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SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII

Adoptarea deciziilor este astăzi un proces din ce în ce mai dificil, din cauza creşterii

volumului de informaţii vehiculate şi a gradului de complexitate a problemelor decizionale.

Conform literaturii de specialitate rezolvarea unei probleme decizionale este un proces bazat

pe următoarele etape:

- investigarea problemei în care se încearcă formularea şi definirea acesteia;

- concepţia care presupune dezvoltarea de diferite soluţii posibile pentru problema anterior

definită;

- decizia în care trebuie aleasă cea mai bună soluţie în funcţie de obiectivul urmărit şi de

criterile impuse;

- evaluarea presupune analiza efectelor deciziei precum şi asigurarea aplicării acesteia.

Din acest motiv, decidenţii au nevoie de o asistenţă tehnică pentru adoptarea unor

decizii de calitate într-un interval de timp minim. Această asistenţă poate fi asigurată prin

utilizarea sistemelor suport pentru decizie (Decision Support Systems). Un astfel de sistem

este un sistem informatic intercativ proiectat să susţină procesul de luare a deciziilor. De

observat faptul că sistemele informatice pentru asistarea deciziei implică utilizarea de

concepte şi elementelor aplicative din domenii diferite cum sunt economia, medicina,

informatică, inteligenţa artificială, etc. Dezvoltarea unui sistem informatic de asistare a

deciziilor trebuie să se bazeze pe un set de caracteristici printre cele mai importante fiind:

- să fie flexibile şi să genereze cȃt mai multe opţiuni pentru analiza şi evaluarea datelor;

- sa fie capabile sa dezvolte o mare varietate de stiluri şi clasificări;

- să aibă capacitatea de a analiza ca mai multe alternative decizionale precum şi consecinţele

acestora.

Cu ajutorul sistemelor suport pentru decizii pot fi abordate probleme decizionale specifice

mediului industrial cum ar fi: conducerea producţiei, alocarea resurselor, planificarea

sistemelor, supervizarea şi controlul producţiei, fabricaţia etc. Unui sistem suport pentru

decizii îi pot fi asociate următoarele caracteristici: asigură suportul în adoptarea deciziei fără

însă a se substitui decidentului, rezolvă probleme complexe şi acordă asitenţă în cât mai

multe din fazele procesului decizional (Filip, 2007).

Literatura de specialitate cuprinde mai multe definiţii pentru sistemul suport pentru

decizii din care vor fi prezentate următoarele:

 Sistemul suport pentru decizii este un model bazat pe un set de proceduri matematice
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pentru procesarea datelor şi pentru asistarea unui manager în procesul decizional. Un astfel de

sistem trebuie să fie simplu, robust, adaptiv, uşor de comunicat cu acesta (Little, 1970).

Aceasta este o primă definiţie pentru un sistem suport decizie ce este încă valabilă şi astăzi.

 Sistemul suport pentru decizii este un sistem extensibil capabil să suporte analize

decizionale şi de modelare a deciziei orientat pentru planificări viitoare ( Moore& Chang,

1980)

 Un sistem suport pentru decizii este format din trei componente ce interactionează

împreună şi anume interfaţa cu utilizatorul, componenta de gestiune a datelor şi componenta

de gestiune a modelelor (Bondchek&Holsapple,1981).

 Sistemul suport pentru decizii este un sistem informatic interactiv, flexibil si adaptabil,

proiectat pentru a oferi suport în procesul decizional (Turban, 1998). Astfel sistemul suport

pentru decizii utilizează date si modele, oferă o interfaţă simplă şi uşor de utilizat ce permite

decidentului să controleze procesul decizional şi oferă suport pentru toate etapele procesului

decizional.

Analizȃnd definiţiile anterioare, se observa o serie de caracteristici specifice unui sistem

suport pentru decizii:

- sunt sisteme informatice sunt utilizate pentru adoptarea deciziilor;

- asigură suport în procesul decizional şi sunt utilizate pentru a sprijini decidentul şi nu pentru

a-l înlocui în totalitate;

- suportă o varietate de procese decizionale şi asistă procesul decizional într-un cadru general

care acoperă orice domeniu care solicită decizii;

- sunt proiectate sa fie adaptabile, flexibile, interactive şi uşor de utilizat.

Literatura de specialitate cuprinde mai multe criterii de clasificare a sistemelor suport

pentru decizii. Dintre acestea va fi prezentat criteriul de clasificare după modul de orientare

sau modalitatea de analiză a datelor pe care se bazează soluţia (Gherasim&colectiv, 2008;

Dută,2018). Astfel există:

 sisteme suport pentru decizii orientate pe date (data-driven )

 sisteme suport pentru decizii orientate pe modele (model-driven )

 sisteme suport pentru decizii orientate pe cunoştinţe (knowledge-driven)

 sisteme suport pentru decizii orientate pe documente (document-driven)

 sisteme suport pentru decizii orientate pe comunicaţii (communication-driven).

