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E SISTEMUL INTELECTUAL DE RESTABILIRE 

A IMAGINII CARE REALIzEAzĂ MOdELE 
COgNITIVE

conf. univ., dr. Igor MARdARE,
şef catedră, Universitatea Tehnică  
a Moldovei

Pentru obţinerea unei copii artificiale a perceperii 
omeneşti, a memoriei, limbii, gândirii este necesar să 
cunoaştem cum au loc toate aceste procese la nivel 
funcţional în creierul omenesc. Procesul perceperii de 
către creier a mediului extern se descrie cu ajutorul 
modelelor cognitive [5]. Acestea se întemeiază pe 
concluziile formulate după efectuarea cercetărilor 
necesare şi sunt create în rezultatul unor diverse 
studii. Modelele cognitive atribuie structură formală 
proceselor de însuşire, memorizare şi utilizare a 
cunoştinţelor creierului. [9]

MODELUL COGNITIV DE RESTABILIRE A 
IMAGINII OBIECTULUI PE BAzA FUNCŢIILOR 
EXECUTIVE

Restabilirea imaginilor obiectelor în baza funcţiilor pe 
care le îndeplinesc constituie trecerea de la prezen-
tarea vizuală a obiectului la descrierea lui în formă 
textuală, dar şi invers, de la prezentarea lui în formă 

de text la cea vizuală. Astfel de treceri se realizează 
conform principiului topologiei semantice: informaţia 
semantică despre obiect rămâne neschimbată, indife-
rent de forma pe care o prezintă. Aceasta ne permite 
să transformăm diferite forme ale perceperii informaţiei 
semantice despre obiect [10]. Funcţia îndeplinită 
de obiect în formă verbală stabileşte noţiunea de 
cunoaştere a predestinaţiei funcţionale a obiectului. 
Ţinând cont de definiţia funcţiei obiectului f n , prin 
intermediul numelui formal al obiectului an  [1] şi ter-
menului domenului funcţional [6], problema restabilirii 
imaginilor obiectelor se va soluţiona, determinându-se 
imaginea defectată a obiectului  n

~x  al funcţiei f n  pe 
care o îndeplineşte. În baza funcţiei f n  este determi-
nat domenul funcţional Ф dom

nЦ , din care se alege, după 
un criteriu anumit, una din imaginile reale ale obiectului  
Ф dom

nЦ  } ..., , ,{ EEE
dom

P21 nnnn xxxЦ  . Astfel, la modelul cognitiv 
de restabilire a imaginii [1] se adaugă următorul lanţ de 
proceduri:

Creierul omenesc este cel mai perfect instrument de cunoaştere a mediului. În procesul de 
cunoaştere a ambianţei exterioare se manifestă următoarele proprietăţi ale creierului: abstracţie, 
asociere, creativitate, expresivitate, contextualitate, subiectivitate, operarea cu forme nedesluşite, 
toleranţa la contraziceri etc. [4].
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(1)

unde nn ...~ fx  – trecerea “prezentarea obiectu-
lui în formă vizuală – prezentare verbală”;

dom
nn  Цf  Ф dom
nЦ – trecerea “prezentarea verbală a obiectu-

lui – prezentare vizuală”.

Pentru a obţine imaginea reală a unui obiect selectat 

nx  , păstrându-se dimensiunile lui bazate pe corelaţia 
dintre particularităţile şi valorile parametrilor obiectului, 
imaginea sensibilă a obiectului per

nx   se suprapune 
asupra domenului funcţional Ф dom

nЦ  .

Aşadar, obţinem următoarea confirmare ca postulat.

Postulatul 1. pentru imaginea reală a obiectului Enx E 
şi pentru imaginea obiectului defectat identificat n

~x   , 
funcţia pe care o îndeplineşte f n  este cunoscută.

