Motto:

Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte!
Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor.
Proverbe(6, 6-7)

4
Cognetică socială şi stigmergie în SSDG

După cum s-a arătat în capitolul precedent, cognetica socială introduce abordări multiple, însă,
cu toate similarităţile evidente între aceste abordări, cognetica socială nu oferă un cadru teoretic
unitar şi suficient de detaliat pentru a fi transpus în implementarea unui SSDGA. Spre deosebire,
dar fără a intra în contradicţie cu acestea, conceptul de stigmergie contribuie la identificarea
mecanismelor care stau la baza unui comportament inteligent colectiv. Fără a fi recunoscută în
mod explicit, coordonarea stigmergică în cadrul colaborării interumane este omniprezentă într-o
serie de sisteme sociale care funcţionează stigmergic (v. Parunak, 2005 pentru câteva
exemplificări). Utilizarea pe scară largă a stigmergiei a fost impusă de necesitatea coordonării unor
activităţi dependente de restricţii multiple care, să permită controlul parţial şi local prin interacţiuni
mijlocite de un instrument partajat. În acest fel, indiferent de modificările contextuale, interacţiunile
se vor limita local la capacitatea de procesare cognitivă a decidenţilor, oferind în acelaşi timp
controlul necesar întreţinerii unui rezultat coerent la nivelul sistemului prin intermediul dinamicii de
autoorganizare.
În spiritul ideii de coordonare stigmergică, se reconceptualizează aplicaţia de planificare a
agendei întâlnirii (secţiunea 4.1) astfel încât să permită implementarea mecanismelor de modelare
colaborativă a PDG (secţiunea 4.2). Acestea vor fi formalizate într-un model conceptual de SSDGA
orientat pe optimizarea resurselor cognitive (secţiunea 4.3). Scopul capitolului este de a oferi un
model suficient de detaliat, pentru a permite simularea modelării colective a PDG.
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4.1. Stigmergia în contextul SSDG
Relaţia dintre stigmergie şi domeniul CSCW a fost evidenţiată pentru prima oară de Susi şi
Ziemke (2001) care, prin reinterpretarea rolului instrumental pe care îl joacă SI în contextul
colaborării interumane, au demonstrat existenţa unor similarităţi între diferitele teoretizări din
domeniul CSCW (ex. teoriei activităţilor şi congnetica distribuită). Autorii nu încearcă asimilarea
comportamentului colectiv uman cu cel al insectelor, acolo unde s-a folosit pentru prima oară
termenul de stigmergie, ci caută să evidenţieze mecanismele care stau la baza unui comportament
colectiv inteligent. În temeiul acestei noi perspective asupra SSDG, se va exemplifica rolul
programului de planificare a agendei întâlnirii în coordonarea PDG (secţiunea 4.1.1),
fundamentând totodată aplicabilitatea mecanismelor de coordonare stigmergică în implementarea
SSDGA (secţiunea 4.1.2). Pe baza principiilor de coordonare stigmergică se va detalia modul în
care IC se poate manifesta în contextul unei aplicaţii ipotetice de planificare a agendei întâlnirii
(secţiunea 4.1.3), înglobând funcţionalităţi extinse de reprezentare şi procesare a cunoştinţelor
legate de modelarea PDG (secţiunea 4.1.4). Scopul subcapitolului este de a fundamenta teoretic şi
de a nuanţa conceptele care vor fi utilizate ulterior în dezvoltarea SSDGA.

4.1.1. Rolul instrumentului în coordonarea activităţilor colaborative
În general, colaborarea presupune interdependenţa mutuală a activităţilor decidenţilor, activităţi
care nu sunt legate numai de realizarea sarcinilor ci mai degrabă de coordonarea acestora
(secţiunea 3.3.3). Activităţile de coordonare sunt descrise în domeniul CSCW prin intermediul

efortului de clarificare („articulation work”) - activităţi de partajare, alocare şi integrare a unor
activităţi distribuite (Schmidt, 2002). Aceste activităţi sunt în mod frecvent mijlocite de „instrumente”
(fizice sau digitale) menite

să introducă

un

canal de

comunicare

suplimentar care

complementează, iar de cele mai multe ori substituie, comunicarea directă. În Fig. 4.1, cu linie
punctată este reprezentat canalul suplimentar de comunicare, mijlocit de instrument, creat prin
controlul unui „instrument” asupra căruia decidenţii partajează o interpretare comună privind rolul
acestuia în cadrul comunicării.
Explicitarea activităţilor de coordonare are întotdeuna loc în contextul unui domeniu de interes „a unei colecţii de instrumente1 şi procese, reale sau anticipate, fizice sau sociale, care
interacţionează mutual” (Schimidt, 2002). În spiritul TSA (secţiunea 3.2.2), se consideră că
„domeniul de interes” mijloceşte lucrul colaborativ şi se transformă în urma intervenţiilor utilizatorilor
asupra instrumentelor şi proceselor implicate. Cum aceste procese se manifestă în relaţii multiple
1

Deşi în domeniul CSCW noţiunea de „instrument” implică atât obiecte fizice cât şi instrumente software, în
acest context se au în vedere doar cele din urmă, denumite generic „groupware”.
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Înţelegere comună

Decident

Comunicare
directă

Decident

Control şi reacţie

Instrument

Comunicare
mijlocită de instrument

Fig. 4.1. Explicitarea lucrului colaborativ mijlocit de instrument
(adaptată după Dix, 1996)

(de ex.: între decidenţi, responsabilităţi şi sarcinile de realizat; între activităţile colaborative,
structurile conceptuale, resursele şi parametrii instrumentelor utilizate etc.) vor conduce la existenţa
unor contexte de colaborare foarte diferite (secţiunea 3.1.3).
Pe de altă parte, participarea într-un efort colectiv presupune pe lângă partajarea unor

cunoştinţe comune asupra domeniului de interes şi interpretarea comună a rolului instrumentelor
utilizate în DG-SSDG (v. Dix, 1996 pentru detalii în contextul general al sistemelor colaborative).
Partajarea cunoştinţelor şi experienţei decidenţilor (raportate la: domeniul de interes, contextul de
colaborare, factorii sociali şi culturali) nu poate fi decât în mod ipotetic perfectă. În realitate, gradul
de partajare al acestora va fi unul parţial - o restricţie contextuală, locală şi temporală – care prin
nevoia de explicitare a activităţilor de coordonare conduce la negocierea perspectivelor conflictuale
existente. Fără a submina gradul de autonomie al decidenţilor, fenomenul presupune un anumit
nivel de conştientizare a activităţilor individuale realizate de ceilalţi decidenţi (Schimidt, 2002).
Astfel se observă că fenomenul de conştientizare mutuală este implementat în domeniul CSCW
prin explicitarea/externalizarea continuă a: activităţilor, preocupărilor şi intenţiilor decidenţilor (de
cele mai multe ori implicit, cu scopul de a fi urmărite şi selectate de către ceilalţi participanţi). În
paralel cu aceasta, au loc procese de monitorizare a mediului pentru a identifica acele acţiuni cu
valoare simbolică pentru activităţile colaborative.
În cazul DG-SSDG procesele colaborative nu sunt coordonate numai prin observarea acţiunilor
individuale ci sunt sprijinite de SSDG (Dix, 1996; Schmidt, 2002). După cum s-a menţionat în cap.

3, DG-SSDG sunt caracterizate de interdependenţe multiple care au necesitat dezvoltarea unor
instrumente specializate pentru explicitarea activităţilor colaborative. Prin utilizarea unui protocol
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prestabilit de coordonare, aplicaţia de planificare a agendei întâlnirii este un instrument care reduce
nevoia de explicitare a coordonării PDG, prin:
•

definirea instrucţiunilor de utilizare a unui instrument din suita de programe a SSDG şi

formularea rezultatului dorit în urma contribuţiilor individuale - agenda facilitează, pe de o
parte, comununicarea modului de realizare a contribuţiilor individuale, iar pe de alta,
comunicarea rezultatului dorit;
•

reprezentarea interdependenţelor dintre etapele dezionale, a stării actuale de execuţie a
PDG şi a elementelor necesare derulării unei etape decizionale - agenda reduce nevoia de
coordonare necesară întreţinerii unei percepţii colective asupra structurii PDG;

•

specificarea limitelor temporale de derulare ale fiecărei etape decizionale - agenda permite
sincronizarea activităţilor individuale;

•

reprezentarea structurii PDG - agenda mijloceşte decuplarea activităţilor interdependente,
corespunzătoare fiecărei etape decizionale (secţiunea 3.1.4), diminuând complexitatea
cognitivă şi nevoia de explicitare continuă a structurii PDG.

În acest fel agenda întâlnirii mijloceşte convenţiile de coordonare existente în cadrul GL.
Aceasta implementează practic cele două componente necesare unui instrument de coordonare
(Schmidt, 2002), permiţând:
•

implementarea protocolului de coordonare social alcătuit din setul de proceduri şi convenţii
agreate de GL, şi

•

reprezentarea (externalizarea într-o formă persistentă şi perceptibilă/inteligibilă) a
protocolului de coordonare.

Astfel, instrumentul de reprezentare a PDG (programul de planificare a agendei întâlnirii) este
în aceeaşi măsură un fenomen social şi unul material care, prin modificări şi consultări succesive,
reflectă starea şi evoluţia PDG. În plus, trebuie observat că modelarea PDG trece dincolo de
limitele organizaţiei sau GL direct implicat (secţiunea 4.1.3) prin utilizarea unor cunoştinţe colective
rezultate în urma utilizărilor anterioare ale SSDG.
Analiza caracteristicilor materiale ale contextului colaborativ este reflectată şi în studiile
etnografice din domeniul SSDG (în ultimul timp se observă că aceste studii recurg din ce în ce mai
mult la TA sau teoria cogneticii distribuite) care, pe lângă cadru analitic necesar analizei DGSSDG, au contribuit la evidenţierea rolului de mijlocitor pe care îl are SSDG în coordonarea
activităţilor colaborative. Din păcate, acestea dematerializează şi spiritualizează instrumentul (cum
este cazul TA, secţiunea 3.2.4) sau îl tratează ca pe un mediu de reprezentare şi propagare a unor
informaţii simbolice (în cazul cogneticii distribuite). O primă evaluare a acestor teorii a fost realizată
de Nardi (1996), iar Susi şi Ziemke (2001) introduc pentru prima oară în domeniul CSCW conceptul
de stigmergie cu identificarea implicită a mecanismelor de coordonare (secţiunea 4.2).
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4.1.2. Coordonarea stigmergică a lucrului colaborativ
Conceptul de stigmergie2 a fost pentru prima oară introdus de Grassé (1959) pentru a descrie
o formă de comunicare indirectă, mijlocită de modificări ale mediului. Acesta a fost utilizat pentru a
descrie fenomenele de reglaj ale activităţilor colective („paradoxul de coordonare”) din cadrul
societăţilor de termite: „comportamentul aparent independent şi necoordonat al insectelor
individuale dă naştere unui comportament organizat la nivelul societăţii...” (Grassé, 1959).
Stigmergia explică acest fenomen prin mecanismul de interacţiune indirectă care face legătura
dintre individ şi grup/societate: „fiecare activitate a insectei organizează mediul în aşa fel încât sunt
create structuri stimulative; structuri care la rândul lor pot să dirijeze şi să activeze o acţiune
specifică pentru orice altă insectă din aceeşi specie care intră în contact cu ea” (Theraulaz şi
Bonabeau, 1999). Cu alte cuvinte, colaborarea este coordonată prin intermediul evidenţei lucrului
deja realizat, nedepinzând atât de mult de efortul individual cât de reprezentarea soluţiei curente
care va activa un anumit tip de acţiune ce va transforma structura respectivă şi va activa ulterior
alte acţiuni (o secvenţă de tipul stimuli-răspuns).
Structura soluţiei parţiale este realizată prin înregistrarea în mediul fizic a activităţilor care sunt
utilizate ulterior la organizarea comportamentului colectiv. Modul de înregistrare a activităţilor este
foarte variat, de la utilizarea unor substanţe chimice (de ex., a feromonilor în cazul furnicilor) la
distribuţia spaţială a componentelor ce formează structura soluţiei (de ex., a nisipului în cazul
termitelor). White (1997) face distincţie între stigmergia sematectonică - unde toate interacţiunile
relevante sunt dependente de starea curentă a soluţiei, a scopului colectiv (de ex., în cazul
termitelor, coralilor etc.) şi stigmergia simbolică - unde obiectivul colectiv nu are rol de coordonare
(de ex., la furnici comportamentul individual este influenţat de feromonii depozitaţi şi nu de
cantitatea de hrană adusă în muşuroi). În interpretarea lui Wittgenstein (1953, citat în Christinsen,
2003), distincţia dintre stigmergia simbolică şi cea sematectonică este realizată pe baza modului de

aplicare a stigmergiei; fie ca o consecinţă a experienţei cu mediul real - prin infuzia de semnificaţii
asupra instrumentelor utilizate (în cazul stigmergiei sematectonice), fie ca o consecinţă a
convenţiilor - prin atribuirea de semnificaţii procedurilor utilizate (în cazul stigmergiei simbolice).
Practic, aplicarea stigmergiei se poate realiza atât prin experinţa directă cu instrumentul real, cât şi
prin învăţarea convenţiilor sociale de utilizare şi interpretare a rolului instrumentelor.
În cazul insectelor, structurile stimulative sunt reprezentate sub forma unor informaţii distribuite
care sunt utilizate pentru a prezice sau a recomanda acţiunile ulterioare. Deoarece insectele
estimează eficacitatea globală a acţiunilor pe baza unor informaţii locale, mecanismul decizional
integreză observaţii multiple care influenţează modul de generare a structurilor stimulative. Acesta
sintetizează caracteristicile unui model de învăţare şi de regulă presupune: 1) agregarea (în cazul
furnicilor, feromonii fuzionează şi astfel se intensifică sensibilitatea lor faţă de stimulul respectiv), 2)
2

