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Expert Systems are powerful tools that serve as adjuncts to decision makin g and have found 
wide applicability in a wide variety of areas. Integrating expert systems with group decision 
support systems has the potential to enhance the quality and effeciency of group communica-
tion, negotiation, and collaborative work. This paper examines possible synergies between the 
two technologies. Finally, a prototype design is described. 
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Un sistem expert (SE) este definit ca un 
„program informatic inteligent care utilizeaza 
cunostinte si proceduri de inferenta pentru 
rezolvarea de probleme suficient de dificile 
astfel încât sa necesite expertiza umana pe n-
tru a fi solutionate 1”. „Sistemele expert sunt 
create pentru a stimula  activitatea expertilor 
umani, dotati cu competenta într-un anumit 
domeniu 2”. Ele servesc ca adjutanti în cadrul 
procesului decizional.  
Integrarea SE cu sistemele suport pentru de-
cizii de grup (SSDG) au potentialul de a îm-
bunatati calitatea si eficienta comunicatiei în 
cadrul grupului, negocierii si lucrului coope-
rativ. În mod special, în opinia autoarei, SE 
pot transforma SSDG din unelte pasive care 
proceseaza si prezinta informatii în agenti 
activi care sa îmbunatateasca interactiunea 
cu sistemul. Totusi, scopul consta în proiecta-
rea unor sisteme integrate care sa îmbunata-
teasca procesul decizional si social al grupu-
lui. Aceasta transformare include integrarea 
expertizei pentru a simplifica utilizarea si 
operarea cu SSDG.  
Integrarea acestor tehnologii conduce la cres-
terea eficientei si eficacitatii SSDG într-o va-
rietate de medii de suport decizional. Totusi, 
dezvoltarea acestor sisteme integrate ar trebui 
sa fie ghidata mai putin de tehnologia dispo-
nibila si mai mult de nevoia de întelegere a 

                                                 
1 Feigenbaum, E., McCoduck, P., The Fifth Generation.  
Addison Wesley, Reading Massachusetts, 1983, citat în 
Nicolescu, O., Sistemul informational managerial al organi-
zatiei, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, pg. 247 
2 Hoza, M.G., Întreprinderea secolului XXI : întreprindere 
inteligenta, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, pg. 85 

gradului de automatizare al suportului nece-
sar în cadrul deciziilor de grup.  
Un motiv în plus pentru integrarea SE cu 
SSDG este oferit de DeSanctis si Gallupe 3 
care au argumentat ca „cercetarea SSDG 
merge pe calea unei ierarhii metodologice de 
crestere a capacitatilor tehnologice”. Aceasta 
ar trebui sa înceapa cu studiul nivelelor de 
suport I si II ale sistemului, înainte de a con-
tinua cu cele de pe nivelele superioare. În 
acest context, cercetarea ar trebui sa avanseze 
catre nivelul III doar dupa ce impactul la ni-
velele inferioare au fost complet studiate. În 
orice caz, investigatiile pentru acest nivel au 
început cu mult timp în urma.  
O serie de instrumente pentru SSDG ofera 
suport pentru primul si al doilea nivel. Desi 
cercetarile la aceste nivele trebuie sa conti-
nue, câstiguri aditionale în automatizarea 
conlucrarii pot fi obtinute prin extinderea 
acestora la nivelele superioare. O integrare a 
SE cu SSDG va oferi suportul pentru baza de 
cunostinte la nivelul III care poate controla 
cadrul, timpul, sau continutul schimbului de 
informatii în cadrul grupului eliminând astfel 
multe dintre problemele de acceptanta în ca-
drul firmelor în ceea ce priveste tehnologia 
SSDG.  
Marea majoritate a SE sunt aplicatii indepen-
dente, consiliind decidentul pentru un dome-
niu specific. Totusi, o tendinta în cadrul SE 
este de a dezvolta sisteme complexe si la sca-
ra ce trece dincolo de scopul sistemelor inde-
                                                 