Conform postulatului, pentru definirea funcţiei f n  a 
obiectului  Enx  , obiectul trebuie să fie identificat după 
imaginea defectată  n

~x  . În unele cazuri identificarea 
obiectului depinde de prezenţa defectelor în imagine. 
Însă, în alte cazuri, defectele parametrice ale imaginii 
obiectului nu sunt un obstacol pentru stabilirea funcţiei 
obiectului şi, prin urmare, găsirea imaginii reale a 
obiectului  Enx   corespunzător din domenul funcţional   
(fig.1) }...,,,{ dom

N
dom
2

dom
1

dom
n ΦΦΦΦ  în conformitate 

cu modelul restabilirii imaginii obiectului (1).

Figura 1. Prezenţa defectelor parametrice  
ale obiectelor nu împiedică identificarea obiectelor 

şi restabilirea lor

În multe cazuri identificarea obiectului pare imposibilă 
din cauza unor defecte ale imaginii obiectului  n

~x    

sau chiar a lipsei obiectului din scena imaginii. În 
asemenea cazuri, pentru restabilirea imaginii obiectului 
poate fi folosit elementul de bază [7]. Elementul de 
bază al obiectelor ix   şi jx  , descrise prin funcţiile pe 
care le îndeplinesc ][ ii fx   şi ][ jj fx   reprezintă 
elementul funcţional de bază, care poate fi determi-
nat ca graf marcat sau ca funcţional simplu freim [8]. 
În elementul funcţional de bază, funcţia obiectului 
subordonat este orientată spre obiectul principal ij,f  , 
iar funcţia obiectului principal este orientată în afara 
limitelor elementului funcţional de bază 

i,f   (fig. 2).

ij,f

jxixi,f

Figura 2. Elementul funcţional de bază

Confirmare 1. În elementul funcţional de bază  
al funcţiei cunoscute 

jf  , executată de obiectul subor-
donat  jx , imaginea defectă a obiectului de bază i

~x    
poate fi restabilită.

Demonstrare. Toate obiectele şi fenomenele mediu-
lui extern reprezintă nişte texte într-o anumită limbă. 
Pentru concretizarea cuvintelor din text se aplică unii 
indicatori care arată ce funcţie îndeplineşte un cuvânt 
sau mai multe cuvinte într-un context anume [10].

Funcţia de bază a fiecărui obiect trebuie să fie strict 
şi concret stabilită de creatorul obiectului. Funcţia 
obiectului subordonat constă în deservirea obiec-
tului principal ix   şi în crearea unor condiţii pentru 
ca acesta să funcţioneze. De aceea, funcţia obiec-
tului subordonat jf   indică direcţia spre acţiunea 
obiectului, adică stabileşte căruia dintre obiecte îi 
este destinată acţiunea obiectului subordonat  jx  
. De exemplu, funcţia “suport pentru televizor” – de 
a susţine televizorul, funcţia “cadru pentru tablou” 
– expunerea tabloului, funcţia “foarfece pentru hârtie” 
– de a tăia hârtia, funcţia “foarfece pentru metal” – de 
a tăia foile de metal. Astfel, funcţia obiectului subor-
donat 

jf    determină numele formal al obiectului 
principal  ia  din care rezultă funcţia 

if   şi domenul 
funcţional al obiectului principal  Ф dom

nЦ   din care 
poate fi aleasă una din imaginile obiectului principal 

}...,,,{ EEE
dom

P21 iiii xxxΦ   .



In
te

lle
ct

us
 4

/2
00

6

44

TE
H

N
O

LO
g

II 
IN

O
V

A
TI

V
E Conform teoriei demonstrate, modelul cognitiv de 

restabilire a imaginii obiectului principal i
~x   al 

elementului funcţional de bază, în care se ţine cont 
de fragmentele imaginii obiectului principal, poate fi 
prezentat în felul următor:

(2) 




i

E
dom
iiijjE

~
][

pi

x

xΦax ff
 

Pentru restabilirea imaginii defectate a obiectului prin-
cipal  i

~x   este nevoie de imaginea reală a obiectului 
subordonat   jx E şi a funcţiei lui   jf , pe baza căreia 
se găseşte domenul funcţional al obiectului principal  
Ф dom

nЦ , după care să alege una din imaginile reale  

}...,,,{ EEE
dom

P21 iiii xxxΦ   ale obiectului  
principal.

