inteligent (SI), se urmăreşte 

asignarea configuraţiei sau a elementelor sale unei anumite clase. 

Relaţia de descriere este dată de: 
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3. PE de tip diagnoză pentru care, fiind determinată la momentul t o configuraţie 

)(tC f  a mediului şi date fiind configuraţia )(tC fN  admisă ca normală pe baza 

modelului M al mediului şi limitele minime şi maxime ( iN , respectiv SN ) ale 

abaterilor de la comportamentul normal, dacă apare o eroare, discrepanţă, sau defect 

descris prin ifNf NtCtC  )()(  sau SfNf NtCtC  )()( , atunci se urmăreşte 



identificarea mulţimilor de cauze, }{CAUZE , care au condus la apariţia lui )(tC f . 

Relaţia de descriere este dată de: 
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4. PE de tip reconfigurare, dacă pentru o configuraţie )(tC f se sesizează discrepanţele 

ifMf WtCtC  )()( , sfMf WtCtC  )()( , unde )(tC fM  este configuraţia obiectiv sau 

configuraţia admisă ca normală determinată pe baza modelului M al mediului, iar 

si WW ,  sunt abaterile minimă, respectiv maximă de la obiectiv sau normal şi se 

urmăreşte determinarea unei noi configuraţii a mediului )( 11 ttC f   care să fie 

compatibilă cu obiectivul sau normalitatea: )()( 111 ttCttC fMf 


, unde  este 

gradul de compatibilitate, iar la limită 0  astfel încât )()( 111 ttCttC fMf  . 

Relaţia de descriere va fi: 
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5. PE de tip decizie, pentru care dată fiind o configuraţie )(tC f  şi o mulţime de 

obiective (P, Q) se urmăreşte identificarea soluţiei (S), acţiunilor (A) şi resurselor 

(R) pentru atingerea (P, Q) pe baza modelelor specifice M. Relaţia de descriere este: 
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6. PE de tip planificare, pentru care date fiind o configuraţie iniţială )(tC f  şi o 

configuraţie ţintă )( 11 ttC f  , se urmăreşte determinarea acţiunilor necesare, a 

succesiunii acestora şi a configuraţiilor intermediare nitttC ifi ,2,)( 1   prin care 

se atinge )( 11 ttC f  . Relaţia de descriere este: 
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unde ),( ANGraf C  este graful de succesiune al acţiunilor şi configuraţiilor având ca 

noduri mulţimea configuraţiilor )}(,,2),(),({ 111 ttCnitttCtCN fififC  , iar ca 

arce mulţimea acţiunilor }...,,,{ 21 qaaaA . 

7. PE de tip predicţie, pentru care dată fiind o configuraţie a mediului se urmăreşte 

determinarea configuraţiei viitoare a acestuia )( 11 ttC f   pe baza modelului 

mediului, M, şi a informaţiilor, I, corespunzătoare disponibile. Relaţia de descriere 

este dată de: 
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8. PE de tip monitorizare, dacă, dată fiind o configuraţie iniţială, atunci, pe baza 

informaţiilor, I, din mediu şi a modelului M al mediului se determină configuraţiile 

acestuia la momente ulterioare de timp. Relaţia de descriere va fi următoarea: 
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9. PE de tip verificare, pentru care fiind determinată o configuraţie )(tC f  la un 

moment t, se stabileşte dacă aceasta satisface în totalitate sau parţial o anumită 

cerinţă sau un ansamblu de cerinţe, , care pot avea diverse formulări. Relaţia 

corespunzătoare de descriere va fi: 
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unde: 0  dacă )(tC f  nu îndeplineşte ; )1,0(  dacă )(tC f  îndeplineşte parţial 

; 1  dacă )(tC f  îndeplineşte în totalitate . 

10. PE de tip identificare, pentru care, dată fiind o mulţime de informaţii asupra 

mediului extern, ],[,)( 0 nttttI  , presupuse a descrie configuraţiile mediului, se 

urmăreşte determinarea modelului M al mediului. Relaţia de descriere este dată de: 
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11. PE de tip demonstrarea teoremelor, pentru care dată fiind o mulţime de axiome  

ca formă de model abstract al unui mediu şi o mulţime de ipoteze )(t  la momentul 

t prin care se defineşte o configuraţie )(tC f  în mediul modelat abstract prin , se 

urmăreşte determinarea unui enunţ E anterior specificat în contextul ))(,( t . 

Relaţia corespunzătoare de descriere este dată de: 
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Rezolvarea unei probleme presupune: 

a) recunoaşterea problemei; 

b) identificarea metodei, respectiv a strategiei de soluţionare; 

c) rezolvarea efectivă prin aplicarea metodei stabilite la b, cu determinarea soluţiei ca 

răspuns sau ca succesiune de acţiuni. 

Problemele efective de tipurile 1 ÷ 11 pot avea complexităţi diferite în funcţie de 

dinamica mediului, gradul de cunoaştere al acestuia, informaţiile disponibile din mediu şi 

calitatea acestora etc., astfel încât rezolvarea lor poate varia de la nivelul cel mai simplu, 

algoritmic, până la nivelurile superioare care utilizează cunoştinţe şi abilităţi specifice (de 

exemplu, capacitatea de învăţare, capacitatea de abstractizare, utilizarea limbajelor de nivel 

înalt corespunzătoare limbajului natural, capacitatea de simbolizare etc.). 

 

Pentru fiecare tip de problemă determinată şi având în vedere documentarea de la  

Etapa 1 se vor identifica tipurile de cunoaştere, de exemplu prin domeniile specifice. 

 

TEME DE PROIECT 

PENTRU CEI CARE NU AU LUAT PROIECTUL !!! 

 

12. Salvarea victimelor din incendiu 

29. Manipularea obiectelor cu scop tehnologic 

31. Monitorizarea traficului şi a stării drumurilor 

32. Repararea şi întreţinerea drumurilor 

33. Protejarea factorului uman în mediul minier 



34. Pază şi protecţie persoane 

35. Tipărire şi distribuire de documente într-o întreprindere 

36. Transport şi distribuire de obiecte agabaritice la distanţe mari 

37. Monitorizarea şi repararea reţelelor de canalizare 

38. Sortarea obiectelor de diferite forme într-un proces de ambalare 

39. Scanare terestră cu obiective multiple 

41. Realizarea unor experimente chimice 

42. Explorarea unor planete 

44. Interceptare şi ghidare aeriană 

45. Întreţinerea unor clădiri 

46. Urmărirea unor obiecte mobile ţintă 

47. Repararea şi întreţinerea navelor maritime 

48. Cautarea şi identificarea zonelor de risc natural 

49. Dezasamblare aparatură electromică 

50. Explorare şi cartografiere subterană 

51. Distribuţia medicamentelor într-o secţie medicală 

52. Supraveghere şi asigurare securitate aeroporturi 

53. Căutarea şi identificarea zonelor de risc urban 

 


