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1.INFORMATIZAREA PROCESELOR ECONOMICE CERINłĂ A MANAGEMENTULUI
MODERN 

 

 LOCUL ŞI ROLUL SISTEMULUI INFORMAłIONAL ÎN CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR 
ECONOMICE 

În condiŃiile societăŃii informatizate conducerea unei organizaŃii trebuie să dispună de 

informaŃii în timp real, atât din interior, cât şi din exteriorul său. Sarcina de colectare, prelucrare, 

stocare şi furnizare ale informaŃiilor şi cunoştinŃelor revine sistemului informaŃional al organizaŃiei. 

EvoluŃia culminantă a tehnologiei informaŃionale din ultima perioadă de timp a creat o 

egalitate, în planul practicii, între noŃiunile de sistem informaŃional şi sistem informatic. Cu toate 

acestea teoretic se poate face distincŃie. 

 

Prin sistem informaŃional înŃelegem ansamblul de resurse materiale şi financiare care 

utilizează tehnologiile informaŃionale pentru a culege, prelucra, stoca, regăsi, transmite şi 

vizualiza informaŃiile utilizate în procesele ce au loc în perimetrul unei întreprinderi. 

 

Pe de altă parte, în literatura de specialitate informatică, şi mai ales economică, nu s-a 

ajuns în Ńara noastră la un consens, purtându-se încă discuŃii dacă sistemul utilizat pentru a oferi 

informaŃiile necesare celor vizaŃi să se numească sistem informaŃional sau sistem informatic. 

Dacă studiem literatura anglo – americană, întâlnim termenii de information system, ceea ce 

înseamnă sistem informaŃional şi computer based information system, adică ceea ce noi 

considerăm sistem informatic. 

După cum se arată într-o recentă lucrare recentă autohtonă, lucrurile stau în felul următor: 

datorită nivelului tehnologic la care s-a ajuns în aceste Ńări, toŃi autorii după ce fac delimitarea 

menŃionată, folosesc termenul de information system, motivând gradul ridicat de automatizare 

a activităŃilor implicate în culegerea, prelucrarea şi diseminarea informaŃiilor. Acest mod de 

abordare este normal dacă Ńinem cont că în Ńările dezvoltate s-a trecut de o bună bucată de 

vreme la abordarea sistemelor în contextul fenomenelor de globalizare, existând preocupări 

legate de reŃele metropolitane, naŃionale şi internaŃionale. 

Trebuie să Ńinem seama de faptul că în Ńara noastră informatizarea nu a atins nivelul 

Ńărilor dezvoltate, partea de prelucrare umană continuă să aibă o pondere importantă şi, deci, nu 

ne aflăm în aceeaşi situaŃie. Pe parcursul acestei lucrări, însă, ne vom referi la sistemele 



 2

informaŃionale bazate pe mijloacele automatizate de prelucrare a datelor. 

Pentru înŃelegerea sistemelor informaŃionale este necesar să amintim şi alte caracteristici 

importante ale acestora. Astfel, un sistem există şi funcŃionează într-un mediu ce conŃine alte 

sisteme. Dacă un sistem constituie una dintre componentele unui sistem mai mare, atunci 

reprezintă un subsistem, iar sistemul mai mare este mediul lui. Întreprinderile sunt sistemele 

organizaŃionale în care resursele (intrări) sunt transformate prin diferite procese specifice 

(prelucrări) în bunuri şi servicii (ieşiri) (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşadar, putem considera ansamblul activităŃilor din cadrul unei întreprinderi ca fiind 

rezultatul acŃiunii conjugate a trei subsisteme (pe care pentru simplificare le vom numi sisteme, 

interschimbabilitatea noŃiunilor fiind admisă): 

� sistemul de conducere (de management sau decizional), ce are rolul de a conduce 

activităŃile ce se desfăşoară în cadrul întreprinderii pentru realizarea obiectivelor stabilite, 

constituind regulatorul întregului sistem; 

� sistemul operaŃional (condus sau de execuŃie), ce are menirea de a executa operaŃiunile 

din cadrul activităŃii declanşate ca urmare a unei decizii, folosind resursele stabilite 

conform obiectivelor; 

� sistemul informaŃional (de legătură), ce asigură legătura în ambele sensuri între cele două 

sisteme. 

Fig. 1 Sistemul organizaŃional 
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Relatia existenta intre sistemul informational si sistemul decizional, precum si legatura stabilita 
intre sistemul informational si sistemul condus este scos in evidenta de abordarea sistemica 
 

 

Sistemul informaŃional oferă elemente pentru cunoaşterea modului de desfăşurare a 

fenomenelor şi proceselor de natură economică şi socială dintr-o organizaŃie. Atunci când apare 

o problemă care trebuie rezolvată, în domeniul producŃiei, al vânzărilor, al personalului, sistemul 

informaŃional ajută la evaluarea situaŃiei existente, la depistarea cauzelor care o provoacă. El 

reprezintă un sprijin pentru managerii de la orice nivel ierarhic şi asigură o intervenŃie operativă şi 

competentă în organizarea şi dirijarea activităŃilor, o exercitare corespunzătoare a controlului 

aplicării deciziilor luate. 

Informatiile de programare, planificare si previziune au un caracter relativ sintetic, dar sunt 
obtinute de cele mai multe ori pe baza calculelor analitice 

 
 

Un sistem informaŃional modern trebuie să asigure: 

� informarea la toate nivelele; 

� operativitatea informării;  

� selectarea informaŃiilor; 

� adaptabilitatea la modificări (modificarea cererilor de informaŃii, modificarea datelor de 

intrare, modificarea structurii organizatorice, modificarea metodelor de prelucrare a 

datelor); 

� precizia şi exactitatea informaŃiilor. 

COMPONENTELE ŞI RESURSELE SISTEMULUI INFORMATIC 

Schematic, prin prisma activităŃilor, un sistem informatic poate fi reprezentat prin triada: 

intrări – prelucrări – ieşiri (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din reprezentarea grafică se observă componentele de bază ale oricărui sistem 
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▪ hardware 
▪ software 
▪ resurse 
umane 
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▪ informaŃii 
▪ operaŃiuni

Ieşiri 
▪ lista/raport 
▪ grafice 
▪ indicatori 

▪ alte ieşiri 

Control 
▪ analize 
▪ decizii 

Feed - back 

Fig. 2 Structura unui sistem 

informatic 
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informatic, şi anume: resursele umane, resursele hardware, resursele software, resursele de 

date şi resursele de reŃele. 

Resursele hardware cuprind totalitatea mijloacelor tehnice de culegere, transmitere, 

stocare şi prelucrare a datelor. 

Resursele software includ totalitatea programelor pentru funcŃionarea sistemului 

informatic, în concordanŃă cu funcŃiunile şi obiectivele ce i-au fost stabilite. Se au în vedere atât 

programele de bază (SOFTWARE-ul de sistem), cât şi programele aplicative (SOFTWARE-ul 

aplicativ). 

Resursele umane reprezintă toate categoriile de utilizatori care au acces la baza de date 

în diverse faze ale ciclului de viaŃă al acesteia.  

CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE 

Este evident că într-o organizaŃie, şi în general în organizaŃiile mari, funcŃionează în 

paralel şi în interdependenŃa mai multe subsisteme informaŃionale în funcŃie de activităŃile ce se 

desfăşoară în întreprindere, de angajaŃii care participă la aceste activităŃi, de compartimentele 

funcŃionale implicate. 

Din cauza interdependenŃei acestor subsisteme, este dificil ca ele să fie delimitate, 

mărimea şi structura lor fiind diferite de la întreprindere la întreprindere. MulŃi autori au încercat 

totuşi să stabilească diverse tipuri de sisteme informaŃionale însă părerile acestora diferă. 

James A. Senn a făcut o astfel de determinare în lucrarea sa Informating Sistems în 

Management şi a stabilit că există patru tipuri de sisteme informaŃionale:  

1 Sistemul de procesare a tranzacŃiilor care presupune prelucrarea datelor 
referitoare la tranzacŃii. OperaŃiile la care sunt supuse aceste date sunt înregistrarea, 

clasificarea, sortarea, calculaŃia, totalizarea, stocarea şi listarea rezultatelor; 

2. Sistemul informaŃional pentru management (sistemul rapoartelor manageriale) 

furnizează informaŃii pentru fundamentarea deciziei unde informaŃiile necesare pot fi identificate 

în avans. Deciziile fundamentate prin acest sistem se repetă frecvent; 

3.  Sistemul de fundamentare a deciziei (sistemul suport) care asistă managerii în 

luarea unor decizii unice şi nerepetabile care sunt relativ nestructurate. O parte a procesului 

decizional este să se determine care factori sunt luaŃi în considerare şi ce informaŃie este 

necesară; 

4. Sistemul informaŃional al de birou (office sistem) care combină procesarea 

datelor, telecomunicaŃii şi procesarea pe calculator a informaŃiilor de birou redactate manual. În 

general acest sistem informaŃional este o reproducere în miniatură a sistemului informaŃional de 

la nivelul organizaŃiei. 

Un alt criteriu de clasificare al sistemelor informatice este în funcŃie de nivelul ierarhic 

ocupat de sistemul economic în structura organizatorică a organizaŃiei: 

Sisteme informatice pentru conducerea activităŃii la nivelul organizaŃiilor economice. 

Acestea pot fi descompuse în subsisteme informatice asociate funcŃiunilor organizaŃiilor 
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economico-sociale sau chiar unor activităŃi. 

Sisteme informatice pentru conducerea activităŃii la nivelul organizaŃiilor economico-

sociale cu structură de grup. Sunt incluse sistemele informatice la nivelul regiilor autonome. 

Sisteme informatice teritoriale. Sunt constituite la nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale 

şi servesc la fundamentarea deciziilor adoptate de către organele locale de conducere. 

Sisteme informatice pentru conducerea ramurilor, subramurilor şi activităŃilor la nivelul 

economiei naŃionale. Se constituie la nivelul ramurilor, subramurilor şi activităŃilor individualizate 

în virtutea diviziunii sociale a muncii şi specificate în clasificarea ramurilor economiei naŃionale. 

Clasificarea sistemelor informatice după scopul urmărit: 

� Automatizarea activităŃilor de rutină; 

� Sprijinirea proceselor de comunicare; 

� Sprijinirea procesului decizional; 

� Sprijinirea top-managerilor. 

Clasificarea sistemelor informatice după elementul supus analizei: 

� Sisteme informaŃionale orientate spre funcŃii; 

� Sisteme informaŃionale orientate spre procese; 

� Sisteme informaŃionale orientate spre date; 

� Sisteme informaŃionale orientate spre obiecte; 

� Sisteme informaŃionale orientate spre mesaje /comunicări; 

� Sisteme informaŃionale orientate spre informaŃii ştiinŃifice. 

Clasificarea sistemelor informatice după modul de organizare a datelor: 

� Sisteme bazate pe fişiere clasice; 

� Sisteme bazate pe tehnica bazelor de date: ierarhice, reŃea, relaŃional, orientate-obiect, 

neuronale; 

� Sisteme mixte. 

Clasificarea sistemelor informatice după metoda folosită în analiza şi proiectarea 

sistemelor: 

� Sisteme dezvoltate după metoda sistemelor; 

� Sisteme dezvoltate după metoda clasică a ciclului de viaŃă a sistemelor; 

� Sisteme dezvoltate după metoda structurată; 

� Sisteme dezvoltate după metoda orientată obiect; 

� Sisteme dezvoltate după metoda de realizare rapidă (RAD – Rapid Application 

Development); 

� Sisteme dezvoltate după metoda echipelor mixte (JAD – Join Application Design); 

� Sisteme dezvoltate după metoda participativă; 

� Sisteme dezvoltate după metoda prototipurilor. 

 



 6

2. METODOLOGII DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 

 2.1METODE DE ABORDARE A SISTEMELOR INFORMATICE 

Elaborarea unui produs informatic constituie o activitate deosebit de complexă. O 

asemenea activitate nu se poate desfăşura decât pe baze metodologice riguroase, generatoare 

de eficienta şi eficacitate în management şi în plan economic. 

Etapele de realizare a unui sistem informatic: analiză, proiectare, implementare sunt 

unanim recunoscute de toŃi realizatorii de sisteme informatice. Nu se pune în discuŃie denumirea 

etapelor sau succesiunea lor, ci modul de grupare a activităŃilor necesare procesului de 

elaborare a unui sistem informatic. Din aceste considerente etapele de realizare a unui sistem 

informatic sunt tratate în detaliu sau mai superficial, în functie de contextul în care au aparut şi în 

functie de modul concret de realizare a unui sistem informatic. 

Un aspect comun pentru aceste etape şi activităŃi este faptul că trecerea de la o etapă la 

alta se face numai după o analiză de fond a modului de realizare a sarcinilor, etapelor parcurse 

şi avizării de către factorii de răspundere ai beneficiarului a rezultatelor obŃinute. 

De asemenea, orice etapă, parcursă deja, se finalizează cu activităŃi de pregătire a etapei 

următoare, prin elaborarea sau actualizarea planului de lucru. 

Se desprinde concluzia, că realizarea unui sistem informatic impune folosirea unor 

resurse materiale, umane şi financiare, iar utilizarea eficientă a acestora nu se poate realiza 

decât apelând la cele mai performante şi moderne metodologii de realizare a sistemelor 

informatice. 

Putem defini metodologia de realizare a unui sistem informatic ca “o implementare fizica a 

ciclului de viata a sistemelor care include: 

� activităŃi pas cu pas pentru fiecare etapă de lucru; 

� regulile individuale şi de grup pentru fiecare activitate; 

� standardele de calitate în fiecare activitate; 

� instrumentele şi tehnicile utilizate în fiecare activitate.” 

O metodologie de realizare a unui sistem informatic este o mulŃime de concepte 

fundamentale, reguli de notaŃie, ce sunt utilizate împreună cu mulŃimea proceselor şi a regulilor 

empirice recomandate pentru construirea modelelor şi implementarea lor. Altfel spus, o 

metodologie este o expresie a ciclului de viata considerat ca fiind cel mai adecvat pentru 

dezvoltarea unui sistem dat.” 

 Din aceste definitii, constatam că o metodologie de realizare a unui sistem 

informatic trebuie să cuprindă: 

� modul de abordare a sistemelor informatice; 

� modalităŃi de derulare a ciclului de viata a sistemelor informatice; 

� metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice; 

� modalităŃi de conducere a proiectului (planificare, organizare, urmărire). 
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Caracteristicile esenŃiale ale principalelor metode de abordare a sistemelor 

După prezentarea principalelor opinii exprimate în literatura de specialitate cu privire la 

evoluŃia şi clasificarea metodelor de abordare a sistemelor informaŃionale, vom face o scurtă 

prezentare a principalelor abordări în dezvoltarea sistemelor informaŃionale. În acest sens, vom 

urma gruparea prezentată în finalul paragrafului anterior şi care se regăseşte de altfel, în mod 

explicit sau implicit, în majoritatea opiniilor exprimate în literatura de specialitate. 

Metoda descompunerii funcŃionale (orientate-funcŃii) 

Dintre autorii remarcabili care au abordat descompunerea funcŃională îi enumerăm pe 

câŃiva, cum ar fi DeMarco, Yourdon şi Constantine, Jackson, Page-Jones, Warnier-Orr, Dahl, 

Marco & Mc Gowan. 

Descompunerea funcŃională este cea care anunŃă apariŃia proiectării structurate şi analizei 

structurate. Ea a fost concepută cu scopul controlării complexităŃii prin operaŃiuni de tipul devide 

et impera. Fiecare funcŃie este descompusă în subfuncŃii ş.a.m.d., până când se obŃin forme uşor 

de transpus în instrucŃiunile limbajelor de programare. 

Şi în cazul descompunerii funcŃionale conceptele specifice au fost introduse mai întâi în 

programarea structurată (Dahl, 1972) şi apoi în proiectare, urmată de analiză. Aceeaşi situaŃie 

este întâlnită şi în varianta orientării - obiect. 

Descompunerea funcŃională (DF) este văzută ca o sumă de funcŃii, subfuncŃii şi interfeŃe 

funcŃionale, sub forma unei ecuaŃii: 

 

DF=FuncŃii 

  +SubfuncŃii 

  +InterfeŃe funcŃionale. 

 

Printr-o astfel de reprezentare se ilustrează modul în care recunoaştem o descompunere 

funcŃională. Obiectul îl constituie prelucrările necesare în noul sistem. Analistul va specifica 

prelucrările şi interfeŃele funcŃionale. 

Metoda are ceva puncte tari: 

� simplitate - fiind o cale naturală de rezolvare a unei probleme; 

� obŃinerea destul de lejeră a cerinŃelor utilizatorului; 

� generarea de soluŃii pe diferite niveluri de abstractizare (sistem, subsistem, funcŃie, 

subfuncŃie). 

Ca puncte slabe sunt descrise:  

� concentrarea eforturilor spre funcŃii conduce la culegerea multor date redundante; 

� inexistenŃa unor reguli precise de descompunere; 

� evidenŃierea anevoioasă a interacŃiunilor non-ierarhice din sistemele complexe. 

DisfuncŃionalităŃile metodei au fost mult anihilate prin soluŃii ingenioase de tipul coeziunii şi 

cuplării, introduse spre sfârşitul anilor ’80 de Page & Jones şi Yourdon/Constantine. 
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Metoda fluxului de date 

O altă metodă şi în acelaşi timp o altă modalitate de reprezentare a domeniului problemei 

şi responsabilităŃilor sistemului printr-o specificaŃie tehnică este metoda orientată spre procese, 

deseori descrisă ca ,,analiza structurată‘’. 

EcuaŃia metodei este:  

Metoda fluxului de date  = Fluxul (şi controlul) datelor 

    + Transformările (şi controlul) datelor 

    + Stocarea (şi controlul) datelor 

    + Terminatori 

    + SpecificaŃii de proces 

    + DicŃionarul datelor. 

 
Prin această metodă, analiştii efectuează reprezentarea lumii reale prin linii ale fluxurilor 

în analiza structurată. Se vorbeşte despre o metodă ,,veche”, cu reprezentanŃii De Marco - 1978 

şi Gane & Sarson - 1977, şi despre o metodă ,,modernă“ de analiză structurată, lansată în 

dezbateri la nivelul anului 1982 şi prin materiale editate în 1984 - reprezentative fiind lucrările 

autorilor McMenamin & Palmer, din 1984, şi a lui Yourdon, Analiza modernă structurată, din 

1989. În ultima variantă sunt definite cu claritate evenimentele din lumea reală la care sistemul 

trebuie să răspundă, o formă embrionară a actualelor interacŃiuni dintre utilizator şi sistem, 

bazate pe mesaje. De asemenea, printr-o documentaŃie suplimentară, sunt incluse fluxurile 

datelor şi transformărilor la nivel inferior prin intermediul dicŃionarului de date, respectiv al 

specificaŃiilor proceselor. 

