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DECIZIA ÎN CONDIŢII DE INCERTITUDINE ŞI RISC - CONCEPTE ŞI CRITERII  

 

 O problemă decizională este modelată şi rezolvată  utilizând elementele procesului de 

decizie aşa cum sunt definite de către literatura de specialitate: 

- evenimentele sau  stările naturii reprezintă o mulţime notată cu E = { Ej }, j={1,…,n} ; 

- alternativele sau variantele decizionale formează mulţimea A = {Ai}, i={1,…,k}; 

- criteriile decizionale reprezintă mulţimea  C = {Ck}, k ={1,…,p}; 

- consecinţa adoptarii variantei decizionale Ai dupa criteriul Ck în condiţiile apariţiei 

evenimentului  Ej ce este notată cu  cijk. 

Un criteriu de clasificare  a deciziilor se referă la cunoaşterea mediului ambiant sau natura 

condiţiilor. Astfel există: 

− decizii cu mediu cert sau în conditii de certitudine; 

−  decizii în mediu incert/ în condiţii de incertitudine sau  de strictă nesiguranţă;  

− decizii în mediu aleator sau de risc. 

Situaţia de certitudine presupune existenţa de informaţii exacte despre funcţionarea  

sistemului, despre variantele alternative precum şi despre rezultatele acestora. Deciziile în 

condiţii de certitudine se bazează pe metode statistice de adoptare în care timpul nu apare ca 

factor decizional şi metode dinamice în care timpul este un factor de decizie 

(Olaru&Soare,2002). 

Situaţia de incertitudine este o situaţie dificilă deoarece există puţine informaţii 

referitoare la apariţia de evenimente ce pot afecta în mod direct sau indirect funcţionarea unui 

sistem indiferent de tipul acestuia sau de mediul în care evoluează. Incertitudinea defineşte 

conform literaturii de specialitate ca fiind acea stare în care una sau mai multe alternative 

decizionale au rezultate dintr-o mulţime data. Probabilitate de apariţie a acestor rezultate este 

considerată  necunoscută sau imposibil de determinat. Pentru adoptarea deciziilor în mediu 

incert sau în condiţii de nesiguranţă se pot utiliza mai multe criterii sau metode cunoscute sub 

diferite denumiri în literatura de specialitate (Verboncu&Nicolescu,1999; Olaru&Soare, 

2002): 

- criteriul pesimist /conservator / maxi-min /criteriul lui Wald; 

- criteriul maxi-max/ criteriul optimist /criteriul lui Hurwitz; 

-  criteriul  mini-max / criteriul lui Savage; 

- criteriul Bayes- Laplace .  
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Criteriul maxi-min presupune selectarea valorii maxime dintre toate rezultatele minime 

posibile.    Astfel alternativa optimă este : 

Aoptim= max min (Ai,Cj) 

Criteriul maxi-max reprezintă varianta care maximizează rezultatele astfel  este selectată 

valoarea maximă dintre rezultate. Din această cauză  de aceea este considerat o abordare 

optimistă a unei probleme decizionale definită astfel: 

Aoptim= max max (Ai,Cj) 

Criteriul dezvoltat  de Savage (1951) se bazează pe compararea valorii consecinţei unei 

acţiuni într-o anumită stare cu cele ale altor consecinţe din stări diferite (Dobre&colectiv, 

2007). Acest criteriu reprezintă o îmbunătăţire a criteriului pesimist. Astfel a fost introdus 

conceptul de pierdere de oportunitate a valorii asociate unei consecinţe  sau de regret notat rij 

unde:  

rij= max { Aij}- Aij  

 Criteriul Bayes –Laplace porneşte de la premiza că fiecare stare are aceeiaşi probabilitate 

apariţie iar alternativa optimă este cea pentru care media aritmetică a rezultatelor 

corespunzătoare stărilor este cea mai mare. 

Aceste  patru criterii de adoptare a deciziilor  prezentate pentru situaţiile de incertitudine nu 

sunt singurele existente în domeniu. Regulile de decizie consistente trebuie să respecte însă 

un sistem bazat pe axiome decizionale dintre care sunt : 

- Criteriul decizional trebuie să ofere o clasificare completă a tuturor acţiunilor. 

- Alegerea să nu fie înfluenţată de ordinea în care sunt prezentate alternativele şi 

evenimentele (Dobre&colectiv, 2007). 

