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I. TEORIA OPTIMIZĂRII
PROCESELOR

INFORMAŢIONALE

1.1 Introducere.

A lua o decizie înseamnă a alege între mai multe variante
care, în baza unor calcule efectuate cu mărimi măsurabile şi
cuantificabile, prezintă informaţii complete cu privire la
rezultatele aşteptate. Ţinând seama de obiectivul stabilit în
prealabil este aleasă acea variantă din care se întrevede un
rezultat optim, de exemplu, o utilizare mai eficientă a
factorilor de proces sau a resurselor unui sistem. În această
privinţă un sprijin deosebit îl oferă „Cercetarea Operaţi-
onală” şi „Teoria Informaţiei”. Cercetarea Operaţională
reprezintă unul dintre domeniile care au apărut către sfârşitul
primei jumătăţi a secolului al XX-lea şi s-a dezvoltat
spectaculos mai ales în ultimii 30 de ani, aflându-se în
strânsă legătură cu o serie de alte discipline ale organizării şi
conducerii, cum ar fi cibernetica, informatica sau analiza
sistemelor. La rândul său, tot în aceeaşi perioadă, mijlocul
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secolului al XX-lea, Teoria Informaţiei cunoaşte o dezvoltare
remarcabilă. În 1950 se organizează la Londra primul
simpozion de teorie matematică a informaţiei, iar în 1953
apare revista „IRE The Transactions of Information Theory”.
Totuşi, „piatra de hotar” în constituirea Teoriei Informaţiei
ca entitate distinctă în spectrul ştiinţelor comunicaţiei şi
conducerii a reprezentat-o apariţia în anul 1948 a două
lucrări de referinţă în istoria acestei noi discipline. Este vorba
de „Cibernetica sau ştiinţa comenzii şi comunicării la fiinţe şi
maşini” a lui Norbert Wiener şi „O teorie matematică a
comunicaţiei” a lui C.E. Shannon. Numită de către unii
specialişti şi „Cercetări informaţionale”, Teoria Informaţiei
este definitiv fundamentată în doar zece ani de la apariţia
lucrărilor mai sus amintite, dezvoltarea sa fiind remarcabilă
atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ. În 1953
matematicianul rus A. I. Hincin reia teoria lui Shannon dând
demonstraţii riguroase principalelor rezultate. În 1956 Fisher,
Shannon şi Wiener subliniază caracterul statistico-matematic
al teoriei informaţiei. În 1958 apare cea de-a doua revistă a
noii discipline: „Information and Control”. Urmează o
puternică dezvoltare a teoriei matematice a informaţiei cu
precădere prin aplicaţiile sale în cele mai diferite domenii
precum: teoria codurilor, teoria jocurilor, teoria sistemelor
automate, securitatea sistemelor informatice etc., devenite
prin aportul de conţinut al Teoriei Informaţiei domenii
distincte de studiu. Ştiinţa optimizării, ştiinţă în esenţă
profund aplicativă, a găsit largi utilizări în toate domeniile
ştiinţifice. Se cunoaşte că multe dintre metodele de analiză
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existente au fost elaborate în mod empiric şi drept urmare
performanţele acestora se situează, de regulă, departe de
optim. În domeniul proiectării, cercetării şi producerii de
aparatură şi echipamente de analiză, aşa cum este
calculatorul, alegerea celor mai bune soluţii tehnice se poate
face cu ajutorul metodelor de optimizare. Metodele de găsire
a soluţiilor tehnice optime la astfel de probleme constau mai
întâi în stabilirea, pe baza unei cunoaşteri riguroase a
sistemului, a ceea ce se numesc funcţii obiectiv şi restricţii.
Funcţia obiectiv este exprimarea matematică a influenţei
cantitative a celor mai semnificativi parametri asupra
caracteristicii de calitate a sistemului. Restricţiile sunt
funcţiile ce delimitează domeniul de variaţie admis pentru
funcţia obiectiv şi parametrii sistemului. Pentru găsirea
soluţiilor tehnice optime, adică a condiţiilor corespunzătoare
maximului sau minimului funcţiei obiectiv, aceasta din urmă
trebuie cercetată cu ajutorul unor metode de optimizare
analitică sau numerică, metode descrise în numeroase lucrări
de specialitate. În sfera dotării şi punerii în funcţiune a unor
noi departamente de cercetare şi analiză, apar de asemenea
probleme de optimizare. De exemplu, la un moment dat se
găsesc disponibile o mulţime de dispozitive, aparate şi
metode ce pot rezolva aceleaşi probleme analitice, deci ne
confruntăm cu problema alegerii şi combinării optime a unui
set de metode, dispozitive şi aparate, deci constituirea unei
reţele multimedia. Această alegere trebuie să ia în
considerare atât criteriile economice (costurile), cât şi
criteriile tehnice (caracteristicile de calitate). Pentru
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rezolvarea unor astfel de probleme, se folosesc metode de
optimizare aparţinând programării liniare. Pentru ridicarea
performanţelor tehnice ale sistemelor de analiză, în sensul
sporirii cantităţii de informaţie furnizată de acestea, un rol
important îl reprezintă optimizarea metodelor de măsurare şi
prelucrare a semnalelor şi datelor. Cele mai eficiente tehnici
de măsurare şi prelucrare a semnalelor şi datelor sunt:
modularea şi filtrarea semnalelor, medierea, netezirea şi
derivarea semnalelor, prelucrarea semnalelor prin
intermediul transformării Fourier şi tehnica corelării
semnalelor. Progresele remarcabile din ultimii ani se
datorează în mare parte extinderii utilizării calculatoarelor în
acest domeniu. Utilizarea calculatoarelor a permis
automatizarea proceselor de analiză şi crearea de sisteme
informaţionale automate.

