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Abstract—In cadrul prezentei lucrări sunt expuse rezultatele 

experimentale obţinute în urma aplicării unui sistem de terapie 
al dislaliei pe grupuri de copii preşcolari. Astfel, s-au comparat 
rezultatele pre-test şi post-test obţinute de două loturi: de 
control, care a urmat exclusiv terapia logopedică clasică şi 
experimental, care a avut acces şi la sistemul de instruire 
obţinut în cadrul proiectului TERAPERS. 
 

Index Terms—validare experimentală, sisteme de terapie a 
tulburărilor de pronunţie, teste neparametrice 
 

I. INTRODUCERE 
A nivelul Uniunii Europene există o intensă preocupare 
în sprijinul persoanelor cu tulburări de pronunţie, astfel 

încât au apărut mai multe sisteme de terapie asistată a vorbirii 
(CBST - Computer Based Speech Training Systems) atât în 
scop comercial cât şi în scop de cercetare. Un CBST este un 
sistem pentru antrenarea producţiei vocale în cazul 
persoanelor cu deficienţe de auz sau de pronunţie  [1]. 

Sistemele de terapie a vorbirii pot fi văzute ca instrumente 
clinice. Ele pot ajuta în etapa de diagnostic şi pot furniza 
feed-back în timpul tratamentului [2]. Un sistem CBST nu 
înlocuieşte logopedul dar poate uşura munca acestuia prin 
dirijarea intervenţiei terapeutice, prin automatizarea 
sarcinilor repetitive şi nu în ultimul rând prin oferirea 
posibilităţii de administrare informatizată a tuturor datelor, 
rezultatelor şi rapoartelor necesare [3]. 

Sistemul CBST dezvoltat a fost conceput pentru 
ameliorarea tulburărilor de vorbire care afectează pronunţia a 
unuia sau mai multe sunete. Există două afecţiuni cu această 
simptomatologie: disartria şi dislalia. Deşi similare din punct 
de vedere al simptomelor, ele sunt diferite la nivel de cauze. 
În timp ce disartria este o problemă produsă de afectarea 
sistemului nervos central sau periferic, dislalia este o 
tulburare funcţională (fără suport organic). Astfel, dislalia 
poate fi produsă de maturizarea întârziată sau incompletă a 
organelor aparatului fono-articulator, de anumite obiceiuri 
verbale greşite sau de diferite probleme de auz [4]. 

Statisticile indică faptul că 10% din copii cu vârste 
cuprinse între 4 şi 7 ani prezintă, în diferite grade, aceste 
două tipuri de tulburări de pronunţie [5]. Deşi ele nu creează  

 
 

 
dificultăţi majore de comunicare, s-a demonstrat impactul 
negativ atât la nivelul personalităţii subiecţilor cât şi la 
nivelul abilităţilor  
sociale [6][7][8]. (LEVITT, H. and Geffner, D., 1987) 
(LEVITT, H., 1993) (O'KELLY, J., 2002). 

Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului, s-a 
plecat de la o arhitectura clasică de CBST, care a fost 
îmbunătăţită, obţinându-se un CBST propriu, numit 
LOGOMON. Acest sistem conţine modulele clasice precum 
gestionarul informaţiilor despre copii, modelul 3D de 
articulare, managerul de teme acasă (instalat pe PC-ul sau pe 
PDA-ul copilului) [9]. În plus, arhitectura propusă conţine un 
sistem expert fuzzy. Rolul acestui modul este de a sugera 
acţiunile terapeutice optime pentru fiecare copil (numărul, 
lungimea şi conţinutul şedinţelor de antrenare). Pentru fiecare 
subiect, sistemul expert indică setul optim de exerciţii, 
bazându-se pe anumite informaţii (scorurile obţinute la teste, 
diverşi parametrii sociali, cognitivi şi afectivi). 

Cercetările [10][11] au arătat că este nevoie de sisteme 
CBST care să permită instruirea chiar şi în absenţa 
profesorului logoped. “Un important dezavantaj al sistemelor 
CBST actuale este dependenţa lor ridicată de personalul de 
specialitate” [12]. În acest context, abordarea de faţă, care 
propune determinarea automată a terapiei personalizate, este 
un pas înainte. 