Cum metoda orientată pe procese are încă un mare grad de asemănare cu 

descompunerea funcŃională, criticile metodei descrise anterior se raportează şi în cazul de faŃă. 

Oricum, după cum se va vedea ulterior, multe elemente ale acestei metode sunt preluate de 

către metodele orientate-obiect.  

Metode orientate spre informaŃii (orientate-date) 

Două realizări remarcabile în domeniu au dat tonul unei noi orientări în abordarea 

sistemelor: modelarea datelor cu ajutorul diagramelor entitate-relaŃie, de către Peter P. Chen 

(1976) şi ingineria informaŃiei, în viziunea lui James Martin. Acestora li s-au adăugat alte reuşite 

de esenŃă. 

Termenul ,,obiect’’ este lansat la mijlocul anilor ‘70 într-o formă ,,originală‘’, nestandard, 

dacă ne gândim fie la semnificaŃiile anterioare ale lui , fie la cele curente , firesc , din domeniul 

abordării sistemelor. Aşa cum este el folosit de Chen , de cei ce se ocupă cu modelarea 

informaŃiilor (cum ar fi Flavin, în 1981) sau de cei ce tratează modelarea semantică a datelor 

(Shlaer & Mellor, în 1988), obiectul este un simbol prin care se reprezintă una sau mai multe 

,,ocurenŃe’’ (cazuri) ale ,,entităŃilor” lumii reale. 

Metoda este identificată prin următoarea ecuaŃie: 
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Modelarea informaŃiilor = Obiecte 

    +Atribute 

    +RelaŃii 

    +Supertipuri/Subtipuri 

    +Obiecte asociative 

Coad şi Yourdon spun că şi în acest caz se poate vorbi despre existenŃa a două strategii.  

Strategia veche se bazează pe conceperea listei atributelor gruparea lor în obiecte, 

stabilirea de relaŃii între ,,ocurenŃe” (cazuri), folosirea supertipurilor/subtipurilor pentru extragerea 

atributelor comune şi definirea obiectelor asociative pentru reliefarea relaŃiilor sigure. 

Noua strategie este destul de apropiată de precedenta, cu excepŃia primului pas, care îşi 

propune mai întâi să identifice obiectele lumii reale şi apoi urmează descrierea lor cu ajutorul 

atributelor. 

Specialiştii apreciază salturile înregistrate, însă , în acelaşi timp fac inventarul conceptelor 

inexistente, cum ar fi: servicii,moştenire,structură. 

Metode orientate-obiect 

Întrucât acest subiect necesită multe descrieri preliminare, deocamdată nu vom face decât 

o foarte sumară prezentare. Sintagma ,,orientat - obiect” este destul de greu de definit din cauza 

accepŃiunilor diferite ce i-au fost date de diversele discipline. Numai în domeniul informaticii 

există vreo trei variante: una folosită în modelarea informaŃiilor , alta în programare şi a treia, cea 

de faŃă, utilizată în analiza şi proiectarea sistemelor, de cele mai multe ori identică semnificaŃiei 

din programare. Fiind un domeniu relativ nou, este normal să existe o mare diversitate de opinii 

până şi asupra termenului ,,obiect”. 

Pentru a continua regula prezentării ecuaŃiei ce caracterizează metoda, o vom reda în 

cele ce urmează: 

 

Orientat-Obiect = Clase şi Obiecte 

      + Moştenire 

      + ComunicaŃii prin mesaje. 

 

Conceptele de obiect şi clasă sunt independente: un obiect aparŃine unei clase (este o 

instanŃă a clasei), iar o clasă este o grupare logică a obiectelor care au aceeaşi structură şi un 

comportament similar.  

Un obiect este o abstractizare a datelor elementare şi poate fi descris astfel: 

Obiect = Identitate 

   + Comportament 

   + Stare. 

Identitatea obiectului se realizează printr-un identificator al obiectului, care este un atribut 

invariabil ce permite ca obiectul să fie referit independente de celelalte obiecte. Identificatorul 
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este generat de sistem la crearea obiectului. 

Starea obiectului este o valoare care poate fi simplă (de exemplu, un literal) sau 

structură(de exemplu, o listă). în ultimul caz, ea poate fi compusă din valori simple, referinŃe la 

alte obiecte sau valori care sunt structurate ele însele. 

Comportamentul unui obiect este definit printr-un set de operaŃiuni ce-i pot fi aplicate şi 

este descris în clasa căreia îi aparŃine obiectul. 

În concluzie, obiectul este o abstractizare a datelor elementare, caracterizat printr-un 

identificator unic, invariabil, o clasă căreia îi aparŃine şi o stare reprezentată printr-o valoare 

simplă sau structură. 

2.2MODELE ALE CICLULUI DE VIAłĂ A SISTEMULUI INFORMATIC 

MutaŃiile din domeniul tehnologiilor informaŃionale şi  al metodelor de abordare a 

sistemelor s-au reflectat şi  în ciclul de viaŃă al dezvoltării sistemelor, fie prin schimbările etapelor 

acestuia, fie prin modificarea ordinii de parcurgere a lor. Indiferent de numele şi de numărul 

etapelor ciclului de viaŃă al dezvoltării sistemelor, o problemă mult mai importantă este aceea a 

ordinii şi felului cum se parcurg etapele respective, ceea ce în literatura de specialitate se 

tratează sub numele de „modele ale ciclului de viaŃa a sistemului informatic”. 

 

În practică se regăsesc următoarele tipuri de modele: 

� model cascadă; 

� model V; 

� model incremental; 

� model spirală; 

� model evolutiv; 

� model tridimensional; 

� model X; 

� model fântână arteziană; 

� model pinball; 

� model minge de baseball; 

� model piramidă. 

Modelul cascadă este unul de referinŃă asigurând trecerea de la o etapă la alta în 

ordinea secvenŃială a posibilităŃii revenirii la etapele anterioare sau parcurgerii în paralel a mai 

multor etape. (Fig 2.1) 
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 Fig.2.1 

Utilizare şi întreŃinere 

Avantaje:  

�  controlează toate fazele în sensul ca ele au o ordine strictă şi aria lor de 

întindere e clară; 

�   modelul este uşor de însuşit de membrii echipei de proiectare; 

�  fiecare etapă este însoŃită de documentaŃie. 

Dezavantaje: 

� sistemul informatic se predă după  parcurgerea tuturor etapelor ceea ce 

înseamnă un interval mare de timp, în care pretenŃiile utilizatorului se pot 

schimba; 

�  modelul nu corespunde unei abordări dinamice; 

� nu este deschis schimbărilor. 

Modelul V este o variantă a celui cascadă prin care se introduc conceptele de 

componente, subsisteme, aplicându-se teste explicite la nivel ierarhic pentru creşterea 

controlului asupra modului în care se desfăşoară etapele, obŃinând în felul acesta o latură a 

literei V. (Fig 2.2) 

Prima latură se parcurge descendent şi conŃine etapele propriu-zise ale unui sistem 

informatic, iar a II-a se parcurge ascendent şi cuprinde toate etapele de verificare şi validare. 
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Fig 2.2 

 

 

Modelul incremental este o altă formă a modelului cascadă: până la etapa de proiectare 

nu există diferenŃe. După aceea se efectuează descompunerea proiectului în subproiecte. FaŃă 

de modelul V, oferă posibilitatea atingerii scopului final în două variante: sistemul global livrat la 

sfârşit sau componente livrate distinct.  

Avantaje: 

� perioade de realizare scurte pentru că livrarea se face pe componente; 

� lucrul în echipă oferă posibilitate de realizare a mai multor proiecte. 

Dezavantaje: 

� imposibilitatea aplicării modelului în orice condiŃii, uneori neexistând 

posibilitatea descompunerii în componente; 

� costurile de asamblare sunt mult mai mari prin realizarea testelor multiple. 

 
Modelul spirală (Fig 2.3 se bazează pe două convingeri: 

� natura iterativă a dezvoltării şi nevoia de planificare şi evaluare a riscurilor 

fiecărei iteraŃii.  

� deficienŃa înregistrărilor la modelul V în care validarea se efectuează  prea 

târziu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.3 

Avantaje: 

� posibilitatea evaluării riscurilor în diferite momente ale proiectului; 

Prototip 

Prototip 

Prototip 

Prototip 
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� simplificarea etapei de evaluare în ceea ce este necesar în etapa (prototipul) 

următoare, inclusiv prin prisma costurilor. 

Dezavantaje: 

� echipa de realizare trebuie să aibă un înalt nivel de profesionalism; 

� flexibilitate în acŃiune. 

Modelul evolutiv constă în descompunerea proiectului în părŃi, fiecare cu o valoare 

deosebită pentru client. Aceste părŃi sunt realizate şi livrate în mod iterativ şi contribuie la 

sporirea performanŃelor sistemului. (Fig 2.4 

PărŃile obŃinute  pentru completare nu sunt foarte detaliate tocmai în vederea adaptărilor şi 

modificărilor ulterioare.  

Oricare din aceste segmente luate în studiu trece prin toate etapele de dezvoltare a 

sistemului. 

Reuşita modelului constă în crearea unei arhitecturi deschise elaborării prin participarea 

tuturor utilizatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.4 

Modelul 3D redă dezvoltarea sistemului printr-o reprezentare grafică în spaŃiu. Pe o axă 

avem ciclul de viaŃă al sistemului (CVS), pe a II–a ciclul de viaŃă al proiectului (CVP) şi pe ultima 

ciclul abstractizării (CA).  

Ciclul de viaŃă al sistemului – principalele perioade după care se fac schimbări majore, 

creşterea volumului de date, modificări tehnologice, modificări structurale. 

 

Modelul X îşi propune să extindă performanŃele obŃinute prin modelul cascadă şi prin 

modelul V. Acesta introduce noŃiunea de model al livrării, fiecare proces sau etapă a dezvoltării 

sistemelor poate fi privit şi urmărit ca o iteraŃie sau evoluŃie spre soluŃia acceptată. 

Modelele livrării sunt independente. Din punct de vedere tehnic. Acest lucru a făcut 

posibilă exprimarea în partea superioară a „X”-lui a responsabilităŃilor softului curent şi în cea 

inferioară a componentelor fizice ale softului. Modelul X exprimă două categorii de cicluri de 
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activitate: una derulantă înainte care sintetizează sistemul nou şi una înapoi pentru dobândirea 

sistemului şi a componentelor sale pentru o posibilă reutilizare.  

Modelul fântână arteziană îşi are originea în cel cascadă, dar reprezintă o variantă 
îmbunătăŃită în sensul că perioada de timp pentru finalizare e mai scurtă şi componentele sale 

pot fi reutilizate în modele similare. 

 

Modelul pinball constă în deplasarea aleatoare a unei bile în mediul orientat obiect redat 

sugestiv sub forma unui teren de pinball. 

 

Modelul minge de baseball (Fig 2.5) sau dezvoltare concurentă: principiul lui este acela 

al proiectării în paralel a activităŃilor: analiză orientată obiect, proiectare şi programare orientată 

obiect. 

Pentru ca modelul să dea rezultate echipa trebuie să fie formată din experŃi în domeniul 

analizei, administrării datelor, cel al interacŃiunii umane şi medii şi limbaje de programare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.5 

 

Modelul piramidă (Fig 2.6) se aplică în exclusivitate mediilor orientate obiect. Arată că 

etapele unui ciclu de viaŃă înseamnă trecerea spre mai multe detalii, pornindu-se de la nivelul 

superior al planificării spre analiza domeniului, proiectarea şi construirea lui. 
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Fig. 2.6 

 

2.3 METODE ŞI TEHNICI DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 

Metodele utilizate în proiectarea sistemelor informatice reprezintă modul unitar sau 

maniera în care analiştii de sistem, programatorii realizează procesul de analiză a sistemului 

informaŃional - decizional existent, proiectarea şi introducerea sistemului informatic. Metoda are 

un caracter general, în cadrul ei aplicându-se anumite tehnici de lucru. 

Tehnicile de lucru utilizate în proiectarea sistemelor informatice reprezintă felul în care se 

acŃionează eficient şi rapid, în cadrul unei metode, pentru soluŃionarea diferitelor probleme ce 

apar în procesul de proiectare. 

În activitatea de realizare a sistemelor informatice unele dintre metode şi tehnici sunt 

specifice activităŃii de analiză, proiectare sau programare,altele sunt generale şi pot fi utilizate în 

toate etapele de realizare a sistemelor informatice. 

Dintre metodele şi tehnicile utilizate în realizarea sistemelor informatice enumerăm: 

� Metoda descendentă (Top-Down); 

� Metoda ascendentă (Bottom-Up); 

� Metoda LCS/LCP (Logical Construction of System / Programs) 

� Tehnica concordanŃei intrări-ieşiri 

� Tehnica HIPO; 

Metoda descendentă (Top-Down) 

Metoda constă în descompunerea unui sistem complex pe niveluri ierarhice, succesiv, 

până la module elementare, simple şi relativ independente care sunt controlate de module 

coordonatoare. 

Metoda are ca cerinŃă de aplicare modularizarea sistemului, obiectivul principal fiind 

realizarea modularizării de sus în jos, rezultând şi obiectivele specifice: crearea posibilităŃii de 

realizare în paralel a componentelor sistemului informatic şi eliminarea din sistem a 

redundanŃelor. Rezultatul realizării modularizării este modulul. 

Modulul terminal este cel care nu mai poate fi descompus. Orice modul se poate integra 

cu un alt modul formând noi module şi poate fi integrat mediului din care provine. 

Procesul de descompunere se repetă până când toate modulele sunt considerate 

terminale. 

Descompunerea are la bază următoarele reguli: 

� Nivelul zero de descompunere sau punctul iniŃial de pornire îl reprezintă modul neterminal 

sau coordonator; 

� Pentru toate modulele neterminate ale unui nivel se aplică descompuneri succesive în 

paşi de sus în jos; 
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� Descompunerea este terminată când modulele ultimului nivel sunt terminale. 

Această metodă prezintă avantajul că oferă în orice moment o imagine de ansamblu 

asupra problemei de rezolvat şi nu este necesară cunoaşterea apriorii a domeniului problemei, 

aceasta realizându-se pe parcurs. 

Prezintă dezavantajul unei analize complexe, laborioase, care antrenează un personal 

numeros şi conduce la prelungirea timpului de realizare a sistemului iar strecurarea unor erori 

sau imprecizii în definirea structurii şi a relaŃiilor dintre componentele sistemului afectând 

activitatea până în momentul respectiv. 

 

 

Metoda ascendentă (Bottom-Up)  

Metoda constă în agregarea modulelor de jos în sus punând în evidenŃă legăturile dintre 

ele până se ajunge la un singur modul. 

Modularea şi abordarea sistemică sunt conceptele care stau la baza acestei metode, 

aceleaşi ca la metoda de abordare descendentă. 

Regulile care stau la baza metodei sunt: 

� Nivelul de agregare iniŃial este nivelul la care se află modulele terminale; 

� Agregarea se face succesiv de jos în sus; 

� Când se obŃine un nivel de agregare se realizează integrarea modulelor de nivel inferior în 

module de nivel superior; 

� Agregarea este terminată când la un nivel de agregare se obŃine un singur modul. 

Avantajul folosirii acestei metode ar fi acela că sistemul informatic se dezvoltă treptat, în 

corelaŃie cu cerinŃele beneficiarului. Beneficiarul beneficiază de rezultatele prelucrării automate a 

datelor mai repede, se familiarizează cu noul sistem gradat. Se reduce riscul realizării unui 

sistem neoperaŃional în momentul punerii în aplicaŃie. 

Dezavantajul acestei metode rezultă din gradul de integrare redus al modulelor datorită 

lipsei unei concepŃii iniŃiale de ansamblu, ceea ce face necesară reproiectarea unor componente. 

Metoda LCS/LCP (Logical Construction of System / Programs) 

Această metodă este cunoscută şi sub denumirea de metoda Warnier sau ”Legi de 

concepere/construire a sistemelor/programelor”, această metodă are la bază un ansamblu de 

principii de structurare a modulelor în funcŃie de structura datelor de ieşire. Ea permite 

specificarea condiŃiei de executare şi a numărului de efectuări ale procedurilor care sunt 

structurate până la nivelul elementar. 

Tehnica concordanŃei intrări-ieşiri este o tehnică ce se utilizează atât la analiză, cât şi 

la proiectare. 

Plecând de la informaŃiile necesare fundamentării deciziilor se determină mulŃimea 

informaŃiilor primare ale sistemului respectiv. Pe baza sistemului de decizii identificat se 

determină în continuare informaŃiile de ieşire din sistemul informaŃional, necesare fundamentării 
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acestor decizii. 

Această metodă de determinare a informaŃiilor de intrare pe baza celor de ieşire este utilă 

în cazul sistemelor complexe, cu multe informaŃii. 

Abordarea analizei poate fi făcută şi plecând de la intrări şi ajungând la ieşirile sistemului 

informaŃional. 

Metoda prezintă dezavantajul că nu este posibilă punerea în evidenŃă a tuturor legăturilor 

dintre datele primare existente în sistem. 

Tehnica HIPO este concepută pentru abordarea ierarhizată a sistemului informaŃional 

urmărind descrierea fluxului INTRĂRI – PRELUCRĂRI – IEŞIRI. 

Această tehnică se concretizează în elaborarea unei documentaŃii care este alcătuită din: 

� HIPO general; 

� HIPO de detaliu; 

� HIPO de întreŃinere. 

HIPO general prezintă structura funcŃională a sistemului şi stă la baza proiectării şi a 

comunicării în cadrul echipei de proiectare a sistemului. 

HIPO de detaliu prezintă o descriere generală şi de detaliu a structurii tuturor 

fişierelor/entităŃilor/relaŃiilor folosite. 

HIPO de întreŃinere prezintă documentaŃia corectată şi completată după testarea şi 

implementarea sistemului informatic. 

Fiecare documentaŃie în parte trebuie să conŃină: 

� Tabela de conŃinut care conŃine structura funcŃională ierarhică cu legături între 

componente. Descompunerea ierarhică trebuie să respecte concepŃia de bază a acestei 

tehnici (INTRĂRI – PRELUCRĂRI – IEŞIRI) şi să permită asocierea, pentru fiecare nivel 

descompus, a cel puŃin o diagramă generală. 

� Diagrama generală prezintă funcŃiile importante ale sistemului conŃinând reprezentarea 

grafică a fluxului INTRĂRI – PRELUCRĂRI – IEŞIRI cu detalierea acestor funcŃii. 