1.2. Cercetările operaţionale –
descrierea generală a metodei.

Datorită Cercetării Operaţionale, raţionamentul obişnuit,
care este întotdeauna mai mult sau mai puţin empiric şi
intuitiv, se completează cu raţionamentul matematic care
cere ca relaţiile dintre mărimi să fie definite cu precizie şi
măsurate, iar raporturile dintre ele să fie exprimate prin
sisteme de ecuaţii sau inecuaţii, a căror rezolvare permite
cunoaşterea celor mai favorabile soluţii pentru obţinerea
rezultatului dorit. Deoarece la elaborarea unei decizii trebuie
combinate mijloacele de acţiune alese în funcţie de

eficacitatea lor, este imperios necesar să se cunoască bine
raporturile dintre factorii care determină luarea unei decizii.
În acest sens, matematica aduce o contribuţie valoroasă prin
precizia limbajului său abstract. Cele mai multe aplicaţii ale
cercetării operaţionale au câteva trăsături caracteristice.
Concret, o propunere de abordare a unei probleme particulare
va trebui să aibă următoarele calităţi înainte de a fi
considerată o abordare de cercetare operaţională:

1. Concentrarea asupra elaborării deciziei. Rezultatul
principal al analizei trebuie să aibă o implicare directă şi
clară în acţiunea operativă.

2. O evaluare bazată pe criteriile eficacităţii. O comparaţie
a diferitelor soluţii posibile trebuie să se bazeze pe
valori măsurabile care să reflecte fără echivoc bunul
mers al sistemului în viitor. O soluţie recomandată
trebuie să maximizeze randamentele şi să constituie un
echilibru optim între factorii aflaţi în proces.

3. Încrederea într-un model matematic formal. Procedurile
de manevrare a datelor trebuie să fie atât de explicite
încât să poată fi descrise altui analist care, la rândul lui,
utilizând modelul respectiv, ar trebui să obţină aceleaşi
rezultate folosind aceleaşi date, condiţie de altfel
inerentă unei activităţi de cercetare avansată.

4. Dependenţa de calculator. Această caracteristică nu este
în esenţă un scop, ci mai degrabă o cerinţă impusă fie de
modelul matematic şi al volumului de date care sunt
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procesate, fie de amploarea calculelor necesare
implementării sistemului de conducere, operare şi
urmărire.

5. Principala modalitate prin care Cercetările Operaţionale
operează în vederea adoptării deciziilor în proces o
constituie elaborarea unor modele asociate fenomenului
sau activităţii analizate. Modelul este o reprezentare
izomorfă a realităţii, care, oferind o imagine intuitivă şi
totuşi riguroasă (în sensul structurii logice) a
fenomenului studiat, facilitează descoperirea unor
legături şi legităţi imposibil sau foarte greu de găsit
altfel. Din multitudinea tipurilor de modele existente în
ultimele decenii, ştiinţele utilizează cu precădere
modelele matematice în special datorită capacităţii
acestora de a condensa riguros esenţialul, cât şi
posibilităţii lor de a fi implementate pe un sistem de
calcul. Alături de modelele macro şi micro de tip
cibernetic, econometric, de simulare sau sistemice,
modelele Cercetării Operaţionale se disting din ce în ce
mai mult ca o categorie aparte bine definită în analiza
proceselor de control şi decizie. Aceste modele se
caracterizează prin căutarea unei soluţii optime sau
apropiate de optim, pentru fenomenul studiat. Modelele
Cercetării Operaţionale se bazează pe o mare diversitate
de procedee matematice şi au o vastă aplicabilitate
sistemică. [1]

V A L E N T I N  E U G E N  G H I Ș A
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1.3. Metodele de achiziţie şi
prelucrare a datelor folosite în
modelarea matematică.

