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DIAGNOZA BAZATA PE SISTEME EXPERT 

Sistemele expert reprezintă un subdomeniu al sistemelor informatice dezvoltate pe baza 

inteligenţei artificiale. Din acest motiv în continuare vor fi prezentate o serie de consideraţii 

generale privind sistemele informatice. Literatura de specialitate  curpinde mai multe definiţii 

pentru un sistem informatic dintre care am selectat următoarele: 

1. Un sistem  informatic este  un sistem care acceptă resurse  de tip date ca mărimi de 

intrare şi prelucrarea  acestora în produse  de tip informaţii sub forma   mărimilor de ieşire.  

Se observă că acestă definiţie se bazează pe cea de sistem dezvoltă în teoria sistemelor. 

2. Un sistem informatic se defineşte ca fiind ansamblul sistemelor de calcul şi a 

echipamentelor conectate ce utilizează tehnici şi proceduri specifice pentru achiziţia, 

prelucrarea, transmiterea etc. informaţiilor. 

3. Un sistem informatic este organizat ca o combinaţie de resurse umane, hardware, software, 

reţele de comunicaţii şi baze de date care colecteaza, transforma si disemineaza informaţii 

într-o organizaţie (O’Brien, 1999). Figura 2 prezintă intr-un cadru schematizat această 

definiţie. 

 

 

 

Figura 2 Ilustrare sistem informatic 

 

Analizând figura 2 se observă că un sistem informatic se bazează pe resursa umana 

(utilizatori şi specialişti), componenta hardware, procesoare şi medii de stocare, componenta 

software (programe şi proceduri), baze de date şi reţele (infrastructura de comunicaţie) pentru 

a determina achiziţia, procesarea, generarea mărimilor de ieşire etc..  

Sistemele expert permit rezolvarea diferite probleme  din domeniul industrial şi de 

asemenea au capacitatea de autoadaptare la situaţiii neprevăzute. Trebuie menţionat însă că 
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sistemele expert nu sunt aplicabile pentru rezolvarea oricărui tip de probleme. Tipurile de 

probleme care pot fi rezolvate pe baza accesării unui sistem expert sunt (Gheorghiu,  2003; 

Stepan, 2009): 

• Predicţia permite stabilirea unor alternative posibile perntru o situaţie dată. 

• Diagnoza  se poate utiliza deduceri decizionale pentru identificarea defectelor. 

• Planificarea  permite proiectarea difertelor tipuri de activităţi spre exemplu de tip 

drum critic . 

• Depanarea  se referă la detecţia defectelor şi recomandarea  corecţiilor necesare în 

vederea reparării. 

• Simularea poate genera deducerea consecinţelor acţiunilor sau evenimentelor 

declanşate chiar de către sistemul prin simulări decizionale. 

• Monitorizare- compară rezultatele obţinute cu cele planificate. 

Dintre avantajele utilizării sistemelor expert identificare de către literatura de 

specialitate  pot fi menţionate următorele : 

• pot fi mai ieftine şi mai eficiente în anumite situaţii decăt experţii umani; 

• sunt mai rapide decăt expertul uman; 

• pot fi utilizate pentru instruirea de noi experti umani; 

• pot explica într-un mod coerent raţionamentul utlizat în rezolvarea unei probleme . 

Sistemele expert au şi nişte limite de funcţionare ce pot fi asociate dezavantajelor cum ar fi: 

•  nu pot acţiona intuitiv ; 

•  sunt limitate la un domeniu specific şi nu pot face conexiuni cu alte domenii; 

• solicita actualizarea cunoştiinţelor prin intervenţia unui expert uman. 

Se poate menţiona că  sistemele expert incearcă şi de multe ori reuşesc să imite 

raţionamentul unui expert uman, fiind dezvoltate pe domenii specifice de cunoştinte. Altfel 

spus un sistem expert utilizează cunoştintele asociate unui domeniu specific exact ca un 

expert uman ce are cunoştinte exact în acelaşi domeniu. Literatura de specialitate cuprinde 

mai multe definiţii echivalente pentru sistemele expert dintre care am selectat următorele: 

-  un sistem expert este un set de programe ce urmareste rezolvarea problemelor în acelaşi 

mod ca şi experţii umani pe baza cunoştinţelor integrate într-un mediu asistat de calculator. 

-  un sistem expert este un program sau un set de programe ce analizeaăa cunoştintele, 

raţionează în scopul obtinerii rezultatelor pentru o anumită problemă într-un mod similar cu 

un expert uman.  
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- un sistem expert este un instrument complex prin care se stochează, se codifică, se pune la 

dispoziţia unui utilizator o expertiză umană de cea mai înaltă calificare dintr-un anumit 

domeniu. Aceste sisteme sunt programe inteligente care folosesc cunoştinte şi metode 

inferenţă pentru a rezolva probleme complexe pentru care ar fi necesară expertiza umană.  

