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Seminar  

Teme de discuţie 

1. Să se caracterizeze arborele decizional. 

2. Să se analizeze comparat arborele decizional cu diagramele de influenţă. 

3. Să se identifice simbolurile grafice utilizate exemplul de diagramă de influenţă 

prezentată în curs. 

Aplicaţie  

Un manager  are de ales între trei alternative decizionale D1, D2 şi D3 în scopul 

optimizării activităţii unui sistem. Aceste decizii pot fi influenţate de evenimentele E1, E2 şi 

E3 asociate  echipamentelor .  

Dacă se consideră cunoscute  rezultatele aşteptate conform tabelului 1 se cer să se determine: 

-  decizia optimă pe baza criteriului criteriul maxi-min 

- decizia optimă pe baza criteriului maxi-max 

- decizia optimă pe baza criteriului mini-max şi dacă se presupune  probabilitatea apariţiei 

unui eveniment neprevăzut pentru echipamente  este P(E1) =30%, P(E2)=50%  şi 

P(E3)=20%,  să dezvolte arborele decizional corespunzător. 

 

Tabelul 1 

          Echipament 

Decizie 

E1 E2 E3 

D1 8 8 -4 

D2 0 6 -2 

D3 2 10 -6 

 

Consideraţii teoretice utilizate în rezolvarea aplicaţiei 

Criteriul maxi-max reprezintă varianta care maximizează rezultatele  este aleasă 

valoarea maximă dintre rezultate de aceea este considerat o abordare optimistă. Criteriul 

maxi-min presupune selectarea valorii maxime dintre toate rezultatele minime posibile. 

Criteriul  mini-max se referă la alegerea valorii minime ale fiecarei variante decizionale 

(Dobre&colectiv, 2007). O metodă de adoptare a deciziei în condiţii de risc sau incertitudine 

o reprezintă de arborele decizional. Structura arborelui de decizie se dezvoltă secvenţial fiind  

formată din următoarele componente: noduri, arce si rezultate.  
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Determinarea deciziei optime pe baza criteriului maxi-min trebuie determinate valorile 

minime ale fiecărei decizii aşa cum rezultă din tabelul 2. Spre exemplu pentru decizia D1 min 

(8,8,-4)= -4 similar se calculează pentru deciziile D2 şi D3. În ultima coloană maxi-min se 

observă că valoarea maximă  de -2 corespunde   deciziei D2. Astfel decizia optimă 

corespunzătoare este D2. 

 

Tabelul 2 

          Echipament 

Decizie 

E1 E2 E3 Maxi-min 

D1 8 8 -4 -4 

D2 0 6 -2 -2 

D3 2 10 -6 -6 

 

Determinarea deciziei optime pe baza criteriului maxi-max trebuie determinate valorile 

maxime ale fiecărei decizii aşa cum rezultă din tabelul 3. Spre exemplu pentru decizia D1 

max (8,8,-4)= 8 similar se calculează pentru deciziile D2 şi D3. În ultima coloană maxi-max 

se observă că valoarea maximă  de 10 corespunde   deciziei D3. Astfel decizia optimă 

corespunzătoare este D3. 

Tabelul 3 

          Echipament 

Decizie 

E1 E2 E3 Maxi-max 

D1 8 8 -4 8 

D2 0 6 -2 6 

D3 2 10 -6 10 

 

Determinarea deciziei optime pe baza criteriului mini-max trebuie determinate 

valorile fiecărei decizii aşa cum rezultă din tabelul 4. Pentru aceasta se determină mai întâi 

maximul valorilor  fiecărei stări.  Astfel pentru E1 maximul este 8, pentru E2 este 10 iar 

pentru E3 este –2. Spre exemplu pentru E1 8-8=0, 8-0=0 şi 8-2=6 similar se calculează pentru 

E2 şi E3 rezultȃnd tabelul 4.  
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Tabelul 4 

          Echipament 

Decizie 

E1 E2 E3 Mini-max 

D1 0 2 2 2 

D2 8 4 0 8 

D3 6 0 4 6 

 

În ultima coloană mini-max se observă că valoarea minimă  de 2 corespunde   deciziei 

D1. Astfel decizia optimă corespunzătoare este D1. Figura 1 prezintă arborele decizional 

corespunzător.  

 

 

  

Figura 1 Arborele decizional corespunzător 

Pentru probabiliţile corespunzătoare nodurilor 2, 3 şi 4 se pot calcula valorile astfel: 

− nodul 2      0.3 * 8 + 0.5 * 8 + 0.2 * (-4) = 5.6 

− nodul 3     0.3 * 0 + 0.5 * 6 + 0.2 * (-2) = 2.6 

− nodul 4     0.3 * 2 + 0.5 * 10 + 0.2 * (-6) = 4.4 

Analizȃnd datele de probabilitate anterior calculate se observă că valoarea maximă  

corespunde nodului 2 astfel decizia optimă este D1. 
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