Consecinţă. Funcţia obiectului subordonat  jf   poate 
determina în acelaşi timp obiectul subordonat  jx  şi 
obiectul principal  ix  al elementului de bază.

În caz de neidentificare a obiectului principal  i
~x  , 

obiectul subordonat  jx   nu îşi va îndeplini funcţia, 
care este orientată spre obiectul principal, ceea ce va 
conduce la distrugerea completă a compoziţiei imaginii 
elementului de bază.

Exemplu. Funcţia obiectului identificat “suport pentru 
televizor” (obiect subordonat) – susţinerea televizoru-
lui. Din numele formal al obiectului subordonat rezultă 
obiectul principal pentru elementul de bază – “televi-
zorul”. Lipsa în imagine a scenei care prezintă televi-
zorul înseamnă că suportul nu-şi îndeplineşte funcţia 
lui de bază (fig. 3).

Figura 3. Exemplu de imposibilitate a identificării  
obiectului principal

Pentru îndeplinirea funcţiei de suport trebuie de ales una 
din imaginile televizorului din domenul funcţional “prezen-
tarea programelor televizate în formă vizuală şi auditivă”. 
Folosind criteriul coordonării construcţiei formelor, 
proporţiilor, culorii, designului, echivalenţei parametrilor 

obiectului principal şi ai obiectului subordonat, conchidem 
că varianta optimă este cea de a treia, iar varianta cea 
mai puţin acceptabilă – prima (fig. 4).

Figura 4. Variantele alegerii obiectului principal  
din domenul funcţional

Confirmare 2. Îndeplinirea funcţiei obiectului subor-
donat  jf este orientată spre obiectul principal ix  ,  
dar îndeplinirea funcţiei de obiect principal  

if  nu este 
îndreptată spre obiectul subordonat  jx  , ci în afara 
limitelor elementului de bază dat – spre alt obiect al  
altui element de bază care este principal faţă de obiec-
tul ix . 

Demonstrare. Fie că pentru elementul de bază obiec-
tul ix  este principal, iar obiectul  jx   – subordonat. 
În acest caz, funcţia  jf  a obiectului  ix  nu poate fi 
orientată spre obiectul  jx  , în caz contrar obiectul  

ix  ar fi subordonat, dar obiectul jx   – principal, ceea 
ce este exclus, aşa cum în elementul de bază fiecare 
dintre obiecte nu poate fi concomitent şi principal, şi 
subordonat. De exemplu, pentru elementul de bază 
(televizor-suport), funcţia suportului pentru televizor 
este îndreptată spre a susţine televizorul. Funcţia 
televizorului – prezentarea vizuală şi auditivă a pro-
gramelor televizate, care în mod cert nu este orientată 
spre suport, ci în afara elementului de bază, şi anume 
a telespectatorului.

Consecinţă. Defectele semnificative ale imaginii 
obiectului subordonat  i

~x , care împiedică identifica-
rea acestuia, având obiectul principal identificat  ix  , 
nu ne permit să determinăm funcţia obiectului subor-
donat 

jf  , pentru a găsi domenul funcţional Ф dom
nЦ   şi 

a alege din domen imaginea reală a obiectului subor-
donat  }...,,,{ EjEjEj

dom
j R21

xxxΦ  , adică restabili-
rea imaginii defecte a obiectului subordonat.