� Diagrama de detaliu prezintă descrierea analitică a fiecărei funcŃii majore din diagrama 

generală, prin descompunerea acestora până la ultimul nivel de obŃinere a tuturor 

informaŃiilor privind fluxurile INTRĂRI – PRELUCRĂRI – IEŞIRI şi ultimele relaŃii de flux de 

pe ultimul nivel de detaliere. 

2.4 ELABORAREA PLANULUI DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 

Organizarea şi conducerea proiectelor (managementul proiectelor) 

Organizarea şi conducerea proiectelor, cunoscută în literatura de specialitate sub 

titulatura de Managementul proiectelor (în limba engleză Project Management), se ocupă de 

planificarea, coordonarea şi controlul activităŃilor complexe şi diverse din cadrul proiectelor. 

Majoritatea proiectelor au o caracteristică comună, şi anume, prezenŃa în pregătirea şi 

realizarea lor a elementelor de risc şi incertitudine. FuncŃia acestei tehnici este de a prognoza cât 
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mai multe obstacole şi probleme ce pot apărea şi de a planifica, organiza şi controla activităŃile 

astfel încât proiectul să fie realizat cu succes în ciuda tuturor riscurilor. 

Scopul managerului proiectelor este de a contribui la realizarea proiectelor în perioada de 

timp stabilită şi la încadrarea resurselor folosite în bugetul stabilit iniŃial. 

Managerul de proiect 

Planificarea şi coordonarea întregii activităŃi privind realizarea proiectului informatic revine 

managerului de proiect. Acesta reprezintă persoana cea mai autorizată să decidă care este cea 

mai bună strategie pentru realizarea proiectului, care este cea mai bună organizare a echipei, 

prin poziŃionarea membrilor acesteia în posturile adecvate pentru a-şi indeplini sarcinile cât mai 

bine şi mai eficient. 

Pentru dobândirea unui cât mai mare succes, managerul de proiect trebuie să dea dovadă 

de o serie de calităŃi deosebite. Calitatea primordială a managerului trebuie să fie abilitatea de a 

motiva oamenii cu care lucrează, indiferent de mijloacele folosite pentru a realiza acest 

deziderat. 

Personalul care participă la proiect va aprecia managerul care dovedeste competenŃă, ia 

decizii clare, dă instrucŃiuni clare, ştie să asculte şi acceptă sfaturile bune, care este entuziast şi 

încrezător, care impune respectul celorlalti prin propriul exemplu de conduită. 

Rolul managerului este să planifice, să organizeze, să coordoneze, să controleze şi să 

conducă. Aceste sarcini pot fi grupate în cinci categorii, evidenŃiate în figura 2.12 
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Se are în atenŃie modelarea noului sistem în aşa fel încât acesta să satisfacă cerinŃele 

utilizatorilor. Aceasta înseamnă nu numai livrarea proiectului în stare de funcŃionare, la timp, cu 

costuri minime, dar mai ales ca acesta să satisfacă pretenŃiile pentru care a fost creat şi care îl 

vor folosi în viitor. De aceea se va pune mare accent pe importanŃa implicării utilizatorilor în 

timpul studiului, analizei, proiectării şi implementării sistemului informatic, precum şi pe 

încurajarea participării în realizarea efectivă a acestuia prin idei furnizate conducătorului de 

proiect. 

Planificarea proiectelor informatice 

Planificarea are drept scop îndeplinirera obiectivelor proiectelor, obiective precizate mai 

jos: 

PerformanŃă şi calitate. Rezultatul final trebuie să corespunda scopului. În acest sens, 

standardele de calitate joacă un rol important. 

Încadrarea în bugetul alocat. Neîncadrarea în buget poate conduce la reduceri ale 

profitului şi la rate de eficienŃă mai scazută ale investiŃiei. 

Încadrarea în durata de realizare. Trebuie urmărit ca toate etapele proiectului să se 

încheie la momentul prevăzut, pentru a permite încheierea proiectului la sau înaintea datei 

prestabilite. Dacă se depăşeşte durata de realizare pot apărea două aspecte negative: se 

depăşeşte, cu mare probabilitate bugetul alocat şi se afectează planificarea resurselor pentru 
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FIGURA 2.12 SARCINILE MANAGERULUI DE PROIECT 
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următoarele proiecte. Obiectivele sunt corelate între ele ca în fig. 2.12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Triunghiul arată corelatia dintre cele trei obiective. În unele situaŃii, anumite priorităŃi pot 

face ca unul sau altul din aceste obiective să capete o importanŃă mai mare decât celelalte. 

Principalii paşi în planificarea proiectelor 

În tabelul 2.13 se prezintă aceşti paşi şi metodele de realizare a lor 

Tabelul 2.13 

Pasul Metoda de realizare 

1. Definirea obiectivelor 

tehnice: 

� financiare 

� de programare în 

timp 

Studiu de fezabilitate având ca 

rezultat o specificaŃie tehnică 

Estimarea costurilor pentru soluŃia 

tehnică propusă, având ca rezultat 

un buget al proiectului 

EvidenŃierea derulării programului 

pe o diagramă. Duratele 

activităŃilor se pot determina din 

experienŃa unor proiecte trecute 

2.Impartirea proiectului 

în părŃi ce pot fi 

organizate şi conduse 

Pregatirea listei activităŃilor 

necesare şi a departamentelor sau 

organizaŃiilor responsabile 

3. Decizia, la nivel de 

detaliu, privind ceea ce 

trebuie făcut şi în ce 

succesiune 

Folosirea diagramelor tip bara 

pentru proiectele simple sau a 

analizelor tip reŃea pentru 

proiectele capitale sau complexe 

4. Estimarea duratelor 

fiecărei activităŃi 

Considerarea timpului necesar 

derulării unei anumite activităŃi. Nu 

se iau în considerare resursele, la 

nivelul acestui pas 

5. Utilizarea duratelor Utilizarea diagramelor tip bară 

PerformanŃa 

Cost Timp (durata) 

Figura 2.12 Triunghiul obiectivelor proiectelor 
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activităŃilor pentru 

estimarea duratei 

proiectului şi a 

importanŃei fiecărei 

activităŃi pentru 

obiectivele proiectului 

legate de timp 

pentru proiectele simple şi a 

analizelor tip reŃea pentru 

proiectele complexe. Dacă 

rezultatele nu sunt acceptabile, se 

pot face modificări în estimări sau 

în obiectivele legate de durate.   

6. Punerea de acord a 

programului cu 

resursele ce pot fi 

procurate 

Alocarea resurselor având în 

vedere diagramele tip bară, pentru 

proiectele mici, şi analizele tip 

reŃea pentru proiectele capitale sau 

complexe. 

 

 

7. Atribuirea sarcinilor 

participanŃilor la proiect 

Este necesară cunoaşterea 

individuală a fiecărui participant la 

proiect din punct de vedere al 

competenŃei tehnice, al vitezei de 

lucru, al calităŃii muncii pe care o 

depune şi al altor calităŃi speciale             

 

Desfăşurarea în timp a proiectului 

Pentru ca managementul unui proiect să fie cât mai eficient, elementele planului de 

realizare a proiectului trebuie estimate cât mai corect şi aranjate într-o secvenŃă logică de 

derulare cât mai coerentă şi logică. 

În prima fază se procedează la inventarierea şi întocmirea listei de activităŃi care trebuie 

executate. 

Lista de activităŃi trebuie să fie cât mai cuprinzătoare şi pentru elaborarea ei se poate 

recurge la o sesiune de braistorming cu alŃi conducători de proiecte şi cu conducerea firmei 

beneficiare. Cu această ocazie se va urmări în mod deosebit menŃionarea activităŃilor, nu şi 

succesiunea acestora. 

În faza următoare, activităŃile inventariate vor fi descompuse în subactivităŃi stabilind 

succesiunea logică a lor şi apoi planificate în timp. 

Pe baza normativelor existente, dar mai ales a experienŃei acumulate, se trece la 

stabilirea duratei activităŃilor din listă. Durata fiecărei activităŃi depinde de etapa de realizare în 

care ne găsim. Unitatea de exprimare a duratei este, de regulă, ziua sau săptămâna şi este 

recomandat ca durata unei activităŃi să fie multiplu de acea unitate. 

În cazul proiectelor foarte simple, este posibil ca durata acestora sa fie egală cu suma 
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duratelor activităŃilor componente. Aceasta se poate întâmpla când o singură persoană se ocupa 

de analiză, proiectare, programare şi implementare. SituaŃia normală însă este când lucrează o 

echipă formată din mai multe persoane şi fiecare are câte o sarcină distinctă. Durata generală 

depinde de intercondiŃionările dintre aceste sarcini şi de ordinea în care sunt realizate. Numărul 

de activităŃi care se pot realiza în paralel depinde de numărul de membri care sunt în echipă şi 

de faza în care se găseşte proiectul. 

După estimarea duratei activităŃilor, lista activităŃilor se poate completa cu duratele 

corespunzătoare şi apoi se face cunoscută tuturor membrilor echipei astfel încât distribuirea 

sarcinilor să fie pe cât posibil echitabilă. 

Pentru planificarea în timp a proiectului se utilizează mai multe metode, tehnici şi 

instrumente, având un caracter general de aplicabilitate, nu numai pentru proiectele informatice. 

Cele mai utilizate sunt “diagramele tip bară” – derivate din mai cunoscutele “diagrame Gantt”, 

numite astfel dupa inginerul american Henry Gantt(1861-1919) – sau analizele tip retea. 

 

A. Diagrame Gantt (tip bară) 

Diagramele de planificare tip bară sunt uşor de realizat şi interpretat şi, de asemenea, se 

adaptează uşor la diversele cerinŃe de planificare. Limitările acestuia sunt legate de numărul de 

activităŃi care pot fi desenate fizic pe o foaie de hârtie şi de numărul de interacŃiuni şi dependenŃe 

între aceste activităŃi. Fiecare activitate este reprezentată de o linie proporŃională cu durata ei. 

Odată ce au fost listate toate activităŃile şi reprezentate duratele lor prin linii proporŃionale se 

poate vedea durata totală a proiectului sau a unei faze a acestuia. 

O limitare importantă a acestor diagrame constă în dificultatea de a aloca resurse 

activităŃilor cu menŃinerea interdependentelor şi fără supraîncarcarea personalului. 

Atunci când proiectele sunt foarte mari şi necesită replanificări de operatii, se reprezintă 

doar activităŃile de înalt nivel şi separat se fac diagrame pentru descompunerea fiecarei activităŃi 

de nivel inalt. 

În figura 2.14 se prezintă graful Gantt pentru un proiect de realizare a unui sistem 

informatic. Datorită numărului mare de activităŃi şi a dependenŃelor dintre acestea, s-a recurs 

numai la reprezentarea activităŃilor de înalt nivel. 
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Fig. 2.14 Graful Gantt  

Analize tip reŃea 

Aceste metode de planificare a timpului permit punerea în evidenŃă a interdependenŃelor 

dintre diferitele operaŃii în cadrul proiectelor complexe. 

Cele mai cunoscute metode sunt: 

B1 – analiza drumului critic (DC); 

B2 – programul de evaluare şi revizuire tehnică (PERT – Programme Evaluation and 

Review Tehnique, în limba engleza). 

Utilizarea lor pe scară largă a apărut în anii ’50, la acea vreme fiind utilizate cu succes în 

proiectele de apărare ale forŃelor armate ale S.U.A. 

În general, pentru realizarea acestor reŃele se folosesc două grupe de sisteme de notare 

şi reprezentare. 

o Sistemul activitatilor notate pe săgeŃi (Figura2.15). Sistemul se foloseste pentru 

ambele metode (DC şi PERT). 

 

activitate 

 

 

Figura 2.15 Sistemul activităŃilor notate pe săgeŃi 

 

1 2
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1 şi 2 sunt două evenimente din cadrul proiectului 

Pe săgeată se trece activitatea(operaŃia) necesară a se derula pentru a trece de la 

evenimentul 1 la 2. 

 

o Sistemul activităŃilor notate în noduri. În continuare, pentru exemplificare, vom 

folosi primul sistem de reprezentare. 

 

B1. Analiza drumului critic (DC) 

Constă din realizarea unei diagrame tip reŃea. 
Deosebiri faŃă de diagramele tip bară: 

� nu sunt proiectate pentru a oferi orizontul de timp; 

� doresc să ofere informaŃii clare asupra relaŃiei şi interdependenŃei fiecărei activităŃi cu 

celelalte activităŃi ale proiectului. 

Figura 2.16 prezintă cea mai simplă diagramă tip reŃea. Fiecare cerc reprezintă un 

eveniment în cadrul proiectului. Săgeata care leagă evenimentele 4 şi 5 reprezintă activitatea 
care trebuie să aibă loc înainte ca evenimentul 5 să se declare ca fiind realizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama din figura 2.16 arată, de asemenea, că activitatea ce conduce la evenimentul 5 

nu poate începe până ce toate activităŃile ce preced evenimentul 4 nu au fost realizate. Deasupra 

săgeŃilor se poate scrie şi durata activităŃii respective. 

În figura 2.17 se prezintă activităŃile şi evenimentele unui proiect mai complex. În acest 

exemplu există mai multe posibilităŃi de realizare a proiectului (evenimentul 6), fapt uzual în 

majoritatea proiectelor. 

Avem trei căi posibile de realizare a proiectului, unele dintre ele trecând printr-o “activitate 

fictivă”, 4 → 3. ActivităŃile fictive nu reprezintă o operaŃie efectivă şi au întotdeauna durata 0. Ele 

reprezintă o restricŃie sau o linie de dependenŃă dintre diferite activităŃi. 

 
                                 1                        5 
                               1            2              
                                      

1

2

3

4 5

Figura 2.16 Diagrama tip reŃea 

2 3
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                   1          3                         5          4 
               0                                                             9 

 
          
               0        5                                        2        9 

5 6 
 
                                           
                                           5                         7 
 

 

În exemplul nostru, începutul activităŃii 3 → 6 depinde atât de realizarea activităŃii 2 → 3, 

cât şi de realizarea activităŃii 1 → 4. Altfel spus, activitatea 3 → 6 nu poate începe până nu au 

avut loc evenimentele 3 şi 4. 

Deasupra săgeŃilor reprezentând activităŃile, s-au trecut şi duratele lor de realizare, 

estimate în zile. Durata proiectului reprezintă suma duratelor activităŃilor pentru fiecare din cele 

trei drumuri posibile şi depinde de drumul ales. Evenimentul 3 poate avea loc cel mai devreme 

după 3 zile (1+2=3), dacă se consideră drumul 1 → 2 → 3. Dar încheierea evenimentului 3 nu 

poate avea loc înainte de ziua a 5-a datorită drumului mai lung ce trece şi prin activitatea fictivă 4 

→ 3. Prin însumarea, de la stânga la dreapta, a duratelor activităŃilor precedente, pe drumul cel 

mai lung, se determină durata minimă de realizare a fiecărui eveniment (notată deasupra fiecărui 

cerc reprezentând un eveniment). Urmând această procedură în reŃeaua noastra, rezultă că 

durata minimă de realizare a proiectului este de 9 zile. 

Să considerăm drumul ce trece prin evenimentul 5. Durata cea mai scurtă de realizare a 

lui este ziua a 6-a, cu trei zile înainte de cea mai scurtă durată de încheiere a proiectului. Este 

evident că începutul activităŃii 5 → 6 se poate amâna cu o zi, ea durând două zile, fără a se mări 

durata de realizare a proiectului. Rezultă că realizarea evenimentului 5 poate avea loc cel mai 

devreme în ziua a 6-a şi cel mai târziu în ziua a 7-a. Acest lucru este indicat în figura 2.17 prin 

scrierea sub cercul evenimentului a datei celei mai târzii de realizare a sa. Acest rezultat se 

poate obŃine şi prin scăderea perioadelor de realizare a evenimentelor pornind de la dreapta spre 

stânga.  

Concluzia este că, pornind de la dreapta spre stânga în reŃeaua noastră de evenimente şi 

activităŃi, putem obŃine cel mai târziu moment la care trebuie realizate diferite evenimente. 

Pentru activitatea care ne conduce de la evenimentul 5 la 6 avem: 

� durata: 2 zile; 

� cea mai devreme dată pentru începere: ziua a 6-a; 

� cel mai devreme posibil sfârşit: ziua a 8-a (6+2); 

� cel mai târziu posibil sfârşit: ziua a 9-a; 

� marja de timp posibilă: 1 zi. 

În momentul în care pe diagramă au fost indicate duratele cele mai mici şi cele mai mari 

pentru realizarea unui eveniment, se poate găsi cel puŃin un lanŃ de evenimente pentru care 

4 5

1 6

Figura 2.17 Drumul critic 
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durata de realizare cea mai scurtă corespunde cu durata de realizare cea mai lungă a 

proiectului. Acest drum cu marja de timp zero, legând aceste evenimente, se numeşte drum 

critic şi este reprezentat cu săgeŃi îngroşate în figura 2.17. 
Evenimentele prin care trece drumul critic se numesc evenimente critice. Chiar dacă 

toate activităŃile sunt importante, activităŃilor critice trebuie să li se acorde prioritate în ceea ce 
priveşte alocarea resurselor şi atenŃia managerilor. 

 

B2. Metoda PERT 

Metoda PERT este similară metodei DC. ReŃeaua de evenimente şi activităŃi se 

construieşte identic. DiferenŃa apare atunci când se ia în considerare factorul timp. 

Metoda PERT ia în considerare trei durate pentru fiecare activitate: 

� durata optimistă; 

� durata cea mai probabilă; 

� durata pesimistă. 

Cu ajutorul acestora se determină o valoare aşteptată pentru durata de realizare a 
fiecarei activităŃi. 

Metoda PERT oferă o durată de realizare a proiectului şi o probabilitate de atingere a 

acestuia. 

Planificarea resurselor 

Analizele utilizate pentru planificarea timpului nu pot pune în evidenŃă şi volumul 

resurselor necesare la un moment dat pentru derularea proiectului. 

În general există şase categorii de resurse care trebuie evaluate şi planificate de către 

managerul de proiect, şi anume: 

� resursele umane; 

� echipamentele şi materialele; 

� serviciile; 

� transportul; 

� instalaŃiile necesare pentru realizarea proiectului; 

� resursele financiare. 

Unele proiecte pot necesita numai o parte din aceste resurse, altele pot necesita toate 

cele şase categorii de resurse ş.a.m.d. 

Resursele umane, echipamentele şi materialele sunt de mare importanŃă pentru 

performanŃele oricui proiect. 

