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INTRODUCERE

„O uncie de informații merită un kilogram de date. 
O uncie de cunoștințe merită un kilogram  

de informații. 
O uncie de înțelepciune merită un kilogram  

de cunoștințe.”
                                                                 Russell Lincoln Ackoff

Evoluția societății, de pe acum, însă cu atât mai 
mult în viitor, depinde de Tehnologia informației și 
comunicațiilor emergentă, care se integrează cu cele 
tradiționale înlocuindu-le treptat. Tehnologiile inte-
grate sunt aplicate atât în mediul de producție real, cât 
și în unele elemente de management creat artificial, 
dar și în servicii. 

Ele urmează să eficientizeze interacțiunea om-cal-
culator: calculatorul astăzi deja reacționează la co-
menzi vocale, gesturi și, firește, la comenzile tradiți-
onale prin tastatură ale utilizatorului. Tehnologiile 4G 
asigură transferul rapid al datelor în forma solicitată, 
fapt ce îmbunătățește esențial serviciile private și pu-
blice. Interacțiunea om-calculator în timpul cel mai 
apropiat va face posibilă modelarea interactivă și pro-
iectarea sistemelor necesare activității în diferite do-
menii ale vieții societății. 

Folosirea depozitelor de date cloud storage și a 
unor rețele extinse de informații permite în prezent 
utilizarea, la necesitate, a unor cantități suficient de 
mari de informații pentru atingerea scopurilor propu-
se indiferent de locul de lucru al utilizatorului. 

NOȚIUNILE DE DATE, INFORMAȚII  
ȘI CUNOȘTINȚE 

Conceptele principale utilizate în sistemele in-
formatice sunt: date, informații și cunoștințe. Aceste 
concepte se folosesc adesea ca sinonime, dar între ele 
există diferențe fundamentale. 

Datele sunt simboluri care reprezintă proprietățile 
obiectelor, caracteristici ale evenimentelor și ambianței 
lor sau ale ideilor într-o manieră formalizată, o percep-
ție a faptelor concrete.

Conceptul de informație este unul comun pentru 
toate sferele activității umane, fără excepție: în viața 
de zi cu zi, în științele exacte și umanistice, în artă, 
în biologie și medicină, în psihologie și sociologie, în 
tehnologie și economie. Îl folosesc în egală măsură și 
copiii, și vârstnicii.

Informațiile sunt rezultatul transformării și 
analizei datelor. Scopul informațiilor este de a aju-
ta la luarea deciziilor, la rezolvarea problemelor 
sau la valorificarea unei oportunități. Diferența 
dintre informații și date constă în faptul că date-
le reflectă fapte concrete, evenimente și fenomene, 
fiind stocate pe anumite suporturi, iar informațiile 
apar ca rezultat în procesul de rezolvare a unor pro-
bleme. De exemplu, bazele de date stochează diverse 
date și, la o solicitare specifică, sistemul de gestiona-
re a bazelor de date furnizează informațiile necesare. 
    Cunoștințele sunt informațiile procesate, înregis-
trate și dovedite prin practică de către specialiștii din-
tr-un anumit domeniu, care au fost folosite și pot fi 
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reutilizate pentru luarea deciziilor. Cunoștințele con-
stituie capitalul intelectual reprezentând experiența 
specialiștilor dintr-un anumit domeniu. Cunoștin-
țele formale pot fi sub formă de documente (stan-
darde, norme) ce reglementează luarea deciziilor, de 
manuale sau instrucțiuni care descriu soluționarea  
problemelor.

Informațiile sunt mai mult decât un set de date. 
Ele constituie rezultatul unui proces care interpretea-
ză și procesează datele, un produs informațional ce re-
prezintă introducerea datelor și procedurile utilizate 
pentru obținerea și procesarea lor insistând explicit 
asupra schimbului de date [1].  

Pentru a depăși unele dificultăți la formularea no-
țiunii de cunoștințe este util să se aplice  o categorizare 
a lor, spre exemplu cea propusă în [2]: 

 ▪ Cunoștințe explicite: cunoștințe exprimate în cu-
vinte sau numere. Acest tip de cunoștințe este codificat 
și bine definit. 

 ▪ Cunoștințe tacite: cunoștințe exprimate prin in-
trospecție, autoobservare. Acest tip de cunoștințe este 
foarte personal și greu de formalizat. 

 ▪ Cunoștințe autotranscendente (Self-transcen-
ding), care au capacitatea de a sesiza apriori fenomene 
și procese încă nedescoperite și care pot fi considerate 
drept cunoștințe tacite presupuse. 

