
Lingvis'că		
computațională	

Op'mizare		
computațională	

Probabilități	și	sta's'că		
(Olariu,	Zălinescu)	
•  Variabile	aleatoare	
•  Procese	stochas'ce	
•  Algoritmi	aleatori	
•  Sta's'că	descrip'vă	
•  Inferențe	sta's'ce	
•  Simulări	computerizate	
•  ...	

Algoritmica	grafurilor	(Croitoru,	Olariu,	Frăsinaru)	
•  Probleme	de	drum	minim	
•  Probleme	de	conexiune	
•  Arbori	parțiali	de	cost	minim	
•  Rețele	de	transport	
•  Fluxuri	
•  ...	

Algoritmi	gene'ci	(Luchian,	Breabăn)	
•  Probleme	de	op'mizare	
numerică	și	combinatorică	
•  (Meta)Euris'ci	
•  Calcul	evolu'v	
•  ...	

Învățare	automată	(Ciortuz)	
•  Elemente	de	bază	din	teoria	informației		
•  Ipoteze	ML	și	MAP	
•  Clasificare	
•  Clustering	
•  ...	 Rețele	neuronale	(Benchea)	

•  Arhitectura	feedforward,	
backpropaga'on,	op'mizări	
•  Reinforcement	learning	
•  Învățare	nesupervizată	
•  ...	

Tehnici	de	ingineria	limbajului	uman		
(Cristea,	Trandabăț,	Pistol,	Moruz,	Gîfu)	
•  tehnologii	de	bază	și	de	nivel	înalt	în	PLN		
•  metode	sta's'ce	și	neuronale	în	PLN	
•  sisteme	de	dialog	om-calculator	
•  ...	

Inteligență	ar'ficială	(Cristea,	Pistol,	Răschip)	
•  	Modelarea	problemelor	de	IA	
•  	Reprezentarea	cunoașterii	și	sisteme	de	inferență	
•  	Probleme	de	sa'sfacere	a	constrângerilor	
•  	Modela	re	cu	rețele	Bayesiene	
•  proiect	
•  ...	

Structuri	de	date	
Logica	pentru	informa2că	

Matema2că	

POO	

Proiectarea	algoritmilor	

Baze	de	date	

Programare	avansată	

C,	C++	
Java	 .NET	

Python	

R	 Ingineria	Programării	

Programare	bazată	pe	reguli	(Cristea,	Pistol)	
•  arhitectura	sistemelor	expert	
•  limbajul	CLIPS	
•  proiect	



Cursul de IA 

•  Introducere	în	domeniu	(1-2	c.)	
• Presentarea	unei	probleme	“imposibile”	(1	c.)	
• Dezvoltarea	interac'vă	a	unei	soluții	(7-8	c.)	
• Alte	subiecte	de	bază	care	au	legătură	cu	proiectul	(restul	c.)		



2003: Simulation of a football game 

• Intelligent	agents:	
• Players:	seeing	around,	recognising	team-mates,	passing,	receiving	the	ball,	
dribbling	

•  The	ball:	when	hit,	moving	conforming	to	the	laws	of	ballis'cs,	fric'on,	etc.	
•  The	field:	knowing	at	each	moment	the	posi'on	of	players	and	ball,	
recognising	when	the	ball	is	outside,	in	offside,	etc.	

• A	graphical	interface...	



2004: An automatic translation system 

• The transfer model (symbolic) 
ANALYSIS	 SYNTHESIS	

L1	ROMANIAN	 L2	ENGLISH	

Doc	

INTERLINGUA	

TRANSFER	Syntac2c	tree	
Syntac2c	tree	

Doc	

PARSER	L1	

GENERATOR	L2	



2005, 2006: PhiSociety – primitive societies in competition 
 

ò Two	socie'es	that	conquer	to	survive	and	develop:	
ò “Manikin”:	evolving	from	birth	to	death,	male	and	female	

ò They	learn,	work,	make	families,	procreate,	build,	are	happy/unhappy	
ò On	the	common	territory:	resources	(iron,	forests,	fields,	etc.)		
ò Manikins	mine	for	iron,	cut	trees	to	build	houses/ins'tu'ons,	cul'vate	fields	
&	grow	forests,	hunt	wild	animals,	etc.	