Este evident faptul că în elementul de bază are pri-
oritate funcţia obiectului principal 

if . Funcţia obiec-
tului subordonat jf  trebuie să asigure în modul cel 
mai sigur îndeplinirea funcţiei de bază a obiectului 
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afara elementului de bază 
i,f  , asupra altui obiect 

al altui element de bază, confirmă legea coerenţei şi 
continuităţii tuturor obiectelor din mediul exterior [3]. În 
cazul acesta, fiecare obiect al mediului exterior 1-nx   
este principal în raport cu obiectul nx   şi subordonat 
în raport cu obiectul 2-nx  .

Adecvarea modelelor cognitive de restabilire a imagi-
nii obiectelor pe baza funcţiilor ce le îndeplinesc (1), 
(2) şi a modelelor de cunoaştere a obiectelor mediului 
exterior [1], rezidă în scopurile lor apropiate, structurile 
asemănătoare, folosirea unei singure date de bază a 
funcţiilor cognitive şi a proceselor identice de prelu-
crare a informaţiei.

PROCESORUL INTELECTUAL AL MODELULUI 
COGNITIV DE RESTABILIRE A IMAGINII PE BAZA 
FUNCŢIILOR EXECUTATE

Procesul de restabilire a imaginilor unor scene ale 
obiectelor de modelele (1) şi (2) decurge după o 
metodă analogică [2]. Pentru determinarea funcţiei pe 
care o îndeplineşte nf   şi a domenului funcţional  
Ф dom

nЦ   al obiectului defectat arbitrar n
~x   poate fi 

folosită reţeaua neuronală a propagării directe. 

În procesul de instruire pentru diferite variaţii ale ima-
ginilor defecte ale obiectului nx  – 

H21 nnn
~ ..., ,~ ,~ xxx  

, clasa nX , care au nume formal unic na , se face 
însuşirea funcţiei executate  nf  şi formarea domenului 
funcţional Ф dom

nЦ  , care se păstrează în memorie pentru 
folosirea ulterioară în scopul restabilirii obiectelor din 
mediul exterior. 

În calitate de bază a sistemului de instruire a proce-
sorului intelectual se propune “Schema funcţională 
de instruire cu profesorul a sistemului de restabilire 
a imaginii”, care este prezentată în [2], şi care se 
completează cu “Indicatorul funcţiei obiectului”  
şi “Sintetizatorul domenului funcţional” (fig. 5).

În procesul de instruire al procesorului intelectual, 
în calitate de perechi instruite se folosesc difer-
ite variaţii ale imaginilor defectate ale obiectelor 

}~ ..., ,~ ,~{~
H21 nnnn xxxx  , N ..., ,2 ,1n  , cu o 

singură destinaţie funcţională (vectorii de intrare) şi 
funcţia îndeplinită de obiectul  nf  (vectorul etalon): 

)-~( ..., ),-~( ,)-~( nnnnnn H21
fff xxx  . Prin reglarea 

coeficienţilor de sinaps nw   ai reţelei neuronale, 
se urmăreşte scopul obţinerii la ieşirea din reţea a 
vectorului  nf  dependent de orice vector de imagine 

H21 nnn
~ ..., ,~ ,~ xxx  . Funcţia  nf   indicată de obiectul  

nX   este reflectarea unei destinaţii funcţionale a “Indi-
catorului funcţiei obiectului” în conformitate cu numele 
formal nа . Funcţia  nf  reflectă domenul funcţional 
Ф dom

nЦ , format de către “Sintetizatorul domenului 
funcţional” pe baza folosirii concomitente a descrierii 
discrete ) ..., , ,(~

K,12,11,11 nnnn xxxx    şi verbale  nf   a 
obiectelor unei destinaţii funcţionale. Vectorul domenu-
lui funcţional Ф dom

nЦ   reprezintă un cod al adresei unde 
se păstrează diferite imagini reale ale obiectelor  Enx E, 
care îndeplinesc una şi aceeaşi funcţie  nf  .