Analizȃnd conceptele  anterior prezentate se poate concluziona  că incertitudinea este 

luată în considerare ca o componentă constantă şi de bază  a procesului de decizie. 

Deciziile în condiţii de risc se caracterizează prin următoarele elemente: 

- necunoaşterea factorilor şi a consecinţelor decizionale; 

- existenţa unei multimi de consecinţe; 

- capacitatea de a asocia cȃte o probabilitate pentru fiecare consecinţă. 

Analizȃnd elementele anterior prezentate se poate observa că riscul desemnează acel 

eveniment în care fiecare alternativă decizională generează  unul dintre rezultatele specifice 

dintr-o multime dată.  Fiecare rezultat apare cu o anumită probabilitate cunoscută.  Astfel în 

condiţii de risc există posibilitatea de predicţie a probabilităţii de apariţie a evenimentelor  

posibile precum şi rezultatul fiecarei alternative analizate. 
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Decizii ce se pot adopta  în condiţii de risc  includ probleme de defectare a 

echipamentelor şi maşinilor, probleme de aşteptare în coadă, de distribuţie etc. Riscul este 

definit de literatura de specialitate ca fiind  probabilitatea de apariţie a unui eveniment nedorit 

generat în mod aleator în timpul funcţionării unui sistem.  

Deoarece arborele de decizie este o metodă de optimizare a decziilor în continuare va fi 

prezentat un exemplu de aplicabilitate. Astfel se consideră o firmă care doreşte să lanseze pe 

piaţă un produs nou. Produsul poate fi lansat în două condiţii cu testare pe piaţă şi fără 

testarea acesteia. În  cazul în care se alegerea testarea pieţii probabilitatea ca testul sa fie 

favorabil  este 70% şi de insucces  sau de ratare este de  30%. De asemenea, se consideră că 

în cazul unui test favorabil lansare pe piaţă  are succes cu o probabilitate de 80% şi insucces 

cu 20%.  Pentru situaţia unei  testări negative  probabilitatea succes este de 40% şi de ratare 

60%. De asemenea  să mai presupunem ca în cazul netestării pieţei se apreciază ca succesul 

de vânzare ar fi 65% şi eşecul de 35%. Figura 1 prezintă arborele decizional asociat acestei 

situaţii.  

 

 

 

 

Figura 1 Arbore de decizie 

În figura 1 nodurile decizionale sunt reprezentate prin dreptunghiuri, nodurile de 

probabilitate prin elipse iar nodurile terminare prin cercuri. Nodurile terminale por fi asociate 
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rezultatelor sau consecinţelor pentru fiecare variantă adoptată. De asemenea se observă că 

arcele arborelui au sociate probabilităţi. 

Metoda arborilor de decizie presupune astfel reprezentarea problemei decizionale 

printr-o  structură arborescentă  şi apoi  stabilirea ordinii impotanţei pentru  alternativele 

decizionale pe baza  calculelor de probabilitate. 

Un arbore de clasificare  este o structură utilizată  pentru a divide o mulţime mare de articole 

în seturi mai mici succesive aplicând o secvenţa de reguli simple de decizie. Această metodă 

dezvoltă  un arbore pentru  modelarea unui proces de clasificare. Clasificarea datelor este un 

proces prin care se caută proprietăţi comune în seturi de obiecte din bazele de date şi se 

clasifică în clase diferite în raport cu un model de clasificare. Clasificarea este utilizată 

diagnoza medicală, detectarea defectelor  industriale,  învăţare automată, sisteme expert etc. 

Metoda de clasificare bazată pe arbori de decizie este utilizată  în practică pentru studierea 

învaţării automate. Este o metoda de supervizare procesului de învăţare  care realizează  

arbori de decizie dintr-un set de exemple. Astfel arrborele de decizie execută mai multe teste 

şi apoi încearca să identifice cea mai buna secvenţă pentru atingerea scopului. Fiecare test 

dezvoltă  arce care conduc la mai multe testări, pâna când testarea se finalizează într-un nod 

terminal. De precizat faptul că traseul unic de la nodul rădăcină la un nod terminal constituie 

o regulă. Regulile sunt exprimate sub forma  if then (Pater, 2006). Calitatea arborelui 

construit depinde atât de acurateţea regulilor de clasificare utilizate  cât şi de mărimea  

arborelui. 

 

 

 

 

 

 

 

 