C. Otto Sharmer afirmă că examinarea manage-
mentului cunoștințelor în următorul deceniu se va axa 
pe interacțiunea acestor trei forme de cunoștințe – ex-
plicite, tacite și autotranscendente.

Noile evoluții legate de tehnologiile informațio-
nale au un impact semnificativ asupra viitorului so-
cietății, atât în ceea ce privește creșterea economică 
și locurile de muncă, cât și prioritizarea politicilor de 
cercetare și dezvoltare. Prin rezultatele previziunilor 
de viitor, care pot fi considerate cunoștințe autotran-
scendente, se încearcă detectarea unor semnale tim-
purii și posibilele avantaje sau perturbări nefavorabile 
care necesită acțiuni ce ar anticipa potențialele provo-
cări pentru societate.

Noțiunea de cunoștințe autotranscendente a fost 
introdusă în [2] în anul 2001. Sub o altă denumire, 
și anume de semnale slabe, aceasta este descrisă în 
monografia [3] apărută în 1979. Semnalele slabe sunt 
tălmăcite ca semne timpurii incerte, cunoștințe im-
precise, vagi despre unele evenimente importante, 
despre unele posibile schimbări pe viitor. Sunt ex-
trem de prețioase în intuirea orizonturilor și a unor 
perspective în planificarea pe termen lung. În anumi-
tă măsură, semnalele slabe pot fi considerate cunoș-
tințe autotranscendente.

RELAȚII ÎNTRE DATE, INFORMAȚII  
ȘI CUNOȘTINȚE 

Funcționarea sistemelor informaționale este asi-
gurată, de regulă, de datele inserate în bazele de date, 
acestea având predominant un caracter nestructurat. 
Astfel, procesarea datelor și a cunoștințelor slab struc-
turate continuă să fie un subiect important. Metodele 
de procesare depind în mare măsură de domeniul exa-
minat, iar o extindere este puțin probabilă până la apa-
riția unor noi idei și înregistrarea unor noi progrese.

 Ca să obținem soluții utile de pe urma aplicării 
sistemelor informatice sunt necesare instrumente spe-
cifice de îmbunătățire a calității datelor, informațiilor 
și cunoștințelor [4]. 

Aspecte de calitate a datelor, informațiilor și cu-
noștințelor în ierarhia lor tehnologică, dar mai ales 
conceptuală au devenit în ultimul timp subiecte de in-
teres pentru cercetători și dezvoltatorii de aplicații [5]. 
Datele se consideră elemente descriptive ce reprezentă 
percepția și intensitatea unui fenomen examinat. Da-
tele sunt simboluri care atestă proprietățile obiectelor 
și evenimentelor. Informațiile constau din date proce-
sate în scopul creșterii utilității sale. Diferența dintre 
date și informații este funcțională, nu structurală.

Vom încerca să elucidăm relația între noțiunile de 
cunoștințe, informații și date care, deși nu sunt sinoni-
me, adesea se utilizează inadecvat, unul în locul altu-
ia, producând confuzii, cu toate că intuitiv le sesizezi 
deosebirea. 

Cuvântul informație este folosit adesea fără a se da 
atenția cuvenită diferitor sensuri ale acestuia. Standar-
dele internaționale oferă definiții ale informațiilor care 
nu întotdeauna sunt explicite:

 ▪ datele sunt reprezentări ale informației folosite 
în sistemele informaționale și de utilizatorii acesto-
ra. Orice fel de cunoștințe care pot fi schimbate între 
utilizatori, despre lucruri, fapte, concepte ș.a., într-un 
context specific și se bazează pe concepte precise de-
rivate din evoluțiile actuale de procesare distribuită 
și, pe cât posibil, pe utilizarea tehnicilor de descriere 
formală pentru specificarea arhitecturii (ISO / IEC 
10746-2: 1996, revăzut în 2009); 

 ▪ cunoștințe despre fapte, evenimente, lucruri, idei 
și concepte care într-un anumit context au o semnifi-
cație specifică (ISO / IEC 2382: 2015);

 ▪ date – informația, prelucrată și prezentată for-
malizat pentru o procesare de mai departe, informa-
ție – date percepute de către om și (sau) dispozitive 
speciale drept reflectare a faptelor lumii materiale sau 
spirituale în procesul comunicării  (GOST 7.0-99). 

