73
SISTEMELE EXPERT, UN NOU CADRU PENTRU ORGANIZAREA
CON INUTURILOR ÎNV
MÂNTULUI I EDUCA IEI

SISTEMELE EXPERT, UN NOU CADRU PENTRU
ORGANIZAREA CON INUTURILOR
ÎNV
MÂNTULUI I EDUCA IEI

Daniela Jeder & Sorin Jeder

Lumea contemporan prezint societ i de tip
informa ional care se impun prin tehnologii cu grad mare
de complexitate, care au impact asupra mediului cultural
i educa ional prin oferta de posibilit i de extindere a
surselor de cunoa tere.

Educa ia este azi dependent , într-o oarecare m sur , de tehnologia modern , iar formarea capacit ii
elevilor de a ob ine, de a procesa informa ia devine din ce
în ce mai mult un obiectiv fundamental în ceea ce prive te adaptarea la cerin ele mediului social.
“Tehnicile moderne, folosite ca instrumente în
educarea copiilor i adolescen ilor, ofer ocazia nemaiîntâlnit de a satisface o cerere tot mai r spândit i mai
diversificat , p strând în acela i timp nivelul calitativ.
Posibilit ile pe care le ofer noile tehnici, împreun cu
avantajele existente în procesul de predare, se dovedesc
uria e. De exemplu, componentele i sistemele multimedia fac posibil proiectarea traseelor de educa ie
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individual pe care fiecare elev le poate parcurge în
propriul s u ritm; în acela i timp, ele mijlocesc i
activitatea de organizare a procesului de acumulare a
cuno tin elor, eliminând greut ile pe care le întâmpin
profesorii la clasele de elevi cu capacit i de asimilare
diferite”. i

Trebuie recunoscut faptul c inteligen a artificial
este un domeniu ce atrage din ce în ce mai mult aten ia
speciali tilor, inclusiv din sfera educa iei i c profesorii
au nevoie s fie ini ia i i forma i pe aceast dimensiune.
Profesorul r mâne cel care are “capacitatea de a
înv a, de a în elege, a ti, din experien
i de a se
descurca în situa ii vechi i noi”, cel care are capacitatea
de ”a colecta informa ia, de a efectua prelucr ri, de a
preg ti alternative decizionale i, în final de a lua
decizii”, dar tehnologia modern a dezvoltat sisteme
inteligente care ocup un spa iu tot mai important i care
pot concura într-o oarecare m sur profesorul.

Prin astfel de tehnici i instrumente de lucru cu
elevii se poate rezolva una din marile probleme ale
înv mântului, aceea a adapt rii la nivelul i ritmul de
înv are al fiec rui elev. Este cunoscut faptul c un
profesor nu poate s urm reasc într-o singur or de
curs modul în care fiecare elev în parte asimileaz
informa iile prezentate, maniera în care le poate
interpreta sau confuziile i dificult ile pe care le
întâmpin acesta în înv are. Profesorul î i adapteaz
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activitatea unei “medii abstracte” f r posibilitatea de a
lucra cu individualit i.
De aceea, calculatorul, cu posibilit ile sale de
înmagazinare a informa iilor, de prezentare i chiar interpretare, utilizat în activitatea colar , devine un mijloc i
o modalitate de lucru ce ofer mari avantaje pentru
procesul de predare-înv are (cum este gradul mare de
autonomie a elevilor în parcurgerea con inuturilor).

Se poate spune c profesorul nu mai este singurul
partener de dialog al elevului în activitatea didactic i
c , de fapt, calculatorul, prin intermediul programelor
informatice la diferite discipline integrate în planul de
înv mânt, poate sus ine activitatea profesorului sau o
poate suplini, oferind randament i eficien .
În aceast privin preciz m rolul sistemelor
expert în educa ie, încercând s d m r spunsuri câtorva
întreb ri: Ce este un sistem expert? Care este maniera în
care func ioneaz ? Cum poate fi utilizat în activit ile
instructive i ce avantaje ofer ?