3. Planificarea resurselor umane 

Din acest punct de vedere, sunt de interes aspectele referitoare la categoria, numărul şi 

organizarea oamenilor, elaboreaza grafice de personal (figura 2.18). În aceste grafice se 

reprezintă necesarul de personal în funcŃie de timp, pentru o anumită activitate. 
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Număr de 

persoane 
                                                               Număr mediu 

                                                                                  de persoane 
                                                                         

                                                                          Timp 

 

 

 

 

Graficul, de exemplu de formă trapezoidală în mod teoretic, se poate realiza estimând 

necesarul de personal pentru fiecare zi şi aşa mai departe, până la sfârşitul activităŃii respective. 

Prin împărŃirea numărului total de ore necesare pentru lucru la durata lucrătoare, se poate obŃine 

numărul mediu de persoane. În practică, graficele de personal pot avea alura unui clopot, a unei 

curbe în forma literei “s” etc., în funcŃie de categoria de personal avută în vedere. 

O metodă convenabilă de extindere a personalului necesar pentru un proiect este 

consultarea unor subcontractanŃi sau consultanŃi. Această soluŃie este deseori folosită în 

practică. Se mai utilizează soluŃia de a angaja persoane numai pentru acel proiect. 

a) Planificarea resurselor materiale 

Elementul de bază al acestei planificări este planul de achiziŃii al proiectului. Printre datele 

esenŃiale pentru elaborarea acestui plan amintim: sondaje asupra situaŃiei pieŃei, trenduri privind 

preŃurile, disponibilitatea materialelor. 

Planificarea serviciilor şi a unor sisteme de control (al derulării în timp a costurilor 

proiectului etc.) este indispensabilă în cazul achiziŃiei de calculatoare şi a softului necesar. 

Serviciile pot implica pregătirea spaŃiilor unde va lucra echipa de proiectare sau instalaŃiile 

necesare pentru amplasamentul proiectului. 

b) Planificarea resurselor financiare 

Managerul de proiect are autoritatea de a aproba toate cheltuielile necesare pentru 

realizarea proiectului. Planificarea greşită a resurselor financiare poate stopa execuŃia noului 

sistem informatic. 

Planificarea riguroasă şi profundă a resurselor constituie baza a tot ceea ce urmează în 

derularea unui proiect. Managerul de proiect trebuie să se pregătească asiduu pentru a putea 

planifica toate aspectele proiectului şi activităŃile de zi cu zi aferente. 

Controlul proiectelor 

Prin controlul proiectelor trebuie să se urmărească progresele realizate în dezvoltarea 

proiectelor, în raport de obiectivele stabilite. Trebuie să ne asigurăm că proiectul va fi finalizat la 

data prevăzută în contract, că se încadrează în bugetul specificat şi că furnizează ce s-a stabilit, 
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la o calitate ridicată. 

Controlul constă din două părŃi: 

� urmărirea; 

� luarea măsurilor. 

Urmărirea proiectelor 

Este cunoscut faptul că niciodată lucrurile nu evoluează aşa cum sunt planificate. 

Factorii care produc modificări în derularea proiectelor pot fi următorii: 

� estimările făcute la planificarea proiectului pot fi greşite; 

� cerinŃele se pot schimba; 

� termenul final se poate schimba (de obicei,    mutându-se mai devreme); 

� bugetul se poate micşora; 

� prioritatea proiectului se poate schimba; 

�  rezistenŃa la schimbări; 

�  greşelile oamenilor. 

Gradul de complexitate a proiectelor sunt factori care determină metoda de control şi raportare. 
Din acest punct de vedere distingem mai multe situaŃii posibile: proiecte simple, proiecte de 
dimensiune medie şi proiecte complexe 
 
3. ANALIZA SISTEMELOR INFORMATICE 

3.1 PRINCIPALELE ETAPE ALE ACTIVITĂłII DE ANALIZĂ 

Complexitatea şi multitudinea sistemelor informatice impune efectuarea unor analize prin 

care se determină principalele disfuncŃionalităŃi informaŃionale şi consecinŃele lor manageriale, 

economice şi umane. 

Concomitent se evidenŃiază şi aspectele pozitive ale sistemului informaŃional curent şi se 

evaluează problemele pe care trebuie să le rezolve viitorul sistem.  

În analiza sistemului informaŃional trebuie să regăsim aspectele: 

� aria de întinderea a sistemului informaŃional care va deveni sistemul obiect pentru 

conceperea şi realizarea unui sistem informatic; 

� reflectarea activităŃilor şi operaŃiilor economice specifice sistemului informaŃional; 

� surprinderea modificărilor ce se impun în organizarea şi funcŃionarea unui sistem 

informatic; 

� fundamentarea unei soluŃii de principiu care să precizeze activitatea şi operaŃiile ce 

urmează a fi informatizate, costul antecalculat al sistemului. 

Etapa de analiză trebuie să urmărească: 

� Identificarea problemelor de soluŃionat şi determinarea cerinŃelor sistemului; 

� Structurarea cerinŃelor noului sistem; 

� Evaluarea sistemelor informatice; 

� Generarea şi alegerea variantelor de proiectare. 
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3.2 IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE SOLUłIONAT ŞI DETERMINAREA CERINłELOR 

Identificarea problemelor de soluŃionat începe cu activitatea de culegerea şi înregistrarea 

de date şi informaŃii referitoare la componentele sistemului informaŃional. 

La analiza şi interpretarea acestora au în vedere că fiecare din componentele sistemului 

informaŃional au anumite caracteristici: 

� datele se caracterizează, în principal, prin: 

o forma de reprezentare letrică sau cifrică; 

o natura domeniului la care se referă (fenomene, procese, rezultate, acŃiuni). 

� informaŃiile sunt valoroase şi utile când li se cunoaşte: 

o provenienŃa; 

o destinaŃia; 

o frecvenŃa de generare şi utilizare; 

o direcŃia vehiculării; 

o gradul de prelucrare; 

o natura proceselor reflectate. 

� circuitele informaŃionale sunt condiŃionate de: 

o scopul informaŃiei (documentare în vederea fundamentării unei decizii, avertizări 

asupra modificării unei anumite stări, sau sunt date istorice); 

o poziŃia în structura şi natura relaŃiilor dintre factorii emiŃători şi receptori 

(ascendente sau descendente, relaŃii funcŃionale sau relaŃii de reprezentare); 

o viteza de prelucrare a informaŃiilor şi capacitatea canalelor de comunicaŃie 

(echipamente de prelucrare, resurse umane); 

o structura organizatorică a sistemului de conducere. 

� fluxul informaŃional caracterizat prin: 

o configuraŃia şi lungimea traseului informaŃional; 

o  prin viteza de deplasare a informaŃiilor; 

o  prin volumul informaŃional; 

o Calitate; 

o Fiabilitate; 

o  cost. 

� proceduri informaŃionale tratate prin aspectele: 

o suporŃii tehnici utilizaŃi; 

o succesiunea operaŃiilor tratate; 

o metode şi procedee de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a 

informaŃiei; 

o complexitatea operaŃiilor implicate; 

o formalizarea atributelor. 

� mijloacele de tratare a informaŃiilor abordate ca sistem tehnic al sistemului informaŃional 
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sunt caracterizate prin: 

o costuri; 

o tipuri sau categorii; 

o performanŃe tehnico – funcŃionale; 

o număr; 

o structură. 

Pentru identificarea problemelor de soluŃionat este necesar un studiu al sistemului existent 

şi care se realizează prin: 

A. Definirea caracteristicilor generale ale unităŃii: 

� Profilul şi obiectivele organizaŃiei; 

� Locul ocupat în sfera serviciilor şi sfera producŃiei; 

� Specificul activităŃii de bază; 

� Principalii indicatori economici şi evoluŃia lor; 

� Proiecte de modernizare, dezvoltare; 

� Structura organizatorică. 

Exemplu: 

Denumire: S.C. DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A. 

Domeniu de activitate: Producerea şi comercializarea de autoturisme şi accesorii pentru acestea, 

prestarea unor servicii şi acordarea de asistenŃă tehnică de specialitate. 

Sediul central: Craiova, strada Caracal km 3 

Forma juridică: Societate mixtă pe acŃiuni 

Gama de produse oferite: autoturisme 

RelaŃii cu furnizorii: Prin specificul produselor şi fabricaŃiei, firma întreŃine excelente relaŃii de 

colaborare cu peste 300 de furnizori interni şi externi, selectaŃi după criterii deosebit de exigente. 

Structura organizatorică este prezentată în fig. 3.1 
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Fig. 3.1 

B. Identificarea activităŃilor desfăşurate  

Documentele de bază pot fi: 

� Regulamentul de organizarea funcŃională (ROF); 

� Regulamentul de ordine interioară (ROI); 

� Statutul de funcŃionare al organizaŃiei. 

Din aceste documente rezultă informaŃii despre funcŃiile, activităŃile şi modul de realizare a 

lor, relaŃiile funcŃionale dintre compartimente, sarcina ce revine fiecărui compartiment. 

C. Depistarea deficienŃelor informaŃionale. 

Studiile efectuate asupra sistemelor informaŃionale din cadrul firmelor au reliefat existenŃa 

unor deficienŃe tipice, relativ frecvente, reflectare a unor erori în conceperea şi implementarea 

lor, a căror cunoaştere şi preîntâmpinare este esenŃială. 

Distorsiunea – prima dintre deficienŃele tipice, constă în modificarea parŃială 

neintenŃionată a conŃinutului, a mesajului unei informaŃii pe parcursul culegerii, prelucrării şi 

transmiterii de la emiŃător la receptor. Dintre cauzele multiple care generează distorsiunea 

menŃionăm ca foarte frecvente: diferenŃele în pregătirea persoanelor implicate în vehicularea 

informaŃiei, folosirea de suporŃi informaŃionali necorespunzători pentru înregistrarea informaŃiilor, 

manipularea neglijentă a suporŃilor de informaŃii în procesul transmiterii lor beneficiarilor, 

utilizarea de mijloace necorespunzătoare pentru înregistrarea şi transmiterea informaŃiilor etc. 

 

Filtrajul, a doua deficienŃă informaŃională majoră, se deosebeşte de distorsiune prin 

aceea că modificarea parŃială sau totală a mesajului sau conŃinutului informaŃiilor are loc în mod 

intenŃionat. Cauza filtrajului este una singură: intervenŃia pe parcursul înregistrării, transmiterii şi 

prelucrării informaŃiilor a unor persoane, care au interesul ca beneficiarul informaŃiei să 

primească un mesaj schimbat. Această deficienŃă cronică a sistemului informaŃional se manifestă 

în special când unii manageri sunt incorecŃi sau nu-şi exercită integral atribuŃiile de control. 

Efectul negativ atât al distorsiunii, cât şi al filtrajului este dezinformarea parŃială sau 

integrală a beneficiarului de informaŃii. Când dezinformarea se produce la nivelul managerilor, 

aceasta se reflectă în diminuarea calităŃii deciziilor. Când dezinformarea se produce la nivelul 

executanŃilor, efectele imediate se resimt pe planul realizării proceselor cu caracter operaŃional, 

impietând asupra cantităŃii, calităŃii şi perioadei de obŃinere şi furnizare a produselor şi serviciilor. 

În ambele situaŃii, efectele pe termen lung sunt scăderea eficienŃei, concomitent cu deteriorarea 

într-o anumită măsură a climatului de muncă, a relaŃiilor dintre personalul implicat ş.a. 

 

RedundanŃa este o altă deficienŃă majoră tipică a sistemului informaŃional, care constă în 

înregistrarea, transmiterea şi prelucrarea repetată a unor informaŃii. Cauza majoră a acestei 

disfuncŃionalităŃi informaŃionale o reprezintă absenŃa coordonării sau coordonarea defectuoasă a 

anumitor segmente ale sistemului managerial. RedundanŃa se produce mai ales când nu se 

respectă principiul unităŃii de decizie şi acŃiune, când mai mulŃi manageri se adresează nemijlocit 
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cu cereri de informaŃii unor compartimente, fără ca personalul managerial responsabil nemijlocit 

de activitatea lor să fie informat şi să intervină. Efectele redundanŃei, care se manifestă adesea 

sub forma cererii aceloraşi informaŃii de către diferiŃi beneficiari, dar sub alte forme, constau într-

o apreciabilă risipă de timp şi adesea de mijloace materiale din partea celor implicaŃi. 

În categoria deficienŃelor majore se înscrie şi supraîncărcarea circuitelor 
informaŃionale cu informaŃii, prin care desemnăm vehicularea prin ele a unei cantităŃi de 

informaŃii ce-i depăşeşte capacitatea de transport, ceea ce duce la blocarea şi/sau întârzierea 

ajungerii unei părŃi din informaŃii la adresant. Printre cauzele care o generează menŃionăm – în 

afara redundanŃei – nerespectarea caracterului piramidal al sistemului informaŃional. Prin 

caracter piramidal al sistemului informaŃional înŃelegem transmiterea şi agregarea selectivă a 

informaŃiilor pe verticala sistemului de management corespunzător sferei obiectivelor, 

competenŃelor şi responsabilităŃilor circumscrise subdiviziunilor organizatorice. La originea 

acestei situaŃii se află proiectarea defectuoasă a sistemului informaŃional, insuficienta pregătire a 

unor manageri şi executanŃi, tendinŃa unora de a-şi “umfla” realizările, de a-şi populariza excesiv 

acŃiunile etc. 

Fără îndoială că elementele menŃionate nu epuizează gama deficienŃelor cronice ale 

sistemului informaŃional, dar constituie, de regulă, maladiile cele mai frecvente, a căror 

cunoaştere, identificare şi eliminare constituie o componentă de bază a raŃionalizării sistemului 

informaŃional al organizaŃiilor. 

 

D. Identificarea resurselor existente. 

Resursele necesare se împart în 4 categorii: 

� Resurse materiale – consumabile, toner, calculatoare, cablaje, prize electrice, scanere, 

imprimante, mobilier. 

� Resurse umane – personal de conducere şi execuŃie implicat, consultanŃii în management, 

informaticienii, prestatorii de servicii specializate; 

� Resurse informaŃionale – metodologii, instrucŃiuni, cărŃi, studii, documentaŃii; 

� Resurse financiare – necesare plăŃii onorariilor realizatorilor studiului, achiziŃionării de 

echipamente electronice şi consumabile. 

Este foarte importantă analiza atentă a cerinŃelor, deoarece ele pot fi incomplet exprimate 

sau pot fi exprimate ca opinii, sugerând soluŃia tehnică, fără să descrie cerinŃele efective ale 

problemei . 

CerinŃele se pot împărŃi în: 

� CerinŃe funcŃionale – se referă la activităŃile pe care trebuie să le realizeze noul sistem 

(cerinŃe referitoare la stocarea, modificarea datelor; cerinŃe privind modul de obŃinere a 

rapoartelor); 

� CerinŃe nefuncŃionale – se referă la modul în care sistemul realizează activităŃile prevăzute 

(cerinŃe privind securitatea datelor; cerinŃe privind refacerea datelor pierdute; cerinŃe de 

arhivare; cerinŃe determinate de trecerea de la prelucrarea manuală la prelucrarea 
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automată). 

Determinarea cerinŃelor sistemului este o activitate esenŃială în aflarea situaŃiei 

existente şi a ceea ce se doreşte în viitor. Culegerea informaŃiilor este posibilă prin metode 

tradiŃionale sau moderne. 

Metodele tradiŃionale de colectare a cerinŃelor sistemului sunt:  

� interviuri individuale; 

� anchete realizate prin chestionare; 

� intervievarea grupurilor de oameni cu interese comune; 

� observarea personalului in momente bine definite pentru a vedea modul în care sunt 

folosite informaŃiile pentru exercitarea sarcinilor de serviciu; 

� studierea documentaŃiei firmei pentru a se cunoaşte conŃinutul rapoartelor, al politicilor 

spre care se îndreaptă prelucrarea datelor; 

Metodele moderne mai des utilizate sunt: 

� sesiunile JAD (Joint Application Design) ; 

� sistemele de sprijinire a grupurilor de lucru; 

� prototipizarea; 

� RAD (Rapid Application Development) ; 

Intervievarea 

Interviul este procesul comunicării directe de stabilire a unei relaŃii cu o finalitate precisa, 

predeterminata, proces conceput pe alternanta rolurilor si care implica formulări de întrebări si 

obŃinerea de răspunsuri. 

Cuvântul proces semnifică dinamism, interacŃiune continuă cu multe variabile de lucru, cu 

acŃiune înlănŃuită, după un anumit sistem de derulare.  

Cuvântul diadic, pornind de la diadă, scoate în relief faptul că interviul este o interacŃiune 

persoană-cu-persoană între două părŃi sau două componente, evitându-se astfel faptul că la 

interviu pot participa mai multe persoane, dar niciodată mai mult de două părŃi: cea care ia 

interviul şi cea intervievată.  

Cuvântul relaŃii sugerează o legătura interpersonală între părŃile interviului.  

Finalitate precisă, predeterminată înseamnă că cel puŃin o persoană vine la interviu cu un 

anumit scop şi vrea să abordeze un anumit subiect.  

AlternanŃa rolurilor are conotaŃia împărtăşirii gândurilor, a simŃămintelor şi informaŃiilor 

printr-o schimbare continuă a rolurilor.  

Dacă numai una dintre părŃi vorbeşte si cealaltă ascultă se poate vorbi despre un discurs 

(speech), si nu despre interviu. Se consideră că aproximativ 70% din timpul total al interviului 

aparŃine intervievatului şi 30% celui ce ia interviul (anchetator). Sunt şi tipuri de interviuri in care 

se pot inversa rolurile, cum ar fi cazul interviurilor pentru oferirea de informaŃii sau promovarea 

unei vânzări. 

Formularea de întrebări şi obŃinerea răspunsurilor constituie procesele esenŃiale ale 
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interviului. PuŃine sunt interviurile care să nu necesite o structurare prealabilă a întrebărilor. 

Chestionarele 

Spre deosebire de interviuri, chestionarele sunt mai puŃin costisitoare şi într-un timp relativ 

scurt, pot oferi un volum mare de informaŃii necesare analizei sistemului. 

Deoarece conceperea chestionarului este mai mult o arta decât o ştiinŃă, specialiştii s-au 

străduit să-şi prezinte experienŃa sub forma unor reguli, recomandate îndeosebi începătorilor, cei 

cu state vechi le pot utiliza drept elemente de comparaŃie pentru a-şi evalua paşii întregii 

proceduri. Din aceste motive se consideră de bun augur descrierea paşilor parcurşi pentru 

conceperea unui chestionar : 

� pasul 1 : Ce informaŃii vor fi căutate ? 