- un sistem expert  este un program ce utilizează cunoştinţe şi proceduri de inferenţă pentru 

soluţionarea problemelor ce necesită o expertiză umană semnificativă în vederea găsirii 

soluţiei; 

- un sistem expert  este un program specific ce integrează o baza de cunostinte şi un motor de 

inferenţă. 

În literatura de specialitate (Stepan, 2009 ) se prezintă o serie de tipuri de sisteme 

expert clasificate după cum ar fi cel după natura cunoştinţelor reprezentate. Astfel sunt 

identificate: 

- sisteme expert bazate pe reguli cele mai multe deoarece tehnologia este cel mai bine pusă la 

punct; 

- sisteme expert bazate pe cadre care au cunoştinţele reprezentată sub forma unor cadre 

(obiecte structurate)  

- sisteme bazate pe modele care sunt structurate în jurul unui model pentru simularea 

structurii şi funcţionării unui sistem aflat în studiu.  

Figura 2 prezinta într-un cadru schematizat componentele şi schema bloc unui sistem 

expert (Gheorghiu,  2003).  

 

 

Figura 2 Structură sistem expert 
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Elementele componente ale unui  sistem expert aşa cum rezultă din figura 2  sunt: 

• Baza de cunoştinţe  

• Motorul de inferenţă 

• Modulul de achiziţie de cunoştinţe 

• Modulul explicativ 

• Interfaţa de comunicare cu utilizatorul. 

      Baza de cunoştinte este formată este formată din ansamblul cunoştinţelor specializate 

introduse de către un expert uman. Baza de cunoştinţe se împarte în două componente : baza 

de fapte şi baza de reguli. Baza de fapte conţine faptele care descriu probleme şi rezultate 

intermediare. Baza de reguli este ansamblul de reguli aplicabile faptelor pentru a obţine 

raţionamente (Gheorghiu,2003). O problemă se referă la reprezentarea cunoştinţelor. Un mod 

des utilizat este acela al structurării pe baza unui graf de tip arbore. Nodurile acestuia 

reprezintă soluţii parţiale iar arcele relaţiile dintre acestea. Această soluţie este utilă atunci 

cȃnd problema de rezolvat este clar definită. O alta variantă se utilizează pe modele 

comportamentale adică acle modele matematice ce permit caracterizarea sistemului (Popescu, 

M.O., 2004) 

Motorul  sau mecanismul de inferenţă este un program de prelucrare care preia 

elemente din baza de cunoştinţe şi dezvoltă raţionamente pentru rezolvarea problemei date. 

Astfel sunt selectate cunoştinţele şi informaţiile necesare rezolvării spre exemplu a unei 

probleme  de diagnoză  sau de decizie pentru generarea unui raţionament care să conducă la 

soluţii precise. Modulul explicativ are rolul de proiecta întrebările  adresate utilizatorului şi 

poate verifica corectitudinea raţionamentelor.  

Modulul de achiziţie a cunoştinţelor are rolul de a transforma informaţiile preluate de 

la utilizator într-o formă compatibilă cu sistemul de calcul. Un expert uman este o persoană 

care are pregătire şi  experienţă într-un domeniu specific. 

Analizȃnd figura 2 se poate observa ca funcţionarea  unui sistem expert poate fi 

împărţită în următoarele categorii: 

✓ Utilizarea cunoştinţelor orientată spre utilizator. 

✓ Reprezentarea cunoştinţelor realizată prin baza de cunoştinţe. 

✓ Tratarea cunoştinţelor bazată pe motorul de inferenţă şi modulul explicativ. 

✓ Achiziţia cunoştinţelor realizată prin modulul de achiziţie de cunoştinţe şi expertul 

uman implicat. 
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   Diagnoza bazată pe sisteme expert presupune experienţa cu funcţionarea sistemului şi 

cunoştinţe furnizate de către un expert uman. Astfel se poate dezvolta o funcţie ce asociază 

simptomele sistemului cu defectele acestuia. Această direcţie de abordare a diagnozei are 

două dezavantaje importante şi anume: 

✓ Complexitatea procesului de învăţare pentru sistem. 

✓ Dificultatea achiziţiei de cunoştinţe (Munteanu, 2006). 

Astfel se poate concluziona că sistemele expert sunt pachete software destinate să-i 

ajute pe utilizatori în luarea unor decizii într-un domeniu specific şi au rolul de a genera 

concluzii bine fundamentate. Scopul dezvoltării sistemelor expert este acela de a asista 

utilizatorul în raţionamentul necesar rezolvării unor probleme sau luarea deciziilor  şi acela  

nu de a genera informaţii despre subiect. Sistemele expert pot contribui la eficientizarea  

desfăşurării proceselor decizionale şi creşterea fiabilităţii deciziei. Deciziile generate către de 

sistemele expert respectă în totalitate standardele mediului în care performează şi nu sunt 

influenţate de atitudini externe.   

 

 