3 DeSanctis, G., Gallupe, R.B., A foundation for the study of 

group decision support systems. Management Science, 
33(5), 1987, p. 589-609.  
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pendente. Dupa cum a fost mentionat anter i-
or, integrarea SE cu SSDG au condus la rea-
lizarea unor sisteme informatice puternice si 
în acelasi timp utile. Tendinta de integrare a 

unor sisteme relativ distincte au condus la 
efecte sinergetice benefice indisponibile an-
terior. Pentru cazul SSDG acestea sunt varia-
te si numeroase.  

 
Tabelul 1 . Sinergii între SE si SSDG (adaptare dupa http://ww2.cis.temple.edu/isworld/vmc/) 

Zona de sinergie  Contributia SSDG  Contributia SE 
Managementul baze-
lor de date 

Ofera baze de date distri-
buite 

Îmbunatateste constructia, operarea si 
întretinerea BD 

Managementul bazei 
de modele  

Ofera modele standard Îmbunatateste constructia, operarea si 
întretinerea modelelor 

Interfata Interfata grupului Ofera explicatii si interfete prietenoase 
Interactiunea comu-
nicarii 

Grupuri dispersate ge o-
grafic 

Îmbunatateste performanta comunic a-
rii 

Sinergia generala Ofera unelte pentru su-
portul grupului  

Ofera suport inteligent, extinde 
capabilitatile sistemului 

 
Tinând cont de avantajul reprezentarii de na-
tura euristica a expertizei oferit de SE si 
capabilitatilor de comunicare si structurare a 
procesului decizional de grup oferite de 
SSDG, o serie de avantaje pot fi obtinute pe 
baza acestei integrari (de la managementul 
bazelor de date si al modelelor pâna la moni-
torizarea procesului de interactiune al deci-
dentilor).  
Unele metode posibile de integrare ale SE cu 
SSDG la fiecare dintre componente sunt de-
taliate în cele ce urmeaza4 (pe structura unui 
SSDG s-au integrat cele sapte SE rezultând 
structura din figura 1).  
1. SE ca consultant în construirea bazei de 
date (SE 1): capabilitatea participantilor de a 
accesa informatii în timp real, dezvoltarea si 
întretinerea bazelor de date, normalizarea, 
crearea unor perspective multiple.  
2. SE ca consultat pentru construirea bazei de 
modele (SE 2): SE pot îmbunatati construc-
tia, operarea si întretinerea bazei de modele.  
3. Interactiunea SE cu sistemul de gestiune a 
bazelor de date (SE 3): dezvoltarea limbaje-
lor de interogare si interfetelor bazate pe lim-
baj natural, directionarea caii de cautare catre 
sursa cea mai relevanta, posibilitatile de cau-
tare euristica, descoperirea anumite modele 
în cadrul datelor înregistrate, accesul la baze 

                                                 
4 Zamfirescu, C.B., Zamfirescu, C.B., Agent-based 
information retrieval systems. TR-IWAS-0201, Klugenfurt 
University, 2000 
 