Informație este unul dintre cuvintele cel mai des 
folosite astăzi. În diverse domenii științifice se acordă 
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diferite înțelesuri acestui termen, spre exemplu, in-
formație – date percepute de către om, din standardul 
rusesc GOST 7.0-99.  Sensul în care este folosit în lim-
bajul obișnuit, comun are o valoare cognitivă.

O caracteristică a conceptului de informație este 
universalitatea acestuia, el fiind folosit practic în toate 
sferele activității umane. În prezent, nu există o de-
finiție unic recunoscută a termenului de informație, 
deoarece fiecare îl înțelege pur intuitiv. Din punct de 
vedere al diferitelor domenii de activitate, conceptul 
respectiv este descris prin setul său specific de carac-
teristici. Una dintre  cele mai originale definiții a pro-
pus-o Juris Kelley: „Informațiile ... sunt date mult mai 
rafinate ... care au evoluat până la a fi utile pentru o 
formă de analiză” [6]. 

Informația se constituie într-o categorie de sine 
stătătoare, care este reflectată de stări, semnale etc. și 
reprezintă un element esențial în procesul cunoașterii. 
Prin cunoștințe într-un domeniu vom înțelege tota-
litatea noțiunilor, ideilor, informațiilor acumulate în 
domeniul respectiv.

Sensul cuvântului cunoștințe vizează atât aspectul 
comunicativ, cât și calitativ și include: cunoștințele 
comunicate de alte persoane sau obținute prin inves-
tigații proprii, cunoștințele acumulate din relatările 
despre evenimente recente sau necunoscute anterior, 
cunoștințele dobândite prin studiu sau instruire, din 
lectură, cunoștințele deduse din observații directe și 
experiența proprie. 

Informația reprezintă cunoștințele care pot fi păs-
trate, prelucrate și transmise. Informația constituie 
obiectul procesării, fiind principala categorie de resur-
se utilizate în luarea deciziilor. Noțiunea de informație 
este legată de obiect sau fenomen, evidențiind esența 
acestuia în funcție de scopul propus. 

La baza informației stă noțiunea de date. O defini-
ție foarte precisă asupra diferenței dintre informație și 
date a fost propusă de P.F. Drucker: „Informațiile sunt 
date completate de scop și de sens” [7]. Datele sunt o 
formă de prezentare a informațiilor. 

Informația este un produs al interacțiunii între date 
și metode, luate în considerare în contextul acestei in-
teracțiuni. Cel puțin în sistemele informaționale ea 
există exact cât durează interacțiunea respectivă, iar 
restul timpului este păstrată în bazele de date sub for-
mă de date.

Definiția termenului de informație depinde de 
contextul în care este utilizat. Când este imposibil a 
defini un concept, fiecare folosește propria definiție, 
explicând-o deseori prin exemple și analogii. Iar con-
ceptul se lămurește prin proprietățile sale caracteristi-
ce: completitudine, fiabilitate, adecvare, accesibilitate și 
relevanță. Cert este că informația constituie un concept 

științific fundamental, alături de materie și energie. Cu 
toate acestea, informația nu este materială. Probabil că 
existența informațiilor ar trebui să fie considerată drept 
urmare a activității conștiente a unei persoane.

Datele sunt materia primă pentru obține-
rea informațiilor. Datele se transformă în infor-
mații noi prin contextualizare (stabilirea des-
tinației acestor date), categorizare în tipuri și 
componente, calcul matematic, corecția greșe-
lilor și eliminarea lacunelor depistate, agregare.  
Datele reprezintă colecții de fapte înregistrate într-o 
formă potrivită pentru stocare, transmitere și proce-
sare. Informațiile reduc gradul de incertitudine a cu-
noștințelor despre obiectele sau fenomenele examina-
te. Deciziile se iau în baza informațiilor obținute și a 
cunoștințelor disponibile. 

Informațiile constituie o colecție ierarhi-
că de date despre anumite aspecte ale lumii reale. 
Informațiile sunt un flux de mesaje din care se creea-
ză cunoștințe, de obicei sub forma unui document (pe 
hârtie sau într-un format digital, inclusiv multimedia). 
Informațiile au un destinatar (sau mai mulți) și un 
expeditor, care informează destinatarul în scopul lu-
ării deciziilor. Destinatarul apreciază dacă mesajul 
este util, informativ și îi poate influența evaluările și 
comportamentul sau stabilește că este vorba despre un 
zgomot informațional.