În primul pas al chestionarului se stabilesc informaŃiile care trebuie să fie obŃinute, 

operaŃie declanşată în faza embrionară a cercetării de întreprins. NeglijenŃa manifestata în 

această etapă va conduce la obŃinerea unor informaŃii nerelevante. 

� pasul 2 : Stabilirea tipului de chestionar şi a metodei de administrare 

După identificarea informaŃiilor de căutat, cel ce concepe chestionarul trebuie să specifice 

modul în care le va obŃine. Decizia se va referi la structura si modul de formulare a întrebării, 

după care se va pune problema administrării chestionarului. : prin poştă, telefonic sau cu 

operator(o persoană special desemnată pentru această operaŃiune). 

� pasul 3 : Determinarea conŃinutului fiecărei întrebări 

� pasul 4 : Stabilirea modului de redactare a răspunsului pentru fiecare întrebare 

Dacă se merge pe o variantă fixă, proiectantul trebuie să decidă dacă va folosi întrebări 

închise sau dacă va merge pe varianta opŃiuni multiple, două opŃiuni sau a scalei de valori.  

� pasul 5 : Formularea întrebărilor 

 De modul în care sunt formulate întrebările, practic depinde succesul 

chestionarului. 

� pasul 6 : Stabilirea secvenŃei întrebărilor 

� pasul7: Validarea caracteristicilor tehnice ale chestionarului 

� pasul 8: Reevaluarea paşilor 1-7 şi revizuirea lor (dacă este cazul). 

� Pasul 9: Efectuarea pretestului şi revizuirea finală (dacă este cazul). 

De regulă, chestionarele sunt administrate pe hârtie, dar ele pot fi efectuate cu sau fără 

operator uman, direct, prin telefon, sau chiar pe dischetă, sau prin intermediul serviciilor oferite 

de calculatoare. 

Chestionarele, în cea mai mare parte, se bazează pe întrebări cu schemă fixă de răspuns, 

iar atunci când conŃin întrebări cu o formulare vagă au ca scop aflarea părerilor celor chestionaŃi, 

pentru a putea fi surprinse cât mau multe cazuri. 

Eşantionarea 

Întrucât colectivităŃile depăşesc întotdeauna numărul celor ce sunt chestionaŃi, o problema 

esenŃială o constituie stabilirea eşantionului chestionat. De regula, se folosesc următoarele 4 
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metode sau combinaŃii ale lor :  
� cei adecvaŃi eşantionului : ei pot fi oameni care îşi desfăşoară activitatea într-un anumit 

loc, cei care sunt motivaŃi să dea răspunsuri sau cei care vor să dea răspunsuri sau cei 

care vor să fie intervievaŃi. 

� un grup aleator : dacă exista o listă a utilizatorilor unui sistem simplu, se selectează 

fiecare a n-a persoana, în care n este o raŃie de selecŃie. O altă modalitate constă în 

selecŃia persoanelor pe bază ordonării lor după a 2-a, a 3-a literă a numelui sau a 

prenumelui sau prin generarea aleatoare a numerelor cu ajutorul calculatorului. 

� un eşantion precizat: pot fi numai persoanele care îndeplinesc anumite criterii. 

� un eşantion stratificat: dacă sunt mai multe categorii de persoane, din fiecare, după criterii 

aleatoare, vor fi selectaŃi cei eşantionaŃi. De exemplu: dintre utilizatori, conducători, 

informaticieni. 

Observarea directă a utilizatorilor 

Nu întotdeauna consultarea persoanelor conduce la obŃinerea celor mai bune rezultate, 

chiar si atunci când acestea afirmă ca oferă cele mai sigure informaŃii sau au impresia ca deŃin 

adevărul absolut asupra sistemului analizat. Părerile sunt subiective.  
Desfăşurarea operaŃiunii de observare directa depinde si de acceptul sau bunele intenŃii 

ale organizaŃiei supuse analizei. Uneori, chiar daca exista un astfel de accept, prezenta 

analiştilor printre angajaŃi ii determina pe aceştia din urma sa manifeste un comportament 

anormal, cu scopul de a crea o anumita impresie. Astfel pot fi emoŃionaŃi, stresaŃi, se pot forŃa să 

efectueze lucrările mai repede, să simuleze ocuparea completă a timpului de muncă. Alteori, 

dacă au un alt obiectiv ei pot lucra mai încet, pot bruia noul sistem s.a. 
Aşadar, observarea presupune pentru analişti selecŃia unei palete foarte largi de 

probleme.   

Analiza procedurilor de lucru şi a altor documente 

Documentele ce pot fi studiate sunt de o mare diversitate. Dintre documentele mai des 

solicitate fac parte : declararea misiunii şi strategiei organizaŃiei, cunoaşterea obiectivelor 

acesteia, a planurilor de afaceri, a studiilor de fezabilitate, a structurii organizatorice 

(organigrama), a regulamentelor de organizare si funcŃionare,  a celor de ordine interioara, a 

normelor interne de fabricaŃie,  a standardelor folosite, a fiselor posturilor, a corespondentei 

interne si externe, a rapoartelor de analiza rezultate din studii anterioare s.a. 

Un prim tip de documente se refera la procedurile de lucru pentru activităŃile individuale 

sau ale grupurilor. Prin ele se descrie modul in care se exercita o anumita activitate, 

prezentându-se si datele si/sau informaŃiile pe care le solicita sau le generează. 

Un al doilea tip de documente ce este studiat de analiştii de sistem îl constituie 

formularele utilizate de către unitate pentru toate tranzacŃiile interne si externe care au loc.  

Al treilea tip îl constituie rapoartele generate de sistemul actual. 

Al patrulea tip se regăseşte numai in sistemele de prelucrare automata a datelor si se 
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refera la documentaŃia folosită in sistemul informatic. 
Ca efect al tendinŃelor de mărire a timpului de analiză a sistemelor existente, în ultimii ani 

s-a efectuat trecerea spre tehnicile moderne, unele dintre ele care preiau din ce în ce mai 

puŃine elemente ale sistemelor existente. 

Sesiunile JAD pun laolaltă toate forŃele interesate în dezvoltarea sistemelor: utilizatorii 

cheie, managerii şi analiştii de sistem implicaŃi în analiza sistemului curent. Din acest punct de 

vedere JAD este similar interviului la nivel de grup. Totuşi, în sesiunile JAD ce urmează o 

anumită secvenŃă de derulare a activităŃilor pe baza unor roluri bine definite. 

Prototipizarea este un proces iterativ prin care analiştii şi utilizatorii pun în discuŃie o 
versiune rudimentară a unui sistem informaŃional, care va fi într-o continuă schimbare, în funcŃie 

de reacŃia utilizatorului. Prototipul este văzut şi testat de utilizator, având posibilitatea să 

precizeze ce ar mai dori, dar şi să-şi genereze această formă nouă, firesc, cu ajutorul 

specialiştilor din preajmă. 

RAD este o metodologie de realizare a sistemelor informaŃionale care promite sisteme 

mai bune, mai ieftine şi realizate mai rapid. O primă explicaŃie constă în celor mai buni proiectanŃi 

de sisteme şi a celor mai reprezentativi utilizatori , care, împreună, în timp real, lucrează la 

realizarea sistemului. 

DiferenŃa majoră a RAD faŃă de JAD constă în faptul că prototipul devine elementul 

fundamental al noului sistem -  ecranele afişate în timpul prototipizării devin ecrane ale 

sistemului, şi nu modele ale unui posibil sistem. 

Plecând de la aceste obiective, suportul hardware şi software al noului sistem informatic 

trebuie să îndeplinească următoarele cerinŃe: 

o Asigurarea suportului informaŃional prin crearea şi întreŃinerea unei baze de date 
sigure şi complete: 

� crearea şi actualizarea în timp real a imaginii procesului în memoria internă şi accesul 

transparent pentru utilizatori şi aplicaŃii la această imagine; 

� crearea şi actualizarea în timp real  a bazei de date cu evoluŃia în timp a procesului 

precum şi accesul distribuit la datele înregistrate; 

� completarea în timp real a bazei de date cu evenimentele din sistem şi accesul distribuit la 

informaŃii; 

� arhivarea şi întreŃinerea arhivelor cu istoricul procesului şi evenimentelor precum şi 

accesul distribuit la datele din arhivă. 

o Asigurarea unui flux informaŃional coerent: 
� circulaŃia selectivă a informaŃiilor existente în imaginea internă a procesului către 

utilizatori, în funcŃie de specificul activităŃilor; 

� gestiunea automată a fluxului de date pe orizontală şi pe verticală (în interiorul şi între 

nivelele ierarhice) în vederea întreŃinerii bazelor de date; 

� gestiunea dinamică a înregistrărilor în baza de date Ńinând cont de durata de viaŃa impusă 

pentru acestea. 
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o Prezentarea informaŃiilor către utilizatori 

Prin intermediul staŃiilor de lucru, utilizatorul poate avea acces la informaŃiile din sistem în 

concordanŃă cu sarcinile pe care acesta la are în ierarhia de funcŃii. Accesul la sistem se face 

numai prin identificarea utilizatorului după nume şi parola de protecŃie, numai pentru funcŃiile 

specifice postului său.  

o Comunicarea transparentă pentru utilizatori între echipamentele din sistem 
Suportul de comunicaŃie trebuie astfel conceput încât pentru orice utilizator echipamentele 

interconectate să fie văzute ca un singur calculator „uriaş”. 

o Integrarea cu alte aplicaŃii existente sistemului informaŃional  
� Utilizarea unor legături de comunicaŃie dedicate, pentru activităŃile de conducere operativă. 

� Accesul la informaŃii, utilizând serviciile intranet. 

o Disponibilitatea şi funcŃionarea degradată în cazul căderii unor componente şi 
siguranŃa păstrării informaŃiilor 
� Posibilitatea de intervenŃie pentru întreŃinere sau depanare asupra unor componente ale 

sistemului fără afectarea funcŃionării de ansamblu. 

� FuncŃionarea în regim de rezervare activă a componentelor vitale ale sistemului: canale de 

comunicaŃie dublate, servere de baze de date cu mai multe procesoare şi memorii externe 

RAID. 

� Replicarea componentelor vitale ale bazei de date în locaŃii diferite, pentru a evita 

pierderea datelor în caz de defect. 

� Accesul la funcŃiile specifice de la orice staŃie de lucru în cazul indisponibilităŃii celor 

destinate implicit pentru funcŃiile respective. 

o Configurabilitatea şi posibilitatea de extindere 

Abordarea realizării sistemului în etape succesive impune existenŃa unor funcŃii de bază 

care să permită: 

1. Extinderea sistemului prin adăugarea de noi componente fizice şi logice. 

2. Modificarea interactivă a bazelor de date care descriu componentele logice din sistem 

3. Adăugarea de noi aplicaŃii care au acces la informaŃiile din sistem. 

 

3.3STRUCTURAREA CERINłELOR SISTEMULUI 

În structurarea unui sistem informatic se utilizează mai multe criterii de descompunere a 

acestuia în subsisteme şi module componente: 

� FuncŃiunile sistemului. - Sistemul informaŃional este alcătuit din mai multe subsisteme 

funcŃionale: producŃie, comercial, financiar-contabil, personal, cercetare-dezvoltare; 

� ActivităŃile sistemului – O serie de activităŃi se desfăşoară în cadrul unui agent economic, 

care respectă anumite proceduri bine stabilite în vederea realizării obiectivelor. ActivităŃile 

variază ca tip şi număr de la o unitate la alta sau în timp. 
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� Organizarea sistemului – în fiecare agent economic se cunosc departamentele, 

localizarea şi rolul lor. 

� Natura componentelor din cadrul sistemelor – subsistemele care pot fi identificate potrivit 

acestui criteriu au în vedere componente de tipul: materii prime, materiale, echipamente, 

resurse umane, produse finite, resurse financiare. 

� Orizontul de conducere – se identifică subsistemele: strategic, tactic, operativ. Se are în 

vedere structurarea sistemului şi în subsistemul decizional, subsistemul condus şi 

subsistemul informaŃional. 

Indiferent de criteriul utilizat putem spune că structurarea cerinŃelor sistemului e etapa cea 

mai complexă din cadrul analizei şi se bazează pe 2 activităŃi (Fig. 3.2 ): 

� modelarea proceselor; 

� modelarea datelor. 
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Fig. 3.2 ActivităŃile etapei de analiză  

 

Activitatea de analiză pentru modelarea conceptuală se poate realiza sub trei aspecte: 

structural, dinamic şi funcŃional. 

� Analiza structurală evidenŃiază, la nivel conceptual, modul de structurare a datelor şi a 

legăturilor dintre ele. Cea mai utilizată tehnică este entitate-asociere. 

Aceasta conŃine: 

o Identificarea entităŃilor: fenomene, procese, obiecte concrete sau abstracte 

(substantivele din prezentarea activităŃii descrise) (exemple de entităŃi: Persoane, 

Produse, Beneficiari). 

o Identificarea asocierilor dintre entităŃi ca fiind legăturile semnificative de un anumit 

tip (verbele din prezentarea activităŃii descrise). 

o Identificarea atributelor ce caracterizează fiecare entitate în parte (exemple de 

atribute: Marca, Nume, Adresă). 

o Stabilirea atributelor de identificare unică a realizărilor entităŃii, drept chei. 

Rezultatul analizei structurale este modelul static (structural), numit şi diagramă entitate-

asociere. 

� Analiza dinamică evidenŃiază comportamentul elementelor sistemului la anumite 

evenimente. Una dintre tehnicile utilizate este diagrama stare-tranziŃie. 

Aceasta presupune: 

o Identificarea stărilor în care se pot afla componentele sistemului. 

o Identificarea evenimentelor care determină trecerea unei componente dintr-o stare 

în alta. 

o Stabilirea tranziŃiilor admise între stări 

o Construirea diagramei stare-tranziŃie 

Rezultatul analizei dinamice: modelul dinamic. 

� Analiza funcŃională evidenŃiază modul de asigurare a cerinŃelor informaŃionale (fluxul 

prelucrărilor) din cadrul sistemului, prin care intrările sunt transformate în ieşiri. Cea mai 

utilizată tehnică este diagrama de flux a datelor. 

Conform acestei tehnici se delimitează: 

o Aria de cuprindere a sistemului. 

o Se identifică sursele de date. 

o Se identifică modul de circulaŃie şi prelucrare a datelor. 

o Se identifică apoi rezultatele obŃinute. 

Rezultatul analizei funcŃionale: modelul funcŃional. 

Urmare a operaŃiunii de culegere a cerinŃelor sistemului este activitatea de structurare a 

cerinŃelor prin metode specifice: modelarea proceselor, modelarea logicii proceselor şi 
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modelarea conceptuală a datelor. 

Indiferent de metodologiile folosite în realizarea unui sistem, toate apelează la 

operaŃiunea de modelare logică a datelor şi prelucrărilor sub formă de diagrame.  

Există mai multe tipuri de diagrame, utilizabile în diverse etape ale ciclului de viaŃă al 

sistemului sau pentru anumite activităŃi. În practică, cele mai multe produse apelează la două 

tehnici de redare a diagramelor fluxurilor de date: Gane & Sarson şi Yourdon & DeMarco. 

Prin analiza diagramelor fluxurilor de date se pot reliefa următoarele aspecte: 

� fluxuri de date redundante, apărute, de regulă, prin apelarea la nume diferite pentru 

acelaşi tip de date; 

�  date care intră în prelucrări dar nu sunt folosite; 

� datele ce sunt actualizate identic în mai multe locuri. 

 3.4EVALUAREA SISTEMELOR INFORMATICE 

Evaluarea sistemului existent se realizează sub două aspecte: 

� Evaluarea performanŃelor şi limitelor sistemului existent se face Ńinând cont de 

următoarele criterii: 

o Măsura în care sistemul informaŃional asigură realizarea obiectivelor, îndeplinirea 

sarcinilor de bază ale unităŃii şi exercitarea atributelor de conducere; 

o Operativitatea în culegerea şi trasmiterea informaŃiilor şi datelor, ceea ce 

caracterizează timpul de răspuns al sistemului infomaŃional; 

o Calitatea şi siguranŃa legăturilor informaŃionale, a fluxurilor informaŃionale; 

o PosibilităŃi de control şi de efectuare a corecŃiilor. 

� Evaluarea gradului de pregătire a unităŃii economice pentru proiectarea şi 

implementarea sistemului informatic presupune: 
o Stabilirea nivelului de pregătire a personalului şi a experienŃei dobândite în 

prelucrarea automată a datelor; 

o ExistenŃa unei discipline tehnologice; 

o ExistenŃa fondului de date necesar pentru realizarea sistemului informatic. 

3.5GENERAREA ŞI ALEGEREA VARIANTELOR DE PROIECTARE 

Concluziile la care ajunge echipa de analişti după parcurgerea celor 2 etape, de 

determinare şi structurare a cerinŃelor, se vor regăsi în cel puŃin 2 şi maxim 6 variante de soluŃii 

pentru problema analizată.  

În practică, numărul de soluŃii propuse de specialişti este de 3, întrucit prin el pot fi 

surprinse soluŃii extreme, dar şi de mijloc. 

Varianta 1 este cea mai simplă şi se caracterizează astfel: 

� e cea mai conservatoare în privinŃa costurilor, efortului depus şi tehnologiilor implicate; 

� e puternic orientata spre realizarea pe hârtie a fluxului informaŃional sau spre eliminarea 

redundantelor din procesele curente; 
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� oferă soluŃii pentru tot ce a solicitat utilizatorul implicand modificari putine în sistemul 

informational existent; 

Varianta 2, cea mai complexa, ofera multiple solutii pentru problema studiata şi se 

caracterizeaza prin: 

� ofera cele mai performante sisteme, bazate pe cele mai moderne tehnologii; 

� sunt orientate spre funcŃionalitate; 

� resursele umane şi financiare sunt încadrate în anumite limite; 

� utilizatorul primeşte toate soluŃiile posibile pentru rezolvarea problemelor dar nu 

întotdeauna poate opta pentru o astfel de variantă datorită resurselor limitate; 

� sistemul implementat va fi un sistem deschis. 

Varianta 3 este cea de compromis între cele 2: 

� obiectivul central îl constituie funcŃionalitatea de înalt nivel; 

� restricŃiile legate de costuri dispar. 

În generarea acestor variante se Ńine cont de condiŃiile esenŃiale ale activităŃii: 

� atingerea funcŃiilor obligatorii ale noului sistem; 

� respectarea restricŃiilor impuse; 

� dar şi de unele aspecte practice ca: 

o dacă sistemul poate fi realizat cu forŃe proprii 

o dacă selecŃia pentru implementarea sistemului e optimă 

� selecŃia softului şi hardului 

� limitele organizaŃiei. 