Din grecescul στιγµα = semn şi εργος = lucru, activitate
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evaporarea (un proces continuu de uitare) şi 3) propagarea informaţiei (dispersia spaţială a
informaţiei, cu concetraţie maximă în locul în care a fost depozitată).
În contextul SSDG, aceste caracteristici se pot identifica cu uşurinţă pe toate palierele de sprijin
ale acestuia (secţiunea 2.2). Cercetările recente (Huber şi Lewis, 2004; Tindale, Kameda şi Hinsz,
2004) au demonstrat că în cadrul DG-SSDG procesele cognitive nu pot fi separate de mediul social
şi material, acestea fiind distribuite între decidenţi şi proprietăţile mediului. Pe de o parte TA (care
pleacă de la principiul unităţii şi inseparabilităţii dintre procesele cognitive şi activităţi, secţiunea

3.2.4) consideră

că activităţile decidenţilor, ce au propria istorie de transformare, vor utiliza

întotdeauna un instrument (program, semn, simbol, limbaj, proceduri, metode, legi, forme ale
organizaţiei etc.) pentru coordonorea proceselor cognitive sau comportamentale. Pe de altă parte,
cognetica distribuită (care reinterpretează rolul instrumentului în contextul proceselor cognitive,
similar cu Hutchins, 1995) demonstrează interdependenţa proceselor existente între decidenţi,
tehnologie şi mediu. Prin externalizarea activă a unor structuri epistemice în mediul digital, cogniţia
devine un proces evolutiv care leagă percepţiile prezente de cele potenţiale şi facilitează
anticiparea, adaptarea şi controlul mediului.
Din punct de vedere aplicativ se poate observa că pe lângă principiile teoretice enumerate
anterior, coordonarea stigmergică implică (Zamfirescu ş.a., 2003; Valckenaers ş.a., 2002):
•

paralelismul de masă a unor procese interdependente;

•

inexistenţa comunicării personalizate care să diferenţieze comunicarea dintre procese;

•

inexistenţa unui control centralizat;

•

disponibilitatea locală a informaţiilor ce fac referire la proprietăţi globale ale sistemului;

•

existenţa unei sarcini specifice care priveşte comportamentul întregului sistem (de obicei
maximizarea unei utilităţi).

Toate aceste caracteristici fac din coordonarea stigmergică un mecanism:
•

scalabil - pentru probleme diverse ce implică un număr variat de procese şi pentru care
sunt necesare ajustări minime;

•

robust şi adaptiv - prin limitarea ciclului de viaţă al informaţiilor (mecanismul de evaporare
şi reîmprospătare) dinamica sistemului devine implicită;

•

simplu - prin externalizarea soluţiei se limitează expunerea proceselor cognitive la
complexitatea şi dinamica mediului.

4.1.3. Inteligenţa colectivă
Fără să dispună de un algoritm centralizat (cunoscut în teoria programării ca arbori minimi de
acoperire), furnicile reuşesc cu ajutorul mecanismelor de coordonare stigmergică să manifeste o IC
capabilă să identifice drumul minim între muşuroi şi sursa de hrană. Întrebarea este dacă această
IC se poate manifesta şi în cadrul DG-SSDG unde, spre deosebire de furnici, agenţii individuali
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sunt cognitivi. Răspunsul nu este unul foarte evident, ambiguitatea acestuia fiind reliefată de
multitudinea cazurilor în care DG-SSDG au fost inferioare celor individuale, sugerate de specialişti
(de ex. v. sinteza realizată de Dennis, Wixom şi Vandenberg, 2001). După cum s-a arătat în cap. 1,
esenţa DG-SSDG constă în amplificarea efectului sinergic al interacţiunilor dintre decidenţi („magia
grupului”, descrisă pe larg în Zamfirescu, 2000). Natura acestor interacţiuni poate fi privită sincronic
(pe parcursul execuţiei PDG) sau/şi diacronic (pe percursul existenţei SSDG la nivel
organizaţional).
Din perspectiva sincronă, DG-SSDG a fost analizată pe larg în literatura de specialitate (Hiltz,
Johnson, şi Turoff, 1991; Nunamaker ş.a., 1991; Gallupe ş.a., 1994), demonstrând potenţialul
SSDG de a amplifica capacităţile definitorii ale IC (de ex.: percepţia, comunicarea, memoria,
reflexia şi învăţarea, deliberarea şi creativitatea etc.; The Co-Intelligence Institute, 2003), prin

eliminarea sau diminuarea problemelor tradiţionale întâlnite în luarea DG3 (descrise pe larg în
Zamfirescu, 2000). Situaţiile în care s-au înregistrat performanţe inferioare sunt însă suficient de
sugestive pentru a evidenţia dificultatea cu care IC se manifestă în DG-SSDG (de ex., analiza
realizată de Fjermestad şi Hiltz, 2001). Acestea ne sugerează în fond o ineficienţă a împărtăşirii
cunoştinţelor de utilizare a SSDG care se limitează la studiile din literatura de specialitate sau la
diseminările unor asociaţii profesionale (de ex., IAF, 2004).
Abordările recente (de ex.: Turoff ş.a., 2002; Rodriguez, 2004) încearcă însă sprijinirea IC prin
introducerea dimensiunii sociale, a grupului de utilizatori ai SSDG, o perspectivă diacronă în care
SSDG este privit ca un instrument de partajare a cunoştinţelor tuturor utilizatorilor implicaţi. Se
argumentează că, produsul sinergic al unor perspective diverse asupra DG-SSDG va stimula noi
alternative de utilizare şi va integra pe cele existente. Astfel, IC va fi premergătoare şi va
supravieţui aceleia a GL, chiar dacă fiecare GL, în parte, este implicat în evoluţia cunoştinţelor de
utilizare a SSDG. Abordarea introduce însă probleme conexe datorate în esenţă diversităţii şi
complexităţii situaţiilor de utilizare (de ex.: fluctuaţia participării decidenţilor, contextul operaţional
de modelare a PrDG sau a tehnicilor de mijlocire prin intermediul calculatorului) ce constrâng

abilitatea de cooperare a unor GL aflate în afara „pereţilor camerei decizionale” şi accentuează
problematica coordonării acestora. Deoarece SSDG actuale nu au nici o proprietate care să
permită modelarea PDG independent de practicile curente, nu sprijină IC prin înglobarea unor
servicii de clasificare a cunoştinţelor decidenţilor şi a PrDG ca şi cum acestea ar fi realizate de
întrega comunitate de utilizatori. Cum participarea activă a tuturor decidenţilor în toate PDG este
practic imposibilă, perspectiva colectivă trebuie să fie prezentă fără a avea referinţe explicite la
preferinţele individuale. Aceasta implică existenţa unui model al PDG prin care abordarea PrDG cu
ajutorul SSDG poate fi comunicată în interiorul şi în afara GL.

3

secvenţialitatea discursului, frica de a contribui, neatenţia şi lipsa concentrării, includerea unor criterii
decizionale inadecvate sau omiterea unor alternative, lipsa informaţiilor, distragerea şi divagarea atenţiei,
compoziţia inadecvată a GL, „spiritul de turmă”, planificarea superficială şi agenda „ascunsă” etc.
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Fig. 4.2. Modelarea colectivă a PDG

Reinterpretarea modelării PDG, din perspectiva IC, presupune ca fiecare decident să poată
formula un model (total sau parţial) al PDG, fără a fi nevoit să colaboreze explict cu ceilalţi
participanţi. Dacă considerăm că spaţiul problemei de modelare a PDG este alcătuit din totalitatea
MIDG descoperite şi construite în timp de utilizatorii SSDG (Fig. 4.2), decidenţii individuali (sau GL)
ar putea formaliza o soluţie (un model al PDG), care să satisfacă restricţiile generale impuse de
problemă, grup şi tehnologie, prin reflectare asupra utilităţii soluţiilor identificate. Spre deosebire de
execuţia PDG care implică procese cognitive de partajare a informaţiilor şi de realizare a
consensului prin utilizarea succesivă a programelor SSDG (de ex.: brainstorming, organizare,
votare etc.), modelarea PDG presupune sprijinirea unor procese metacognitive de construire,
alegere şi control a unor soluţii de modelare ce reflectă experinţa colectivă de utilizare a SSDG
(secţiunea 3.3.3). În acest fel se generează o colecţie de soluţii potenţiale (de alternative pentru
modelarea PDG), fiecare având în compoziţie propriul set şi propria succesiune de MIDG
compozite. Modelul PDG va rezulta astfel în urma unei selecţii a soluţiei care urmează a fi
implementată în cadrul DG-SSDG (de ex. printr-o procedură de votare, v. Zamfirescu, 2003;
Zamfirescu şi Filip, 2001).
Evident că într-un scenariu real acestă procedură devine extrem de dificilă pe măsură ce
complexitatea modelului PDG depăşeşte experienţa şi capacităţile cognitive ale decidentului
individual sau ale GL. Dacă considerăm că programul de planificare a agendei întâlnirii este
instrumentul de modelare a PDG, se poate observa că la ora actuală acesta se limitează la
aspectele de coordonare obiectivă a proceselor cognitive (de. ex., rutinele normale de interacţiune
în care decidenţii urmează instrucţiunile de utilizare incluse în MIDG - secţiunea 3.1.3), iar
corelarea activităţilor este realizată exogen de către facilitator. Conform practicilor de facilitare
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Fig. 4.3. Stigmergia în modelarea colectivă a PDG

actuale nici aplicaţia utilizată în implementarea unui MIDG şi nici instrucţiunile de coordonare nu
sunt discutate sau înţelese de către decidenţi.
IC se fundamentează pe informaţii, opinii şi cunoştinţe care sunt generate, procesate şi
externalizate în mod colectiv. Sprijinirea acesteia necesită extinderea aplicaţiei de planificare a

agendei întâlnirii cu funcţionalităţi de: modelare, reprezentare şi coordonare subiectivă a proceselor
metacognitive (secţiunea 3.4), care să permită introducerea de semnificaţii asupra mecanismelor
de coordonare. De remarcat că, în aceste condiţii nici o componentă a unui MIDG nu este stabilă,
decidenţii reconceptualizând practic modelul PDG utilizat. Se construieşte astfel o subiectivitate
colectivă, unde modelarea PDG devine un produs natural al opiniilor sau comportamentelor
independente ale decidenţilor, într-un mediu de interacţiune descentralizat capabil să coaguleze
aceste opinii şi comportamente. În Fig. 4.3 este ilustrată coordonarea stigmergică a modelării
colective a PDG unde: un decident construieşte şi execută o soluţie de modelare a PDG (3), pe
baza percepţiei colective asupra utilităţii acestei soluţii (2), după cum a rezultat în urma execuţiei
anterioare a modelului PDG (1).
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4.1.4. Harta mentală colectivă a modelelor de interacţiune în PDG
În cognetică, conceptul de hartă mentală (HM) este utilizat pentru a descrie „imaginea
cerebrală” asupra unui domeniu de interes (Chialvo şi Millonas, 1995). Aceaste structuri cerebrale
sunt constrânse de abilităţile cognitive şi senzoriale ale fiecărui decident, conducând la dezvoltarea
unor HM individale, influenţate subiectiv de nevoile, stilul de învăţare şi experienţa particulară a
decidentului. Nici o HM nu este mai adevărată sau mai reală decât oricare alta, însă determină
modul în care decidentul interpretează şi acţionează pe baza acestor informaţii.
După cum s-a menţionat anterior, insectele construiesc reţele de feromoni a căror structură
este, în multe aspecte, similară HM. Unii autori (de ex.: Chialvo şi Millonas, 1995) justifică această
imagine metaforică prin comparaţia directă cu procesele neurale asociate construirii HM din
hipocampus. Diferenţa de fond constă în faptul că HM a insectelor este externalizată şi construită

