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Abstract. Problema gestionării reurselor într-un proces industrial este una foarte actuală şi complexă şi pentru a 
putea fi rezolvată este necesară crearea unui sistem informational destul de performant cu posibilităţi speciale de 
funcţionare cum ar fi analiza datelor în timp real, asigurarea procesului de suport decizional prin diferite metode de 
argumentare a deciziilor, luate de operator sau de însuşi sistemul de luare a deciziilor. În lucrare este prezentată
arhitectura şi structurile interne de bază ale unui astfel de sistem inteligent care este în stare să asigure suportul 
argumentativ în procesele industriale. 
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I. INTRODUCERE

Orice proces de producţie este bazat pe sistemul de 
management al calităţii care reprezintă un ansamblu de 
politici colective, planuri, acţiuni, măsuri planificate, 
practici şi infrastructură de suport referitoare la calitate, 
ce garantează faptul că produsul realizat îndeplineşte 
condiţiile de calitate, stabilite de o documentaţie elaborată 
în conformitate cu standardele în vigoare.

Rezolvarea oricărei probleme manageriale necesită un 
set de date de intrare despre procesul industrial vizat ce 
urmează a fi cercetat. Aceste date pot include atît 
informaţii despre natura resurselor, cît şi metode de 
rezolvare a problemei respective, folosind raţionamente 
adecvate şi totodată pot fi furnizate informaţii despre 
natura soluţiilor care trebuie obţinute în urma aplicării 
uneia dintre metodele de rezolvare.

Datele despre evoluţia procesului de producţie urmează 
a fi structurate după anumite criterii ca mai apoi, aplicînd 
o serie de modele, metode şi algoritmi, să se obţină 
informaţii despre evoluţia procesului şi despre planul de 
acţiuni de îmbunătăţire a procesului de producţie.

O problemă semnificativă o reprezintă modul de 
organizare şi reprezentare a datelor despre proces. În 
cazul în care aceste date sînt colectate de la un operator 
uman şi sînt reprezentate în limbaj natural, atunci pot 
apărea dubii referitoare la exactitatea şi semnificaţia 
acestora. Aceste caracteristici aparţin clasei de probleme, 
în care informaţia cu care se operează este dificil de a fi 
clasificată, segmentată şi identificată corect în privinţa
termenilor cu care se operează. În acest caz  este necesară
folosirea unui formalism bine definit. Într-un astfel de caz
informaţia colectată de la operatorul uman poate fi 
folosită de către sistemul managerial.

II. ARHITECTURĂ PENTRU SUPORT ARGUMENTATIV AL

DECIZIILOR LUATE ÎN PROCESELE INDUSTRIALE

Arhitectura propusă descrie trei subsisteme (fig.1) care 
acţionînd împreună pot soluţiona o gamă largă de
probleme. Acestea sînt subsistemele de achiziţie de date, 
de luare a deciziilor şi de suport decizional.  

Fig.1. Schema de structură a sistemului de control al
proceselor industriale

Subsistemul de achiziţie de date
Un sistem de tip Business Intelligence are ca scop 

achiziţia datelor pentru analiză de la toţi actorii încadraţi 
în procesul industrial şi furnizarea informaţiei către 
consumatorul final:

- Analişti şi experţi;
- Manageri şi consultanţi;
- Operatori umani şi sisteme autonome.
Una din sarcinile de bază ale subsistemului de 

achiziţie de date este colectarea datelor despre procesul 
de producţie de la toate dispozitivele şi de la toţi 
operatorii umani care direct sau indirect participă la 
procesul de producţie[1]. 

O altă funcţie a acestui subsistem este captarea 
fluxurilor de date de intrare despre procesul industrial 
cercetat, apoi preprocesarea, clasificarea, structurarea şi 
stocarea acestora într-o bază de date cu scopul de a fi 
utilizate ulterior în procesul decizional. Este importantă 
reprezentarea datelor despre proces într-o formă 
accesibilă operatorului uman, asigurarea metodelor şi 
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a întreţine integritatea descrierii proceselor de producţie 
monitorizate, cu scopul de a evita utilizarea incorectă a 
variabilelor de intrare şi de ieşire ale procesului în cazul 
utilizării variabilelor necaracteristice pentru acest proces 
la descrierea modelului respectiv de producţie.