Deoarece limba română este o limbă fonetică, ea are 
anumite particularităţi, ceea ce recomandă dezvoltarea unor 
sisteme audio-video dedicate, pentru diferite probleme de 
pronunţie. Sistemul a fost dezvoltat şi testat pentru limba 
română, dar concluziile experimentelor pot fi extinse şi la alte 
limbi. 

II. INTEGRAREA SISTEMULUI EXPERT ÎN DIAGRAMA DISLALIEI 
În Fig. 1 sunt prezentate principalele module ale 

arhitecturii propuse. Terapia asistată se bazează pe 
interacţiunea dintre şase blocuri funcţionale: copilul, 
logopedul, programul monitor de la cabinet, sistemul expert, 
modelul 3D şi programul monitor al copilului.  

De asemenea, în Fig. 1 sunt surprinse şi fluxurile 
informaţionale ale sistemului: 
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Fig. 1.  Arhitectura sistemului terapeutic.

 
1) Între copil şi logoped există o legătură puternică, 

interpersonală. Toate celelalte module au drept scop 
optimizarea acestei relaţii. 

2) Programul monitor permite introducerea informaţiilor 
corespunzătoare examinării complexe şi oferă 
posibilitatea înregistrării periodice a pronunţiilor copiilor 
(Fig. 2). Copilul primeşte feedback audio imediat şi poate 
asculta înregistrări anterioare. 

 
Fig. 2.  Evaluarea producţiei verbale a unui copil. 

 

3) Rolul programului monitor de acasă este de a crea o 
interfaţă virtuală între logoped şi copil (terapie în mediul 
familial). Această componentă este implementată atât 
pentru PC cât şi pentru PDA. Ea poate reda exerciţiile 
sub formă de jocuri (Fig. 3Error! Reference source not 
found.), oferă feedback şi furnizează informaţii statistice. 

4) Modelul 3D oferă posibilitatea de vizualizare a 
poziţionării corecte a limbii, buzelor şi dinţilor pentru 
fiecare sunet. Copilul are acces la un model frontal 
animat, la un model tridimensional unde poate evidenţia 
poziţia limbii, buzelor şi dinţilor şi la un model în 
secţiune (Fig. 4). 

Fig. 3.  Exemple de exerciţii şi rezultate de pe PDA. 
 

 
Fig. 4.  Modelul tridimensional de vizualizare a pronunţiei sunetelor. 
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5) Programul monitor realizează transmiterea temelor către 
calculatorul sau PDA-ul copilului. Ulterior, când copilul 
revine la cabinet, acest program poate prelua raportul de 
activitate. 

6) Logopedul analizează imaginile oferite de modelul 3D şi 
le include în demersul terapeutic. De asemenea el poate 
crea posturi noi, mai sugestive, din diferite unghiuri, cu 
diferite transparenţe şi în anumite momente ale 
impostării sunetului. Aceste posturi pot fi salvate sub 
denumiri sugestive şi pot fi utilizate ulterior. 

7) Sistemul expert (dacă este activat) oferă sugestii cu 
privire la anumiţi parametrii ai traseului terapeutic, 
precum frecvenţa, lungimea şi conţinutul şedinţelor, pe 
baza anumitor variabile de intrare. Dacă logopedul 
observă concluzii eronate, el poate vizualiza lanţul 
inferenţial şi poate modifica baza de cunoştinţe (învăţare 
continuă). 

8) Sistemul expert preia datele de intrare din programul 
monitor şi generează (la cerere) seturi de exerciţii 
personalizate. 

9) Programul monitor este o interfaţă între logoped şi alte 
componente precum baza de date, sistemul expert şi 
programul monitor al copilului. La acest nivel, logopedul 
poate colecta informaţii textuale sau audio referitoare la 
fiecare copil, poate administra exerciţiile şi poate 
gestiona toate aspectele terapiei (selecţia subiecţilor, 
programarea la terapie, obţinerea de rapoarte statistice 
cerute de funcţionarea Centrului Logopedic).  