în mod colectiv. Ea formează astfel un „creier global” sau o hartă mentală colectivă (HMC)
(Heylighen, 2004). HMC gestionează cunoştinţe despre/şi acţiuni într-un spaţiu fizic (cum este
cazul furnicilor) sau conceptual (cum este cazul stigmergiei aplicate în CSCW, denumită de unii
autori, stigmergie cognitivă; Ricci ş.a., 2006). Rolul acesteia este de a facilita comportamentul
spaţial („stă sau pleacă?”, „încotro se merge?”, „care alternativă se va alege?” etc.) şi de a învăţa
strategiile mai performante.
Păstrând perspectiva diacronă asupra utilizării SSDG, putem considera că SSDG este capabil
să reprezinte şi să înregistreze toate MIDG utilizate în timp, de către toate grupurile de utilizatori.
De fapt, o formă rudimentară de stigmergie (cognitivă) este prezentă şi în SSDG actuale, unde
aplicaţia de planificare a agendei întâlnirii are incluse câteva modele predefinite ale PDG. Aceste
modele au fost colectate în urma experinţei de utilizare a SSDG şi urmăresc simplificarea modelării
PDG de către decidenţii/facilitatorii mai puţin experimentaţi. Modelul PDG poate fi conceptualizat ca
şi diferenţa dintre situaţia prezentă (aşa cum este ea percepută de către decidenţi) şi o situaţie
viitoare (dorită de GL). În cazul modelării PDG, aceasta implică identificarea unei secvenţe de
MIDG care vor conduce prin execuţia lor, din starea prezentă, via unor stări intermediare, într-o
stare finală (secţiunea 3.1.4). Existenţa unui scop singular şi bine definit nu este o precondiţie
necesară; important este ca decidenţii să poată distinge între situaţiile mai bune sau mai proaste.
Explorarea acţiunilor posibile, de selecţie a MIDG relevante, este realizată în primul rând mental de
către decidenţi a.î. MIDG pot fi selectate sau respinse înainte de a fi executate. În consecinţă, cu
cât explorarea este mai eficientă, cu atât este mai performant modelul PDG realizat (minimizarea
încercărilor eronate de a descoperi o soluţie de modelare a PDG).
Eficienţa rezolvării problemei la nivel mental depinde de modul în care ea este reprezentată
(Heylighen, 1999a), o reprezentare adecvată putând transforma o problemă dificilă, într-una
banală, sau invers. Cu cât vom avea o HMC mai bună, cu atât problema va putea fi rezolvată mai
eficient. Repezentarea PDG în SSDG actuale este constrânsă de funcţionalităţile oferite de
aplicaţia de planificare a agendei întâlnirii care, nu numai că se îndepărtează fundamental de
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Fig. 4.4. HMC a spaţiului de modelare a PDG

realitatea modelării PDG (secţiunea 3.4) dar, exclude posibilitatea sprijinirii IC între diverse GL.
Intuitv, utilizarea conceptului de HMC pentru reprezentarea PDG ar implica două procese
adiţionale. În primul rând, aceasta se va extinde cu MIDG care transcend cunoştinţele şi experienţa
facilitatorului individual sau a GL direct implicat, iar în al doilea rând, cu o funcţie de selecţie care
să contrabalanseze, printr-o selectivitate mai bună, creşterea opţiunilor de explorare a modelării
PDG.
Astfel, HMC a spaţiului de modelare a PDG, HMC

PDG

, poate fi formalizată printr-un graf

ponderat orientat (Heylighen, 1999a; Zamfirescu ş.a., 2003; Parunak, 2005), care include (Fig.
4.4):
•

setul stărilor posibile în care se poate afla PDG (colecţia de MIDG);

•

setul de acţiuni posibile, ce reprezentă tranziţiile dintre MIDG (arcele dintre MIDG);

•

preferinţa sau criteriul de selecţie pentru un anumit MIDG (ponderile asociate fiecărei
acţiuni de selecţie a unui posibil MIDG).

HMC PDG := ( MIDG, L, P)
unde: MIDG = {midg 1 , midg 2 ,..., midg m } - reprezintă setul de MIDG disponibie (identificate de
utilizatorii SSDG), L = {l x , y } , x, y = 1, m - este setul de legături direcţionate (arce) între noduri,
iar P : L → [ 0,1] - este funcţia de preferinţă, notată cu p x, y , asociată unei legături l x, y ∈ L dintre
nodul midg x şi nodul midg y , pentru orice midg x , midg y ∈ MIDG . Deorece, conceptual, nu
există restricţii de precedenţă între nodurile HMC

PDG

, digraful este considerat puternic conectat.
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Astfel, soluţia de modelare a PDG pentru o PrDG constă în identificarea secvenţei de MIDG
( midg i ,..., midg j ) între starea iniţială a PDG ( midg i ) şi starea finală a acestuia ( midg j ). Pentru
a identifica o soluţie de modelare a PDG e nevoie de o euristică generală, pentru selectarea
secvenţei de MIDG care alcătuiesc modelul PDG. Dacă presupunem că, decidenţii dispun doar de
o percepţie locală a HMC

PDG

, aceast lucru va implica doar posibiliatatea de a evalua tranziţiile

care sunt conectate la starea prezentă (oricare dintre nodurile midg i ,..., midg j conectate la nodul
din care se face selectarea).
Observaţii:
o

Prin aplicarea modelului conceptual descris anterior fiecare decident poate să exploreze

propria HM (MIDG cunoscute din DG-SSDG anterioare) pentru a veni cu o soluţie (parţială sau
totală) de modelare a PDG. Dacă toţi decidenţii ar fi identici, atunci şi HM ar fi identice, fapt ce ar
conduce la soluţii identice (similar cu maniera actuală de modelare a PDG 4). Cum HM sunt
construcţii individuale ce reflectă preferinţe şi experienţe subiective, acestea vor fi parţial diferite, o
caracteristică utilă pentru compensarea cunoştinţelor lacunare de modelare a PDG. Acestă
diferenţiere constituie esenţa ÎC care presupune existenţa unei diversităţi cognitive în cadrul GL
(secţiunea 3.3.1) .
o

Plecând de la ideea că fiecare decident lucrează cu HM distincte, el trebuie să comunice

nu numai soluţiile identificate dar şi părţi relevante ale HM proprii. Cum soluţiile de modelare sunt
relevante doar pentru o anumită reprezentare a PrDG, comunicarea lor ar presupune existenţa
unui mediu care să permită comunicarea unor HM complexe între decidenţi. În acelaşi timp, după
cum observa şi Heylighen (1999a), comunicarea HM ar necesita resurse cognitive extensive din
partea unui decident, pentru a putea memora şi înţelege zeci de HM aşa cum sunt ele dezvoltate
de fiecare decident. Deoarece HM individuală reflectă cunoştinţele acumulate pe parcursul utilizării
unui SSDG, devine improbabil faptul, ca memorarea şi procesarea acestor HM să fie posibilă.
o

Pentru modelarea colaborativă a PDG, HMC a spaţiului PrDG funcţionează precum

memoria pe termen lung a GL, în timp ce spaţiul soluţiei este sinonim cu memoria de lucru a
modelării PDG. HMC diferă fundamental de cunoştinţele de facilitare partajate de un grup de
experţi, care se limitează la memoria individuală a facilitatorilor. De asemenea, cunoştinţele de
modelare a PDG, transmise sub forma materialului tipărit (de ex.: în publicaţii ştiinţifice sau cărţi
dedicate tehnicilor de facilitare şi structurare a PDG etc.), nu sprijină participarea egală a
decidenţilor, datorită unor limitări evidente de natură subiectivă (de ex.: accesibilitatea la scrierea
unei cărţi) sau obiectivă (de ex.: imposibilitatea introducerii referinţelor încrucişate care să cuprindă
comentarii succesive).
o

O HMC nu este doar o înregistrare de evenimente sau o colecţie de idei şi comentarii, ci

este o reprezentare selectivă a elementelor esenţiale modelării PDG (Heylighen, 1999a). Urmele
4

Aici definirea PDG nu este un efort colectiv (ceea ce contravine principiilor de proiectare ale unui SSDGA),
şi care explică, în parte, lipsa de creativitate care a marcat utilizarea SSDG în ultimul timp.
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cu feromoni nu înregistrează toate mişcările furnicilor ci se limitează la informaţii relevante
rezolvării problemei. Se observă că feromonii, prin concentraţia lor, sugerează simultan stări ale
problemei, acţiuni care leagă stările acesteia, precum şi preferinţe pentru o anumită acţiune. În
contextul modelării PDG, selectivitatea elementelor de reprezentare a PDG este legată de

emergenţa creativităţii, care presupune identificarea unei reprezentări optimale din setul de
combinaţii posibile. În IA, această reprezentare se traduce prin identificarea dinamică a celor mai
adecvate metaeuristici de reducere a spaţiului de căutare.

4.2. Mecanisme de dezvoltarea a unei hărţi mentale cognitive
În multe domenii, mecanismele de coordonare stigmergică au fost utilizate ca surse de
inspiraţie pentru implementarea SI complexe adaptabile (în Montgomery, Randall şi Hendtlass,
2005 pentru o sinteză a lor). Aceste mecanisme vor fi descrise în contextul dezvoltării HMC de
modelare a PDG, şi constau în agregarea preferinţelor individuale (secţiunea 4.2.1), amplificarea
preferinţelor pentru MIDG de succes prin mecanismul de reacţie pozitivă şi negativă (secţiunea

4.2.2) şi integrarea unor reţele specializate prin mecanismul de diviziune a muncii (secţiunea
4.2.3). Ca trăsătură generală, se observă simplitatea mecanismelor de coordonare stigmergică,
fapt ce uşurează implementarea lor într-un SSDGA dedicat sprijinirii IC de modelare colectivă a
PDG.

4.2.1. Agregarea preferinţelor
Pentru exemplificarea mecanismului de agregare se recurge la experimentul realizat de
Johnson (1998), care constă în identificarea drumului minim de traversare al unui labirint de către
un SMA. În acest experiment fiecare agent are rolul de a descoperi o secvenţă decizională
capabilă să identifice un drum fezabil prin labirint. Simularea presupunea execuţia unei faze iniţiale,
„de învăţare a labirintului” sau a domeniul problemei, după care se încearcă identificarea soluţiei
optime. În prima fază, agenţii cu ajutorul unor reguli simple de învăţare, explorează aleator
labirintul. La fiecare intersecţie din structura labirintului, agenţii „depozitează” informaţii care să
reflecte preferinţa pentru fiecare conexiune posibilă (funcţia de calcul a preferinţei este codificată
implicit în regula de învăţare a agentului). În faza a doua, agentul alege conexiunea cu preferinţa
maximă, evitându-se în acest fel buclele şi drumurile închise descoperite anterior, în faza de
învăţare. Se poate observa că, datorită comportamentului aleator de explorare, agenţii identifică şi
învaţă funcţii de preferinţă individuale care conduc la soluţii cu performanţe diferite. Johnson a
arătat că, dacă s-ar utiliza media preferinţelor, pentru un număr relativ mare de agenţi, soluţia
colectivă ar fi semnificativ mai bună decât a oricăruia dintre agenţi.
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Acest experiment demonstrează eficacitatea mecanismului de agregare care, indirect, conduce
la o IC a SMA, capabil să găsească soluţia optimă de traversare a labirintului. De asemenea, se
observă că agenţii individuali sunt foarte simpli (implementează reguli de identificare a secvenţei
decizionale) şi utilizează doar informaţii locale (accesibile la fiecare intersecţie a labirintului). Prin
analiza şi interpretarea acestor rezultate, Johnson (1998) a subliniat câteva caracteristici ale
comportamentului IC al SMA; astfel:
•

soluţia colectivă nu este sensibilă la informaţii eronate (de ex., preferinţa agenţilor faţă de o
anumită alternativă); spre deosebire de soluţia colectivă, care este tolerantă la informaţiile
eronate depozitate de agenţi, soluţia unui agent este influenţată decisiv de calitatea
acestor informaţii (analog modelelor bazate pe paralelismul de masă, cum sunt de ex.
reţelele neurale);

•

mecanismul de agregare a preferinţelor este funcţional şi pentru configuraţii diferite ale
domeniului problemei (a labirintului), ceea ce conduce la o independenţă a soluţiei

colective faţă de modelul (domeniul) problemei;
•

diversitatea grupului joacă un rol esenţial în procesele aleatoare; dacă contribuţiile
„extreme” ale unui agent au efecte globale minime, în schimb eliminarea lor este
dezastroasă pentru soluţia colectivă (cu alte cuvinte, limitarea participării pe criterii de
performanţă individuală degradează inevitabil soluţia colectivă);

•

soluţia colectivă este optimă şi stabilă în timp, chiar dacă soluţiile individuale au performaţe
aleatoare.