ò Each	society	is	governed	by	rules	(some	common,	some	specific)	and	
is	measured	according	to	unique	criteria:		
ò Levels	of:	happiness,	knowledge,	ins'tu'ons,	proper'es,	peace		



2007: The Intelligent House 
ò A	house	in	which	most	of	the	objects	are	“intelligent”,	in	the	sense	
that	they	communicate	with	each	others	to:		
ò maximize	the	level	of	comfort	of	the	family	(leisure)	
ò assure	security		
ò minimize	costs	

ò The	house	seizes	the	place	of	each	of	its	members	at	any	'me	
ò Learns	preferences	of	members	and	adjusts	its	behavior	
	



2008: The Talking Head 
• An avatar reading a text and exposing sentiments on its face as related to the 

content 



Assistant agents (artificial butlers)  

ò Agents	running	on	mobile	phones,	capable	to	understand	the	
situa'ons	their	Masters	are	engaged	in:	
ò 2010	-	2011,	following	an	idea	of	prof.	Yorik	Wilks	=>	Companion:	serve	
Master	according	to	the	necessi'es	of	the	current	situa'on	

ò 2014,	following	a	H2020	project	proposal,	with	Technical	University	of	Vienna	
=>	MyDailyLife	

ò Rules	of	good	service	=>	discrete,	an'cipa've,	trusmul		

	



2012: Following Companion:  
HYMAS 
“Help Your Master in Any Situation” 

Exposures	on	Youtube	

Prototype	built	during	the		
Interna2onal	Create	Challenge	Compe22on,	Sept.	2012,	

Mar2gny,		
hnp://www.createchallenge.org/		



2014: MyDailyLife 

ò Help	elderly	people	to	lower	the	effects	of	degenera've	illnesses	
(Alzheimer,	Parkinson,	depression,	etc.).		

ò Exploit	sensors	of	the	mobile:	the	agent	records	the	pa'ent’s	day	
ò An	ontology	of	situa'ons	helps	it	reason	regarding	to	causes	and	goals	
ò At	the	end	of	the	day	it	engages	the	pa'ent	into	a	conversa'on	



Situations graph – class hierarchy 

sleeping	awake	

at_home	 moving	in_ac'vity	

alive	

in_theater	in_park	shopping	

not_moving	

driving	 walking	 jogging	

driving_in_town	 driving_outside	



2013: MappingBooks -  
creating a more intimate link between the book and its reader 

• Recognise mentions of locations in text  
• Crawl the web for supplementary information 
• Know where the reader is =>  

•  Point entities mentioned in the text that are in the 
reader’s proximity 

•  Trace them on maps 
•  Mix images with generated info 

	



2017: Generate student exam tests from medical 
manuals 
 



Representing medical concepts in Protégé  

The adult cerebral blood flow is about 750-1000 ml/
min, representing 15-20% of  the heart blood flow. 



Proiectul seriei 2019: IA în muzică 

• Am	adus	în	sala	de	curs	un	muzician	–	membră	a	Filarmonicii	ieșene	
• Plecând	de	la	notația	XML	a	unei	par'turi	

•  sta's'ci	
•  algoritmi	deep	learning:		

•  recunoaște	un	gen	muzical,	o	epocă,	un	compozitor	
•  descoperă	asemănări,	plagiat	
•  generează	secvențe	muzicale		



Masteratul de lingvistică computațională 
•  Lexicologie,	morfologie	și	sintaxă	computațională	
•  Aplicații	ale	prelucrării	limbajului	natural	

•  Introducere	în	lingvis'că	computaţională	
•  Prelucrarea	sta's'că	a	limbajului	natural	

•  Prelucrarea	vorbirii	și	sisteme	fuzzy	

•  Seman'ca	si	pragma'ca	limbajului	natural	
•  Asistenți	virtuali	
•  Traducere	automată	
•  Data	mining	