－Metode exacte: permit obţinerea în cadrul unei probleme
de decizie a unei soluţii S care îndeplineşte fără nicio
eroare restricţiile impuse şi/sau condiţiile de optim, cerute
prin criteriile de eficienţă.

－Metode aproximative: sunt acele metode care permit
obţinerea unei soluţii S, diferită de soluţia adevărată

S printr-un vector dominat de un factor.

－Metode euristice: sunt metode prin care, chiar în cazul
unei probleme complexe, se obţine într-un timp relativ
scurt, comparativ cu alte metode, o soluţie S acceptabilă
din punct de vedere practic, fără a avea însă garanţii
asupra rigurozităţii rezolvării.

1.4. Structura de mulţimi a unui
sistem în abordarea statică şi cea
dinamică.

Ansamblul fluxurilor primite de la alte sisteme reprezintă
vectorul intrărilor în sistem, iar ansamblul fluxurilor dirijate
către alte sisteme – vectorul ieşirilor din sistem. Pentru
fiecare sistem se distinge un comportament intern şi altul
exterior, strâns corelate între ele şi care formează
comportamentul de ansamblu al sistemului. „Sistemul real”
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reprezintă sistemul perceput prin simţuri. „Modelul real”
reprezintă sistemul real înlocuit şi care corespunde, în
principiu, cerinţelor sistemului real iniţial. „Modelul
abstract” realizează trecerea de la sistemul real la modelul
real, el reproduce sistemul real prin descompunerea acestuia
în părţi componente elementare şi stabileşte legăturile dintre
acestea. Sintetizată de J.Forrester în „Industrial Dynamics”,
Teoria generală a sistemelor (T.G.S.), strâns legată de
cibernetică, propune o perspectivă care să sintetizeze ideile
viabile ale diferitelor orientări în ştiinţele organizării şi
gestionării proceselor.

1.5. Utilizarea metodelor
operaţionale la problemele de
optimizare.

În cele mai multe abordări privind metodele utilizate de
ştiinţă se consideră că experimentul joacă un rol esenţial.
Desigur, experimentarea este posibilă uneori, în particular, la
nivel de subsistem şi joacă un rol important în Cercetarea
Operaţională. Totuşi, de regulă, un sistem complex nu poate
fi supus, în ansamblu experimentării. Prin urmare, pentru
studiul sistemului, trebuie utilizată altă metodă decât
experimentul. O alternativă o constituie metoda utilizată
pentru a construi o reprezentare a sistemului şi a modului său
de funcţionare, adică un model pe care se efectuează
cercetările. Modelele Cercetării Operaţionale iau forma unor
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ecuaţii care, deşi din punct de vedere matematic pot fi foarte
complicate, au o structură foarte simplă:

 ii yxfV , 1.1

unde: V- reprezintă utilitatea sau valoarea criteriului ce
caracterizează funcţionarea sistemului;

ix - variabile controlabile;

iy - variabile necontrolabile, dar care acţionează asupra lui U;

f – relaţia dintre U, ix şi iy .