Revenind la cazul ipotetic din secţiunea anterioară, în care aplicaţia de planificare a agendei
întâlnirii poate înregistra într-o BC toate MIDG descoperite de utilizatorii SSDG, preferinţa colectivă
a n decidenţi, dintr-un nod oarecare midg j ∈ MIDG pentru un midg k , notată cu p j , k , poate fi
c

cuantificată utilizând media preferinţelor individuale din nodul midg j pentru nodul midg k , notată
cu p j , k :

p cj , k =

1 n i
∑ p j ,k
n i =1

(f.4.1)

i

unde: n - este numărul decidenţilor, iar p j , k - este preferinţa individuală, a decidentului i , pentru
nodul midg k din nodul midg j ; i = 1, n , iar midg j , midg k ∈ MIDG .
În Fig. 4.5 este reprenzentată simbolic, prin grosimea arcelor, preferinţa colectivă (cumulată)
pentru o alternativă oarecare de modelare a PDG ( midg i , midg x , midg y , midg j ). Preferinţa
individuală pentru o anumită alternativă se consideră proporţională cu utilitatea percepută (rezultată
în urma evaluării pe o scară de preferinţă) a midg k din nodul midg j din care se face selecţia,
notată cu U j ( midg k ) . Astfel, preferinţa individuală pentru utilizarea unei strategii (de selectare a
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p xc, y
l x, y

Fig. 4.5. Formarea preferinţelor de utilizare a unui MIDG

midg k , dintr-un nod oarecare midg j ∈ MIDG ) va avea o distribuţie relativă faţă de toate
alternativele de modelare ( midg1 ,..., midg m ):

p jk =

U j (midg k )

(f.4.2)

nm

∑U
i =1

j

(midg i )

unde: i - este indexul alternativelor de modelare, iar nm - reprezintă totalitatea alternativelor de
modelare, practic totalitatea MIDG care alcătuiesc HMC.
În Fig. 4.6 este sugerat modul în care preferinţele individuale, asociate arcelor care succed
unui MIDG (de ex. midg j ), sunt formate utilizând formula f.4.2 de normalizare a utilităţilor. De
remarcat că, nu avem nicio restricţie de precedenţă în ceea ce priveşte modelarea PDG, un MIDG
putând fi utilizat succesiv în cadrul modelului.
Observaţii:
o

Formula f.4.2 este susţinută de studiile empirice asupra comportamentului decizional

uman, care au demonstrat că acesta este mai degrabă stohastic decât determinist. Formula
sugerează efectul relativ („legea efectului realativ” - Rachlin, 1976 citat în Helbing, 2004) al
consecinţelor execuţiei unei anumite strategii asupra preferinţei de selectare ulterioară a acesteia.
De remarcat că, preferinţa individuală este rezultatul experienţelor personale (anterioare), ale unui
singur decident, de utilizare a SSDG.
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Fig. 4.6. Distribuţia preferinţelor pentru toate alternativele de modelare ale PDG

o

Mecanismul de agregare a preferinţelor este oarecum similar cu mecanismul de votare

utilizat în DG-SSDG (Zamfirescu, 2000; Filip, 2002). Chiar şi la furnici (secţiunea 4.1.2),
intensitatea feromonilor este echivalentă cu „votul” lor pentru o anumită alternativă de construire a
drumului minim. Similar tehnicilor de votare utilizate în DG-SSDG, abordările mai complexe pot
utiliza o distribuiţie a preferinţelor pentru un set de alternative.
o

Identificarea soluţiei optime cu ajutorul mecanismului de agregare presupune un număr

relativ mare de agenţi (100 în cazul experimentului realizat de Johnson). În contextul modelării
PDG acest lucru este nefezabil, el sugerând practic participarea a 100 de facilitatori care vor oferi
un model ce ar putea fi doar cu ceva mai bun decât unul modelat de un singur facilitator.
o

Mecanismul de agregare a preferinţelor prezintă un prag superior al optimalităţii soluţiei în

raport cu numărul decidenţilor implicaţi (Parunak ş.a., 2005). Motivul pentru care agregarea
preferinţelor are o contribuţie relativ mică la IC a grupului constă în redundanţa procedurii,
deoarece fiecare agent trebuie să-şi construiască propria HM asupra domeniului problemei (faza
de învăţare în experimentul realizat de Johnson) înainte ca activitatea colectivă să poată fi
iniţializată. Cu alte cuvinte explorarea este individuală, doar alegerea este realizată pe baza
preferinţelor colective.
o

Ca unul dintre cele mai răspândite mecanisme decizionale întâlnite în lumea animalelor

(luând forme dintre cele mai variate, de la dansul albinelor la ţipătul gorilelor – v. de ex. Conradt şi
Roper, 2003 care realizează o sinteză a acestor mecanisme), regula majorităţii simple rămâne cea
mai eficientă metodă de agregare (Hastie şi Kameda, 2005) în ceea ce priveşte adaptabilitatea la
dinamica şi caracteristicile contextului decizional.
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4.2.2. Reacţia pozitivă şi negativă
Deşi agregarea preferinţelor din experimentul lui Johnson (1998) pare similară cu agregarea
feromonilor, furnicile sunt guvernate de un mecanism mai complex, ce exclude necesitatea unei
explorări exhaustive a domeniul problemei de fiecare furnică în parte. Este de presupus că, în
contextul în care SSDG ar oferi HMC a tuturor MIDG identificate, datorită numărului mare de MIDG
disponibile, modelarea PDG va avea o complexitate ce depăşeşte experienţa şi limitele cognitive
ale decidentului individual. Mecanismele utilizate de furnici, care se regăsesc dealtfel şi în
descrierea sistemelor autoorganizabile (Bonabeau, Dorigo şi Theraulaz, 1999), se bazează pe
mecanismul de reacţie pozitivă/negativă complementat de selecţia aleatoare a alternativelor de
explorare (secţiunea 3.2.3).
Concentraţia de feromoni care reflectă preferinţa colectivă, prin mecanismului de reacţie
pozitivă (intensificarea feromonilor care conduc către o soluţie mai bună) şi negativă (evaporarea
feromonilor), interacţionează neliniar în urma acţiunilor unui număr relativ mare de furnici. Dacă
reacţia pozitivă promovează schimbările în comportamentul sistemului prin exploatarea unor soluţii
deja cunoscute, reacţia negativă încearcă eliminarea fluctuaţiilor nedorite prin controlul efectului de
avalanşă. De regulă, mecanismul de reacţie negativă acţionează global şi continuu (de ex.
evaporarea feromonilor este continuă şi globală pentru toţi feromonii depozitaţi în mediu), în timp
ce reacţia pozitivă acţionează local şi discret (de ex., agregarea feromonilor are loc numai la nivelul
drumului utilizat de fiecare furnică).
Nefiind o simplă agregare a preferinţelor individuale, mecanismul de reacţie pozitivă/negativă
are rolul de a complementa dezavantajele agregării preferinţelor, care implică o explorare integrală
a spaţiului problemei de fiecare individ în parte. Se poate observa că, în cazul unei reacţii pozitive
prea intense există riscul ca imediat ce o soluţie a fost identificată să se neglijeze căutarea unor
soluţii mai bune. Acest neajuns se ameliorează de obicei, prin introducerea unei componente
aleatoare, de ajustare a sesibilităţii individuale faţă de preferinţa colectivă la selectarea
alternativelor. În mod evident, o sensibilitate mai mică faţă de preferinţa colectivă va conduce către
o explorare mai accentuată a domeniului problemei (de ex.: la Dorigo, Maniezzo şi Colorni, 1996 sensibilitatea este direct proporţională cu preferinţa colectivă pentru o anumită alternativă), în timp
ce o sensibilitate mai mare va conduce la îngheţarea sistemului în minime locale.
În contextul DG-SSDG mecanismul de reacţie pozitivă/negativă este observabil pe diferite
paliere: 1) fie în sesiunile de brainstorming, unde ideile exprimate la început tind să atragă reacţiile
celorlalţi decidenţi, care sunt tentaţi să contribuie cu (contra)argumente ce conduc la detalierea
celor iniţiale sau la apariţia unora noi; 2) fie la nivelul PDG unde mecanismul poate fi cel mai simplu
evidenţiat în cazul metodei Delphi, unde sesiunea iniţială se reia pe fondul rezultatelor anterioare
pentru convergenţa graduală a opiniilor (Zamfirescu şi Filip, 2004). În ceea ce priveşte modelarea
PDG, mecanismul de reacţie pozitivă este mai puţin evident şi este legat în special, de evaluarea
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execuţiei unui MIDG sau a unui PDG. Această evaluare implică de regulă, analiza critică a
consecinţelor execuţei PDG cu scopul de a îmbunătăţi performanţele viitoare (chestionarele de la
sfârşitul DG-SSDG). Nefiind un proces sprijinit de SSDG actuale, această analiză se reflectă în
experienţa facilitatorului care este tentat să utilizeze sau să evite, pentru situaţii similare, un anumit
model al PDG care s-a dovedit de succes sau nu pentru o PrDG.
Revenind la reprezentarea spaţiului problemei de modelare a PDG propusă anterior, fără a
afecta generalitatea formulei f.4.2, funcţia de utilitate U j ( midg k ) poate fi rescrisă sub forma

T ln U j (midg k ) pentru orice valoare pozitivă, subunitară, a parametrului T . Cum U j (midg k )
reflectă utilitatea acţiunii de selecţie, un decident raţional va selecta în mod normal cea mai bună
alternativă sau acţiune - arg max[U j ( midg i )] . În situaţii complexe însă - când alegerea
i

următorului MIDG este dependentă de ceilalţi decidenţi, când informaţiile sunt incomplete sau
incercte, sau nu există posibilitatea evaluării U j ( midg k ) - considerăm că decidentul implicat în
modelarea PDG are capacităţi cognitive limitate (raţionalitate limitată). Astfel, f.4.2 poate fi
generalizată sub forma:
U j ( midg k )

p jk = e

T

m

∑e

U j ( midg i )
T

, unde 0 ≤ T ≤ 1

(f.4.3)

i =1

Această ecuaţie, denumită şi axioma selecţiei lui Luce (Luce, 1959, citat de Marsili, 1998), este
una dintre cele mai utilizate modele decizionale stohastice, în special, datorită corespondenţei sale
cu observaţiile psiho-sociale ale comportamentului decizional uman din diverse domenii de
activitate.
De menţionat că formula f.4.3 reproduce distribuţia nivelurilor de energie din ecuaţia MaxwellBottzmann, în care engergia stării i , E (i ) = − k BU ( midg i ) , poate fi obţinută prin maximizarea
entropiei în condiţiile unei energii medii egale cu k B T , unde k B este constanta lui Boltzmann, iar

T este temperatura. De aceea, parametrul T din formula f.4.3 este uneori denumit „temperatură
socială” (TS), sugerând sensibilitatea comportamentului decizional faţă de variaţiile U j ( midg k ) .
Pentru valori mari ale lui T vom avea decizii de selecţie uniform distribuite (aleatoare), iar pentru

T = 0 vom avea un comportament perfect determinist (selectarea unei singure alternative din cele
disponibile). De asemenea, parametrul T poate cuantifica deopotrivă şi deviaţia de la un
comportament raţional.

