
Revista Informatica Economica, nr. 3(27)/2003 97 

O noua abordare în proiectarea sistemelor suport de decizie  
orientate pe date 

 
Lect.dr. Mihaela MUNTEAN 

Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti 
 
 

Because Decision Support Systems serve many different functions and are quite diverse in 
terms of the software used for their development and the provision of mathematical models or 
database access, design and development is an important topic. Choosing an appropriate de-
sign and development approach or methodology for building DSS has been a popular and 
controversial topic in the IS literature. This paper proposes an framework for designing and 
developing Data -Driven Decision Support Systems. 
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legerea unei anumite metodologii de 
proiectare si realizare a unui sistem su-

port de decizie orientat pe date (SSDOD) de-
pinde de volumul de date si de sursele de da-
te utilizate, de numarul de utilizatori ai sis-
temului, de instrumentele analitice folosite si 
de modelele utilizate. Multe SSDOD-uri spe-
cializate, de mica complexitate, sunt realizate 
folosind metodologia de dezvoltare a SSD-
urilor de catre utilizatori. SSDOD-urile com-
plexe, la nivel de întreprindere, sunt realizate 
folosind instrumente complexe si metodolo-
gii de proiectare structurate a sistemelor in-
formatice. Crearea unor aplicatii SSDOD la 
nivel de întreprindere ramâne o activitate 
complexa si evolutiva. Un astfel de SSDOD 
devine inevitabil o parte integrata a infras-
tructurii informationale a firmei. Indiferent 
de metodologia utilizata, toate SSDOD-urile 
au componente tehnice similare si au acelasi 
obiectiv principal si anume de a oferi suport 
în procesul decizional. Specialistii informati-
cieni trebuie sa stabileasca un “schimb soc i-
al” semnificativ cu utilizatorii, sa fie recep-
tivi la cererile utilizatorilor.  
 
Metodologii de proiectare a sistemelor su-
port de decizie orientate pe date  
Proiectarea modelului multidimensional con-
ceptual este etapa centrala în proiectarea unui 
sistem suport de decizie orientat pe date (sis-
teme OLAP si sisteme cu depozite de date). 
Firmele si mediul academic au acordat putina 
atentie problemelor legate de modelarea 

multidimensionala conceptuala. Tehnicile de 
modelare conceptuale existente nu pot fi di-
rect aplicate la caracteristicile modelului de 
date multidimensional. Ca o consecinta, mul-
te proiecte industriale elimina etapa de mode-
lare conceptuala si încep cu proiectarea logi-
ca (de exemplu proiectarea unei scheme stea 
sau fulg de zapada). În [SBHD98] se consi-
dera ca procesul de proiectare a modelului 
multidimensional conceptual al unui SSDOD 
depinde foarte mult de cerintele utilizatorilor 
si de valabilitatea si structura datelor din sis-
temele operationale. Cele mai multe proiecte 
folosesc o metodologie evolutiva. Proiectele 
încep cu un prototip, care este apoi modificat 
în concordanta cu cerintele utilizatorilor. 
Procesul de proiectare a modelului multidi-
mensional conceptual este executat iterativ. 
Exista doua motive principale pentru acest 
comportament dinamic: i) tehnologia de ana-
liza multidimensionala interactiva este noua 
pentru analist. Aceasta înseamna ca este im-
posibil pe ntru el sa stabileasca de la început 
toate cerintele aplicatiei; ii) procesele de afa-
ceri pe care analistul trebuie sa le modeleze, 
se modifica frecvent. Aceste modificari tre-
buie reflectate în cerintele de analiza (noi ti-
puri de cereri). Întrucât modelul multidimen-
sional determina facilitatile de analiza posibi-
le, noile cerinte conduc la modificari ale 
schemei bazei de date. În [SBHD98] se con-
sidera ca procesul de proiectare a sistemelor 
suport de decizie or ientate pe date este ciclic 
si cuprinde urmatoarele etape (figura 1): 
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Fig. 1. Procesul ciclic de proiectare a SSDOD 

