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Glosar
Cercetarea activă este o metodă de cercetare comparativă şi participativă, asupra condiţiilor şi
efectelor unor forme diverse de interacţiuni sociale, cu scopul de a îmbunătăţi strategiile,
deprinderile şi cunoştinţele despre mediul în care acestea sunt practicate. Conform acestei
metode de investigare ştiinţifică, cunoştinţele sunt întotdeauna acumulate prin acţiune şi pentru
acţiune.
Cercetare exploratorie este o metodă de investigaţie ştiinţifică realizată în condiţiile de incertitudine
în ceea ce priveşte problema analizată (datorită operaţiilor de calcul implicate, scopurilor şi
rezultatelor). Ea precede de regulă cu o analiză la scară largă şi ajută la identificarea
alternativelor de proiectare, a metodelor de colectare a datelor şi a parametrilor de
performanţă.
Cognetica a fost folosit în sensul clasic de domeniu de cercetare interdisciplinar preocupat cu
studiul minţii sau al inteligenţei.
Cogniţia este utilizată în sensul general de procesarea mentală a informaţiilor; pe lângă aspectele
evidende precum gândirea abstractă ea include şi pe cele de natură psiohologică (emoţii,
dorinţe etc.).
Decizia unei persoane (sau a unui grup de persoane) este produsul final al unui proces mental
specific, denumit proces decizional sau luarea deciziei (PDG); în consecinţă decizia este un
concept subiectiv, un obiect mental care poate fi o opinie, o regulă sau o sarcină destinată
execuţiei.
Externalizarea înseamnă a pune ceva dincolo de graniţele de origine, o funcţie specifică
decidentului în afara corpului acestuia. În contextul co-modelării PDG, ea a fost utilizată pentru
a ilustra externalizarea funcţiilor cognitive de modelare a PDG, care aparţin creierului, într-o
reprezentare simbolică (intuitivă) în cadrul aplicaţiei de co-modelare a PDG.
Hartă cognitivă este un mod de structurare şi înregistrare mentală a cunoştinţelor pentru a permite
„ochilor minţii” să reducă complexitatea cognitivă prin regăsirea şi învăţarea cunoştinţelor. În
contextul lucrării ea este utilzată metaforic pentru memorarea şi utilizarea cunoştinţelor
necesare modelării PDG .
Memoria tranzactivă este o teorie dezvoltată de Daniel M. Wegner (2006), care pleacă de la
premiza că persoanele pot servi drept dispozitive de memorare externe. Membrii GL pot să
beneficieze de cunoştinţele celorlalţi participanţi dacă sunt capabili să identifice cine ce ştie.
Cercetările de laborator şi studiile de caz au demonstrat influenţa memoriei tranzactive asupra
performanţelor DG.
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Contribuţii la realizarea sistemelor antropocentrice de asistare a deciziilor de grup
MIDG (thinkLets) sunt “unităţi elementare de capital intelectual necesare realizării unui model de
colaborare repetabil”. MIDG nu constituie în sine un PDG complet, acesta presupunând
(re)utilizarea unui număr de MIDG ca elemente constructive pentru implementarea unui model
al PDG (Briggs, Vreede şi Nunamaker, 2003).
Modelul conceptual este o construcţie teoretică de reprezentare a unor procese sociale având un
set de variabile şi relaţii cantitative între acestea. Modelul mental este construit pentru a
permite analiza acestor procese într-un cadru idealizat în care sunt făcute presupuneri (care
sunt cunoscute a fi false în anumite detalii) pentru a simplifica modelul şi a permite identificarea
unor soluţii acceptabile.
Modelul mental este o explicaţie personală pentru modul în care ceva funcţionează în realitate, o
reprezentare simbolică a realităţii externe care se presupune că joacă un rol esenţial în
cogniţie.
Procesul decizional (al unui decident individual sau colectiv) este un proces cognitiv, raţional sau
nu, de selectare a cursului de acţiuni dintr-un set de alternative. Fiecare proces decizional
produce o decizie, o alegere finală care poate fi o acţiune sau o opinie. Ea începe când se
conştientizează că trebuie făcut ceva (identificarea unei probleme, PrDG) dar nu se ştie ce
anume.
Problema (PrDG) se referă la o situaţie nerezolvată sau nedorită care necesită identificarea unei
soluţii sau a unui răspuns. Soluţionarea ei este un proces cognitv care intervine atunci când nu
se ştie cum trebuie acţionat având în vedere stare curentă şi pe cea dorită.
Simularea socială este o metodă de cercetare exploratorie care presupune modelarea şi simularea
cu ajutorul calculatorului a sistemelor/fenomenelor sociale (ESSA, 2006).
Sistem stigmergic este un SI care utilizează stigmergia sau alte forme computaţionale inspirate din
natură pentru a implementa cu costuri reduse sisteme de management a cunoştinţelor
(Stigmergic Systems, 2003).
Sistem informatic a fost utilizat în sensul general de sistem alcătuit din utilizatori, TIC şi metode de
colectare, procesare şi transmitere a informaţiilor.
Sistem suport pentru decizii este utilizat în sensul general de SI destinat sprijinirii activităţilor de
luare a deciziei.
Stigmergia este o metodă de comunicare în care componentele sistemului comunică prin modifcări
locale ale mediului accesibil. Iniţial stigmergia a fost observată la insecte, însă nu se limitează
la insectele sociale sau la sistemele fizice. Pe Internet sunt o mulţime de fenomene emergente
care iau naştere din intercaţiunea indirectă a utilizatorilor prin modificări locale ale unui mediu
colaborativ partajat (Wikipedia, 2006).

xi

Studiu longitudinal este o metodă de cercetare care implică observarea unor trăsături sau
fenomene pe o perioadă lungă de timp. În domeniul SSDG studiile longitudinale sunt realizate
pentru analiza asimilării TI într-o organizaţie, comunitate, societate sau cultură.
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