Baza de date include şi un tabel care conţine datele 
caracteristice despre procese cum ar fi lista variabilelor de 
intrare, ieşire şi forma de reprezentare a acestora. Tabelul
conţine pentru fecare proces denumirea variabilelor şi
tipul acestora de intrare, ieşire sau intermediare. Această 
informaţie poate fi folosită de către utilizatorul sistemului
cu scopul de a stoca datele necesare despre stările 
intermediare ale procesului.

Informaţia brută despre proces se stocheză în alt tabel,
care conţine următoarele date despre procesul 
monitorizat: variabilele caracteristice acestui proces şi 
valorile acestora ordonate în forma de reprezentare 
specifică fiecărei variabile.

Fig.3. Schema de structură a subsistemului de achiziţie 
de date

Subsistemul de luare a deciziilor
Subsistemul de luare a deciziilor are ca scop procesarea 

datelor acumulate în baza de date de către subsistemul de 
achiziţie referitoare la procesul industrial cercetat şi 
generarea mulţimii de soluţii posibile conform restricţiilor 
şi normelor stabilite, utilizînd mai multe modele 
matematice diferite.

Modelele matematice pentru fiecare dintre procesele şi 
subprocesele de producţie se stochează într-un tabel 
separat. Reieşind din specificul reprezentării modelelor 
matematice se impun anumite cerinţe şi restricţii asupra 
formatului de reprezentare ale acestora. Pentru operatorul 
uman, ce monitorizează şi dirijează procesul de producţie 
este prevăzută o interfaţă prin intermediul căreia acesta 
poate să editeze sau să descrie matematic procesul cu care 
este asociat şi de evoluţia căruia este responsabil.

Fluxul de ieşire reprezintă mulţimea tuturor soluţiilor 
obţinute pentru starea actuală a sistemului, condiţionate 
de restricţiile şi normele impuse către sistem de modelul 

matematic respectiv. Astfel mulţimea soluţiilor va viza 
evoluţia stării sistemului pe viitor. Formatul fluxurilor de 
intrare nu depinde de metodologia aplicată pentru 
soluţionarea problemei şi este stabilit de subsistemul de 
achiziţie a datelor.

Sarcina de bază a subsistemului de luare a deciziilor 
este de a procesa datele stocate despre procesul de 
producţie conform algoritmilor şi modelelor matematice,
stocate în baza de date şi de a furniza un set de soluţii.

O altă funcţie a subsistemului de luare a deciziilor este 
selectarea soluţiei optime din mulţimea totală de soluţii 
posibile şi de a genera o serie de măsuri şi o listă de 
acţiuni de îmbunătăţire a procesului de producţie pentru 
soluţia selectată.

Asistarea operatorului uman în bucla de reacţie a 
procesului decizional impune condiţia ca fluxurile de 
ieşire să fie exprimate într-o forma uşor accesibilă. Pentru 
aceasta este elaborată o interfaţă grafică care are funcţia 
de a pune în timp real la dispoziţia operatorului uman 
informaţia completă despre evoluţia procesului de 
producţie cu sugestii şi recomandări sau avertizări 
argumentate în cazul în care operatorul îşi asumă riscul 
de a ignora soluţiile propuse de subsistemul de luare a 
deciziilor. Deoarece pe viitor se preconizează înlocuirea 
totală sau parţială a operatorului uman cu un sistem 
automat de comandă şi control, trebuie prevăzută şi 
situaţia în care fluxurile datelor de ieşire să poată fi 
exprimate şi în formă numerică.

· Naturală – pentru a putea fi percepută direct de 
către operatorul uman sau prin intermediul subsistemului 
suport decizional cu scopul de a influenţa indirect prin 
argumentarea mulţimii soluţiilor generate asupra 
comportamentului  utilizatorului, care la rândul său va 
influenţa procesul decizional final.

· Numerică – pentru a putea fi percepută de către 
sistem cu scopul de a influenţa evoluţia acestuia în 
direcţia dorită.

Subsistemul de luare a deciziilor (fig.4) este 
alcătuit dintr-o serie de modele matematice, metode şi 
proceduri stocate pe server care se aplică asupra datelor,
ce descriu procesul de producţie prin intermediul  SGBD-
ului.