În plus, de multe ori sunt necesare una sau mai multe
ecuaţii sau inecuaţii care exprimă faptul că variabilele
controlabile pot varia numai între anumite limite. Funcţia
criteriu împreună cu restricţiile constituie modelul sistemului
şi, în acelaşi timp, problema pe care dorim să o rezolvăm.
Prin urmare, acesta este atât un model al sistemului, cât şi un
model de decizie. Imediat ce modelul este constituit, el poate
fi utilizat pentru a găsi, exact sau aproximativ, valorile
optime ale variabilelor controlabile – adică acele valori care
asigură cea mai bună performanţă a sistemului, pentru
anumite valori specificate ale variabilelor necontrolabile. În
acest fel, se obţine o soluţie a problemei cu ajutorul
modelului. Procedeul folosit depinde de natura modelului.
Soluţia se poate obţine fie prin efectuarea unui experiment
asupra modelului, adică prin simulare, fie cu ajutorul analizei
matematice. În unele cazuri, analiza matematică a modelului
se poate efectua fără să cunoaştem valorile variabilelor, adică
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într-o formă abstractă sau simbolică, dar în alte cazuri trebuie
să cunoaştem valorile numerice ale variabilelor. Pentru
anumite tipuri de funcţii f (de exemplu: când f este exprimat
prin funcţii algebrice elementare) şi pentru un număr mic de
restricţii, matematica furnizează instrumente eficiente care
permit găsirea valorilor optime. În ultimii ani s-au dezvoltat
metode noi, care permit rezolvarea problemelor în care
restricţiile sunt atât de numeroase încât metodele clasice
devin greu aplicabile din punct de vedere calculatoriu. Pe de
altă parte, funcţia f s-ar putea să fie dată printr-un algoritm
care să permită calculul utilităţii V pentru valori date ale
variabilelor controlabile şi necontrolabile, dar nu ne permit
să găsim în mod direct valorile optime ale variabilelor
controlabile. În acest caz, se poate găsi o regulă cu ajutorul
căreia se determină succesiv un şir de valori ale variabilelor
controlabile, care să conveargă către valoarea optimă.
Sistemul poate fi astfel încât iy să nu fie cunoscuţi înainte

de alegerea lui ix . Astfel, privind valoarea ix s-ar putea să

fim constrânşi să o luăm, cunoscând doar funcţia de repartiţie
probabilistică a lui iy . În astfel de cazuri, dacă f este destul

de simplă vom putea lucra cu valoarea medie a factorilor
necontrolabili, adaptând decizia cea mai bună „în medie”.
Totuşi, datorită complexităţii procesului de mediere apare
necesitatea efectuării unor simulări asupra modelului în care
valorile variabilelor necontrolabile se aleg cu o frecvenţă
corespunzătoare funcţiilor lor de repartiţie. În acest mod se
poate calcula valoarea lui V şi, în ultimă instanţă, în acest

V A L E N T I N  E U G E N  G H I Ș A
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mod putem găsi funcţia lui de repartiţie. De obicei, această
simulare se poate produce în întregime pe calculator.
Indiferent de metoda folosită, întotdeauna se caută o soluţie
optimă. O soluţie optimă este o soluţie care minimizează sau
maximizează, după caz, valoarea funcţiei criteriu din model,
cu restricţiile care apar în acel model. Deoarece soluţia
optimă a modelului poate îmbunătăţi funcţionarea sistemului
numai dacă modelul constituie o bună aproximaţie a realităţii,
soluţia propusă va trebui testată şi evaluată. Dacă soluţia
considerată urmează să fie aplicată nu numai o singură dată,
atunci este foarte posibil, având în vedere natura sistemelor
studiate în Cercetarea Operaţională, ca valorile variabilelor
necontrolabile şi chiar structura sistemului să se modifice de
la o decizie la alta. De aceea este necesar să descoperim
schimbările semnificative în sistem şi în mediul înconjurător
şi să ajustăm soluţia în mod corespunzător. Altfel spus,
soluţiile preconizate a fi aplicate în situaţii repetabile sau
după intervale mari de timp vor trebui actualizate şi corectate.
În concluzie, într-un studiu de Cercetare Operaţională
deosebim cinci stadii:

－ formularea problemei,

－ construcţia modelului,

－ obţinerea soluţiei optime,

－ testarea modelului şi evaluarea soluţiei,

－ implementarea şi actualizarea soluţiei.
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De remarcat este faptul că fiecare etapă continuă în paralel
cu celelalte, până la finalizarea studiului şi se află într-o
strânsă interacţiune cu acestea. [1],[6],[13]

II. PROGRAMAREA
MATEMATICĂ

2.1 Programarea matematică.

Generalităţi.

Un domeniu bine fundamentat, integrat aparatului
matematic al Cercetărilor Operaţionale, este consacrat
studiului teoretic şi elaborării metodelor de rezolvare a
problemelor programării matematice. Unitatea domeniului
rezidă în caracteristicile generale comune ale modelelor
matematice pe care se operează şi nu în natura fenomenelor
concrete care constituie sursa generatoare a problemelor
abordate.

Aspectul formal al unei probleme de Programare
Matematică este cel al unei probleme de extremum, cerându-
se determinarea valorilor variabilelor reale ,...., 21 nxxx care

optimizează (maximizează sau minimizează) o funcţie f

(funcţia obiectiv) pe un domeniu χ al spaţiului vectorial n
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