Observaţii:
o

Mecanismul de reacţie pozitivă este strâns legat de reflectarea decidentului asupra

rezultatului execuţiei unui MIDG prin evaluarea utilităţii acestuia. Reflectarea presupune analiza
critică a opiniilor, ideilor sau acţiunilor precedente, cu scopul de a îmbunătăţi performanţele
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viitoare. După cum s-a menţionat în secţiunea 3.3.1, reflectarea decidentului (sau a GL) asupra
caracteristicilor şi performanţelor PDG este o caracteristică esenţială a ÎC.
o

Formula f.4.3 nu specifică cauza „raţionalităţii limitate”, ci este descrisă generic cu ajutorul

parametrului T . O altă interpretare a lui T

poate fi aceea a „costurilor de evaluare” a

performanţelor PDG, de dificultatea cu care se poate evalua utilitatea unui MIDG. Astfel,
probabilitatea de selecţie a alternativei celei mai bune este cu atât mai mare cu cât se investeşte
mai mult efort în identificarea utilităţilor.
o

O

alternativă de cuantificare a distribuţiei

preferinţelor,

( midg j ∈ MIDG ), este dată de entropia acestora: E ( p j , k ) = −

dintr-un nod oarecare

nm

∑p
k =1

j ,k

ln( p j ,k ) , unde nm -

reprezintă totalitatea nodurilor midg k ∈ MIDG conectate din nodul midg j . Se observă că,

E ( p j ,k ) este maximă pentru o distribuţie uniformă (când alegerea este practic aleatoare datorită
inexistenţei preferinţelor) şi se diminuează pentru o alegere perfect cunoscută.
o

După fiecare modificare a utilităţilor în urma evaluării, prin normalizare se diminuează

practic, preferinţa pentru arcele neutilizate (neevaluate). Astfel, normalizarea preferinţelor devine
similară cu evaporarea sau reacţia negativă întâlnită în cazul furnicilor (de ex., chiar dacă utilitatea
unui MIDG a fost evaluată pozitiv în faza de experimentare, ea se va diminua indirect odată cu
identificarea unor alternative mai performante şi în acelaşi timp utilizate mai frecvent).

4.2.3. Diviziunea muncii
Ambele mecanisme descrise anterior presupun contribuţii egale din partea decidenţilor la
modelarea PDG. Acest lucru are sens doar, dacă toţi participanţii sunt la fel de competenţi în toate
aspectele modelării PDG. Cum media preferinţelor nu face referinţă la interesul decidentului (la
PrDG pentru care sunt exprimate preferinţele), este necesară filtrarea preferinţelor decidenţilor în
raport cu contextul decizional. Mecanismele de filtrare au fost utilizate preponderent în domeniul
filtrării colaborative care utilizează de regulă, o probabilitate condiţionată pentru funcţia de agregare
(v. de ex. în domeniul căutării informaţiilor personalizate unde, de regulă, probabilitatea
condiţionată este dată de o măsură de proximitate a profilurilor decidenţilor prin corelaţii Pearson,
similarităţi cosin sau media diferenţelor pătratice; Zamfirescu, Staicu şi Luca, 1999; Zamfirescu,
Cândea şi Staicu, 2000, Zamfirescu, 2000b).
În mod formal, diviziunea muncii presupune că HM diferă de la un decident la altul, fiecare
decident având hărţi mentale distincte, HM :=< MIDG , L , P > pentru fiecare decident i , în
i

i

i

i

funcţie de interesul şi contextul în care a utilizat SSDG. În consecinţă, spaţiul problemei de
modelare colectivă a PDG, reprezentat de HMC
fiecărui decident HMC

PDG

PDG

, constă în reuniunea HM individuale ale

= {MIDG, L, P} , unde MIDG = Ui MIDG i şi L = Ui Li . Pentru

modelarea PDG, criteriile de filtrare a preferinţelelor vor fi diferite; ele fac referinţă atât la experienţa
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de utilizarea a SSDG de către membrii GL, cât şi la modul de formalizare a PrDG, în raport cu
starea de execuţie în care se află derularea PDG.
Observaţii:
o

Dacă HM individuale sunt prea diferite, decidenţii vor avea dificultăţi în comunicarea

modelului PDG (datorate percepţiilor diferită asupra utilităţii modelului, utilităţi influenţate de
experinţa proprie de utilizare a SSDG). Acest lucru va intensifica nevoia de coordonare pentru
formarea unui model mental comun asupra PDG (secţiunea 3.3.3). După cum observa Heylighen
(1999a), pentru a preîntâmpina o astfel de problemă HM individuale trebuie să fie „parţial

interconectate”. Cu cât gradul de interconectare este mai mare, cu atât comunicarea între decidenţi
va fi mai simplă. O posibilă abordare a problemei de minimizare a nevoii de coordonare, când HM
sunt suficient de distincte, constă în dezvoltarea unui metalimbaj, care să permită unor HM diferite
să poată fi exprimate în acelaşi limbaj de abstractizare (Heylighen, 1999b). În contextul modelării
PDG, metalimbajul poate consta într-o reţea semantică ierarhică care să permită descrierea unor
alternative diferite de abstractizare a modelului PDG prin gruparea MIDG similare şi reprezentarea
lor prin noduri aflate pe paliere de abstractizare superiore (de ex., conceptele de modul şi proces
introduse în secţiunea 3.1.4 sunt o alternativă de abordare în acest sens). Acest aspect va fi
detaliat pe larg în cap. 5.
o

Mecanismul de diviziune a muncii poate fi asociat fenomenului de specializare, un

fenomen emergent datorat mecanismului de reacţie pozitivă. Decidenţii (facilitatorii) care şi-au
dovedit competenţa în modelarea PDG, pentru o anumită PrDG, tind să fie implicaţi în rezolvarea
altor PrDG similare, fapt ce conduce implicit la creşterea gradului lor de specializare (secţiunea

3.3.2).

4.3. Modelul conceptual al modelării procesului decizional de grup
În acestă secţiune se prezintă modelul conceptual al unui SSDGA ipotetic care, prin utilizarea
mecanismelor de coordonare stigmergică, permite modelarea colectivă a PDG. După detalierea
modului în care decidenţii vor interacţiona cu SSDG pe parcursul modelării PDG (secţiunea 4.3.1),
se introduc specificaţiile modelului (secţiunea 4.3.2) care, în afara mecanismelor de coordonare
stigmergică, implică detalierea informaţiilor necesare şi cuantificarea criteriilor de performanţă
pentru un PDG. Dacă în secţiunea 4.3.1 se va detalia modul de utilizare reală a SSDG,
specificaţiile modelului vor aduce câteva elemente adiţionale, care să permită experimentarea
virtuală a modelării PDG dezvoltată în cap 5. De asemenea, se conceptualizează şi diferite strategii
de modelare a PDG, în funcţe de incertitudinea asociată cu execuţia unui MIDG sau a obiectivelor
DG. Secţiunea se încheie cu o sintetiză, realizată în spiritul sistemelor autoorganizabile, a relaţiilor
dintre componentele modelului propus (secţiunea 4.3.3).
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Reprezentarea
formala a PDG
Generarea PDG

Decidenti
Evaluarea PDG

Ajustarea PDG

Date despre relatiile
dintre MIDG

Fig. 4.7. Modelarea individuală a PDG
(extins din Zamfirescu şi Filip, 2002; Zamfirescu, 2003)

4.3.1. Conceptul şi premizele modelului
Modelarea PDG, coordonată stigmergic (Fig. 4.3, secţiunea 4.1.3), presupune implicarea activă
a decidenţilor în activităţile de modelare (Zamfirescu, Cândea şi Luca, 2001; Zamfirescu şi Filip,
2002). Implicarea se realizează însă, la nivelul unor activităţi conceptuale generale, activităţi care
pot interveni în orice proces de modelare a PDG. În esenţă, aceste activităţi se rezumă la: a)

reprezentarea formală a PDG, b) generarea modelului sau a unor componente ale acestuia, c)
evaluarea modelului generat şi d) ajustarea (reconfigurarea) modelului în funcţie de observaţiile
rezultate în urma evaluării. Din această perspectivă modelarea PDG poate fi considerată un proces
repetitiv, în care decidentul cere SSDGA să sugereze alternativele de modelare ale PDG, pe care
decidentul le evaluează într-un proces continuu de aprofundare. Astfel, se presupune implicit că
decidenţii: a) au intenţia şi capacitatea de a modela PDG; şi b) dispun de un instrument de asistare
a modelării PDG.
În Fig. 4.7 sunt reprezentate, în succesiune logică, cele patru activităţi principale de modelare
colectivă a PDG (Zamfirescu, Cândea şi Luca, 2001; Zamfirescu şi Filip, 2002): formalizarea,
generarea, evaluarea şi ajustarea PDG. În consecinţă, se consideră că decidentul începe
modelarea PDG printr-o reprezentare formală (simbolică) a acestuia. Aceasta presupune
conceptualizarea modelului sub forma TMIDG (de ex. convergenţă, divergenţă, negociere etc.)
şi/sau a componentelor abstracte de tipul modulelor sau proceselor colaborative (secţiunea 3.1).
Reprezentarea lor cu ajutorul instrumentului de modelare a PDG poate fi interpretată de către
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SSDG ca fiind o formă de angajament scăzut din partea decidentului de a modela un PDG cu
caracteristicile generale ale modelului conceptual descris (Weinstein ş.a., 2004). Acestă activitate
va fi detaliată şi exemplificată pe larg în cap. 5.
Odată ce modelul conceptual al PDG a fost formalizat, decidentul poate trece la generarea

modelului, prin detalierea componentelor compozite (de ex.: identificarea MIDG corespunzătoare
TMIDG formalizate anterior, definirea relaţiilor dintre MIDG, dezvoltarea unor eventuale alternative
de modelare etc.) şi configurarea parametrilor asociaţi (de ex.: stabilirea atributelor MIDG utilizate
etc). Modelul astfel generat va reflecta interesul şi experienţa decidentului de abordare a PrDG.
După generarea modelului PDG, modelul rezultat poate fi analizat şi evaluat în raport cu
utilizările anterioare, realizate de alţi decidenţi, ale MIDG compozite sau a modelelor alternative
folosite pentru implementarea unor module sau PDG similare. Criteriile de evaluare pot fi multiple,
iar de cele mai multe ori subiective. Pe lângă performanţa modelului realizat, se poate lua în
considerare atât partajarea unui model mental comun asupra PDG (secţiunea 3.3), cât şi
facilitarea/simplificarea unor utilizări ulterioare ale SSDG.
În fine, ajustarea PDG presupune calibrarea acestuia în funcţie de obiectivele şi intenţiile
decidentului (de ex.: timpul disponibil pentru modelarea şi evaluarea PDG modelat). Ajustarea PDG
poate să conducă şi la definirea unor modele alternative cu performaţe mai apropriate de
obiectivele decidentului. Aceste aspecte vor fi discutate şi exemplificate pe larg în cap. 5.

