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ARBORI DE DECIZIE 

 

În practică există două direcţii ce sunt utilizate pentru a descrie şi structura o problemă  

decizională şi anume arborele decizional şi diagramele de influenţă.   Ambele se completează 

reciproc iar într-un mediu computaţional specific o diagramă de influenţă poate fi 

transformată într-un arbore decizional. 

Arborele decizional este  metodă de stabilire a deciziei  ce se utilizează în situaţiile 

complexe care necesită o serie de decizii, a căror probabilitate de producere şi dimensiune 

sunt determinate de hotărârea adoptată în momentul precedent. Fiecare decizie depinde de 

rezultatul unui eveniment aleator (a cărui probabilitate poate fi însă prevăzută). Astfel 

arborele  de decizie se utilizează în probleme decizionale  complexe caracterizate de prezenţa 

condiţiilor de risc şi incertitudine. Se observă că arborele de decizie este o metodă de 

adoptare a deciziei în condiţii de risc  şi în plus permite de asemenea evaluarea şanselor 

pentru o  anumită situaţie specifică.  

Structura arborelui de decizie se dezvoltă în mod  secvenţial fiind  formată din 

următoarele componente: noduri, arce şi noduri terminale sau rezultate. Literatura de 

specialitate propune  trei tipuri de noduri: noduri de decizie sau de alegere, noduri de şansă 

sau de probabilitate şi nodurile rezultat / terminale sau frunzele. Figura 1 prezintă un exemplu 

de arbore de decizie. 

 

 

 

Figura 1 Arbore de decizie  
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 Deplasarea într-un arbore se face de sus în jos  în adȃncimea arborelui dar  există şi situaţii 

când poate fi necesară şi deplasarea de jos în sus.  Un  exemplu poate fi într-un arbore care 

învaţă  şi  întrebările  trebuie modificat dacă nu sunt bine formulate sau există variante noi.  

Analizȃnd figura 1 se observă că este o structură de tip graf şi este asemănător  unei 

scheme logice în care nodurile reprezintă momentele decizionale. Astfel  nodurile care 

reprezintă deciziile au formă pătrată, iar nodurile de probabilitate au formă de cerc.  Muchiile 

arborelui  sau ramurile sunt  de tip arce ce  reprezintă   conexiunile dintre activităţi şi decizii   

şi pot fi  însoţite de probabilităţi.  Arcele arborelui decizional  indică diferite variante spre 

exemplu dacă acestea sunt orientate de la un nod de decizie sau dacă acestea sunt asociate 

unui nod de probabilitate. Fiecare dintre arcele ce  este conectat la  un nod de probabilitate  

poate fi asociat cu o valoare probabilistică  iar fiecare dintre nodurile terminale are asociate  

valori. O variantă  utilizată frecvent o reprezintă  arborii de decizie binari în care pentru 

fiecare nod sunt posibile doar două variante de răspuns  de tip afirmativ sau negativ  

Avantajele metodei arborelui decizional aşa cum rezultă din literatura de specialitate 

includ uşurinţa întelegerii şi interpretării datelor, logica şi regulile deciziei pot fi facil de 

urmărit, integrează un volum mare de date etc.. Printre dezavantaje sunt incluse dificultatea în 

utilizare şi necesitatea unei reprezentări complexe.  Structura arborelui de decizie precum şi 

modul său logic de construcţie este asemănătoare cu cea întălnită la structurile de date.  

Construcţia arborelui decizional poate cuprinde următoarele  următoarelor etape 

(Olaru&Soare,  2002): 

• definirea problemei decizionale şi a evenimentelor principale care condiţionează 

probabilistic consecinţele decizionale ale fiecărei alternative; 

• reprezentarea grafică, cu un număr variabil de ramuri; 

• determinarea consecinţelor aferente fiecărei alternative, pe baza probabilităţii apariţiei şi 

producerii evenimentelor respective; 

• stabilirea probabilităţii de producere a evenimentelor (cu ajutorul metodelor statistice, 

analitice  etc.);  

• evaluarea consecinţelor pentru  fiecare alternativă decizională;  

• alegerea variantei optime, prin compararea rezultatelor obţinute. 

Din punct de vedere al aplicabilităţii un arbore de decizie poate fi utilizat ca  bază de 

cunoştinţe pentru un sistem expert  pentru determinarea deciziei optime. Pentru aceasta 

arborele poate fi reprezentat sub forma unei mulţimi de enunţuri simbolice. Astfel o 

posibilitate se referă la reprezentarea arborelui printr-o multime de fapte. O altă variantă este  
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reprezentarea arborelui printr-o mulţime de fapte, astfel încât fiecare faptă să corespundă unui 

nod al arborelui decizional precum şi descendenţilor săi. 