Fig.4. Schema de structură a subsistemului de luare a 
deciziilor
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Subsistemul  suport decizional
Suportul decizional realizat prin argumentare poate 

servi ca factor determinant în procesul de luare a 
deciziilor non-monotone în sistemele de producţie care 
conţin operatorul uman în bucla de reacţie. Astfel 
procesul de suport decizional asigurat prin procedurile de 
argumentare a deciziei poartă preponderent un caracter de 
ghidare şi orientare a operatorului uman în procesul 
decizional la care participă. Procesul decizional la rîndul 
său poate fi implementat utilizînd o serie de metode 
matematice clasice, probabilistice sau statistice. În cazul 
problemelor industriale specifice devine anevoioasă sau 
chiar imposibilă aplicarea metodelor şi modelelor clasice 
de rezolvare. Pentru a evita aceste cazuri se pot aplica 
mai multe metode şi modele euristice de automatizare a 
procesului decizional. Pentru orice eventualitate se poate 
include în bucla de reacţie a procesului decizional şi 
operatorul uman ca element secundar, formal care va 
avea ca scop monitorizarea, menţinerea şi intervenţia în 
procesul automat de luare a deciziilor pentru a ţine sub 
control evoluţia sistemului. În unele cazuri, cînd sistemul 
nu poate fi pe deplin descris, prezenţa operatorului uman 
în bucla de reacţie a sistemului decizional devine un 
factor esenţial. Aceste situaţii presupun existenţa 
metodelor funcţionale şi a interfeţelor de interacţiune 
dintre sistem şi operatorul uman. 

Subsistemul suport decizional (fig.5) are funcţia de a 
specifica explicit printr-un limbaj aproape de cel  natural, 
pe înţelesul operatorului uman starea sistemului şi 
eventual are posibilitatea de a sugera instucţiuni şi 
indicaţii cu caracter de recomandare pentru ca acesta să 
fie în stare să interpreteze mai operativ recomandările 
generate de sistem. Prin aceasta se urmăreşte scopul de a 
lua deciziile corecte în dependenţă de obiectivele 
urmărite în limitele stabilite ale argumentelor generate de 
subsistemul suport decizional [2, 3]. Acest fapt permite 
identificarea rapidă sau semnalarea de posibile încălcări 
normative, de nerespectare a criteriilor stabilite, de 
abateri de la obiectivele şi standardele stabilite cu 
specificarea cauzei acestor abateri. Totodată utilizarea 
subsistemului suport decizional reduce prin intermediulul 
argumentărilor influienţa negativă directă a factorului 
uman asupra procesului de luare a deciziilor şi prin 
aceasta se evită adoptarea unor decizii incorecte [3, 4]. 
Astfel operatorul uman îşi pierde parţial statutul de 
element decizional direct şi devine mai degrabă un 
element de validare a deciziilor luate, indirect făcînd 
parte din procesul decizional. Aşadar, implementarea 
teoriei argumentării ca complement pentru  sistemul de 
luare a deciziilor în procesele industriale duce la 
securizarea acestuia şi asigură validitatea şi autenticitatea 
deciziilor luate de către operator. Acest fapt este o
garanţie că operatorul a luat conştient deciziile respective
şi a făcut acest pas fiind pe deplin informat de 
consecinţele, care ar putea urma în rezultatul acţiunilor
sale [5]. 

 Fig.5. Schema de structură a subsistemului suport 
decizional

Utilizînd logica decriptivă, modulul decizional poate 
genera o mulţime de soluţii posibile prin diferite metode, 
cu diferit potenţial de aplicare în dependenţă de care 
utilizîndu-se limbajul formal de suport al deciziei se 
formulează nişte enunţuri argumentative sau informative 
care pot fi mult mai sugestive şi mai utile pentru 
operatorul uman [6].

III. CONCLUZII

Din cele descrise mai sus putem menţiona potenţialul 
aplicativ al implementării logicii argumentative în 
procesele de luare a deciziilor. În acest caz operatorului
uman i se oferă un suport decizional argumentativ solid 
cu care se poate ghida în procesul de luare a deciziilor cu
condiţia respectării normelor de calitate şi a standardelor 
în vigoare.
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