4.3.2. Specificaţiile modelului experimental
Definirea specificaţiilor modelului experimental presupune detalierea conceptelor teoretice din

secţiunea 4.2, astfel încât să permită simularea modelării PDG. Se descriu astfel: a) posibilităţile de
structurare a PDG, după cum rezultă din analiza utilizării reale a SSDG în mediul organizaţional; b)
modul de reprezentare al PrDG în „feromonii digitali” disponibili la nivelul fiecărui MIDG; c) definirea
utilităţii unui MIDG pentru o PrDG; d) regula de modificare a utilităţii fiecărui MIDG după evaluarea
performanţelor modelului PDG de către decidenţi; e) regula de selectare a MIDG în procesul de
generare a PDG şi f) parametrii de performanţă ai PDG.
Modelul pleacă de la premiza că, decidenţii dispun de colecţia de MIDG identificate şi
experimentate anterior de către utilizatorii SSDG. În funcţie de PrDG abordată (complexitatea şi
modularitatea ei) şi contextul decizional (localizarea în HMC), fiecare decident va avea o anumită
preferinţă, specifică HM individuale, de selectare a MIDG (sau secvenţei de MIDG) care va trebui
inclus(ă) în modelul PDG.
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A. Structura PDG
Aşa cum a fost definit în secţiunea 3.1.3, modelarea PDG implică identificarea succesiunii de
MIDG, care structurează interacţiunile din cadrul DG-SSDG. MIDG sunt orientate pe scop şi sunt
caracterizate de un protocol de interacţiune între decidenţi şi instrumentul asociat. Astfel, structura
unui model al PDG pentru o PrDG este dată de numărul de MIDG implicate, tipul şi succesiunea
acestora.
Pentru simplificare, se consideră că un model al PDG structurat în acest fel nu va reprezenta
alternativele de modelare rezultate din incertitudinea asociată execuţiei unui MIDG (evidenţiată de
existenţa alternativelor de modelare a PDG, secţiunea 3.1.3).
De asemenea, pentru minimizarea exploziei combinatoriale, rezultată din posibilitatea reală de
a avea PDG pentru fiecare combinaţie posibilă de MIDG, probabilitatea de apariţie a unui anumit
MIDG în structura PDG este dedusă din experimentele realizate de Kolfschoten ş.a. (2004b). În
urma analizei a peste 100 DG-SSDG, autorii au sintetizat frecvenţele de apariţie a TMIDG
(secţiunea 3.1.2) în cadrul fiecărei etape care intră în compoziţia unui modul format dintr-o
succesiune de trei etape decizionale (I - la începutul modulului, II - în interiorul acestuia şi III - la
finele modului). Pe baza acestor date, în Tab. 4.1 s-au calculat probabilităţile de aparţie a TMIDG,
pentru fiecare din cele trei etape, având ca bază de referinţă numărul cazurilor investigate de
Kolfschoten ş.a. (2004b). Aceste probabilităţi sunt normalizate cu scopul de a generaliza
probabilitatea de apariţie a unui TMIDG în cadrul fiecăreia din cele trei etape. Totodată, având în
vedere că, de cele mai multe ori, PDG au în compoziţie mai mult de trei etape decizionale, se
consideră că apartenenţa TMIDG, în structura generală a celor trei etape, corespunde unei
distribuţii uniforme. În acest fel, se poate calcula dinamic matricea probabilităţii de apariţie a
TMIDG pentru fiecare etapă a PDG.

Tabelul 4.1. Distribuţia TMIDG în interiorul unui PDG
TMIDG

Probabilitatea de apariţie în
structura PDG

Normalizarea pentru
fiecare etapă decizională

I

II

III

I

II

III

Divergenţă

70%

20%

10%

67%

9%

6%

Convergenţă

10%

45%

45%

10%

20%

27%

Organizare

0%

75%

25%

0%

32%

15%

Evaluare

14%

43%

43%

13%

19%

25%

Negociere

10%

45%

45%

10%

20%

27%
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0 .1
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Evaluare
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3
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0.
06

Convergenta

Divergenta
0.
09

0.
67

Divergenta
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Negociere

Negociere

Negociere

a) Probabilitatea de apariţie a TMIDG în cele trei etape decizionale descrise în Tab. 4.1
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b) Generalizarea probabilităţilor de apariţie a TMIDG pentru un model oarecare al PDG
având complexitatea 5
Fig. 4.8. Mecanismul de generare a structurii PDG
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Se introduce astfel complexitatea problemei (CP) ca fiind numărul de etape decizionale, de
TMIDG, în care poate fi descompus modelul PDG. Ţinând cont de CP, se pot genera diferite
modele de structurare a PrDG care corespund probabilităţii de apariţie a TMIDG în structura
modelului PDG. În Fig. 4.8 este exemplificat modul în care sunt generate probabilităţile de apariţie
a TMIDG pentru o PrDG având o CP formată din 5 etape decizionale. Astfel, pentru fiecare etapă a
unei PrDG având o CP≥ 3, probabilităţile se calculează ca procent al suprapunerii temporale cu
etapele de referinţă ale PrDG de complexitate 3. Dacă

P1 = [0.67,0.1,0.0,0.13,0.1] ,

P2 = [0.09,0.2,0.32,0.19,0.2] şi P3 = [0.06,0.27,0.15,0.26,0.27] sunt vectorii probabilităţilor de
apariţie a unui TMIDG în etapa I, II şi respectiv III, atunci pentru o PrDG de complexitate 5 vectorii
probabilităţilor de apariţie a unui TMIDG în etapa I este 100% P1 , în etapa II este x% P1 + y % P2 ,
unde x% = (1 / 3 − 1 / 5) / 1 / 5 şi x% = ( 2 / 5 − 1 / 3) / 1 / 5 ş.a.m.d. De remarcat că structura PrDG
constă din succesiunea TMIDG care intră în compoziţia unui PDG, şi nu din MIDG specifice care
implementează un anumit TMIDG. Într-o utilizare reală a SSDG, structurarea modelului PDG
corespunde formalizării simbolice a PDG (detaliată în secţiunea precedentă), în contextul de faţă
aceasta fiind pur experimentală.

B. Reprezentarea problemei în structura de feromoni
Prezentând o mare similaritate cu problema identificării drumului minim la furnici, algoritmii de
optimizare inspiraţi din comportamentul insectelor au fost testaţi în special pentru problema comisvoiajorului (Bărbat, Negulescu şi Zamfirescu, 2004; Negulescu, Zamfirescu, Bărbat, 2005). În acest
caz feromonii conţin informaţii care codifică în mod direct soluţia drumului minim identificat. Pentru
anumite categorii de probleme, cum este şi cazul modelării PDG, acest lucru conduce la o explozie
combinatorială a informaţiilor înregistrate în feromoni, situaţie pentru care s-a căutat reprezentarea
codificată a strategiei de construire a soluţiei şi nu o reprezentare directă a acesteia (Gutjahr,
2000). În acest ultim caz, traiectoria prin HMC corespunde soluţiei identificate.
Pentru DG-SSDG, care presupun utilizarea SSDG pentru PrDG diferite, PrDG este codificată
printr-un identificator unic ( ID ) ce reflectă posibilităţile de structurare ale PrDG prin intermediul
TMIDG. Identificatorul PrDG este calculat recursiv în raport cu ultimul MIDG, ID ( midg cp ) , din
structura modelului PDG. Astfel, pentru un model al PDG format din succesiunea de MIDG

midg 1 ,..., midg cp , identificatorul PrDG asociate este calculat utilizând funcţia recursivă:
ID ( midg

k

) = 5[ ID ( midg

k −1

) + 1] + id ( midg

k

)

(f.4.4)

unde: k = 1, cp - reprezintă indicele de succesiune al midg k în modelul PDG; cp ≥ 3 - este
complexitatea problemei; id ( midg k ) = 1,5 - este o funcţie de codificare, aleasă în mod arbitrar, a
TMIDG corespunzător midg k (0 - divergenţă, 1- convergenţă, 2 - organizare, 3 - evaluare şi 4 87
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Fig. 4.9. Reprezentarea structurii PrDG

negociere); iar midg k −1 - este nodul care precede nodul midg k în structura PrDG (de ex., pentru
o PrDG cu structura „divergenţă → convergenţă → organizare”, identificatorul său va fi egal cu

5(5(0 + 1) + 1) + 1) + 2 ). De remarcat că, pentru simplificare, se consideră că modelul PDG nu
prezintă alternative de modelare, acestea fiind codificate implicit în posibilităţile de structurare a
PrDG după cum se va arăta mai jos.

Tabelul 4.2. Moduri de reprezentare a structurii PrDG la nivelul MIDG

Problema

PrDG este codificată printr-un identificator unic

Starea

PrDG este codificată ca diferenţă dintre starea curentă şi cea finală

Substarea

PrDG este codificată ca diferenţă dintre starea curentă şi oricare dintre stările
viitoare posibile

Într-o astfel de reprezentare, informaţiile disponibile la nivelul legăturilor dintre MIDG
(sintetizate în Tab. 4.2 şi exemplificate în Fig. 4.9 pentru cazul ipotetic al unei PrDG de forma
„divergenţă → convergenţă → organizare”, notat prin D→C→O) pot să conţină identificatori pentru:
•

structura completă a problemei - corespunde cu modul tradiţional de utilizare a SSDG,
unde modelul PDG este predefinit de facilitatorul DG-SSDG. În acest caz, se consideră că
facilitatorul are o viziune completă asupra PDG, pentru care va defini o soluţie finală de
modelare ce conţine toate MIDG implicate în succesiunea lor de execuţie. De remarcat că,
identificatorul problemei va fi acelaşi pentru toate conexiunile dintre MIDG utilizate în
modelarea PDG (de ex., în Fig. 4.9 identificatorul rezultat pentru PrDG cu structura
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D→C→O este identic în toate conexiunile dintre nodurile de tipul divergenţă şi cele de
convergenţă, dintre nodurile de tipul convergenţă şi cele de organizare).
•

toate stările problemei în raport cu starea finală - corespunde PrDG cu obiective stabile,
dar care implică un anumit grad de incertitudine în ceea ce priveşte execuţia PDG. În
această situaţie, PDG este remodelat de fiecare dată în funcţie de rezultatele obţinute în
urma execuţiei unui MIDG. La nivelul legăturilor dintre MIDG se va înregistra astfel
identificatorul subproblemei rămase spre rezolvare din starea curentă de execuţie a PDG
(de ex., în Fig. 4.9 sunt ilustrate structurile subproblemei rămase spre rezolvare, asociate
fiecărei legături posibile, pentru care se calculează identificatorul corespunzător).

•

toate stările problemei în raport cu stările viitoare în care se poate afla PDG - corespunde
acelor PDG complexe în care atât rezultatele cât şi obiectivele rămân incerte pe parcursul
execuţiei PDG, aceasta prespunând o dependenţă a obiectivelor PrDG de rezultatele
intermediare şi unde PDG este îndeobşte parţial definit. În acest caz se codifică procesul
de construire a soluţiei de modelare a PDG, codificarea nefiind o reprezentare directă a
modelului (de ex., în Fig. 4.9 fiecărei legături îi sunt asociaţi identificatorii corespunzători
subproblemelor raportate la stările viitoare în care se poate afla PDG).

C. Utilitatea MIDG pentru o anumită problemă
•

Utilitatea unui MIDG poate fi reprezentată simbolic ca o funcţie dependentă de: 1)

tehnologie (prin constrângerile de fezabilitate impuse de succesiunea MIDG); 2) grup (prin
corespondenţa dimensiunii GL cu MIDG, experienţa decidenţilor cu SSDG şi gradul de colaborare
dintre decidenţi); şi 3) problemă (prin reprezentarea stării PrDG). Aceştia sunt factorii clasici de
influenţă asupra performanţelor DG-SSDG evidenţiaţi în cercetările din domeniul SSDG (v.

secţiunea 3.2 şi 3.3). Deoarece ne interesează utilitatea subiectivă ( U GL ) asupra PDG în raport cu
o PrDG (aşa cum este ea percepută de GL), aceasta poate fi formalizată printr-o funcţie liniară
dependentă de: 1) utilitatea obiectivă ( U ) rezultată în urma evaluării performaţelor modelului PDG
utilizat, 2) gradul de utilizare ( GU

GL

) şi 3) gradul de colaborare ( GC

GL

) al decidenţilor la nivelul

fiecărui MIDG implicat în modelarea PDG. Astfel, utilitatea subiectivă colectivă a midg k din nodul

midg j este:
GL
U GL
(midg k ) + λ3GC GL (midg k )
j ( midg k ) = λ1U j ( midg k ) + λ 2 GU

unde: U , GU , GC ≤ 1 , iar

λ1 , λ 2 , λ3 , λ1 + λ 2 + λ 3 = 1

(f.4.5)

- sunt parametrii, cu valori arbitrare, care

reflectă impactul experienţei decidenţilor cu SSDG şi a colaborărilor anterioare dintre decidenţi,
asupra performanţelor PDG (v. secţiunea 3.3). Valorile reale ale parametrilor

λ

sunt nerelavante

pentru obiectivele de natură calitativă ale simulării (v. secţiunea 5.2.1). În experimentele din cap. 5
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aceştia au fost iniţializaţi cu valorile:

λ1 = 0,55 ; λ2 = 0,3 ; şi λ3 = 0,15 .

