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Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Scopul principal este însuşirea ideilor fundamentale
despre programarea logică, familirizarea cu structurile limbajului Prolog pentru implementări
practice, obţinerea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la componentele fundamentale
ale unui sistem de inteligenţă artificială: metode şi modele de reprezentare a cunoştinţelor, baze
de cunoştinţe, mecanisme de raţionament, tehnici de învăţare şi cautare pentru elaborarea
sistemelor de inteligenţă artificială, precum şi bazele teoretice, principiile şi metodele de
programare problemelor din domeniu inteligenţei artificiale în limbajul de programare
PROLOG.
La nivel de aplicare şi integrare să cunoască etapele şi metodele principale de elabotare
sistemelor bazate pe cunoştinţe să fie capabil de utiliza structurile limbajului Prolog pentru
implementări practice a subsistemelor simpli de Inteligenţă Artificială.
Conţinutul cursului: Istorie, originile inteligenţei artificiale. Direcţiile inteligenţei artificiale.
Conceptele fundamentale în inteligenţa artificială. Sisteme de inteligenţă artificială. Sisteme
bazate pe cunoştinţe, sisteme robotice, sisteme expert, sisteme neurootice. Iniţiere în Prolog,
fapte şi reguli. Tehnica BackTracking, cut şi fail. Recursivitate în Prolog. Operaţiile de bază
pentru prelucrarea listelor. Metode de reprezentare a cunoştinţelor. Prezentare generală prin
tipuri de logici: logica binară propoziţională, logica probabilistică propoziţională, logica nuanţată
(vagă, fuzzy). Reguli de producţie. Crearea unei baze de cunoştiţe în Prolog. Sisteme şi modele
de reprezentare a cunoaşterei. Sisteme informatice bazate pe cunoştinţe. Sisteme Expert. Sisteme
de recunoaştere a vorbirii. Imaginistica computaţională. Sisteme neuronale. Probleme teoretice
specifice Inteligenţei Artificialei. Recunoaşterea formelor (semnalelor). Algoritmi de căutare pe
grafuri şi arbori. Direcţiile principale de dezvoltare a inteligenţei artificiale.
Cunoştinţe anterioare necesare: Informatica, Matematica
calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Baze de date.

superioară,

Programarea

Evaluarea finală: examen în scris sau oral, în nota finală luând în consideraţie atestările şi
activităţile curente în conformitate cu regulamentul în vigoare.
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