 
8 Analiza cerintelor. În aceasta etapa sunt 
identificate cerin tele utilizatorilor (de exem-
plu granularitatea datelor, structura si calita-
tea lor). Rezultatul este un set de viziuni 
multidimensionale (scheme externe). 
8 Proiectarea conceptuala . Scopul principal 
al acestei etape este de a transforma viziunile 
multidimensionale stabilite în etapa anterioa-
ra într-un model conceptual multidimensio-
nal. În timpul primei iteratii este creat un 
model conceptual initial. În timpul celorlalte 
iteratii, modelul este modificat progresiv 
pentru a îndeplini noile cerinte ale utilizator i-
lor. Proiectarea conceptuala este etapa cea 
mai importanta în procesul de modelare a da-
telor. 
8 Proiectarea logica si fizica. În aceasta 
etapa se stabilesc ce produse software si arhi-
tecturi se folosesc sau care sunt tehnicile de 
optimizare utilizate. 
8 Implementarea. În aceasta etapa este in-
clusa încarcarea initiala cu date a bazei de 
date (pentru prima iteratie a ciclului). 
8 Întretinerea si functionarea sistemului. În 
aceasta etapa sunt încarcate noi date în baza 
de date si utilizatorii analizeaza datele. Daca 
exista un volum mare de noi cerinte, începe o 
noua iteratie a ciclului de proiectare. 
La ora actuala nu exista nici o metodologie 
unanim acceptata, dar exista un consens ge-
neral ca proiectarea unui SSDOD este un 
proces complex si evolutiv. Cele mai cunos-
cute metodologii sunt:  
8 Metodologia lui Cabibbo si Torlone 
[CT98a][CT98b] are ca punct de pornire mo-
delul entitate-asociere al bazelor de date rela-
tionale existente pentru domeniul analizat si 
consta din patru etape: i) identificarea fapte-
lor si dimensiunilor; ii) restructurarea mode-
lului entitate-asociere; iii) der ivarea unui graf 
dimensional; iv) transformarea grafului în 
modelul multidimensional. 

8 Metodologia lui Golfarelli [GR99] conti-
ne sase etape: i) analiza sistemului informatic 
existent; ii) specificarea cerintelor; iii) pr o-
iectarea modelului multidimensional conce p-
tual; iv) validarea modelului multidimensio-
nal; v) proiectarea logica; vi) proiectarea fi-
zica. 
8 Metodologia lui Chuck Ballard, Dirk 
Herreman, Don Schau [BHS98] are urmatoa-
rele etape: i) identificarea cerintelor informa-
tionale ale utilizatorilor; ii) analiza cerintelor; 
iii) validarea cerintelor; iv) modelarea cerin-
telor; v) proiectarea modelului multidimens i-
onal; vi) construirea, validarea si integrarea 
solutiei.  
8 Metodologia lui Erik Thomsen [ET96] are  
urmatoarele etape: i) analiza cerintelor; ii) 
definirea modelului multidimensional con-
ceptual.  
Se observa ca proiectarea modelului multi-
dimensional conceptual reprezinta o etapa 
comuna (se regaseste în toate metodologiile, 
indiferent ca se proiecteaza un sistem cu de-
pozite de date sau un sistem OLAP). De 
asemenea, este si o etapa centrala în proiec-
tarea unui SSDOD. În figura 2 se prezinta o 
sinteza a etapelor de proiectare a modelului 
multidimensional conceptual, pentru fiecare 
metodologie prezentata, cu scopul de a ide n-
tifica caracteristicile comune ale acestor me-
todologii.  
În figura 3 se propune un cadru generalizat al 
etapelor de proiectare si realizare a unui 
SSDOD (se considera ca aceste etape ar tre-
bui executate indiferent ca se proiecteaza un 
sistem cu depozite de date sau un sistem 
OLAP). Procesul de proiectarea a modelului 
multidimensional conceptual depinde foarte 
mult de cerintele utilizatorilor, de valabilita-
tea si structura datelor din sistemele operati-
onale sursa. 
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Bottom-up Top-down 

Cabibbo [CT98a], [CT98b]  
Identificarea faptelor 
Identificarea dimensiunilor si a ierarhiilor 
Restructurarea modelului entitate -asociere  
Derivarea unui graf dimensional 
Transformarea în modelul MD 
 

Chuck [BHS98] 
Identificarea variabilelor candidate  
Identificarea dimensiunilor candidate 
Identificarea colectiilor de fapte candidate  
Determinarea granulatiei  
Construirea modelului multidimensional 
initial  
Rafinarea modelului multidimensional 

Modelarea multidimensionala a datelor 

Golfarelli [GR99] 
Identificarea faptelor 
Construirea unui arbore al atributelor 
Rafinarea arborelui 
Definirea dimensiunilor 
Definirea masurilor 
Definirea ierarhiilor 