Fiecare variantă va conŃine: 

A. prezentarea generala a proiectului din care sa rezulte aria de cuprindere a proiectului, 

gradul de distributie a sistemului, nivelul lui de automatizare, necesarul de resurse, planificarea 

calendaristică. 

B. descrierea sistemului vizează configuraŃia sistemului determinată de realizarea 

cerinŃelor şi de restricŃiile impuse. 

În ceea ce priveşte cerinŃele, acestea pot fi de 2 feluri: funcŃionale şi nefuncŃionale 

CerinŃele funcŃionale se referă la funcŃiunile pe care sistemul informatic trebuie să le 

implementeze, cu precizarea că, în proportie de 80-90%, se vor implementa funcŃiunile 

sistemului actual, la care se vor adăuga funcŃiuni cerute de beneficiar sau analist pentru 

asigurarea performanŃelor dorite. 

CerinŃele nefuncŃionale Ńin de caracteristicile tehnice ale sistemului informatic, cum ar fi: 

tehnologiile de prelucrare, performantele şi securitatea sistemului, siguranŃa şi arhivarea datelor. 

În vederea asigurării acestor cerinŃe, descrierea sistemului va conŃine următoarele 

elemente: 

� specificarea obiectivelor în funcŃie de performanŃele urmărite; 

� stabilirea funcŃiilor obligatorii ale noului sistem şi a restricŃiilor impuse; 

� stabilirea minimului necesar de informaŃii solicitate de noul sistem concretizate în: 
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o definirea principalelor intrari/iesiri; 

o definirea solutiilor de organizare a datelor, definirea variantelor tehnologice de 

prelucrare; 

o definirea restrictiilor informaŃionale si de control; 

� prezentarea problemelor legate de realizarea sistemului informatic, cum ar fi: precizarea 

modalităŃilor de realizare a sistemului informatic (dacă sistemul va fi realizat cu forŃe 

proprii), precizarea priorităŃilor în realizarea obiectivelor sistemului informatic, specificarea 

cerinŃelor speciale privind flexibilitatea, compatibilitatea cu alte sisteme, gradul de 

generalizare a sistemului. 

C. analiza cost beneficiu presupune estimarea duratei de realizare, a resurselor necesare 

şi efectelor economice directe şi indirecte care se vor obŃine din exploatarea sistemului. În functie 

de această analiza se calculeaza indicatorii de eficienŃa economică şi se apreciază dacă este 

profitabilă proiectarea noului sistem informatic. 

D. analiza impactului introducerii sistemului prezintă aspecte ale oportunităŃii 

implementării noului sistem. 

Se realizează o analiză a modificărilor pe care le aduce în structura organizatorică, 

deoarece eliminarea unor funcŃiuni ale sistemului actual implică desfiinŃarea unor posturi de 

lucru, birouri, servicii, departamente, iar introducerea de noi funcŃiuni duce la înfiinŃarea de noi 

posturi. Tot aici este analizat comportamentul organizatoric – dacă sistemul implementat poate fi 

utilizat de persoanele cărora le este adresat. 

3.6 ANALIZE DE FEZABILITATE 

Elaborarea unui sistem poate costa milioane de dolari şi se poate realiza pe parcursul a 

trei până la şase ani pentru a fi complet. Din aceste motive, este normal ca factorii de conducere 

să demareze proiectarea unui sistem după ce se efectuează studii de fezabilitate. 

Un studiu de fezabilitate are rolul de a asigura informaŃiile obiective necesare pentru a 

cunoaşte dacă un proiect poate fi demarat sau nu, sau dacă un proiect deja început mai poate fi 

continuat. ProporŃiile şi durata studiilor de fezabilitate variază, în funcŃie de mărimea şi natura 

sistemului de implementat.  

Echipele de studiu trebuie să includă atât persoane cu înalte cunoştinŃe tehnice, cât şi 

persoane cu bogate cunoştinŃe şi experienŃă în activităŃile unităŃii studiate. Dacă unitatea nu 

dispune de personalul adecvat pentru partea tehnică a studiului, atunci va putea angaja din afară 

specialişti. De asemenea, echipele trebuie să aibă în structură atât reprezentanŃi ai conducerii, 

cât şi ai echipelor de control intern sau revizie internă. Nu în ultimul rând, trebuie ca din echipă 

să facă parte reprezentanŃii utilizatorilor. 

Când este propus un proiect, se efectuează un studiu preliminar de fezabilitate pentru a 

se stabili dacă proiectul atinge obiectivele propuse de unitate. Analiza, în prima ei fază, poate fi 

oricât de subiectivă, întrucât proiectul nu este prezentat cu lux de amănunte. Însă, îndată ce se 

obŃine o situaŃie mai clară despre sistem, despre natura problemei de rezolvat, precum şi despre 
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doleanŃele utilizatorilor, măsurarea preliminară a fezabilităŃii poate fi determinată odată cu faza 

de analiză a sistemului. Când proiectanŃii oferă două sau trei variante de elaborare a sistemului, 

numai studiile de fezabilitate o pot scoate în relief pe cea optimă. 

După ce a avut loc proiectarea primară a sistemului, pot fi determinate în detaliu 

elementele de cost al proiectării, implementării şi exploatării. Este ultima şansă a unităŃilor de a 

mai putea renunŃa la sistem, înaintea implementării. 

De fiecare dată, studiile de fezabilitate trebuie să aibă la bază o documentaŃie completă. 

Aceasta va conŃine: 

� definirea problemei (o scurtă descriere a proiectului şi explicarea a ceea ce îşi propune el 

să realizeze); 

� descrierea cerinŃelor sistemului; 

� descrierea soluŃiilor sistemului propus; 

� explicaŃia critică a motivării studiului întreprins; 

� cuantificarea tuturor costurilor materialelor şi beneficiile aferente; 

� listă a costurilor şi beneficiilor necuantificabile. 

Tipurile analizelor de fezabilitate 

Se conturează câteva dimensiuni ale fezabilităŃii, care trebuie să fie evaluate prin studiul 

de fezabilitate întreprins, incluzând fezabilitatea tehnică, economică, de exploatare(operaŃională), 

a legalităŃii şi a programării în timp. 

Fezabilitatea tehnică. Problema fundamentală este: poate fi implementat sistemul 

planificat în organizaŃia respectivă folosind tehnologia existentă? Oferă unitatea condiŃii 

persoanelor care vor proiecta, implementa şi exploata sistemul propus? 

Fezabilitatea economică trebuie să răspunde la două întrebări. Prima: justifică sistemul 

propus banii, alte resurse şi costurile necesare pentru a fi implementat? A doua: are unitatea 

fondurile necesare pentru elaborarea şi implementarea sistemului, date fiind cerinŃele de capital 

şi pentru alte proiecte existente? Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să fie estimate şi 

analizate diverse costuri şi beneficii asociate fiecărei variante. 

Fezabilitatea exploatării porneşte de la o primă întrebare, şi anume: este posibil ca noul 

sistem să fie utilizat de către persoanele cărora le este adresat. Răspunsul poate fi dat doar în 

condiŃiile din întreprindere, de ceea ce se întâmplă cu persoanele din sistem înainte de 

implementarea celui nou, în sensul participării efective, motivate de realizarea lui, precum şi de 

dorinŃa lor de transformare. Tot aici intră o multitudine de factori comportamentali. 

Fezabilitatea legalităŃii urmăreşte să determine dacă se pot înregistra conflicte între 

sistemul propus şi posibilitatea organizaŃiei în care se face implementarea de a nu avea conflicte 

faŃă de obligaŃiile legale. De asemenea, sistemul trebuie să respecte toate statule, deciziile, 

regulamentele, legile şi alte acte normative şi juridice, atât în profil teritorial, cât şi naŃional şi 

internaŃional. 

Fezabilitatea programării răspunde în primul rând la întrebarea: poate fi proiectat şi 
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implementat sistemul în timpul alocat? Dacă răspunsul este nu, sistemul trebuie să fie modificat 

sau va fi luată în studiu o altă variantă, sau data implementării va fi schimba. 

 
4. MODELAREA NOULUI SISTEM INFORMATIC 

Activitatea de modelare a unui sistem informatic se regăseşte în pricipalele activităŃi de 

realizare a sistemului: analiză, proiectare, implementare, dar cel mai pregnant se manifestă în 

crearea sistemului de bază de date. Din acest motiv, dintre toate metodologiile utilizate pentru 

modelarea sistemelor informatice ne vom referi, în cele ce urmează, la cele folosite pentru 

realizarea unui sistem de bază de date. 

4.1 ORGANIZAREA DATELOR ÎN CADRUL SISTEMELOR INFORMATICE 

Datele sunt stocate şi structurate în cadrul sistemelor de calcul, atât în memoria internă, 

cât şi în memoria externă. Prin caracteristicile de volum şi complexitate, datele prezintă aspecte 

specifice de organizare în memoria externă. 

Organizarea datelor este procesul de definire şi structurare a datelor în colecŃii, precum şi 

stabilirea legăturilor între elementele unei colecŃii şi între colecŃii. 

Organizarea datelor a evoluat în paralel cu creşterea volumului de date prelucrat, precum 

şi a gradului de complexitate a problemelor rezolvate cu ajutorul calculatorului. 

EvoluŃia organizării datelor a pornit de la fişiere simple, au urmat fişierele complexe şi, în 

final, s-a ajuns la cea mai performantă formă de organizare a datelor – bazele de date. 

Toate aceste forme de organizare a datelor se bazează pe noŃiunea de colecŃie de date. 

ColecŃia de date reprezintă un ansamblu de date organizat după anumite criterii şi format 

din următoarele componente: 

� familie de caracteristici compusă din mai multe proprietăŃi (atribute) care definesc aspecte 

ale obiectelor din lumea reală prin valori; 

� un predicat aplicat asupra familiei de proprietăŃi, care conduce la o submulŃime ce 

defineşte o relaŃie de ordine între caracteristici, cu un anumit scop; 

� alte componente care iau în considerare timpul şi legăturile. 

Investigare pleacă de la o viziune de ansamblu a structurii logice a datelor. 

Datele sunt grupate în colecŃii de date, după diverse criterii pentru fiecare subsistem sau 

la nivelul întregului sistem 

Principalele criterii pe baza cărora se poate efectua gruparea fondului de date sunt: 

� Sfera de cunoaştere; 

� Domeniul de activitate; 

� Stabilitatea conŃinutului datelor; 

� Rolul datelor în procesul prelucrării. 

După sfera de cunoaştere se pot contura patru tipuri de colecŃii mari de date cu valori de 

întrebuinŃare diferite, cu grad de agregare şi sintetizare diferenŃiat, care pot constitui obiectul 
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stocării şi prelucrării automate: 

� Date primare; 

� Indicatori tehnico-economici cu caracter operativ; 

� Indicatori tehnico-economici cu centralizare medie; 

� Indicatori sintetici. 

După domeniul de activitate, la nivelul unei unităŃi productive, datele pot fi grupate în 

colecŃii ce reflectă entităŃi, fenomene şi procese economice. 

Din punct de vedere al stabilităŃii datelor, putem delimita: colecŃii de date convenŃional – 

constante şi colecŃii de date variabile. ColecŃiile da date convenŃional – constante sunt cu 

caracter normative, cu caracter descriptive, cu caracter de translatare sau de legătură. 

Principalele colecŃii de date cu caracter normativ sunt: 
� Normative de fabricaŃie; 

� Normative tehnologice; 

� Normative de muncă; 

� Normative materiale. 

Din punct de vedere al prelucrării datelor, colecŃiile de date se clasifică în: 
� ColecŃii de date de bază – au un conŃinut omogen format din date primare care reflectă 

stări, caracteristici, evenimente, fapte preluate din unul mai multe documente primare. Se 

poate aprecia că datele îşi păstrează valabilitatea, relevanŃa, autenticitatea, au o utilitate 

pe o perioadă de existenŃă a obiectelor pe care le reprezintă, le descrie, le reflectă; 

� ColecŃiile de date pentru tranzacŃii - au un caracter temporar şi un conŃinut format din 

totalitatea modificărilor care pot interveni pe parcursul unui interval de timp asupra 

conŃinutului informaŃional din colecŃiile de date de bază; 

� ColecŃiile de date intermediare – sunt obŃinute pe baza unor operaŃii de sortare, fuziune, 

selectare din una sau mai multe colecŃii obiect potrivit unor cerinŃe furnizate de utilizator; 

� ColecŃiile de date statistice – au un rol de orientare, de previziune, de fundamentare a 

unor decizii strategice; 

� ColecŃii de date istorice – au un rol de arhivare a conŃinutului unor colecŃii obiect, de 

tranzacŃii sau statistice şi reflectă o stare trecută a fenomenelor şi proceselor economice. 

Structura de date constituie o colecŃie de date între care s-au stabilit o serie de legături, 

care conduc la un anumit mod de identificare şi de selectare a componentelor. 

Baza de date poate fi definită ca fiind mai multe colecŃii de date omogene, cu legături 

între ele, stocate pe un suport de memorie externă şi care formează un ansamblu: 

� organizat ( pe niveluri de organizare a datelor); 

� coerent (prin respectarea restricŃiilor de integritate şi asigurarea protecŃiei datelor 

împotriva incidentelor); 
� structurat (datele şi legăturile dintre acestea sunt definite şi descrise conform unui model 

de date); 
� cu redundanŃă minimă şi controlată a datelor; 
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� accesibil mai multor utilizatori în timp util. 
ApariŃia bazelor de date, ca mod de organizare a datelor în memoria externă, a determinat 

şi modificarea software-ului aferent stocării şi prelucrării datelor. Datele memorate în fişiere sunt 

prelucrate de programe scrise în diferite limbaje de programare universale, în timp ce datele 

memorate în baze de date sunt gestionate prin programe de aplicaŃie scrise într-un sistem de 

gestiune a bazelor de date (SGBD) ca software specializat. 

Aşadar, realizarea bazei de date şi a programelor de aplicaŃie aferente (pentru descrierea 

şi manipularea datelor) sunt practic inseparabile, împreună contribuind la realizarea unui sistem 

de bază de date. 

Un sistem de bază de date este format din următoarele componente: 
� baza/bazele de date, care reprezintă componenta de tip date a sistemului; 

� sistemul de gestiune al bazei/bazelor de date, care constituie ansamblul de programe prin 

care se asigură gestionarea şi prelucrarea complexă a datelor şi care reprezintă 

componenta software a sistemului de baze de date; 

� alte componente, precum: proceduri manuale şi automate, inclusiv reglementări 

administrative, destinate bunei funcŃionări a sistemului, dicŃionarul bazei de date (conŃine 

informaŃii despre date, structura acestora, elemente de descriere a semanticii, statistici, 

documentaŃii), mijloace hardware utilizate, personalul implicat, reprezentat de diferite 

categorii de utilizatori finali şi personal de specialitate (administrator, analişti, programatori, 

operatori). 

AplicaŃiile de baze de date se caracterizează în primul rând prin faptul că majoritatea 

prelucrărilor care se fac sunt cele de memorare şi regăsire a datelor, efectuate asupra unor 

volume mari de date. În general operaŃiile de prelucrare sînt destul de simple, spre deosebire de 

alte domenii ale informaticii - cum este de exemplu domeniul tehnic unde predomină operaŃiile de 

calcul care au o complexitate destul de ridicată. Cea mai frecventă operaŃie care apare într-o 

aplicaŃie de baze de date este aceea de consultare a datelor: într-adevăr, pentru ce creăm o 

bază de date dacă nu o folosim? Alte operaŃii care apar pe lângă cea de consultare: introducerea 

unor noi date, modificarea unor date existente, ştergerea unor date perimate. 

 Prin organizarea datelor în baze de date se asigură centralizarea acestora, fapt 

care conduce la o serie de avantaje: 

Reducerea redundanŃei datelor. Dacă fiecare aplicaŃie lucrează cu fişiere proprii, este 

posibil ca aceleaşi date să apară de mai multe ori în fişiere diferite. În cazul centralizării datelor 

administratorul bazei de date poate organiza datele în aşa fel încât toate aplicaŃiile să folosească 

aceleaşi fişiere. Astfel se obŃine o economie importantă a spaŃiului de memorie, şi nu numai atât. 

Evitarea inconsistenŃei datelor. Duplicarea datelor în fişiere diferite poate crea probleme la 

actualizare: este posibil ca prin actualizări parŃiale (din omisiune sau datorită unor accidente 

neprevăzute) să avem valori diferite pentru una şi aceeaşi entitate (de exemplu, un client poate 

avea mai multe nume: nu mai ştim care este cel real). 

Posibilitatea partajării datelor. Aceasta se referă la posibilitatea utilizării datelor în comun 
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de mai mulŃi utilizatori şi la posibilitatea dezvoltării de noi aplicaŃii folosind datele deja existente. 

Încurajarea utilizării unor standarde. Administratorul bazei de date poate impune alinierea 

la anumite standarde, fapt care permite ulterior un transfer rapid al datelor de pe o platformă 

(hardware sau software) pe alta. 

Posibilitatea protejării datelor. Administratorul bazei de date, având un control centralizat 

al datelor, poate introduce restricŃii diferite de acces la date pentru fiecare categorie de utilizatori. 

MenŃinerea integrităŃii datelor. Baza de date trebuie să conŃină în permanenŃă date 

corecte; aceasta presupune date coerente şi plauzibile, fapt care poate fi garantat de procedurile 

de validare utilizate. 

IndependenŃa datelor. Într-o aplicaŃie scrisă într-un limbaj clasic de programare, 

cunoştinŃele despre structura datelor şi tehnicile de accesare a acestora sunt "zidite" în 

programe. Orice schimbare în modul de reprezentare sau accesare face imposibilă utilizarea 

aplicaŃiei: toate programele care referă aceste date trebuie rescrise. IndependenŃa datelor, 

garantată de utilizarea bazelor de date, presupune independenŃa aplicaŃiei de modul de 

reprezentare a datelor şi de tehnicile de acces utilizate. 

Trebuie să facem o precizare: simplul fapt de a utiliza un SGBD în vogă la un moment dat 

nu ne garantează automat obŃinerea acestor avantaje! Administratorul bazei de date trebuie să 

aibă o viziune de ansamblu asupra problemei care trebuie rezolvată, să cunoască toate datele 

problemei (ce se dă, ce se cere, cum se prelucrează) şi să cunoască facilităŃile oferite de SGBD-

ul folosit pentru a putea beneficia de avantajele de mai sus. Şi în primul rând trebuie să aibă 

cunoştinŃe serioase despre proiectarea aplicaŃiilor de baze de date. 