Speciali tii definesc sistemele expert ca
“programe concepute pentru a ra iona în scopul rezolv rii
problemelor pentru care în mod obi nuit se cere o
expertiz uman considerabil ” sau “un sistem expert
este un sistem care emuleaz abilitatea de a lua decizii a
expertului uman. Termenul «emuleaz » arat faptul c
sistemul este menit s ac ioneze în toate privin ele ca un
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expert uman. Emularea este ceva mai mult decât simularea, care cere doar s se ac ioneze prin imitarea condi iilor realizate”. (Edward Feigenbaum - de la Stanford
University)
Al i autori sus in c sistemele expert pot fi
definite ca programe de calculator ce încearc s
încorporeze facilit ile decizionale ale expertului uman
pentru a rezolva o sarcin privit în general ca necesitând
un anumit grad de expertiz uman , sunt ”programe de
inteligen artificial sau ma ini bazate pe cunoa tere de
nivel înalt, comparabil cu a celor mai competen i
speciali ti dintr-un domeniu aplicativ i în care (aceste
programe) pot realiza performan e de gândire i intui ie
similare exper ilor umani”.ii
Autorii realizeaz o analogie între sistemul uman
i sistemul expert:iii sistemele expert, având ca element
fundamental ra ionamentul artificial ce se caracterizeaz
prin utilizarea tehnicilor euristice.
Ca i profesorul, sistemul expert de ine o baz de
cuno tin e în domeniul problemei (tema de studiu
respectiv ), cu specificarea c aceste informa ii sunt
preluate de la exper i umani i descriu situa ii evidente,
fapte reale sau ipotetice, euristici, etc.
Dac în cazul expertului uman, (al profesorului)
aceste cuno tin e, fapte i cazuri specifice domeniului
sunt prelucrate prin intermediul gândirii (au loc analize,
sinteze, compara ii, generaliz ri, conexiuni ale datelor,
etc.), în cazul sistemului expert vorbim de mecanisme
inferen iale generale care prelucreaz cuno tin ele prin

1-2 / 2002

77
SISTEMELE EXPERT, UN NOU CADRU PENTRU ORGANIZAREA
CON INUTURILOR ÎNV
MÂNTULUI I EDUCA IEI

apel la ra ionamente artificiale dintre cele mai diverse
(induc ia, deduc ia, abduc ia) .
Ca i profesorul, care caut solu ii situa iilor
problem cu care se confrunt , sistemul expert apeleaz
la aceste ra ionamente pentru a rezolva situa ii cu grad
diferit de dificultate i, asemenea expertului uman, ofer
elevilor sau utilizatorilor liste, grafice, texte i rapoarte
listate sau afi ate pe ecran, punând astfel diagnostice,
oferind solu ii i sfaturi, formulând concluzii, dând
explica ii i prezentând planuri de ac iune, toate cu rolul
de sus inere a activit ii de înv are.
Dac prezen a profesorului în clas presupune o
comunicare direct , natural cu elevii, în activitatea cu
sistemele expert este nevoie de a a numita “interfa de
dialog” care d posibilitatea celor ce se instruiesc s aib
acces la faptele i cuno tin ele din baz , s dialogheze cu
ceilal i participan i la instruire, iar în final s - i evalueze
nivelul achizi iilor: cuno tin e, deprinderi, etc.
Folosind tehnologii de realitate virtual la realizarea interfe ei de dialog, sistemul expert poate prezenta în
fa a elevilor un profesor virtual care dialogheaz cu
ace tia, le prezint con inuturi, le ghideaz activitatea sau
îi evalueaz .
Dac în cazul instruirii asistate de calculator de
tip tradi ional programele sunt mai simple (adic se
prezint problema sau întrebarea i elevul r spunde), în
cazul sistemelor expert, în func ie de complexitatea
programelor, se poate purta un dialog între elev i
computer, realizându-se o instruire interactiv .
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Acest “dialog tutorial ideal” se caracterizeaz
(conform lui Cerri St. A. în Conceptual modelling
sysrems for the design of tutorial dialogues) prin:
- limbajul folosit de ambii participan i este unul
natural (cum ar fi engleza) i nu exist nici o precondi ie
ca unul dintre participan i s fie restric ionat s dea
r spunsuri scurte (de un singur cuvânt);
- ambii participan i pot pune întreb ri în orice
moment;
- întreb rile puse pot necesita unele calcule sau
ra ionament înainte de a se putea da un r spuns rezonabil;
- subiectul de conversa ie poate fi schimbat la
ini iativa fiec ruia dintre participan i (de i sunt instituite
câteva conven ii subtile în aceast privin )
- este vorbit (sau cel pu in va fi vorbit într-un
viitor previzibil).

