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Informațiile factuale

◼ Informație = orice element sau formă care 

rezolvă o incertitudine sau răspunde la o 

întrebare

◼ Informație factuală = 

◼informație concretă despre o stare de fapt

◼reprezentare incompletă a unei stări de fapt

◼nu putem înregistra și transmite întreaga 
complexitate a realității

◼noi suntem cei care selectăm elementele 
necesare pentru a compune informația

◼nu există vreo legătură intrinsecă și necesară între 
realitate și comunicare



Criterii de evaluare a informațiilor

◼ Veridicitatea = corespondența unei informații cu 

adevărul
◼dar evaluarea veridicității depinde de definirea 

adevărului (cel mai adesea adevăr-corespondență)

◼ Plauzibilitatea = gradul de posibilitate ca o 

informație să fie reală sau admisibilă
◼depinde de structura internă a informației 

(plauzibilitate logică) și de relația cu alte informații 

(plauzibilitate contextuală)

◼ Relevanța = utilitatea unei informații față de un 

context sau de o nevoie
◼ cât de semnificativă este o informație pentru contextul 

unei probleme sau pentru scopul procesării ei
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(vezi Curs 2)



Exemplu pentru evaluare

◼Context: 

◼Un detectiv anchetează o crimă violentă 

petrecută într-o casă izolată, în care se mai 

aflau un antrenor de fitness și o fetiță mică.

◼Presupoziții factuale:

◼În casă s-au aflat trei persoane.
◼veridică, foarte plauzibilă, relevantă

◼Fetița ar fi putut comite crima.
◼veridicitate incertă, implauzibilă, relevantă

◼Fitness-ul reduce riscurile cardiovasculare.
◼veridică, foarte plauzibilă, irelevantă
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Probabilitatea

◼Probabilitatea = măsura posibilității ca un 
eveniment să se întâmple

◼din cauză că informațiile reprezintă 

incomplet realitatea, ele sunt estimate în 

termeni de probabilitate

◼raport numeric între posibilitatea ca un 
eveniment să nu se întâmple deloc ( Τ0 1, 0%) 

sau să se întâmple cu siguranță ( Τ1 1, 100%)

◼ în calculul probabilistic, probabilitatea concluziei 
este rezultatul înmulțirii valorilor subunitare ale 
probabilităților premiselor (sau condițiilor)

◼Ex: P1:0,5 (50%) ; P2:0,8 (80%) => C:0,5×0,8=0,4 (40%)
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Exemplu pentru probabilitate

◼Premise:

◼Mâine este probabil vreme frumoasă. P=0,8

◼Mâine s-ar putea să fiu liber. P=0,5

◼Un prieten m-ar putea invita la o ieșire în 

natură. P=0,6

◼Concluzie:

◼S-ar putea să ies mâine în natură.

◼0,8 × 0,5 × 0,6 = 0,24  (24%)

◼Sunt aprox. un sfert șanse să ies mâine în natură.

◼Este mai probabil că mâine nu voi ieși în natură.
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Calculul propozițional

◼ Operatori propoziționali

◼ conjuncția (și, &, Λ, AND)

◼ expresia este adevărată doar dacă ambele 
propoziții sunt adevărate, și falsă în rest

◼ disjuncția neexclusivă (sau, /, |, V, OR)

◼ expresia este adevărată dacă cel puțin o propoziție este 
adevărată, și falsă dacă ambele sunt false

◼ disjuncția exclusivă (sau … sau, V, W, XOR)

◼ expresia este adevărată dacă doar una dintre propoziții este 
adevărată

◼ implicația (dacă … atunci, →, IF… THEN)

◼ expresia este falsă dacă prima propoziție este adevărată, iar 
a doua falsă (adevărul nu implică falsul)
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P1 P2 & / ➔

1 1 1 1 1

1 0 0 1 0

0 1 0 1 1

0 0 0 0 1



Exemple de formalizare

◼ Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război.

◼(q | r) ➔ p (q sau r) implică p = (q→p) | (r→p)

◼p & (q | r) p și (q sau r) = (p & q) | (p & r)
◼ p = bucuroși le-om duce toate
◼ q = de e pace
◼ r = de-i război

◼ dar pentru că r = non q, rezultă că (q | r) este întotdeauna adevărată, deci 

valoarea de adevăr a expresiei depinde doar de valoarea de adevăr a lui p

◼ Dacă am bani și vremea este caldă, 

vara asta merg la mare sau măcar la ștrand.

◼(p & q) ➔ (r | s) (p și q) implică (r sau s)
◼ p = am bani
◼ q = vremea este caldă
◼ r = merg la mare
◼ s = merg la ștrand
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Procesarea informațiilor

◼ Evaluarea calității informațiilor

◼veridicitate, plauzibilitate, relevanță

◼coerență logică, validitate

◼estimarea probabilităților

◼Construirea raționamentelor

◼calculul propozițional

◼judecăți inductive și deductive

◼calculul probabilităților

◼stabilirea concluziilor
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