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SISTEME BAZATE PE CUNOȘTINȚE 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică Aplicată 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.5 Informatică aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă) 5 E de specialitate obligatorie 6 
 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 30/15 - 60 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Structuri de date şi algoritmi, Matematica computațională, Tehnologia Limbajului 
Natural, Lingvistica computațională,  Matematici speciale, Ingineria Limbajului 

Conform competenţelor Bazele de date, algoritmizarea problemelor, logica matematică, bazele procesării 
limbajului natural. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator. 
La fel este de dorit și posibilitatea de a conecta calculatorul la internet pe parcursul lecțiilor. 

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor perfecta lucrările în laborator conform condiţiilor și variantelor impuse de 
indicaţiile metodice și vor prezenta profesorului în format electronic. Termenul de predare a 
lucrării de laborator – două săptămâni după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere 
a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./două săptămâni de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1.  Operarea adecvată cu conceptele fundamentale ale ştiinţelor exacte,  informaticii 
aplicate şi ştiinţei calculatoarelor. 

CP1.1 Cunoştinţe teoretice şi experimentale de bază proprii  informaticii aplicate. 
CP1.2 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentelor specifice din domeniul 
informaticii aplicate şi a aplicaţiilor procesării limbajului natural. 
CP1.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele 
fundamentale, pentru  procesarea informaţiei. 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Interpretarea și întocmirea aplicaţiilor informatice. 
CP6.2 Proiectarea şi utilizarea aplicaţiilor de prelucrare a informaţiilor cu baze de date. 
CP6.3 Dobândirea aptitudinilor şi competenţelor de conceptualizare, proiectare, 
realizare,şi evaluare a aplicaţiilor informatice. 
CP6.4 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare a 
performanţeloraplicaţiilor 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

De a oferi studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de  sisteme bazate pe 
cunostinte, să le familiarizeze cu metodologii de proiectare si implementare ale bazelor de 
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cunostinte. 

Obiectivele 
specifice 

Familiarizarea cu metodologiile de proiectare si implementare ale bazelor de cunostinte, 
implementare a motorului de interferentă, a modulului explicativ, modulului de invatare. Se 
vor face întroducere în baze de cunoştinţe lingvistice de diferite tipuri, şi anume: WordNet, 
EuroWordNet, FrameNet, ConceptNet, BabelNet. Vor fi studiate diferite tipuri de ontologii, 
CYC, top-ontologie pentru EuroWordNet. Vor fi aplicate practic metode semiautomate de 
creare bazelor de cunoştinţe, metode de creare a şabloanelor semantice; resurse lingvistice 
cu cunoștințe semantic şi folosirea lor in analiza semantica a textului. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Semantica, Reprezentarea formală a sensului. 4  

T2. Calculul predicatelor de ordinul întîi (FOPC). 4  

T3. Rolurile tematice (case grammar). 2  

T4. Interpretarea semantică bazată pe analiza sintactică. 4  

T5. Interpretarea sensurilor cuvintelor ambigue. 4  

T6. Reprezentarea cunoştinţelor, CYC. 2  

T7. Ontologia lingvistică, metode de construire şi de folosire a ontologiei. 4  

T8. Lexicon semantic, WordNet, FrameNet 4  

T9. Baze de cunoștințe moderne, ConceptNet, BabelNet 2  

T10. Reprezentarea cunoştinţelor, Semantic Web. 4  

T11. XML, RDF şi RDFS – instrumente pentru reprezentarea cunoştinţelor 4  

T12. OWL. Reprezentarea cunoştinţelor în Web Semantic 3  

T13. SPARQL– instrumentul de interogare a cunoştinţelor 4  

T14. Linked Data – o direcţie nouă în dezvoltarea Webului Semantic 4  

Total prelegeri: 45  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Reprezentarea sensului propoziţiei folosind limbajul logic. Analiza semantica 
a propoziţiei bazată pe analiza sintactică. 

6  

LL2. Crearea rețelei semantice utilizînd limbajul logic PROLOG. 4  

LL3. Dezambiguizarea sensului cuvîntului utilizînd restricţiile semantice în 
limbajul logic PROLOG. 

6  

LL4. Ontologia lingvistică, metode de construire şi de folosire a ontologiei. 4  

LL5. Analiza documentului codificat în XML. 6  

LL6. Codificarea cunoştințelor utilizînd RDF. 4  

LP1. Reprezentarea sensului propoziţiei folosind limbajul logic. Analiza semantica 
a propoziţiei bazată pe analiza sintactică. 

2  

LP2. Crearea rețelei semantice utilizînd limbajul logic PROLOG. 2  

LP3. Dezambiguizarea sensului cuvîntului utilizînd restricţiile semantice în 
limbajul logic PROLOG. 

2  

LP4. Ontologia lingvistică, metode de construire şi de folosire a ontologiei. 3  

LP5. Analiza documentului codificat în XML. 3  

LP6. Codificarea cunoștințelor utilizînd RDF. 3  

Total lucrări de laborator/seminare: 45  
 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Dan Cristea, cursuri, http://thor.info.uaic.ro/~dcristea/teaching.html  
2. WordNet, http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/w3wn.html 
3. EuroWordNet, http://www.hum.uva.nl/~ewn 
4. EUROLAN school lectures, http://eurolan.info.uaic.ro/html/lecturers.html 
5. Parole Simple homepage http://www.ub.es/gilcub/SIMPLE/simple.html 
6. FrameNet http://framenet.icsi.berkeley.edu/ 
7. Mikrokosmos http://crl.nmsu.edu/Research/Projects/mikro/ 
8. Mihaela Oprea. Sisteme bazate pe cunoștințe. Ghid teoretic și practic.  Editura: 

Matrixrom, ISBN: 9736854841 
9. H.F. Pop, G. Şerban, Inteligenţă artificială, Cluj Napoca, 2004. 
10. RDF(S) - tutorial http://www.w3c.org/RDF/ 
11. SHOE – tutorial http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/ 

Suplimentare 12. Jautes Allen. Natural language Understanding. Syntactic Processing. The 
Benjamin/Cummings Publishing Company 1995. 

13. Daniel Jurafsky and James H. Martin. Speech and language processing. University of 
Colorado, Boulder. Prentince Hall, 1998. 

14. Invatare automata – programare logica inductiva 
http://robotics.stanford.edu/people/nilsson/mlbook.html 

   

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală cunoştinţelor teoretice şi competențelor practice necesare 
pentru crearea unei baze de cunoștințe. 

 