•  Limbaje	de	scripturi	

•  Analiza	bazelor	mari	de	date	
•  Capitole	speciale	de	inteligenţă	ar'ficială	

•  Structuri	de	date	şi	algoritmi	
•  Tehnici	avansate	de	ingineria	

programării	
•  Bazele	matema'ce	ale	lingvis'cii	

computaţionale	si	limbaje	formale	
•  Dezvoltarea	aplica'ilor	Web	



Masteratul de optimizare computațională 
•  Capitole	speciale	de	inteligenţă	ar'ficială	

•  Metode	de	regresie,	selecție	de	modele,	extragere	de	atribute	
•  Capitole	avansate	de	retele	neuronale	

•  Arhitecturi	recurente,	convolu've,	deep	learning	

•  Capitole	speciale	de	învăţare	automata	
•  Algoritmi	de	învățare	supervizată,	metode	ansamblu	

•  Data	mining	
•  Analiză	exploratorie,	iden'ficare	outliers,	reguli	de	asociere,	

sequence	mining,	clasificare,	clustering;	caracter	aplica'v	

•  Analiza	bazelor	mari	de	date	
•  Map	Reduce,	Apache	Hadoop,	Apache	Spark	
•  Locality	sensi've	hashing,	Reccomender	systems,	Page	Rank,	Graph	

clustering	

•  	Metode	inspirate	din	natură	
•  Natural	Compu'ng,	Calcul	Evolu'v,	Swarm	Intelligence,	Automate	

celulare,	Teoria	haosului	

•  Cercetări	operaţionale	
•  Programare	cu	constrângeri,	programare	în	nunere	întregi	

•  Analiza	experimentală	a	algoritmilor	

•  Procesarea	digitală	a	imaginilor	

•  Aspecte	pragma'ce	pentru	ingineria	
serviciilor	cloud:	arhitecturi,	procese	și	
prac'ci	

•  Securitatea	sistemelor	de	operare	și	
sisteme	malițioase	

•  Blockchain	–	fundamente	și	aplicații	
•  Tehnici	avansate	de	ingineria	

programării	
•  Tehnologii	Java	
•  Calitatea	sistemelor	sowware	
•  Dezvoltarea	aplicaţiilor	Web	



Grupuri de cercetare în IA 

• Natural	Language	Processing	(D.	Cristea,	D.	Trandabăț,	A.	Iwene,	C.	
Forăscu,	I.	Pistol,	A.	Moruz,	D.	Gîfu,	...)	

•  Evolu'onary	Compu'ng	in	Op'miza'on	and	Data	Mining	(C.	Croitoru,	
H.	Luchian,	M.	Breabăn,	M.	Răschip,...)	

• Machine	Learning	and	Applica'ons	to	Bioinforma'cs	(L.	Ciortuz,	D.	
Gavriluț,	R.	Benchea,	...)	

• Matrix	Computa'ons	and	Sta's'cs	(C.	Gațu,	M.	Coșbuc,	G.	Pascaru,...)	



  Inițiată în 1993 
•  Inițiată în 1993 

Școli de vară în IA: 
EUROLAN 

începând din 1993 

În colaborare cu Academia Română 
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Scoli de vară în IA: 
ECODAM (la a 14-a ediție) 
Evolutionary Computing in 
Optimization and Data Mining 
www.info.uaic.ro/~summerschool 
 
 



Scoli de vară în IA: 
ECODAM (la a 14-a ediție) 
Evolutionary Computing in 
Optimization and Data Mining 
www.info.uaic.ro/~summerschool 
 
 



Conferințe 
•  Seria	de	conferințe	ale	Consorțiului	de	Informa'zare	pentru	Limba	
Română	(ConsILR)	

•  anul	acesta	la	a	14-a	ediție	
•  volume	indexate	WOS	



13 ediții începând din 2001 

În colaborare cu Academia Română 

Seria anuală de conferințe 
“Linguistic Resources and Tools for 
Processing Natural Language” 
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Seria de workshopuri BringITon!…  

Connecting student research with industry 



Seria de workshopuri BringITon!…  

Connecting student research with industry 



Mulțumesc colegei Mihaela Breabăn!... 