4.2 NIVELURI DE ORGANIZARE A DATELOR ÎNTR-O BAZĂ DE DATE 

Bazele de date sunt concepute pentru a prelucra un volum mare de informaŃii. Gestiunea 

acestora impune nu numai o structurare riguroasa a datelor, dar şi o raŃionalizare a procedurilor 

de acces şi prelucrare. 

Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abstractizare a datelor  memorate în 

baza de date. Astfel s-a ajuns ca astăzi să existe trei niveluri de reprezentare şi percepŃie a unei 

baze de date(figura 4.1) : extern, conceptual şi intern. 

Nivelul fizic (sau intern). Structura datelor este descrisă foarte detaliat, fiind accesibilă 
numai specialiştilor (ingineri de sistem, programatori in limbaje asamblare sau alte limbaje 

apropiate de maşină. Cele doua părŃi principale ale bazei la acest nivel sunt (1) un set de 

programe care interacŃionează cu sistemul de operare pentru îmbunătăŃirea managementului 

bazei de date şi (2) fişierele stocate in memoria externa a calculatorului. Fişierele ce conŃin 

datele propriu-zise sunt alcătuite din articole sau înregistrări cu format comun. La acest nivel, 

structura BD se concretizează în schema internă. 

Nivelul conceptual (sau global). Este nivelul imediat superior celui fizic, datele fiind 

privite prin prisma semanticii lor, interesează conŃinutul lor efectiv, ca şi relaŃiile care le leagă de 

alte date. Reprezintă primul nivel de abstractizare a lumii reale observate. Obiectivul acestui 
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nivel îl constituie modelarea realităŃii considerate, asigurându-se independenŃa bazei faŃă de 

orice restricŃie tehnologică sau echipament anume. Întreaga bază este descrisă prin intermediul 

unui număr restrâns de structuri. ToŃi utilizatorii îşi exprimă nevoile de date la nivel conceptual, 

prezentându-le administratorului bazei de date, acesta fiind cel care are o viziune globala 

necesara satisfacerii tuturor cerinŃelor informaŃionale. La acest nivel, structura BD se 

concretizează în schema conceptuală. 

Nivelul extern. Este ultimul nivel de abstractizare la care poate fi descrisă o bază de date 

.Dacă la nivel conceptual baza de date este abordată în ansamblul ei, în practica un utilizator 

sau un grup de utilizatori lucrează numai cu o porŃiune specifica a frazei în funcŃie de 

departamentul in care îşi desfăşoară activitatea şi de atribuŃiile sale. Simplificarea interacŃiunii 

utilizatori - bază, precum şi creşterea securităŃii bazei sunt considerate ale unui nivel superior de 

abstractizare, care este nivelul extern. Astfel, structura se prezintă sub diferite machete, referite 

uneori şi ca sub-scheme, scheme externe sau imagini, în funcŃie de nevoile fiecărui utilizator sau 

grup de utilizatori. 
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Fig. 4.1. Niveluri de reprezentare a datelor 

 

 4.3MODELE DE DATE PENTRU BAZE DE DATE 

După cum s-a arătat deja datele prin ele însele nu constituie informaŃie. InformaŃia care 

poate fi obŃinută dintr-o colecŃie de date depinde de modul de organizare şi structurare a acestor 

date precum şi de modul în care aceste date sînt utilizate. Pentru a decela conŃinutul de 

informaŃie al unei colecŃii de date este nevoie de o interpretare adecvată a acesteia. Un model de 

date este un instrument teoretic care permite obŃinerea unei asemenea interpretări. Un model de 

date este de fapt un instrument de abstractizare care ne ajută să identificăm conŃinutul de 

informaŃie al unei colecŃii de date prin contrast cu valorile individuale ale datelor. 

Modelele de date se pot împărŃi în două grupuri: 

� modele de date strict tipizate, sunt cele în care fiecare dată trebuie să aparŃină unei 

categorii. Datele care nu se încadrează în mod natural într-o categorie vor trebui să fie 
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forŃate într-una din categoriile modelului în caz contrar aceste date nu pot fi tratate în 

cadrul modelului considerat. De asemenea, pentru unele dintre aceste modele se 

presupune că gama categoriilor disponibile este predefinită şi nu poate evolua dinamic. 

� modele de date slab tipizate, sunt cele care nu fac nici o presupunere referitor la categorii. 

Categoriile sunt permise numai în măsura în care se dovedesc utile. Datele individuale pot 

exista prin ele însele şi pot fi legate de alte date. InformaŃiile referitoare la categorii, dacă 

există, sînt tratate în acelaşi mod ca şi informaŃiile despre date. 

Modelele de date strict tipizate au dezavantajul lipsei de flexibilitate, ceea ce face dificilă 

reprezentarea deosebirilor semantice mai subtile. Să considerăm de exemplu datele despre 

categoria ANGAJAT. Intr-un model strict tipizat această categorie trebuie să fie omogenă, adică 

toate obiectele acestei categorii trebuie să aibă aceleaşi proprietăŃi, aceeaşi structură ş.a.m.d. 

Totuşi, angajaŃii căsătoriŃi au proprietăŃi diferite faŃă de cei necăsătoriŃi, după cum este cazul şi 

cu angajaŃii temporari faŃă de cei permanenŃi şi exemplele ar putea continua. 

În ciuda acestor dificultăŃi, modelele de date strict tipizate au marele avantaj că 

proprietăŃile datelor pot fi abstractizate şi cercetate în termenii categoriilor cărora le aparŃin. Altfel 

spus, bazat pe aceste categorii se poate formula o teorie care cuprinde proprietăŃile datelor. 

Deoarece unele dintre proprietăŃile categoriilor sînt moştenite de către datele care fac parte din 

ele, a demonstra un anumit lucru despre o categorie constituie o demonstraŃie şi pentru datele 

din această categorie. 

Un alt avantaj al modelelor de date strict tipizate este faptul că fiecare dată este încadrată, 

într-un fel sau altul, într-o categorie. Datorită acestui fapt, posibilele inconsistenŃe pot fi evitate 

deoarece date apropiate din punct de vedere semantic vor fi apropiate şi în cadrul modelului de 

date, mai precis vor fi în aceeaşi categorie. 

Majoritatea modelelor de date folosite în prelucrarea datelor prin calculator sînt strict 

tipizate. Modelele de date care vor fi tratate în continuare fac şi ele parte din acest grup. 

Structura de organizare a datelor nu furnizează o interpretare completă a semnificaŃiei 

acestora. SemnificaŃia datelor depinde şi de modul în care acestea sînt utilizate. De aceea este 

necesar să se specifice şi operaŃiile permise asupra datelor. De exemplu, o listă de obiecte poate 

fi o stivă sau o coadă funcŃie de tipul operaŃiilor permise asupra obiectelor listei. Natura generală 

a operaŃiilor care sînt permise asupra datelor sînt precizate tot în cadrul modelului de date şi este 

dependentă de structurile de date corespunzătoare acestui model. 

In concluzie putem defini un model de date ca fiind un ansamblu de reguli pentru 

organizarea datelor, împreună cu un set de operaŃii permise asupra acestor date. 

Orice model de date constituie un model al lumii înconjurătoare şi încearcă să cuprindă 

proprietăŃile acesteia. Aceste proprietăŃi se împart în două clase: statice şi dinamice. ProprietăŃile 

statice sînt cele care nu se modifică deci sînt invariante în timp. ProprietăŃile dinamice încearcă 

să surprindă natura evolutivă a lumii înconjurătoare. 

Un model de date, notat M, poate fi definit ca fiind compus din două părŃi: 

� un set de reguli de structurare a datelor, numite şi reguli generatoare, notate G. Aceste 
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reguli exprimă proprietăŃile statice ale modelului de date şi sînt materializate în cadrul unui 

SGBD prin limbajul de descriere a datelor (LDD); 

� un set de operaŃii permise asupra datelor, notate O. Aceste operaŃii exprimă proprietăŃile 

dinamice ale modelului de date şi sînt materializate în cadrul unui SGBD prin limbajul de 

manipulare a datelor (LMD). 

Limbajul de descriere date se foloseşte pentru descrierea structurilor de date permise în 

cadrul unui model de date M. Structurile permise pot fi specificate în două moduri 

complementare: 

1) Prin specificarea obiectelor permise şi a relaŃiilor permise dintre ele folosind reguli 

generice de definire. 

2) Prin specificarea obiectelor şi relaŃiilor nepermise care sînt excluse prin definirea unor 

restricŃii numite constrângeri. 

Iată de ce unele modele de date partiŃionează regulile generatoare G în două părŃi: partea 

de specificare a structurii, Gs, şi partea de specificarea constrângerilor, Gc. Regulile generatoare 

Gs generează structura unei scheme, iar regulile generatoare Gc generează constrîngerile 

asociate schemei. În consecinŃă o schemă S va consta din două părŃi: o parte de structură Ss şi 

o parte de constrîngeri Sc care cuprinde o listă explicită de constrîngeri care trebuie respectate. 

Pe lîngă constrîngerile explicite un model de date introduce şi unele constrîngeri implicite 

inerente modelului care sînt încorporate în partea de structură Ss. Altfel spus structura însăşi, 

prin definiŃia sa, poate exclude anumite obiecte sau poate limita anumite relaŃii între obiecte. De 

exemplu în cazul modelului ierarhic relaŃiile dintre obiecte sunt restricŃionate la cele care 

corespund unei structuri de arbore. 

Limbajul de manipulare date cuprinde operaŃii care produc o schimbare în starea bazei de 

date. Starea unei baze de date este specificată prin totalitatea valorilor datelor din bază la un 

moment dat, la care se adaugă valorile indicatorilor de poziŃie curentă folosiŃi pentru regăsirea 

datelor. Starea unei baze de date reflectă aspectul dinamic al unui model de date prin aceea că 

se schimbă ca urmare a unei operaŃii asupra bazei de date. Această schimbare poate afecta fie 

datele din bază (în cazul operaŃiilor de adăugare, ştergere, actualizare), fie valoarea indicatorilor 

de poziŃie curentă (în cazul operaŃiilor de localizare a unei date, operaŃii de tipul "get next" ş.a.). 

Este important de remarcat faptul că operaŃiile din cadrul LMD nu pot afecta structura 

bazei de date, deci aceste operaŃii conservă modelul conceptual al bazei de date asupra căreia 

acŃionează. 

LDD şi LMD constituie principalele facilităŃi ale oricărui SGBD. Pe de altă parte LDD şi 

LMD sînt materializări ale celor două părŃi componente G şi O ale oricărui model de date M. De 

aceea orice SGBD are la bază un anumit model de date care constituie fundamentul teoretic al 

construirii acestuia. Deci, în principiu, orice SGBD va putea fi caracterizat pe baza modelului de 

date asociat. De exemplu SGBD System R are la bază modelul de date relaŃional şi este 

cunoscut ca un sistem relaŃional care gestionează baze de date relaŃionale. 

De-a lungul timpului s-au manifestat mai multe generaŃii de modele ale datelor, dar în 
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gestiunea bazelor de date cele mai utilizate modele au fost: ierarhic, reŃea, relaŃional şi obiectual 

� modelul ierarhic, 

� modelul reŃea, 

� modelul relaŃional. 

Modelul ierarhic 

Acest model are la bază structura arborescentă(baza de date poate fi asimilată unei 

mulŃimi de arbori). Există un tip de înregistrare definit ca rădăcină şi, la orice alt nivel, mai multe 

tipuri de înregistrări subordonate (legătura între două nivele succesive fiind de unul la mulŃi în jos 

şi unu la unu în sus). Accesul la date se face numai prin vârful ierarhiei (rădăcină). 

Reprezentarea modelului ierarhic se realizează prin intermediul diagramelor de structură 

formate din două elemente: 

o dreptunghiuri – corespunzătoare tipurilor de înregistrări;  

o linii – corespunzătoare legăturilor. 

O înregistrare reprezintă o colecŃie de câmpuri, fiecare câmp conŃinând o singură valoare, 

iar legătura  reprezintă o asociere între două înregistrări. Fiecărui tip de înregistrare din diagrama 

de structură îi corespunde, în baza de date, un anumit număr de înregistrări (realizări). 

Modelul ierarhic suferă de o serie de anomalii legate de operaŃiile de adăugare, ştergere 

şi actualizare date. 

Anomalia de adăugare - nu pot fi adăugate date referitoare la un student până când nu se 

cunoaşte cel puŃin un profesor al acestuia. 

Anomalia de ştergere - Dacă se şterge înregistrarea referitoare la un anumit cadru 

didactic, atunci datele referitoare la acei studenŃi care îl au pe acesta ca singurul lor profesor vor 

fi pierdute (sînt copii unice) întrucât ştergerea oricărui nod implică ştergerea tuturor 

descendenŃilor săi. Pe de altă parte verificarea posibilităŃii ca fenomenul menŃionat să apară este 

dificil de verificat. 

Anomalia de actualizare - atunci când se pune problema modificării unui atribut al unui 

student (de exemplu devine bursier) este necesară explorarea întregii baze de date pentru a 

depista toate apariŃiile studentului în cauză. În caz contrar apare pericolul de a introduce o 

inconsistenŃă în baza de date ca urmare a faptului că acelaşi student va apare ca bursier în 

unele din înregistrări şi nebursier în altele. 

În concluzie modelul ierarhic nu prezintă o flexibilitate prea mare în structurarea datelor, 

fiind adecvat modelării doar a relaŃiilor simple de tip 1:N. De asemenea modelul ierarhic prin 

natura sa limitează sever gama interogărilor care pot fi adresate bazei de date. 

Principalul avantaj al acestui model este posibilitatea realizării de implementări eficiente 

chiar şi în condiŃiile folosirii unor suporturi de memorare cu acces strict secvenŃial (benzi 

magnetice). La aceasta se adaugă relativa simplitate a modelului, posibilitatea de a fi uşor 

înŃeles şi un număr de operatori de manipulare date mai redus decât în cazul modelului de tip 

reŃea. 
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Modelul reŃea 

Modelul reŃea este similar cu modelul ierarhic. Datele sunt reprezentate ca într-o mulŃime 

de ierarhii, în care un subordonat poate avea oricâŃi superiori. La un subordonat se poate ajunge 

pe mai multe căi. 

Structura de bază este formată tot dintr-un set de înregistrări care sunt interconectate prin 

intermediul unor legături. Reprezentarea bazei de date se poate asimila unui graf direcŃionat 

(noduri şi arce). 

Cel mai mare dezavantaj al modelului reŃea este acela că are o structură prea apropiată 

de structura de memorare. Astfel legăturile între entităŃi sînt explicite, realizate prin pointeri a 

căror gestiune şi manipulare este sarcina utilizatorului. Întreaga structură de lanŃuri care se 

întretaie în cele mai diverse moduri este vizibilă utilizatorului. Baza de date are tendinŃa de a 

căpăta o structură complexă, structură care trebuie cunoscută şi manipulată de către utilizator. 

Reprezentarea relaŃiilor între 3 sau mai multe mulŃimi de entităŃi produce structuri deosebit de 

complicate. În consecinŃă aplicaŃiile devin şi ele deosebit de complexe, întrucât operaŃiile de 

acces la date presupun abilitatea de a naviga prin structura de lanŃuri a bazei de date. Acest fapt 

contrazice în mod flagrant principiul independenŃei datelor. 

Gama interogărilor posibile pentru o bază de date de tip reŃea este dată în principal de 

legăturile explicite dintre mulŃimile de entităŃi, deci de structura bazei de date. Această structură 

limitează deci gama interogărilor, iar apariŃia de noi interogări presupune de obicei modificarea 

structurii bazei de date prin adăugarea de noi legături şi / sau modificarea celor existente. 

Modelul relaŃional 

Modelul relaŃional are la bază teoria matematică a relaŃiilor (algebra relaŃională = colecŃie 

de operatori ce au ca operanzi relaŃii) permiŃând utilizatorului să vadă baza de date ca o colecŃie 

de tabele (relaŃii).  

Modelul relaŃional a fost introdus în 1970 de cercetătorul american E. F. Codd şi se 

fundamentează pe conceptul de structură relaŃională şi algebră relaŃională. 

Prezentăm în continuare o corespondenŃă între termenii formali (definiŃi mai sus) şi 

termenii informali (cei folosiŃi în mod curent în exploatarea bazelor de date relaŃionale): 

 

RelaŃie  Tabelă 

Tuplu  Linie / înregistrare 

Cardinalitate Număr de linii 

Atribut  Coloană / Câmp 

Grad   Număr de coloane 

Domeniu  MulŃime de valori valide 

CorespondenŃa nu trebuie considerată ca o echivalenŃă, deoarece există câteva deosebiri 

de care trebuie să Ńinem seama (este de altfel una dintre diferenŃele pe care le sesizăm între 

teorie şi practică): 
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� noŃiunea de relaŃie este o noŃiune teoretică, pe cînd o tabelă este un obiect concret, care 

are o anumită reprezentare în calculator - sub forma unui tablou bidimensional; 

� într-o relaŃie ordinea atributelor şi a tuplelor nu este semnificativă; într-o tabelă există o 

ordonare atât a coloanelor dată de ordinea acestora la crearea tabelei, cît şi a liniilor - dată 

de ordinea în care acestea au fost introduse, sau de ordinea unei chei care induce o 

anumită ordonare a liniilor în cadrul tabelei; 

� o relaŃie este formată întotdeauna din tuple distincte; în multe cazuri o tabelă poate avea 

linii duplicate. 

 

4.4 MODELUL CONCEPTUAL AL DATELOR 

Modelul conceptual al datelor este o metodă abstractă de reprezentare a tipurilor de date, 

a legăturilor dintre acestea, a dinamicii acestor legături şi a restricŃiilor (constrângerilor aferente). 

Pe baza unei analize detaliate şi complete a intrărilor şi a unor notaŃii şi simboluri 

standardizate se va construi modelul conceptual al datelor. 

Fundamentul teoretic al cestui model este că structura datelor dintr-o organizaŃie poate fi 

modelată folosind doar trei tipuri de obiecte: entităŃi, atribute, asocieri. 

Entitate 

O entitate este un model de obiect sau eveniment care are o existenŃă de sine stătătoare 

şi poate fi identificat, în raport cu celelalte obiecte de acelaşi tip, prin caracteristici sau proprietăŃi 

specifice. 

Exemplu: Produs, Furnizor, Intrări, Ieşiri, Beneficiar, Comandă, Factură. 

Modul de reprezentare a unei entităŃi este un dreptunghi în care se înscrie numele 

entităŃii. 

Realizare a unei entităŃi se numeşte mulŃimea formată din câte o valoare a fiecărui 

atribut al entităŃii. 