Un exemplu de aplicabilitate se referă la  dezvoltarea unui un sistem expert bazat pe un 

arbore de decizie ce  reprezintă raţionamentul asociat în rezolvarea unei anumite probleme. 

Problema poate fi  rezolvată într-un mod interactiv ce este bazat pe întrebările adresate 

utilizatorului. Astfel se porneşte construcţia  din rădăcina arborelui şi apoi în funcţie de 

răspunsurile generate, se coboară în arbore până se ajunge un nod terminal. Acesta   

corespunde unei soluţii sau unei concluzii. În funcţie problema ce urmează a fi  rezolvată 

pentru fiecare nod,  cu excepţia nodurilor terminale  se pot defini următoarele caracteristici:  

− o întrebare de a cărui răspuns depinde alegerea următorului nod, respectiv a 

traiectoriei în arbore;  

− set de răspunsuri posibile;  

− un set de reguli care determină nodul următor, în funcţie de un anumit răspuns primit.  

O altă metodă de adoptare a deciziei se referă la utilizarea diagramelor de influenţă. 

Acestea sunt  un tip specific de reprezentari grafice  şi au fost propuse şi dezvoltate de R. 

Howard şi J. Matheson (1985) de la Universitatea Stanford. Diagramele de influnenţă au fost 

dezvoltate în scopul reprezentarii calitative  si cȃt mai compacte a elementelor unei probleme 

decizionale care integrează situaţii de incertitudine precum şi a relaţiilor dintre aceste 

elemente (Filip,2000).  Pentru a reprezenta elementele procesului decizional diagramele de 

influenţă utilizează un set de simboluri grafice.   

           În practică aceste simboluri sunt întȃlnite sub două variante de reprezentare. O variantă 

o reprezintă notaţiile programului Analytica  iar o altă variantă de reprezentare  este propusă 

de alţi autori din literatura de specialitate. Figura 2 prezintă notaţiile utilizate în programul 

Analytica (www.lumina.com/technology/influence-diagrams).  

 În figura 2  dreptunghiul reprezintă o variabilă sau un nod de decizie pentru ambele 

notaţii. Variabilele incerte care sunt exprimate în termenii legilor de probabilitate sunt  

denumite  noduri şansă sau de probabilitate. Acestea  sunt reprezentate prin elipse sau în alte 

notaţii din literatura de specialitate prin cercuri. 

http://www.lumina.com/technology/influence-diagrams
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Figura 2 Elementele unei diagrame de influenţă 

Figura 3 prezintă în mod simplificat o reprezentare pentru o diagramă de influenţă 

pentru un proce decizional bazat pe patru simboluri grafice 

(www.lumina.com/technology/influence-diagrams). 

 

Figura 3 

Cele patru simboluri grafice  utilizate în figura 3 trei sunt: nodul de decizie, variabila 

deterministă, variabila de probabilitate  şi   variabila obiectiv. Variabilele ale căror valori sunt 

determinate adică atunci când se cunosc valorile intrărilor  sunt denumite noduri deterministe. 
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http://www.lumina.com/technology/influence-diagrams
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Acestea  sunt reprezentate prin dreptunghiuri cu colţuri rotunjite sau prin cercuri duble în alte 

reprezentări din literatura de specialitate.  

Variabila obiectiv este reprezentată printr-un hexagon sau printr-un dreptunghi dublu 

rotunjit în alte lucrări de specialitate. Simbolurile grafice sunt interconectate prin sageţi care 

reprezintă influenţele. Astfel o săgeată spre o variabila de probabilitate  indică ca distribuţia 

de probabilitate asociată acesteia este condiţionată de valorile nodului  de unde porneşte. 

Pentru o săgeată al cărei nod destinaţie este o variabilă deterministă influenţele se calculează 

în funcţie de valoarea din nodul de origine. O săgeată  spre  un  nod de decizie indică  faptul  

că variabila decizională  va fi cunoscută atunci când se va adopta  decizia respectivă.  

Absenţa sagetilor între noduri presupune faptul că variabilele corespunzătoare sunt 

independente (Filip,2000).   

Diagramele de influenţă pot părea la o primă vedere  o reprezentare simplistă a unei 

probleme decizionale  în comparaţie cu arborii de decizie. În realitate însă acestea  pot 

include  mai multe informaţii şi pot rezprezenta  într-un mod mai compact probleme în care 

dezvoltarea uneui arbore de decizie este dificilă din cauza numărului foarte mare de arce şi 

noduri. 

 

 