La fel se construiesc şi reţelele neuronale pentru mai 
multe obiecte  ... ,~ ,~

pm xx , unde M ..., ,2 ,1m  , P . În 
concluzie, pentru diferite obiecte ale fiecărei destinaţii 
funcţionale vor fi formate următoarele domene 
funcţionale ...,,, dom

p
domdom
mn ΦΦΦ :

(3)  

....
,~
,~

,~

dom
pppp

dom

dom

mmmm

nnnn

Φax
Φax
Φax







f

f

f

În regimul restabilirii unei imagini, vectorii obiectelor 
principal şi subordonat ale elementului funcţional de 
bază )~( jЕi x-x se înregistrează în “Registrul elemen-
tului de bază” al procesorului intelectual (fig. 6).

Figura 6. Schema funcţională de restabilire  
a imaginii obiectului principal al elementului  
de bază după funcţia obiectului subordonat

Reţea
neuronală

Indicatorul numelui
formal

Sintetizatorul
domenului funcţional

hn
~x

dom
nΦ

dom
mΦ

dom
PΦ

Indicatorul funcţiei
obiectului

Matricea
receptoarejX

i
~x

jEx

iX
Blocul de memorizare a 

funcţiilor

1f ifjf ...

Blocul de memorizare a 
numelor

ia paja ...

Registrul
elementului de bază

dom
iΦ Epi

x

Figura 5. Schema funcţională de instruire  
cu profesorul a procesorului intelectual
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După descrierea discretă a obiectului subordonat jЕx   
în “Blocul de memorizare a funcţiilor”, se determină 
funcţia obiectului subordonat  jf . Ulterior, potrivit 
Confirmării 1, în “Blocul de memorizare a numelor” 
se determină numele formal al obiectului principal ia . 
Apoi în “Blocul de memorizare a funcţiilor” se stabileşte 
funcţia 

if  şi domenul funcţional al obiectului principal 
Ф dom

nЦ , din care poate fi ales, conform unui criteriu anu-
mit, una din imaginile obiectului principal Epi

x  .

ÎNCHEIERE 

Modelul cognitiv de restabilire a imaginilor obiectelor 
poate fi creat numai pe baza modelului cognitiv de 
cunoaştere a obiectelor din mediul exterior. Sistemul 
de restabilire a imaginilor obiectelor poate rezolva 
toate problemele abordate numai în cazul bunei 
pregătiri de realizare a acestui scop, adică a ajustării 
perfecte a sistemului. Cunoştinţele obţinute în procesul 
de instruire joacă un rol important în rezolvarea proble-
mei de restabilire a imaginii.

Prezentarea vizuală a obiectului împreună cu cea 
verbală (funcţia îndeplinită) extinde cu mult arsenalul 
posibilităţilor de restabilire a imaginii obiectului.

Funcţia obiectului subordonat este capabilă să 
determine atât obiectul subordonat, cât şi obiectul 
principal al elementului funcţional de bază. Luând 
în consideraţie ponderea elementelor funcţionale de 
bază, se determină modelul de restabilire a imaginilor 
defecte ale scenei. Modelul de restabilire a imaginilor 
oferă posibilitatea de a reconstitui pas cu pas, con-
form funcţiilor obiectelor scenei, imaginile defecte. De 
asemenea, acest proces permite restabilirea obiectelor 
subordonate care, în mod obligatoriu, trebuie să fie 
identificate pentru restabilirea totală a tuturor obiectelor 
din scenă. 
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SUMMARY

The strategy of creating the cognitive model for restoration an image assumes application of ele-
ments of the model simulation method. Application of the simulation method is preexplicated by the 
cognitive model of the exterior medium cognition. The main aspects of the model method consist in 
using the basic categories of the cognition theory: object, object’s characteristics, object’s sensible 
image, formal object’s name, object’s class, object’s bonds, and object’s function. Such basic catego-
ries allow determining the succession of the actions in order to create the cognitive model as well as 
structure, elements and bonds of the universal cognitive image restoring model having an applica-
tive character for restoration the large spectrum of polyobject scenes images. 


