
1 
 

   Sisteme inteligente de suport decizional – subiecte teorie 

1. Proces decizional – definiţie (E. Turban), cele 3 aspecte pe care le implică procesul decizional, 

exemplificare. 

2. Etapele procesului decizional (H.A. Simon) – enumerare, diagramă, aspecte fundamentale ale 

fiecărei etape.  

3. Sistem de suport decizional – definiţie, 5 caracteristici cu explicaţii. 

4. Arhitectura sistemelor de suport decizional (E. Turban) – diagramă, descrierea unei componente 

la alegere (rol, structură, exemplu).  

5. Metodologia SDLC (System Development Life Cycle) – diagramă, descriere etape. 

6. Sisteme expert – definiţie, necesitate, comparaţie expert uman vs. sistem expert.  

7. Mecanisme de comportament inteligent – raţionamentul – tipuri, exemple. 

8. Big Data – definiție, descriere caracteristici 3 V.  

9. Date structurate, semi-structurate, nestructurate - definire, exemple. 

10. Reţele neuronale artificiale (RNA) – definiţie, proprietăţi, elemente prin care RNA este complet 

determinată.  

11. Unităţi funcţionale ale unei RNA – denumire, rol. 

12. Reţele feed-forward unistrat şi multistrat – reprezentare grafică. 

13. Regulă de instruire a RNA – definiţie, tipuri. Algoritm de instruire – definiţie, etape. 

14. Proiectarea unui sistem de recunoaștere a formelor cu RNA – diagramă.  

15. Definirea mulțimilor fuzzy (ilustrarea grafică a conceptelor: variabilă lingvistică, valoare lingvistică, 

universul discuției, funcția de apartenență, gradul de apartenență). 

16. Mulțime fuzzy triunghiulară - reprezentare grafică, expresie analitică, suport, exemplificare 

numerică. 

17. Mulțime fuzzy trapezoidală - reprezentare grafică, expresie analitică, suport, exemplificare 

numerică. 

18. Operații cu mulțimi fuzzy (intersecție, reuniune, complement; pentru fiecare  operație:  relația de 

definiție, operator, exemplificare prin ilustrare grafică).  

19. Operații specifice calculului evoluționist – denumire, semnificație, exemplu. 

20. Optimizare multiobiectiv – semnificație, 2 exemple de obiective contradictorii.  

21. Front Pareto – definiție, ilustrarea semnificației prin reprezentare grafică, pentru 2 funcții 

obiectiv. 

22. Decizie strategică – definiție, caracteristici (minim 3), paralelă între decizie 

strategică/operațională/administrativă (exemplificare pe situație reală). 

23. Tipuri de decizie strategică – enumerare, exemple. 
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