În mod similar, putem calcula utilitatea subiectivă medie pentru un PDG, format din
succesiunea de MIDG: midg 1 ,..., midg cp , ca fiind media utilităţii tuturor midg k care întră în
compoziţia modelului PDG:
(f.4.6)

cp

U 0GL ( PDG ) = ∑ U kGL−1 (midg k ) cp
k =1

unde: cp - este complexitatea problemei; k = 1, cp - reprezintă indicele de identificare al midg k
GL

în structura PDG; iar U k −1 ( midg k ) - este utilitatea subiectivă a midg k din nodul midg k −1 calculat
cu formula anterioară. De observat că, evaluarea PDG se raportează la poziţionarea decidentului
în HMC de unde se începe modelarea PDG, poziţionare reflectată în formula anterioară prin nodul
abstract midg 0 . În experimentele din cap. 5, midg 0 corespunde unui nod abstract, fără
corespondent real, de unde se presupune că sunt iniţializate toate activităţile de modelare a PDG
(similar nodului sursă utilizat în controlul proceselor de fabricaţie, v. Zamfirescu ş.a., 2003).
•

Pentru calculul mediei de utilizare a unui MIDG ( GU ) presupunem că avem, pentru

fiecare decident, informaţii legate de numărul execuţiilor anterioare a unui midg k ∈ MIDG - notat
cu ne( midg k ) . Astfel, GU al midg k de către un GL format din n decidenţi, notat cu

GU GL (midg k ) , se poate calcula ca medie a numărului execuţiilor acestuia de către fiecare
decident al GL:
n

(f.4.7)

GU GL (midg k ) = ∑ nei (midg k ) n
i =1

i

unde: n - reprezintă numărul decidenţilor care compun GL; iar ne ( midg k ) - este numărul
execuţiilor anterioare al midg k de către decidentul i .
Analog, pentru un PDG având o complexitate cp : midg 1 ,..., midg cp , media de utilizare de
către un GL a tuturor midg k care întră în compoziţia modelului PDG este considerată a fi media
de utilizare a acestora:
cp

GU GL ( PDG ) = ∑ GU GL (midg k ) cp

(f.4.8)

k =1

unde: cp - este complexitatea problemei; k = 1, cp - reprezintă indicele de identificare al midg k
în structura PDG; iar GU
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calculat cu formula f.4.7. De observat că GU este un atribut al MIDG, şi nu al tranziţiei dintre
acestea cum este cazul utilităţilor.
•

În ceea ce priveşte media de colaborare a decidenţilor ( GC ), presupunem că avem

informaţii la nivelul fiecărui

midg k ∈ MIDG legate de numărul colaborărilor anterioare

nci , j (midg k ) între decidentul i şi decidentul j . Astfel, pentru un GL format din n decidenţi,
media colaborărilor anterioare la executarea midg k poate fi calculată cu formula:
n

n

(f.4.9)

GC GL (midg k ) = ∑∑ nc i , j (midg k ) n(n − 1) 2 ,
i =1 j =1

unde: n - este numărul decidenţilor care compun GL; iar nc

i, j

(midg k ) - este numărul

colaborărilor anterioare ale decidenţilor i şi j la executarea midg k .
Similar, la nivelul unui PDG având o complexitate cp : midg 1 ,..., midg cp , media de colaborare
a decidenţilor va fi media de colaborare înregistrată pentru fiecare midg k utilizat în modelarea
PDG:
cp

GC GL ( PDG) = ∑ GC GL (midg k ) cp

(f.4.10)

k =1

unde: cp - este complexitatea problemei; k = 1, cp - reprezintă indicele de identificare al midg k
în structura PDG; iar GC

GL

(midg k ) - este gradul de colaborare mediu al GL la execuţia midg k

calculat cu formula anterioară.
Observaţii:
o

Primul termen al f.4.5 modelează, pentru o anumită PrDG, dependenţele de natură statică

existente între MIDG, acestea reprezentând restricţiile de fezabilitate asupra posibilităţii de a utiliza
unul sau mai multe MIDG, restricţii care reduc spaţiul alternativelor de identificare al următorului
MIDG în funcţie de starea curentă de execuţie a PDG. Aici intră, pe de o parte, compatibilitatea

structurilor de date care trebuie transferate între programele implicate în implementarea a două
MIDG succesive, precum şi corespondenţa dimensiunii GL cu MIDG respectiv (secţiunea 3.1.3). În
mod evident, restricţiile de fezabilitate pot să includă aspecte adiţionale care nu au fost evidenţiate
încă în literatura de specialitate. Cum impunerea acestor restricţii în modelarea PDG a fost deja
implementată în câteva prototipuri experimentale (Kolfschoten ş.a., 2004b), aceasta nu se va
reflecta în specificaţiile modelului propus. Scopul principal al modelului este de a investiga
mecanismele de asistare a proceselor metacognitive de modelare a PDG. De altfel, un mecanism
de propagare a restricţiilor de fezabilitate, restricţii care de altfel reflectă în modelul virtual pe cele
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reale (de instrumentele utilizate în cadrul DG-SSDG), a fost prezentat pe larg în Zamfirescu ş.a.
(2003) şi Zamfirescu, Negulescu şi Bărbat (2005).
o

Deşi f.4.6 este o simplificare a modului în care este interpretată utilitatea unui PDG,

aceasta corespunde evidenţelor empirice (Carley şi Gasser, 1999). De asemenea, ponderea
componentelor respective (utilitatea obiectivă, gradul de utilizare sau experienţa cu sistemul, gradul
de colaborare al decidenţilor) dată de valoarea parametrilor

λ,

corespunde ponderii cu care

fiecare dintre acestea influenţează evaluarea subiectivă a performanţelor PDG.
o

Chiar dacă în practica DG-SSDG, succesul PDG este de obicei evaluat la sfârşitul unui

modul sau la finele PDG prin completarea chestionarelor, se pot implementa mecanisme de
evaluare simple, sau de reacţie implicită, care să permită interogarea decidenţilor asupra
succesului unui MIDG particular. O astfel de aplicaţie este, de exemplu, Opinion Meter din pachetul
de programe SSDG furnizată de Group Systems (2006). Astfel, putem considera că evaluarea unui
MIDG se poate realiza oricând pe parcursul execuţiei PDG.

D. Regula de modificare a utilităţii MIDG
•

În urma evaluării utilităţii unui PDG: midg 1 ,..., midg cp , pentru o PrDG de complexitate cp ,

utilitatea obiectivă a unui midg k din nodul midg j , notată cu U j ( midg k ) , se va modifica după o
regula aditivă, similară agregării preferinţelor:

U j (midg k , t ) = U j (midg k , t − 1) + U j (midg k ) / λ1

(f.4.11)

unde: t - reprezintă componenta temporală din model, acest parametru fiind incrementat cu 1 la
fiecare utilizare succesivă a SSDG; k = 1, cp - reprezintă indicele de identificare al midg k în
structura PDG; U j ( midg k ) - este utilitatea curentă a midg k evaluată din perspectiva nodului

midg j ; U j (midg k , t − 1) - este utilitatea anterioară (la momentul t − 1 ) care se regăseşte pe
arcul care conectează midg j cu midg k ; iar

λ1

este un parametru arbitrar, identic cu cel utilizat în

formula f.4.5.
•

La regula de modificare a utilităţii MIDG, după evaluarea performanţelor unui PDG de către

decidenţi, se adaugă şi mecanismul de evaporare care acţionează global în raport cu numărul de
PrDG în care a fost utilizat SSDG. Astfel, pentru orice midg k ∈ MIDG , utilitatea acestuia din
perspectiva tuturor nodurilor midg j conectate la midg k se va modifica după formula:

U j (midg k , t ) = τU j (midg , t − 1)
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unde: t - reprezintă componenta temporală din model, acest parametru fiind incrementat cu 1 la
fiecare utilizare succesivă a SSDG;

τ

- este un parametru subunitar care modelează viteza de

evaporare a utilităţilor (în mod obişnuit

τ = 0.999 , v.

partea experimentală din cap. 5); iar

U j (midg k , t − 1) - este utilitatea anterioară (la momentul t − 1 ) care se regăseşte pe arcul care
conectează midg j cu midg k .
Observaţii:
o

Combinarea mecanismului de evaporare cu cel de modificare a utilităţilor este cunoscut în

literatura de specialitate sub denumirea de „învăţare a feromonilor” (Parunak ş.a., 2003) . El este
util pentru situaţiile în care performanţa sistemului este dependentă de dinamica unor variabile
contextuale independente (de ex., apariţia şi dispariţia MIDG în spaţiul problemei de modelare a
PDG).

E. Selectarea MIDG
Se consideră că regula de selectare a MIDG corespunde unei distribuţii Boltzmann-Gibbs,
similară mecanismului de reacţie pozitivă utilizat în coordonarea stigmergică (f.4.3, secţiunea

4.2.2). Deoarece se urmăreşte investigarea modului în care este construit modelul PDG, toate
metodele de facilitare descrise în secţiunea 2.6 vor fi analizate în contextul funcţionalităţilor oferite
de aplicarea mecanismelor de coordonare stigmergică la asistarea modelării PDG. În general,
metodele de facilitare pot fi sintetizate în funcţie de iniţiativa şi contribuţia fiecărui decident la
modelarea PDG (Tab. 4.3):

Tabelul 4.3. Participarea decidenţilor în procesul de modelare a PDG

Individual
De un decident

Când modelarea PDG este realizată de un decident, ales în mod
arbitrar, din cadrul GL

De expert

Dacă modelarea PDG este realizată de persoana cea mai
competentă din cadrul GL

Colectiv
Necooperativ

Când fiecare decident propune propria soluţie de modelare a PDG,
dintre care se va alege o singură soluţie

Colaborativ

Când soluţia de modelare a PDG constă în construirea colaborativă
a componentelor modelului
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Din punct de vedere practic, modelarea necooperativă a PDG presupune identificarea unui
număr de soluţii de modelare a PDG, identice cu numărul decidenţilor din cadrul GL (când fiecare
decident ar veni cu propria soluţie de modelare), dintre care se alege soluţia optimă. Soluţia optimă
poate fi aceea care oferă utilitatea maximă sau poate rezulta în urma votului fiecărui decident
pentru selectarea modelului dorit. În acest context, gradul de implicare al GL este general, fiecare
decident încercând să dezvolte un model complet al PDG. O alternativă la acest scenariu este
aceea când pentru modelarea PDG se aleg decidenţii cu HM diferite.

Modelarea colaborativă a PDG presupune colaborarea decidenţilor în timpul procesului de
explorare a spaţiului problemei de modelare. Ca şi în cazul anterior, gradul de implicare poate fi
total – când fiecare decident se implică în modelarea PDG, sau parţial – când decidenţii se implică
în funcţie de experienţa acumulată la dezvoltarea unor componente sau părţi ale modelului. În
această situaţie se întrevăd diferite paliere de integrare a alternativelor de modelare (Tab. 4.4): a)

la nivel de MIDG; b) la nivel de PDG, atunci când se iau în calcul toate MIDG care formează
modelul PDG; sau c) o alternativă intermediară, la nivel de modul, când PDG este reprezentat sub
forma unor agregări de MIDG (secţiunea 3.1.4). Se poate observa că efortul cognitiv de modelare
este invers proporţional cu cel social, necesar comunicării soluţiilor parţiale.