Conceptul de cunoștințe este mai profund și mai 
larg decât datele sau informațiile. De obicei, vorbim 
despre o persoană cu cunoștințe, sesizând nu numai 
volumul de informații pe care îl posedă, ci și înțe-
lepciunea, experiența, educația, capacitatea de a pă-
trunde în esența subiectului. Nu atribuim conceptul 
de cunoștințe unui document, carte sau bază de date, 
chiar dacă acestea sunt produsul muncii unei persoa-
ne instruite sau a unui grup de oameni cu autoritate 
în domeniu.

Cunoștințele, de regulă, conțin informații gene-
rale despre structuri, procese și fenomene. În același 
timp, cunoștințele nu doar sunt situate la un nivel mai 
înalt de generalizare decât datele. Cunoașterea acțio-
nează ca o structură ierarhică pentru organizarea da-
telor. „Categoria cunoștințelor în raport cu categoria 
informațiilor capătă semnificație tocmai în contextul 
epistemologic. Informația obține sensul de cunoștințe 
atunci când este percepută de o persoană și a dobândit 
sens” [8]. Informația este rezultatul percepției și inter-
pretării datelor, exprimat într-un set semnificativ de 
cuvinte. Cunoașterea este o reflectare a lumii încon-
jurătoare în conștiință, drept urmare a interpretării și 
procesării informațiilor. 

Pentru a explica relațiile între date, informații și 
cunoștințe deseori se folosește modelul DIKW, numit 
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și piramida DIKW, din care rezultă înțelepciunea, în 
care esențială este componenta acțiune. 

Termenul modelul DIKW, derivat din engleză 
Data, Information, Knowledge, Wisdom (date, infor-
mații, cunoștințe, înțelepciune) reflectă relațiile ierar-
hice de subordonare ale conceptelor de date, infor-
mații, cunoștințe și înțelepciune, care se află la nivelul 
superior al ierarhiei [9]. Practic, modelul DIKW este 
o ierarhie informațională în care fiecare nivel adaugă 
proprietăți specifice nivelului anterior. Fundamentul 
modelului – nivelul inferior – este stratul de date D 
(Data); nivelul I (Information) – nivelul informațiilor –  
adaugă context; nivelul K (Knowledge) – nivelul de cu-
noaștere – adaugă mecanismul de utilizare (cum); ni-
velul superior W (Wisdom) – adaugă condițiile de uti-
lizare (când). 

 De regulă, în majoritatea publicațiilor dedicate 
managementului cunoștințelor, informația se defi-
nește în termeni de date, cunoștințele în termeni de 
informații, iar înțelepciunea prin cunoștințe. Mai pu-
țin se examinează noțiunea de înțelepciune și foarte 
rar se ajunge la un consens în privința proceselor de 
trecere de la un nivel la altul superior [10]. Practic se 
recunoaște ierarhia propusă de R.L. Ackoff  [11], dar 
se încearcă definirea adecvată a fiecărei noțiuni pen-
tru a exclude neconcordanța între definiții și pentru 
a înlătura eroarea logică denumită  definiție circulară. 
Aceasta explică noțiunile prin descrierea relațiilor cu 
nivelele mai joase din ierarhia DIKW, fapt ce nu con-
stituie o definiție în sine.

Academicianul Mihai Drăgănescu subliniază: 
„Cunoașterea este informație cu înțeles și/sau infor-
mație care acționează” [12]. Conceptul înțelepciune 
este un concept complementar al cunoștințelor.  

Una dintre condițiile pentru percepția informației 
este contextul, fără de care nu e clar sensul, dar și o 
convenție asupra abordării univoce a noțiunilor. Spre 
exemplu, există două abordări de bază ale inteligenței 
artificiale care se reflectă în științele cognitive: una ca 
disciplină de inginerie preocupată de crearea sisteme-
lor inteligente, a doua ca o știință empirică preocupată 
de modelarea computațională a inteligenței umane. 

CONCLUZII

La elaborarea sistemelor informatice inteligente 
pentru diverse domenii, se aplică, de regulă, abordarea 
de inginerie, iar modelarea inteligenței umane con-

stituie o preocupare fundamentală care influențează 
aplicațiile practice.

Din succinta incursiune conchidem că pentru 
a face față problemelor, care deja existau și care s-au 
amplificat și s-au evidențiat plenar în urma dezvoltării 
vertiginoase a noilor tehnologii și a societății în an-
samblu, sunt necesare eforturi conjugate ale cercetă-
torilor din științele cognitive, inclusiv neuroștiința  și 
informatica.  
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