Sistemele suport pentru decizii orientate pe date utilizează la un volum mare de date şi

permite extragerea informaţiilor necesare în procesul decizional. Acest tip de sistem se
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bazează pe trei elemente şi anume: depozitele de date (Data Warehouse), prelucrarea analitică

on-line a datelor (OLAP) şi extragerea datelor (Data Mining). OLAP (On Line analytical

Processing) reprezintă o categorie de tip software ce permite accesarea rapidă a depozitului

de date. Astfel se pot realiza analize de date pe bazate pe operatii de căutare , diferite calcule,

comparaţii pentru anumite seturi de date pe baza unor criterii specifice, etc. . Procedeul de

Data Mining poate fi definit ca fiind totalitatea proceselor de căutare si manipulare a datelor

din bazele de date. Astfel se poate realiza extragerea de tipare, conexiuni şi chiar modele din

depozitul de date şi poate estima cu o anumita probabilitate cum rezultatele pe o anumita

perioadă într-o anumită situaţie.

Sistemele suport pentru decizii orientate pe modele utilizează modele cantitative şi

generează analize de tipul „what...if”. Astfel se pot realiza simularea efectelor deciziilor prin

folosirea unor modele, estimarea consecinţelor deciziilor, dezvoltarea unor alternative,

optimizarea unor soluţii, etc..Se observă că activitaţile dezvoltate de sistem sunt de tipul

predicţie, simulare, optimizare.

Sistemele suport pentru decizii orientate pe cunoştinţe utilizează conceptele şi

metodele inteligenţei artificiale. Acestea se mai numesc sisteme informatice inteligente de

asistare a deciziei sau expert.

Sistemele suport pentru decizii orientate pe documente asigură stocarea şi găsirea

documentelor şi informaţiilor prin utilizarea motoarelor de căutare. Sisteme suport decizie pe

comunicaţii au ca element principal de comunicaţiile bazate pe calculatoare şi reţele de

calculatoare (Gherasim&colectiv, 2008).

Analizȃnd clasificarea anterioară se poate observa că funcţiile specifice unui sistem

suport pentru decizii se refera la: gestiunea datelor, gestiunea modelelor, gestiunea

cunoştintelor şi gestiunea comunicării sistemului cu utilizatorul .

Arhitectura “clasică” a unui sistem informatic de tip sistem suport pentru decizii

propusă de Sprague şi Carlson (1982), şi ulterior utilizată pentru dezvoltarea unei astfel de

entităţi cuprinde trei componente funcţionale şi anume:

- gestiunea dialogului - interfaţa cu utilizatorul;

- gestiunea modelelor - componenta cea mai specifică sistemelor suport pentru decizii;

- gestiunea datelor (Duţă,2018).

Figura 1 prezintă schematic cele trei componente ale sistemului suport decizie

conform literaturii de specialitate.
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Figura 1Structura unui sistem suport pentru decizii

O altă abordare referitoare la componentele componente ale unui sistem suport de

pentru decizii prezentată în literatura de specialitate descompune structura acestuia în trei

subsisteme componente: subsistemul de management al datelor, subsistemul de management

al modelelor şi subsistemul de dialog cu utilizatorul (Dobrican, 2013).

Componenta subsistemul de management al datelor cuprinde date relevante pentru

problema decizională şi este gestionată de un software denumit sistemul de gestiune al bazelor

de date. Subsistemul de management al modelelor include un modele cantitative care oferă

sistemului posibilitaţi analitice, dar şi limbajele de modelare care permit dezvoltarea de noi

modele. Componenta de gestiune a dialogului se referă la resursele software şi hardware

implicate în dezvoltarea interfeţei sistemului suport pentru decizie.

În cazul sistemelor inteligente de asistare a deciziei arhitectura cuprinde următoarele

elemente componente: subsistemul de gestiune a datelor, subsistemul de gestiune a modelelor,

subsistemul de gestiune a cunoştintelor şi subsistemul de gestiune pentru dialog sau interfaţa

cu utilizatorul (Gherasim&colectiv, 2008). Se observă că această abordare se referă la un

sistem suport de decizie orientat pe cunoştinţe sau sistem expert. Sistemele expert utilizate în

acest context se vor axa pe analiza problemei decizionale şi identificarea modelelor care pot

soluţii soluţii pentru aceasta.

Se poate concluziona pe baza aspectelor teoretice prezentate că un sistem de tip suport

pentru decizii este caracterizat de mediul în care este integrat, tipologie, clasele de probleme

abordate, arhitectura pe care este dezvoltat precum şi resursele utilizate (hardware, software,

date, cunoştinţe, etc.).