Personalizarea terapiei se referă la adaptarea acţiunilor 
educative la nivelul, contextul şi posibilităţile copilului. Prin 
urmare, pe baza datelor statice oferite de fişa logopedică dar 
şi pe baza datelor dinamice oferite de evaluările pe parcurs şi 
temele acasă, sistemul expert trebuie să identifice calea 
optimă ce trebuie urmată de logopat din punctul respectiv 
înainte.  

Sistemul expert se doreşte a fi un veritabil asistent al 
logopedului. El trebuie să ofere sugestii legate de terapie încă 
din momentul înregistrării logopatului prin oferirea 
răspunsului la întrebări precum: “ Cât de frecvente trebuie să 
fie sesiunile de terapie? Cât trebuie să dureze fiecare 
şedinţă? Ce tipuri de exerciţii trebuie utilizate şi ce conţinut 
să aibă acestea?”.  

Ulterior, în funcţie de evaluările realizate de logoped la 
fiecare şedinţă şi în funcţie de modul de rezolvare a temelor 
acasă, expertul uman trebuie să primească sugestii cu privire 
la exerciţiile cele mai potrivite a fi date. 

De asemenea este necesară oferirea posibilităţii logopedului 
de a interveni în sensul modificării bazei de cunoştinţe atunci 
când sugestia oferită de sistemul expert nu coincide cu decizia 
logopedului.  

Sistemul trebuie să se autosesizeze la apariţia unei 
contradicţii şi să solicite expertului uman eliminarea 
conflictului. Acest deziderat se mai referă însă şi la rolul pe 
care sistemul terapeutic în ansamblu şi sistemul expert în 

particular îl poate juca în instruirea logopezilor începători, cu 
experienţă practică mai redusă.  

Chiar dacă deciziile calculatorului nu pot fi considerate 
corecte în mod absolut, ele pot contribui la confirmarea unei 
decizii sau pot naşte întrebări ce necesită clarificări ulterioare 
prin consultarea unui expert uman. 

III. VALIDAREA SISTEMULUI TERAPEUTIC 
Sistemul terapeutic în general şi sistemul expert în 

particular au fost validate din trei perspective distincte: 
1) Validarea teoretică a bazei de cunoştinţe - Pornind de la 

teorii şi modele oferite de psihologie şi logopedie s-a 
încercat construirea unui set coerent de reguli. 

2) Validarea practică a sistemului terapeutic - Sistemul a 
fost şi este experimentat în cadrul Centrului Logopedic 
Şcolar Interjudeţean Suceava. 

3) Validarea experimentală a sistemului terapeutic şi a 
sistemului expert - Au fost puse în aplicare două 
experimente care să valideze sistemul terapeutic în 
ansamblu şi sistemul expert în particular. 

Sistemul terapeutic a fost utilizat de către profesori 
logopezi din cadrul Centrului Logopedic Interşcolar Judeţean 
Suceava pe parcursul anului 2007-2008. Pe baza observaţiilor 
acestora, au fost identificate elementele nefuncţionale ale 
aplicaţiilor şi ulterior au fost corectate. 

Numărul de copii implicaţi în testarea sistemului a fost de 
80, distribuiţi la doi profesori logopezi, 30 şi respectiv 50. 
Fiecărui copil i s-a completat fişa logopedică şi a fost testat 
din punct de vedere al pronunţiei sunetelor implicate în 
cercetare. 

De asemenea sistemul a fost ajustat pentru a corespunde 
observaţiilor provenite din utilizare.  

Cercetarea experimentală efectuată îşi propune să se înscrie 
în linia obiectivelor generale ale cercetării logopedice – 
perfecţionarea şi inovarea practicilor de terapia limbajului 
raportate concret la utilizarea tehnicilor de terapie asistată. În 
vederea abordării acestui obiectiv, demersul experimental 
propune identificarea impactului specific al utilizării 
softurilor logopedice prin modelarea terapiei logopedice 
corespunzător perspectivei clasice şi celei tehnologizate.  

Este studiată posibilitatea de selectare automată a 
exerciţiilor în cadrul şedinţelor logopedice, utilizând un 
sistem expert.  