Tabelul 4.4. Paliere de colaborarea în modelarea PDG
Regula de construire a PDG

Efortul cognitiv individual

Efortul social

La nivel global de PDG

Mare

Mic

La nivel de modul

Mediu

Mediu

La nivel de MIDG

Mic

Mare

F. Variabile de performanţă ale PDG
•

Cel mai important factor de cuantificare a performanţelor DG-SSDG este eficacitatea PDG,

descrisă în modelul prezentat prin f.4.5 şi f.4.6.
•

O altă variabilă de performanţă calitativă este gradul de învăţare a modelării PDG

(cunoştinţele şi deprinderilor câştigate prin utilizarea SSDG), care este cuantificat prin calculul

iniţiativei (ca măsură a implicării şi responsabilităţii decidenţilor) şi creativităţii (ca măsură a
originalităţii decidenţilor). Din perspectiva asimilării SSDG la nivel organizaţional, un SSDGA
trebuie să sprijine creşterea capacităţii decidenţilor de a conlucra în viitor şi, în acelaşi timp, să
stimuleze câştigarea unor cunoştinţe şi deprinderi individuale noi.
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•

Autoorganizarea relaţiilor dintre MIDG (a utilităţii asociate legăturilor) implică diminuarea

gradului de libertate datorat emergenţei unor restricţii contextuale privind selectarea unui MIDG.
Pentru o anumită PrDG, gradul de libertate corespunde cu distribuţia preferinţelor pentru
alternativele de modelare, fiind echivalent cu entropia normalizată a lui Shannon (Parunak şi
Brueckner, 2001; Guerin şi Kunkle, 2004). Un decident care selectează următorul MIDG, fără a fi
sprijinit de SSDG, spunem că este total ignorant în raport cu sugestiile pe care le oferă sistemul
(când entropia normalizată este 1). În acest caz, decidentul face practic o selecţie aleatoare,
deoarece preferinţele pentru toate legăturile fezabile sunt egal distribuite. Când decidentul nu are
decât o singură alternativă de alegere, ignoranţa va fi nulă. Cu alte cuvinte, cu cât ignoranţa (sau
libertatea) decidentului este mai mare, cu atât este mai mare complexitatea cognitivă asociată
modelării PDG. În consecinţă, entropia asociată selectării unui MIDG pentru modelarea PDG este o
măsură a complexităţii cognitive de modelare a PDG: De asemenea, putem observa că entropia
este o metrică locală ce poate fi calculată, pentru fiecare decident, în contextul fiecărei activităţi de
selectare a unui MIDG în modelarea PDG.
Astfel, entropia normalizată a lui Shannon asociată selectării următorului midg k ∈ MIDG
este dată de formula:
nm

E ( p j,k ) =

− ∑ p j .k ln( p j. k )
k =1

ln nm

(f.4.13)

, E ∈ [0,1]

unde: p j , k - este preferinţa (sau probabilitatea) de a alege midg k din nodul curent midg j ; iar

nm - reprezintă numărul alternativelor de modelare date de totalitatea nodurilor midg k conectate
la nodul midg j din care se face selecţia.
Pentru un PDG, entropia normalizată a lui Shannon este echivalentă cu media entropiilor de
alegere a fiecărui MIDG ce întră în compoziţia acestuia:
cp

E ( PDG) =

∑E

k

(f.4.14)

k =1

cp

unde: cp - este complexitatea problemei; k = 1, cp - reprezintă indicele de identificare al midg k
not

care intră în structura PDG ( midg 1 ,..., midg cp ), iar E k = E ( p j.k ) - este entropia normalizată a lui
Shannon asociată alegerii midg k din nodul precedent conform formulei f.4.13. De observat că,

E ( PDG) cuantifică în acest fel gradul de ignoranţă al decidentului implicat în modelarea PDG
relativ la preferinţele existente.
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Dacă considerăm că în modelarea PDG sunt implicaţi toţi decidenţii GL , în mod similar putem
cuantifica ignoranţa întregului grup ca fiind media ignoranţei tuturor decidenţilor i care s-au
implicat în modelarea PDG:
n

E GL ( PDG) =

∑ E ( PDG)
i

(f.4.15)

i =1

n
i

unde: n - este numărul decidenţilor care compun GL; iar E ( PDG ) - este entropia normalizată a
lui Shannon asociată modelării PDG de către decidentul i . De remarcat că, soluţiile de modelare a
PDG pot fi diferite de la un decident la altul, în consecinţă şi MIDG utilizate putând fi diferite.
În timp ce relaţiile dintre MIDG se autoorganizează, măsura statistică a ordinii în sistem ar
trebui să crească. Astfel, se introduce entropia spaţială ca o măsură globală care ne arată cât de
exhaustiv a fost explorat spaţiul problemei de modelare a PDG, prin experimentarea sau utilizarea
MIDG existente, pentru o anumită PrDG (Parunak şi Brueckner, 2001; Guerin şi Kunkle, 2004).
Aceasta se calculează prin cuantificarea situaţiilor în care decidenţii au executat un anumit

midg k ∈ MIDG . În acest caz, entropia spaţială se calculează prin înlocuirea p j , k din f.4.13 cu
proporţia tuturor PrDG care au utilizat midg k în modelarea PDG, iar nm este numărul total de
MIDG utilizabile în modelarea PrDG.
•

Aşa cum s-a arătat în secţiunea 3.3.2, diferenţierea cunoştinţelor decidenţilor este o

caracteristică a gradului lor de specializare în raport cu modelarea PDG pentru o anumită PrDG.

Gradul de specializare al unui decident ( GS ) este dat de numărul PrDG în care a fost implicat
decidentul i , raportat la numărul total de PrDG ( np ) care au fost rezolvate cu SSDG. În mod
similar se poate calcula gradul mediu de specializare al GL ( GS

GL

) şi gradul mediu de specializare

U

al tuturor utilizatorilor SSDG ( GS ):
n

GS i =

i

np
; GS GL =
np

∑ GS
i =1

n

nu

i

; GS U =

∑ GS

i

i =1

(f.4.16)

nu

i

unde: np - este numărul PrDG în care a fost implicat decidentul i ; np - este numărul total de
PrDG care au fost rezolvate cu SSDG; n - este numărul decidenţilor care formează GL; iar nu reprezintă totalitatea utilizatorilor care au folosit SSDG.
Observaţii:
o

Pentru simplificare, eficienţa PDG - care este un parametru de performanţă întâlnit mai

ales în cercetările experimentale din domeniul SSDG - nu va fi supus analizei, el fiind utilizat cu
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precădere în contextul studiilor comparative dintre DG-SSDG şi cele tradiţionale. În abordarea
propusă, eficienţa PDG este irelevantă deoarece, după cum s-a menţionat în secţiunea 3.1.3,
fiecare MIDG are asociat un timp optim (prestabilit) de execuţie care se reflectă implicit în utilitatea
PDG. Cu cât utilitatea PDG este mai mare, cu atât timpul asociat cu utilizarea şi gestiunea
proceselor cognitive în cadrul GL este mai mic. Din această cauză, nu se va ţine seama de timpul
asociat execuţiei PDG, ci mai degrabă de timpul asociat gestiunii conflictelor metacognitive care
intervin în modelarea PDG. Deoarece funcţia de utilitate reflectă şi gradul de corespondenţă între
ieşirile şi intrările unui MIDG (a structurilor de date), putem considera că la timpul de execuţie
asociat unui MIDG se adaugă şi timpul necesar modificării structurilor de date atunci când este
realizată tranziţia între două MIDG (timpul alocat facilitatorului pentru a sintetiza şi transfera
rezultatele obţinute între două sesiuni consecutive).
o

În ceea ce priveşte satisfacţia decidenţilor, se consideră că aceasta este corelată cu

complexitatea cognitivă asociată modelării PDG. Din punct de vedere cognitiv, satisfacţia este
reflectată de obicei prin prisma indicatorilor de integrare şi control care implică competenţă
(Heylighen, 2002): 1) materială (disponibilitatea MIDG necesare sau a oportunităţilor de modelare a
PDG), 2) cognitivă (existenţa MIDG este insuficientă, deci trebuie să existe şi capacitatea de a le
căuta, identifica şi utiliza în mod eficace; cu excepţia cazurilor foarte simple, acest aspect
corespunde deprinderilor de modelare a PDG, cum ar fi experienţa, inteligenţa şi creativitatea) şi 3)

subiectivă (existenţa MIDG şi abiliatea de a le utiliza sunt insuficiente în sine, deci trebuie să existe
şi încrederea în propria capacitate de a modela PDG, în caz contrar, decidentul nefiind motivat să
se angajeze în modelarea PDG). Se poate observa că, atât competenţa cognitivă cât şi cea
subiectivă depind de capacitatea SSDG de a minimiza complexitatea cognitivă de modelare a
PDG. Competenţa materială este implicită prin asumarea modelului descris în secţiunea 4.1.3.

4.3.3. Sinteza modelului
După cum s-a menţionat în secţiunile precedente, componentele de bază ale unui sistem
stigmergic sunt populaţia de agenţi şi mediu partajat cu care aceştia interacţionează. În contextul
DG-SSDG, agenţii sunt decidenţii implicaţi în modelarea PDG, iar mediul este reprezentat de
instrumentul de planificare al agendei întâlnirii:
 Mediul este instrumentul care permite înregistrarea strategiilor de modelare a PDG
(secţiunea 4.3.2.d), acesta având următoarele caracteristici generale:
•

Topologia - dată de: 1) HMC a modelării PDG (secţiunea 4.1.4); 2) un graf care conţine
informaţii corelate între decidenţi şi MIDG, legăturile dintre MIDG indicând preferinţe
ale decidenţilor în raport cu o PrDG specifică (secţiunea 4.3.2.b).
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•

Stările - sunt date de utilitatea MIDG, GU şi GC între decidenţi, pentru o PrDG
specifică, o tuplă de forma <U, PrDG, GU, GC>.

•

Dinamica - este dată de întreţinerea utilităţii MIDG, a GU şi GC. La acestea se poate
adauga apariţia sau dispariţia unor MIDG în funcţie de utilizarea SSDG.

 Agenţii sunt decidenţii implicaţi în modelarea PDG, decidenţi care:
•

analizează utilitatea unui MIDG în funcţie de contextul PrDG,

•

aleg MIDG considerat optim,

•

execută un PDG sau o succesiune de MIDG,

•

evaluează eficacitatea PDG .

 Comportamentul emergent al modelării PDG constă în identificarea MIDG care conduc la
maximizarea performanţelor PDG.

4.4. Concluzii
După cum s-a amintit în capitolul precedent, cognetica socială introduce abordări multiple însă,
cu toate similarităţile evidente între aceste abordări, nu oferă un cadru teoretic unitar şi suficient de
detaliat care să poată fi utilizat în implementarea unui SSDGA.
În spiritul caracteristicilor unui SSDGA (secţiunea 3.4), capitolul a introdus elementele
arhitecturale care pot sta la baza proiectării unui SSDGA. Se introduce conceptul de stigmergie
care, complementează abordările provenite din cognetica socială şi contribuie la identificarea
mecanismelor care stau la baza unui comportament colectiv inteligent. În acest context se
reconceptualizează aplicaţia de planificare a agendei întâlnirii (secţiunea 4.1.3) ca, pe baza
principiilor de coordonare stigmergică, să permită implementarea mecanismelor de modelare
colaborativă a PDG (secţiunea 4.2).
Astfel, s-a prezentat şi s-a argumentat un model organic al activităţilor de modelare
colaborativă sau co-modelare a PDG (secţiunea 4.3). Deşi perspectiva colectivă asupra DG-SSDG
se poate regăsi sub forme abstracte şi în câteva lucrări mai recente (de ex.: Turoff ş.a., 2002;
Rodriguez, 2004), în ceea ce priveşte modelarea PDG, după cunoştinţele autorului, conceptele
introduse în acest capitol constituie prima încercare de teoretizare a elementelor constitutive în
baza cărora se poate construi un sistem de sprijinire a procesului de facilitare colaborativ. Acestea
se bazează pe aplicarea mecanismelor de coordonare stigmergică care au fost experimentate de
autor în diferite contexte de aplicabilitate (fie din perspectiva ingineriei unor sisteme complexe cum
este cazul controlului proceselor de fabricaţie – Zamfirescu ş.a., 2003; Hadeli ş.a. 2004; Hadeli ş.a.
2005; Zamfirescu, Negulescu şi Bărbat 2005 - fie din perspectiva algoritmilor de optimizare pentru
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problema comis-voiajorului – Bărbat, Negulescu şi Zamfirescu 2005; Negulescu, Zamfirescu şi
Bărbat, 2005).
Din punct de vedere conceptual, modelul corespunde metodei de facilitare dinamică a GL, care
încearcă „descătuşarea energiei GL fără a-l constrânge într-un fel sau altul” (Atlee, 2000). Spre
deosebire de tehnicile clasice de facilitare, facilitarea dinamică nu predefineşte structura PDG ci, se
concentrează asupra procesului creativ de elaborare a alternativelor de derulare a PDG. În acest
fel, facilitarea dinamică conduce adesea la un PDG neliniar, ceea ce poate fi descurajant pentru
decidenţii obişnuiţi cu agende de lucru sau alte forme de „evidenţe solide”. Frecvent, rezultatele
facilitării dinamice sunt mai satisfăcătoare, datorită gradului mai ridicat de implicare în derularea
PDG (Atlee, 2000). Există însă şi câteva precondiţii pentru aplicarea conceptului de facilitare
dinamică: 1) ca toţi participanţii să fie cu adevărat interesaţi de soluţionarea problemei, 2) GL să fie
consistent în timp, şi 3) să fie suficient timp disponibil pentru luarea DG.

Sinteza contribuţiilor originale din acest capitol:
•

Evidenţierea şi exemplificarea rolului aplicaţiei de planificare a agendei întâlnirii la
coordonarea proceselor metacognitive în DG-SSDG.

•

Extinderea aplicaţiei de planificare a agendei întâlnirii cu funcţionalităţi de modelare,
reprezentare şi coordonare stigmergică a proceselor metacognitive de modelare a PDG.

•

Modelul conceptual socio-tehnic al unui SSDGA menit să sprijine procesele cognitive de
modelare a PDG.
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