Iat c , dup modelul utilizat de profesor în
predare, sistemele expert pot realiza, în mare, acelea i
ac iuni: de transmitere i de comunicare de informa ii, de
explicare, de rezolvare i solu ionare a problemelor, de
corectare i ameliorare, de c l uzire i îndrumare a
activit i de înv are a elevilor.

Dintre caracteristicile fundamentale ale sistemelor
expert putem enumera:
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- sistemul expert poate oferi, la cerere, informa ii
asupra propriilor ra ionamente, justificându-le, ar tând de
ce a ales o anume ipotez sau variant ;
- pe baza expertizei ob inut de la exper i,
sistemul expert poate reconstitui ra ionamentul uman;
- se limiteaz
domeniul problemei;

la un domeniu particular numit

- poate judeca cu date nesigure, vagi, probabilistice;
- este extensibil, adic este programat s creasc
i poate fi ameliorat continuu;
- se bazeaz pe reguli;
- are capacitatea de a înv a, se adapteaz sau se
automodific ;
- ca nivel de realizare informatic , se bazeaz pe
diferen a dintre bazele de cuno tin e i programul care o
trateaz , deci cunoa terea este separat de motorul de
inferen e;
- poate oferi sfaturi, recomand ri, solu ii, poate da
informa ii despre situa ia i cauzele unor fenomene pe
baza cunoa terii incerte;
- capacitatea de a- i schimba modalitatea de
predare în func ie de comportamentul elevului define te
de fapt inteligen a sistemului.
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Toate aceste caracteristici sunt indicii valoroase
despre importan a utiliz rii sistemelor expert în activitatea didactic . Ele pun un diagnostic în leg tur cu nivelul preg tirii elevilor, realizeaz instruirea i motiveaz elevii pentru activitatea, de cunoa tere i descoperire, de înv are în general, ceea ce de altfel urm re te
i profesorul în clas .
Plecând de la aceste observa ii, putem spune c „
într-o societate informa ional , profesorii nu mai pot fi
considera i singurii depozitari ai cuno tin elor pe care
trebuie s le transmit genera iei mai tinere. Ei devin un
fel de parteneri asocia i ai unui fond colectiv al
cunoa terii umane, pe care îl organizeaz a a cum cred de
cuviin , plasându-se cu fermitate în avangarda schimb rii. De aceea este necesar ca preg tirea ini ial a profesorilor, ba chiar i instruirea lor pe parcursul serviciului
s -i fac s st pâneasc într-adev r aceste noi instrumente didactice”.iv
Dac
rile avansate de in multiple programe de
informatizare a înv mântului, la noi e nevoie ca
speciali tii s creeze pachete de programe pentru anumite
niveluri i cicluri de înv mânt, în conformitate cu
cerin ele i nevoile actuale i cele viitoare ale popula iei
colare române ti. În acest sens ”se remarc tendin a de
abordare integrat a acestei problematici, într-o viziune
integrativ curricular , ca modalitate optim pentru
asigurarea continuum-ului formare permanent (cadre
didactice i elevi) – achizi ionare de NTIC (Noile
Tehnologii Informa ionale i Comunica ionale) –
elaborare i dezvoltare de software didactic – cercetare
pedagogic i inovare.” v
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UNESCO al Comisiei Interna ionale pentru Educa ie în secolul XXI,
Ed. Polirom, 2000, p 150
ii

Ioan Andone, Alexandru
ugui, Sistemele inteligente în
management, contabilitate, finan e b nci i marcheting, Ed
Economic , 1999, Bucure ti, p.38
iii

Idem, p. 39

iv
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Ed. Polirom, 2000, p 150;
v

Carmen Cre u, “Con inuturile procesului de înv
Psihopedagogie, Ed. Polirom, 1998, p.128.
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