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Abstract
The paper presents a mathematical model based on inclusion of normal-level risk
factors that may influence the tactical missions, for an informatic application of
determination of optimal variants. The application was developed in the framework of a
research project entitled: „Optimization of capabilities for tactical missions preparation in
the field of national defence and security”. This was was carried out in the C++Builder
environment. The decisional method used in the informatic application uses the method of
moments.

În teoria deciziei se folosesc modele deterministe ai căror parametri se
calculează prin analiza statistică a datelor care stau la baza selecţiei. Dacă
factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori normale, determinarea
soluţiei se poate face utilizând metoda momentelor;
Ca şi etapă premergătoare a determinării soluţiei optime trebuie făcută
o analiză a indicatorilor sintetici ai variaţiei. Aceşti indicatori caracterizează
gradul de variaţie luând în considerare toţi termenii seriei şi sunt: abaterea
medie liniară, abaterea medie pătratică, dispersia şi coeficientul de variaţie.
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- abaterea medie pătratică (abaterea standard), σ – se calculează ca o
medie pătratică din abaterile tuturor variantelor seriei de la media lor
aritmetică:
1
∑ ( xi − X ) 2
n i

σ=

(1)

unde X reprezintă media aritmetică
- dispersia, σ 2 - se calculează ca o medie aritmetică simplă sau
ponderată a pătratelor abaterilor termenilor faţă de media lor:
σ2 =

1
( xi − X ) 2
∑
n i

(2)

- Coeficientul de variaţie a lui Pearson, v – se obţine din raportul
abatere medie liniară la nivel mediu sau abatere medie pătratică şi medie şi
poate fi folosit ca test de semnificaţie a reprezentativităţii:
v=

σx
X

(3)

%

Pentru aplicaţia de faţă, dacă coeficientul de variaţie al unui subcriteriu
este sub 2%, nu s-a luat în calcul subcriteriul pentru nici un candidat.

Fig.1 a Descrierea elementelor de risc specifice misiunii
b. Aplicarea, pentru 3 variante, a metodei momentelor

Fiecare factor de risc, în funcţie de gradul de incertitudine al său
produce o modificare de ponderi pentru subcriteriile care le influenţează. În
cazul în care factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori normale se
poate folosi următorul model matematic înglobat în aplicaţia informatică
proiectă.
Dacă se cunosc toate detaliile misiunii, iar aceasta se desfăşoară în
condiţii de certitudine, subcriteriile sunt echiimportante, se poate obţine o
soluţie optimă utilizând metoda momentelor.
Prelucrarea datelor, obţinerea matricei normalizate se face în funcţie de
tipul criteriilor – maxim sau minim – care au fost luate în calcul şi de metoda
optimă ce a fost stabilită. În cazul în care criteriile sunt echiimportante se va
aplica metoda momentelor.
i)
Algoritmul care va rezolva problema decizională este următorul:
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-

se normalizează matricea consecinţelor în funcţie de tipul criteriului
(minim sau maxim);
pentru fiecare linie se calculează momentul linie, cu relaţia (4), după
care se ordonează liniile matricei corespunzătoare normalizate în ordine
crescătoare după valorile momentelor linie;
n

∑ j ⋅ rij
M il =

j=1
n

, (∀)i = 1, m

(4)

∑ rij
j=1

-

pentru fiecare coloană a noii matrice se calculează momentul coloană:
m

M cj

=

∑ i ⋅ rij
i =1
m

, (∀) j = 1, n

(5)