Thomsen [ET96] 
Definirea hypercubului si a dimensiunilor 
Rafinarea hypercubului  
Identificarea nivelurilor si a ierarhiilor 
Identificarea variabilelor 
Stabilirea tipurilor de agregare 
Tratarea fenomenului de împrastiere  
Definirea modelelor de analiza complexe 

 
Fig. 2. Metode de proiectare a modelului multidimensional conceptual 

 
Cadrul generalizat din figura 3 încearca sa 
sintetizeze aceste cerinte si sa le structureze 
în doua categorii si anume: cerinte orientate 
pe proces si cerinte orientate pe informatii. 
Pentru SSDOD-uri la nivel de întreprindere 
este foarte dificil de a identifica, în etapa de 
studiu si analiza a cerintelor informationale, 
toate cer intele utilizatorilor. De aceea se con-
sidera a fi utila si importanta aceasta structu-
rare, pentru a putea fi identificate mai usor 
cerintele.  
De asemenea, nu exista la ora actuala nici un 
standard pentru modelarea multidimensionala 
conceptuala. Exista totusi un consens general 
ca modelarea entitate -asociere nu este potri-
vita pentru proiectarea unui SSDOD. Unele 
din metodele si tehnicile de modelare multi-
dimensionala sunt specifice sistemelor cu de-
pozite de date. Acestea utilizeaza în general 
ca punct de pornire modelul entitate -asociere 
al bazelor de date operationale existente, pen-
tru domeniul analizat, pe care apoi îl trans-
forma în modelul multidimensional [CT98a] 
[GR99]. În absenta surselor de date (si a mo-
delelor) se vor identifica pe baza studiului si 
analizei activitatii pentru care se construieste 
SSDOD-ul, indicatorii de performanta ai ac-
tivitatii respective (variabilele hypercubului-
cubului n -dimensional/multicubului). Singura 
metodologie specifica sistemelor OLAP este 

cea propusa de Erik Thomsen care utilizeaza 
o abordare top-down pentru proiectarea mo-
delului multidimensional conceptual initial. 
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Implementarea SSDOD-ului 

Întretinerea si functionarea SSDOD-ului (adaptare incrementala) 

Initierea proiectului (definirea problemei) 

 
 
definirea modelelor de calcul complexe necesare analizelor, realizareasi testarea elementelor 
componente ale interfetei, realizarea prototipului si testarea lui împreuna cu utilizatorii 

Studiul si analiza procesului decizional curent si a cerintelor informationale ale 
utilizatorilor 

 

Cerinte orientate pe proces   
obiectivele proiectului 
tipurile de cereri 
scenariile de analiza a datelor 
 

Cerinte orientate pe 
informatii 
subiectele afacerii 
modelele de date valabile la 
nivel de întreprindere,  
modelele entitate-asociere 
ale sistemelor operationale 
sursa 

identificarea decidentilor 
si a persoanelor care 
gestioneaza sursele de 
date interne si externe 
identificarea surselor de 
date interne si externe 
cerintele interfetei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientata pe cereri  
identificarea masurilor/variabilelor  
identificarea dimensiunilor si a ierarhiilor 
identificarea hypercub/multicubului 
 

Orientata pe proces sau pe sursele de date 
identificarea hypercubului/multicubului 
identificarea dimensiunilor si a ierarhiilor 
identificarea masurilor  
 

Rafinarea modelului multidimensional  
stabilirea nivelurilor de granulatie  
stabilirea tipurilor de agregare 
tratarea fenomenului de împrastiere (pentru sisteme OLAP) 
stabilirea metadatelor pentru elementele modelului (în special pentru sisteme cu depozite de date)  
 

Proiectarea modelului multidimensional conceptual 
 

Validarea modelului multidimensional  
verificarea coerentei si completitudinii modelului multidimensional si validarea lui daca corespunde 
cerintelor utilizatorilor 

 
 
proiectarea schemei stea/fulg de zapada (tabele de fapte, tabele de dimensiuni), identificarea viziunilor 
materializate etc (pentru BDR) 

Proiectarea logica (BDR/BDM) 

 

Construirea si testarea SSDOD-ului 
 

Proiectarea fizica  (stabilirea dimensiunii bazei de date, indecsi, clustere etc) 

 
Fig. 3. Cadru generalizat al etapelor de proiectare si realizare a unui SSDOD 

 