Am utilizat un plan experimental unifactorial (S10<A2>) 
în care factorul A este alegere exerciţii. Acest factor are două 
modalităţi:   

• a1 – alegerea exerciţiilor este realizată la începutul 
şedinţei de logoped  

• a2 – exerciţiile sunt generate de către sistemul expert. 
Ca variabile dependente am utilizat 9 parametri ai 

corectitudinii pronunţiei, fiecare cu scoruri specifice: 
pronunţia izolată, silabe directe, silabe inverse, intervocalic, 
consonantic, logatomi, cuvinte, paronime, propoziţii.  

Aceste scoruri au fost completate pentru fiecare copil şi 
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pentru fiecare două şedinţe de către logoped, utilizând 
programul LOGOMON. Ele au fost memorate în baza de  
date împreună cu eşantioanele vocale corespunzătoare.  

Ipoteza cercetării a fost  că cele două modalităţi ale 
factorului A (alegere exerciţii) nu determină efecte diferite la 
nivelul variabilelor dependente (corectitudinea pronunţiei). 

Subiecţii au fost 20 de băieţi şi fete cu vărsta de 5 sau 6 ani, 
cu dificultăţi în pronunţia sunetelor R şi S, aflaţi în evidenţa 
CLIJS Suceava. Ei au fost împărţiţi în 2 grupe egale:  

• lot martor – s-a utilizat modalitatea a1 a factorului 
A  

• lot experimental – s-a utilizat modalitatea a2 a 
factorului A.  

Fiecare copil a efectuat două şedinţe logopedice pe 
săptămână şi a fost evaluat săptămânal. Caracteristicile 
(similare pentru cele două loturi – experimental şi martor) 
sunt sintetizate în Fig 5.  

 
Fig. 5.  Structura loturilor de subiecţi. 

 
Datorită numărului mic de subiecţi din fiecare lot, sub 

limita de 30, distribuţia scorurilor variabilelor dependente nu 
a fost, în general, normală. De aceea, datele brute au fost 
prelucrate cu ajutorul testelor ManWitney, pentru datele ce 
vizează diferenţele între grupurile independente şi Wilcoxon, 
pentru datele ce vizează grupurile perechi (Fig. 6). 

  

 
Fig. 6.  Rezultate experimentale. 

 
Ambele grupuri au progresat în aceeaşi măsură, în 

condiţiile în care ele erau iniţial echivalente statistic 
(omogene din punct de vedere a performanţelor şi 
afecţiunilor).  

Deoarece nu s-au obţinut diferenţe semnificative între cele 
două loturi la sfârşitul celor 12 şedinţe, se poate considera că 
alegerea exerciţiilor poate fi realizată fie de logoped fie de 
sistemul expert.  

Acest rezultat se explică prin existenţa unei perioade 
anterioare de 6 luni în care sistemul expert a fost testat. În 
această perioadă logopedul a comparat deciziile sale cu cele 
sugerate de sistemul expert şi a ajustat baza de cunoştinţe 
pentru uniformizarea rezultatelor.  

IV. CONCLUZII 
Prezentul articol are drept scop prezentarea elementelor de 

noutate pe care le aduce utilizarea unui sistem expert fuzzy în 
cadrul unui sistem de terapie asistată a tulburărilor de 
pronunţie.  

Astfel sunt trecute în revistă stadiul actual al cercetărilor în 
acest domeniu şi integrarea sistemului expert în sistemul 
terapeutic general. 

Secţiunea III abordează aspecte de validare a sistemului 
terapeutic în general şi a sistemului expert în particular. 

 
 
Toate cercetările prezentate în prezentul articol fac parte 

din rapoarte de cercetare-dezvoltare elaborate în cadrul 
proiectului TERAPERS - Sistem pentru Terapia 
Personalizată a Tulburărilor de Expresie Lingvistică, 
finanţat prin programul INFOSOC, cu numărul de contract 
56-CEEX-II-03/27.07.2006, director proiect Prof. Dr. Ing. 
Ştefan-Gheorghe PENTIUC. 
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