de date complexe si distribuite asistat de un 
SE. 
4. Interactiunea SE cu sistemul de gestiune a 
bazei de modele (SE 4): Integrarea SE cu ba-
za de modele a SSDG permite si utilizatorilor 
obisnuiti sa selecteze uneltele necesare si 
procedurile pentru o anumita sesiune a lucru-
lui în grup. Aceasta integrare va permite 
SSDG sa ofere un numar suficient de unelte 
si un sprijin adecvat atingerii pragului critic 
al frecventei de utilizare, care la rândul sau 
este necesar succesul SSDG.  
5. Integrarea SE cu facilitatorul (SE 5): În 
afara sarcinii de selectare a uneltelor adecva-
te si a participantilor pentru o anumita pr o-
blema, facilitatorul trebuie sa conecteze pa r-
ticipantii, sa creeze si sa stearga fisiere, sa 
monitorizeze discutiile grupului. Asistentii de 
proces ghideaza facilitatorul în cazurile de 
stabilire a protocoalele organizationale, anga-
jamentelor, coordonarea acestora, manage-
mentul conflictului, antrenarea grupului si 
sprijinirea procesul de grup - facilitatorul pu-
tând avea o întelegere limitata asupra subiec-
tului supus discutiei. Acestia ajuta participa n-
tii sa identifice modelele decizionale si sa 
monitorizeze comunicatia dintre membrii 
grupului. 
6. Interactiunea SE cu reteaua (SE 6): Cel 
mai inferior nivel al SSDG este reteaua ce in-
terconecteaza membrii grupului si facilitato-
rul, sprijinind astfel colaborarea în medii dis-
tribuite geografic. De exemplu, o serie de 
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probleme apar atunci când se încearca comu-
nicarea la distanta mare, incluzând determi-
narea caii de comunicare mai putin costis i-
toare precum si stabilirea acestor conexiuni. 
Este necesara o expertiza importanta pentru a 
controla si coordona diverse resurse. În acest 
sens, au fost inventate retelele adaptive capa-

bile sa comuta conexiunile în functie de ma-
niera de utilizare. Exista o serie de sisteme ce 
se bazeaza pe tehnologia SE pentru a sprijini 
comunicarea pe retea. Mai nou si aici, se în-
cearca utilizarea extensiva a agentilor inteli-
genti. 
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Fig . 1. Integrarea unui SSDG cu un SE 

 
7. Interactiunea SE cu utilizatorul (SE 7) : SE 
pot asista interactiune SSDG cu utilizatorul 
în câteva moduri: 
• Interfete bazate pe limbajul natural. Utili-
zatorii SSDG se vor simti mai putin inhibati 
în utilizarea SSDG. Marea majoritate a 
SSDG se bazeaza pe meniuri sau taste cu 
functionalitati speciale. Facilitatorii sau asis-
tentii acestora trebuie sa-si petreaca un timp 
considerabil cu noii utilizatorii pentru forma-
lizarea acestora cu functionalitatile uneltelor. 
Interfetele inteligente pot sa reduca timpul 
necesar pentru acomodarea acestora;  
• E-mail inteligent. Chiar atunci când parti-
cipantii se afla în aceeasi încapere, în cazul 
unui grup numeros comunicarea verbala este 
deseori ineficienta. O alta problema ar fi fap-
tul ca unii participanti doresc sa-si pastreze 
anonimitatea. Un sistem inteligent de posta 
electronica poate minimiza aceste probleme 
de comunicare cu participantii anonimi. Prin 
analiza cuvintelor cheie din cadrul subiectu-
lui scrisorii sau corpulu i mesajului un sistem 

inteligent de email poate trimite mesajul ce-
lui mai adecvat membru al grupului;  
• Ajutor inteligent. Ajutorul inteligent poate 
sa induca scopul utilizatorului si poate sa fie 
capabil în a-l directiona catre informatiile ne-
cesare însa necerute în mod explicit. O forma 
mai complexa de ajutor inteligent poate lua 
forma unui sistem de învatare inteligent bazat 
pe facilitati de e-learning. 
• Totusi exista câteva diferentieri ale SE fata 
de SSD care par sa induca ideea ca un SSD 
este mai bun decât un SE. Sistemele expert 
sunt orientate strict pe o problema specifica 
în timp ce cele de asistare a deciziilor sunt 
uneori impredictibile, sistemele expert sunt 
limitate la posibilitatea admiterii sau respin-
gerii solutiei generate, în timp ce un SSD în-
curajeaza atitudinea creativa a utilizatorului 
de sistem5. Fiecare cu avantajele si dezavan-
tajele sale. 

                                                 
5 Nicolescu, O., Sistemul informational managerial al orga-
nizatiei, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, pg. 248 