∑ rij
i =1

-

se ordonează coloanele matricei în ordine crescătoare a valorilor
momentelor coloană;
se reia algoritmul până când nu mai sunt posibile noi ordonări. Ultima
ordonare a liniilor reprezintă clasamentul optim al variantelor
decizionale.
ii)
Implementarea algoritmului
Se interoghează tabela Ofiţeri. Pentru toţi ofiţerii care au testele
introduse se construieşte o matrice ce are pe prima coloană numele
candidaţilor, pe prima linie identificatorul subcriteriului, iar ca şi valori
punctajele obţinute de aceştia.
Table_Ofiteri->Active=true;
Table_Subcrit->Active=true;
StG->RowCount=Table_Ofiteri->RecordCount+2; //definesc liniile
matricei
StG->ColCount=1;//iniţial matricea are o singură coloană
//completez liniile coloanei 0 cu numele candidaţilor
Table_Ofiteri->First(); //mă poziţionez pe prima înregistrare în tabela
Ofiţeri
i=1;
while(!Table_Ofiteri->Eof)
{
StG->Cells[0][i]=Table_Ofiteri->FieldByName("Nume")->AsString;
Table_Ofiteri->Next();
i++;
}
//completez coloanele(prima linie) cu identificatorul pentru subcriteriu
Table_Temp->Active=true;
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Table_Subcrit->First();
j=1;
while(!Table_Subcrit->Eof)
{
id_subcrit=Table_Subcrit->FieldByName("SubcriteriuID")-AsInteger;
subcriteriu_tip=Table_Subcrit->FieldByName("Tip_sub")->AsString;
if(Table_Temp->Locate("SubcriteriuID",Variant(id_subcrit),Opts))
{
//iau in considerare numai subcriteriile cu o variaţie mai mare decât 0.02
if(Table_Temp->FieldByName("Variatia")->AsFloat >= 0.02)
{
//am gasit subcriteriul in tabela TEMP
StG->ColCount=StG->ColCount+1;
StG->Cells[j][0]=Table_Subcrit->FieldByName("SubcritID")AsString;
id_ofiter=Table_Temp->FieldByName("OfiterID")->AsInteger;
id_criteriu=Table_Subcrit->FieldByName("CriteriuID")->AsInteger;
j++;}
}
Table_Subcrit->Next();
}
StG->ColCount=StG->ColCount+1; //adaug o coloană pentru
calculul momentului linie
/completez valorile subcriteriilor pentru fiecare ofiteri
//aici trebuie să pun valorile din Temp
Table_Ofiteri->First();
i=1;
while(!Table_Ofiteri->Eof)
{
id_ofiter=Table_Ofiteri->FieldByName("OfiterID")->AsInteger;
loc_values[0]=id_ofiter;
for(j=1;j<StG->ColCount;j++)
{
id_subcrit=StrToInt(StG->Cells[j][0]);
loc_values[1]=id_subcrit;
if(Table_Temp-Locate("OfiterID; SubcriteriuID",
VarArrayOf(loc_values,1), Opts)
StG->Cells[j][i]=Table_Temp->FieldByName("Punctaj")->AsFloat;
else StG->Cells[j][i]=0;
}
Table_Ofiteri->Next();
i++; }
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Normalizarea se face în funcţie de tipul subcriteriului. Se determină
mai întâi minimul sau maximul pe fiecare subcriteriu.
Dacă subcriteriul este de minim, atunci valoarea normalizată se
calculează cu relaţia:
rij =

a j max − a ij

(6)

a j max − a j min

Dacă subcriteriul este de maxim, noua valoare se determină cu relaţia:
rij =

a ij − a j min

(7)

a j max − a j min

//normalizarea
for(i=1;i<StG->ColCount-1;i++)
{
sub_crit=(StG->Cells[i][0].c_str());
Query1->Close();
Query1->SQL->Clear();
Query1->SQL->Add("SELECT
*
FROM
Subcrit
WHERE
SubcriteriuID="+sub_crit);
Query1->Open();
tip=Query1->FieldByName("Tip_sub")->AsString;
//caut maximul si min in coloana
a_min=StrToFloat(StG->Cells[i][1]);
a_max=StrToFloat(StG->Cells[i][1]);
for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++)
{
if (a_min>StG->Cells[i][j]) a_min=StrToFloat(StG->Cells[i][j]);
if (a_max<StG->Cells[i][j]) a_max=StrToFloat(StG->Cells[i][j]);
}
if(tip=="max")
//normalizez cu MAX
for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++)
{
a=StrToFloat(StG->Cells[i][j]);
//ShowMessage(a);
a=double(double(a-a_min)/double(a_max-a_min));
StG->Cells[i][j]=FloatToStr(a);
}
else
for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++)
{
a=StrToFloat(StG->Cells[i][j]);
a=double(double(a_max-a)/double(a_max-a_min));
StG->Cells[i][j]=FloatToStr(a);
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}
}
Calculez momentul linie:
for (i=1;i<nr_lin-1;i++)
{
suma=0;
suma_numar=0;
for (j=1;j<nr_col-1;j++)
{
suma_numar=suma_numar+j*double(StrToFloat(StG->Cells[j][i]));
suma=suma+StrToFloat(StG->Cells[j][i]);
}
mom_l=double(double(suma_numar)/double(suma));
StG->Cells[j][i]=FloatToStr(mom_l);
}
După ordonarea crescătoare în funcţie de momentul linie, calculez
momentul coloană:
for (i=1;i<nr_col-1;i++)
{
suma=0;
suma_numar=0;
for (j=1;j<nr_lin-1;j++)
{
suma_numar=suma_numar+j*(StrToFloat(StG1->Cells[i][j]));
suma=suma+StrToFloat(StG1->Cells[i][j]);
}
mom_c=double(double(suma_numar)/double(suma));
StG1->Cells[i][j]=FloatToStr(mom_c);
}
Se sortează crescător în funcţie de momentul coloană. Algoritmul, după
cum am mai spus, se repetă până când nu se mai produce nici o schimbare
între liniile şi coloanele matricei.
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