Fiecare entitate va fi identificată prin proprietăŃile care o caracterizează, numite atribute. 

Atributul 
Un atribut se defineşte ca fiind o proprietate a unei entităŃi sau a unei corespondenŃe, 

caracterizat printr-un nume şi un tip. Fiecare atribut care a fost selecŃionat la denumirea 

conŃinutului unei entităŃi este o caracteristică semnificativă pentru domeniul studiat. 

Un atribut poate fi : 

� simplu: atunci când pentru o entitate sau o asociere poate lua o singură valoare; 

� repetitiv: dacă pentru o entitate sau o asociere poate lua mai multe valori. 

Reguli privitoare la atribute: 

� fiecare atribut poate apărea într-o singură entitate (principiul nonredundanŃei ); 

� un atribut poate avea mai multe valori elementare. 

În reprezentarea grafică, identificatorul entităŃii se subliniază. 

Un domeniu este o mulŃime de valori scalare (atomice - care nu pot fi descompuse) de 
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acelaşi tip.  

Exemple: mulŃimea codurilor personale, mulŃimea numelor de clienŃi, mulŃimea numelor de 

localităŃi ş.a. 

Din punct de vedere al rolului pe care il indeplineste atributul: poate fi: numeric, alfanumeric, sir 
de caractere 

 

 Cu aceste valori se pot efectua mai multe operaŃii: 

� cu majoritatea acestor valori se pot face comparaŃii; 

� cu unele valori se pot face şi alte operaŃii: o cantitate poate fi înmulŃită cu un preŃ 

(rezultând o valoare), un preŃ poate fi înmulŃit cu o valoare (în cazul unei reaşezări) 

ş.a.m.d. 

Asocierea 
O asociere reprezintă legătura sau corespondenŃa existentă între două sau mai multe 

realizări ale entităŃii. O asociere nu are o existenŃă de sine stătătoare, depinzând de existenŃa 

realizărilor entităŃilor pe care le leagă, în consecinŃă nu are identificatori specifici. 

O asociere poate avea atribute proprii. 

MulŃimea care participă la asociere formează colecŃia acesteia; numărul acestora dă 

gradul sau dimensiunea asocierii. 

Între realizările atributelor din entităŃi şi cele ale proprietăŃilor din asocieri (corespondenŃe) 

se stabilesc cardinalităŃi sau conectivităŃi. 

Putem vorbi de o conectivitate minimă (0 sau 1) şi una maximă (1 sau n) 

Să clasificăm în continuare legăturile binare după cardinalitatea acestora (câte entităŃi din 

fiecare clasă intră în cadrul legăturii): 

� legături de tip 1:1 (one-to-one); observăm o astfel de legătură în cazul unei evidenŃe a 

personalului, care indică faptul că un departament este condus de un şef (un departament 

nu poate fi condus de mai mulŃi şefi, o persoană nu poate conduce mai multe 

departamente); 

� legături de tip 1:n (one-to-many); în evidenŃa personalului remarcăm o astfel de legătură 

între angajaŃii unui departament şi departamentul în cauză (la un departament lucrează 

mai mulŃi angajaŃi, un angajat nu poate lucra în cadrul mai multor departamente); la 

evidenŃa facturilor remarcăm o legătură între Facturi şi ClienŃi (unui client i se pot întocmi 

mai multe facturi; nu se poate întocmi o aceeaşi factură pentru mai mulŃi clienŃi); 

� legături de tip m:n (many-to-many); o astfel de legătură există între ClienŃi şi Produse: un 

client poate cumpăra mai multe produse, şi în acelaşi timp mai mulŃi clienŃi pot cumpăra un 

acelaşi sortiment de produse. 

După ce vor fi prezentate fundamentele modelului relaŃional, vom prezenta şi tehnici de 

implementare a acestor tipuri de legături. 

Exemplu de construire a modelului conceptual al datelor: 

Prezentarea activităŃii de gestiune a materialelor 
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Se doreşte ca în cadrul acestui sistem să se evidenŃieze furnizorii, facturile, magaziile, 

tipurile de materiale şi bonurile de consum. 

Pentru a micşora gradul de dificultate a aplicaŃiei se consideră că toate materialele 

cuprinse pe o factură sunt trimise unei singure magazii. Materialele sunt recepŃionate de o 

magazie pe baza facturii şi sunt eliberate secŃiilor de producŃie pe baza bonurilor de consum. 

Presupunem că materialele au un preŃ unitar de achiziŃie fix, care nu depinde de furnizor. 

Pe baza intrărilor (facturi) şi a ieşirilor (bonuri de consum) se doreşte determinarea 

nivelului stocurilor de materiale. Intrările şi ieşirile se operează zilnic în fişa de magazie. 

Modelul conceptual al datelor (Fig. 4.2) 

În urma analizei problemei rezultă entităŃile: Furnizor, Factura, Material, Magazie şi Bon 

de consum. 

Identificarea corespondenŃelor: 

Furnizor - Factură  
Un furnizor poate emite de la 1 la n facturi, de unde rezultă o corespondenŃă EMITE. 

Factură - Material 
Într-o factură sunt cuprinse de la 1 la n materiale în diferite cantităŃi, de unde rezultă o 

corespondenŃă LINIE FACTURĂ. 

Factură - Magazie 

O magazie poate primi de la 1 la n facturi, de unde rezultă o corespondenŃă PRIMEŞTE. 

Bon de consum - Material 

Într-un bon de consum sunt cuprinse de la 1 la n materiale în diferite cantităŃi, de unde 

corespondenŃa LINIE BON DE CONSUM. 

Bon de consum - Magazie 
O magazie emite de la 1 la n bonuri de consum, de unde rezultă corespondenŃa 

REALIZEAZĂ. 

Factură - Factură 

O factură poate fi stornată de 0 sau n facturi de stornare, de unde rezultă corespondenŃa 

SE STORNEAZĂ. 

Stabilirea cardinalităŃilor: 

CorespondenŃa EMITE 

� dinspre entitatea Furnizor (1, n) 

o un furnizor emite cel puŃin o factură (cardinalitate minimă 1); 

o un furnizor poate emite mai multe facturi (cardinalitate maximă n). 

� dinspre entitatea Factură (1, 1) 

o factura este emisă de cel puŃin şi de cel mult un furnizor (cardinalitate 1, 1). 

CorespondenŃa PRIMEŞTE 

� dinspre entitatea Magazie (1, n) 

o o magazie primeşte cel puŃin o factură (cardinalitate minimă 1); 
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o o magazie poate primi mai multe facturi (cardinalitate maximă n); 

� dinspre entitatea Factură (1, 1) 

o factura este trimisă la cel mult şi la cel puŃin o magazie (cardinalitate 1, 1). 

CorespondenŃa LINIE FACTURĂ 

� dinspre entitatea Factură (1, n) 

o o factură conŃine cel puŃin un material (cardinalitate minimă 1); 

o o factură poate conŃine mai multe materiale (cardinalitate maximă n); 

� dinspre entitatea Material (1, n) 

o un material este inclus în cel puŃin o factură (cardinalitate minimă 1); 

o un material poate fi inclus în mai multe facturi (cardinalitate maximă 1); 

CorespondenŃa LINIE BON DE CONSUM 

� dinspre entitatea Material (0, n) 

o un material poate să nu fie inclus în nici un bon de consum (cardinalitate minimă 0); 

o un material poate fi inclus în mai multe bonuri de consum (cardinalitate maximă n); 

� dinspre entitatea Bon de consum (1, n) 

o un bon de consum conŃine cel puŃin un material (cardinalitate minimă 1); 

o un bon de consum poate conŃine mai multe materiale (cardinalitate maximă n). 

CorespondenŃa DESTINAT 

� dinspre entitatea Bon de consum (1, 1) 

o un bon de consum este destinat cel puŃin şi cel mult unei magazii (cardinalitate 1, 

1) 

� dinspre entitatea Magazie (1, n) 

o unei magazii îi este destinat cel puŃin un bon de consum (cardinalitate minimă 1); 

o unei magazii îi sunt destinate mai multe bonuri de consum (cardinalitate maximă n). 
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Fig. 4.2 Modelul conceptual al datelor  

 

După realizarea modelului conceptual este necesar să se stabilească şi regulile pe care 

datele trebuie să le respecte pe tot parcursul prelucrării. Acestea se numesc restricŃii de 
integritate (RI). Ele pot fi structurale şi semantice, iar după momentul în care acŃionează, 

restricŃiile de integritate sunt statice şi dinamice. 

RestricŃiile de integritate structurale sunt inerente conceptelor folosite la modelarea 

datelor, în timp ce restricŃiile de integritate semantice sunt introduse de utilizator pentru a reflecta 

corect realitatea şi sunt expresia regulilor de gestiune aplicate în organizaŃie, fiind o consecinŃă a 

reglementărilor legislative şi normative în vigoare, cât şi a reglementărilor şi normelor interne. 

RestricŃiile de integritate statice vizează starea sistemului informatic, independent de 

timp, iar restricŃiile de integritate dinamice privesc evoluŃia în timp a datelor. 

RestricŃiile de integritate de domeniu sunt condiŃii impuse asupra ansamblului de valori 

acceptate pentru un atribut în cadrul tipului sau domeniului şi pot viza: 

� conŃinutul unui atribut al aceleiaşi realizări; 

� corelaŃii între valorile mai multor atribute ale aceleiaşi realizări; 

� corelaŃii între atributele realizărilor mai multor entităŃi diferite; 

� corelaŃii între realizări distincte ale aceleiaşi entităŃi. 

Exemple de RI: 
� valorile atributelor cu rol de identificator trebuie să fie unice şi nenule; 

� existenŃa unei asocieri este condiŃionată de existenŃa entităŃilor participante (este vorba de 
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integritatea referenŃială); 

� cardinalităŃile minime şi maxime se stabilesc pe baza regulilor de desfăşurare a activităŃilor 

în sectorul vizat; 

 
Exemplu: 

 
     0,n               1,1 
 
 

cardinalitate minimă 0: un furnizor poate exista, chiar dacă într-o anumită perioadă nu a 

emis nici o factură; 

cardinalitate maximă 1: orice factură este emisă de un furnizor; 

respectarea unor restricŃii de domeniu, cum ar fi: 
� data facturii să nu fie anterioară datei curente; 

� greutatea materialelor să fie cuprinsă în intervalul [0-500] 

corelaŃii între atributele mai multor entităŃi sau asocieri diferite, obŃinute pe baza unor operaŃii de 
sintetizare (numărare, însumare, medie etc.): 

� cantitate facturată<=cantitate_în_stoc +10 

Incluziunea de roluri: dacă o entitate E joacă un rol r1 într-o asociere, atunci trebuie să joace şi 
rolul r2 într-o a doua asociere. 
 

Simbol:   r1     r2 
 

Exemplu: 

Un client poate primi materiale solicitate numai dacă a trimis furnizorului respectiv nota 

contabilă. (Fig. 4.3) 

 
 

 
 
Excluziunea de roluri apare în situaŃia în care rolurile ale aceleiaşi entităŃi se exclud reciproc. 

Client 

se trimit se primesc 

Materiale Notă 
comandă 

primeşte trimite 

Incluziune  
de roluri 

Se trimite 
Se primeşte 

Fig. 4.3 

Furnizori  emit Facturi 

# 
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Simbol:   r1           r2 
 

Exemplu: 

O agenŃie imobiliară are ca obiect de activitate vânzarea - închirierea de apartamente. 

Pentru evidenŃa vânzărilor şi închirierilor trebuie să se Ńină seama de faptul că un apartament nu 

poate fi vândut şi închiriat în acelaşi timp, deci cele două roluri ale entităŃii Apartament se exclud 

reciproc. (Fig. 4.4) 

 

 

 

 

 

 
 

Egalitatea de roluri înseamnă o resticŃie de incluziune reciprocă între două roluri ale aceleiaşi 
entităŃi. 

Simbol:   r1           r2 
 

Exemplu: 

Un pensionar cu venituri mici plăteşte intreŃinerea pentru apartamentul în care locuieşte 

dar în acelaşi timp primeşte o subvenŃie din partea statului pe timp de iarnă. Există egalitate între 

roluri pe care entitatea Pensionar venituri mici le are în cadrul celor două corespondenŃe.(Fig. 

4.5) 
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Asemănător se stabilesc şi restricŃiile de incluziune, excluziune şi egalitatea de asocieri – dacă există – care 
vizează atât asocierea (toate rolurile dintr-o asociere), cât şi toate entităŃile participante. 
 

DependenŃe funcŃionale 

Presupunem că am proiectat o relaŃie cu următoarea structură: 

CLFACTURI(Nrf, Codc, Numec, Adresa, Dataf) 

Observăm dependenŃa atributelor Numec şi Adresa faŃă de atributul Codc, şi de aici 

rezultă că fiecare valoare a atributului Codc determină în mod univoc valoarea corespunzătoare 

a celorlalte două atribute. Această structură (schemă de relaŃie) introduce o redundanŃă relativ la 

atributele Numec şi Adresa, ale căror valori se repetă pentru fiecare factură a aceluiaşi client. 

Această redundanŃă conduce la următoarele anomalii: 

� la adăugare: nu se poate înregistra un potenŃial client decît după ce se emite o factură 

pentru acesta; 

� la ştergere: dacă se şterg toate facturile emise pentru un anumit client se pierd toate 

informaŃiile despre acesta; ulterior, dacă acesta cumpără nişte produse, informaŃiile pe 

care tocmai le-am şters trebuie introduse din nou; 

� la modificare: dacă se modifică o informaŃie despre un anumit client (numele, adresa), 

este necesară parcurgerea întregii relaŃii pentru a actualiza toate apariŃiile acestui client; în 

caz contrar apare pericolul introducerii unei inconsistenŃe în baza de date datorită faptului 

că pentru acelaşi client sînt înregistrate informaŃii diferite. 

Aceste anomalii pot fi evitate dacă se descompune relaŃia CLFACTURI în două relaŃii: 

CLIENTI şi FACTURI, avînd structurile: 

CLIENTI(Codc, Numec, Adresa) 

FACTURI(Nrf, Codc, Dataf) 

Un "dezavantaj" al descompunerii efectuate este acela că pentru a obŃine informaŃiile 

despre un client pentru care am emis o factură este necesară efectuarea unei operaŃii de cuplare 

Pensionar 
venituri mici 

plăteşte primeşte 

ÎntreŃinerea SubvenŃii 

plăteşte 
= 

primeşte 

egalitate 
de roluri 

Se reŃine Se acordă 

Fig. 4.5 
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a celor două relaŃii. OperaŃia de cuplare (realizată printr-o instrucŃiune Select care extrage 

informaŃii din cele două tabele) nu este atît de costisitoare pe cât ar putea părea la prima vedere, 

dacă se aleg în mod corespunzător cheile primare şi modalităŃile de indexare. 

După cum rezultă din exemplul de mai sus problema alegerii unui model conceptual 

corect pentru o bază de date relaŃională este, de cele mai multe ori, formulată în termenii 

determinării unor descompuneri pentru scheme de relaŃii date, descompuneri care să izoleze 

dependenŃele existente şi prin aceasta să se evite anomaliile care decurg din ele. 

DefiniŃia 1. Fie R(A1, A2,..., An) o relaŃie, X şi Y două atribute (simple sau compuse) 

submulŃimi ale mulŃimii de atribute (A1, A2,..., An). Atributul X determină atributul Y (sau Y 

depinde funcŃional de X) şi notăm X→Y dacă şi numai dacă orice valoare a atributului X 

determină în mod unic valoarea atributului Y. 

ObservaŃii: 

� dacă X→Y atunci pentru orice Z⊂Y avem X→Z; 

� dacă X→Y atunci pentru orice V⊃X avem V→Y. 

DefiniŃia 2. Fie X→Y o dependenŃă funcŃională; spunem că avem dependenŃă totală dacă 

nici o submulŃime V⊂X nu induce o dependenŃă funcŃională V→Y; în caz contrar, dacă există o 

submulŃime V⊂X care induce o dependenŃă funcŃională V→Y, spunem că avem dependenŃă 

parŃială. 

ExistenŃa în cadrul relaŃiilor a dependenŃelor funcŃionale este un fapt natural. În orice 

relaŃie există o dependenŃă funcŃională a oricărui atribut faŃă de atributul cheie (sau setul de 

atribute care formează cheia primară): ştim că atributul cheie identifică în mod unic fiecare tuplu. 

DependenŃele funcŃionale existente în cadrul unei relaŃii se datorează semanticii 

segmentului din lumea reală care se modelează prin această schemă şi reprezintă restricŃii 

referitoare la realitatea modelată. Aceste restricŃii constituie informaŃii asociate relaŃiei şi care nu 

pot fi înglobate în reprezentarea relaŃiei, deşi se reflectă indirect în această reprezentare prin 

valorile concrete pe care le iau atributele relaŃiei. Singura cale de a determina dependenŃele 

funcŃionale din cadrul unei scheme de relaŃie este aceea de a lua în considerare semnificaŃia 

tuturor atributelor componente. 

Într-o dependenta functionala atributele din partea stanga a sagetii poarta denumirea de atribute 
determinante iar cele din dreapta sagetii poarta denumirea de atribute determinate. 
 

 

4.5 MODELAREA LOGICĂ A DATELOR 

Proiectarea unei baze de date presupune realizarea modelelor conceptual, logic şi fizic, 

prin trecerea succesivă de la un model la altul. 

Trecere de la MCD, care este un model universal, spre o soluŃie informatică se face 

gradat, luând în considerare un anumit tip de soluŃie şi apoi, în cadrul tipului respectiv, o soluŃie 

direct implementabilă. 
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Expresia MCD în termenii unui anumit tip de soluŃie informatică constituie modelul logic al 

datelor (MLD) 

MLD are asociate principii generale pentru gestionarea, respectiv definirea (structurarea) 

datelor, manipularea şi asigurarea integrităŃii datelor, fără să reflecte modul de reprezentare a 

acestor date pe suportul de memorare. 

MLD a cunoscut de-a lungul timpului mai multe generaŃii, aşa cum se poate observa în 

figura de mai jos (Fig. 4.6): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.6 
 

Făcând o analiză a modelelor nerelaŃionale comparativ cu modelul relaŃional rezultă 

următoarele avantaje în favoarea celui din urmă: 

� modelul relaŃional este un model simplu care permite utilizatorului să vadă baza de date 

ca o colecŃie de tabele (relaŃii) – o reprezentare mentală larg accesibilă atât 

informaticienilor cât şi neinformaticienilor; 

� asigură independenŃa fizică şi logică a programelor de prelucrare faŃă de structura datelor, 

eliminând din schema conceptuală şi shemele externe toate detaliile privind structura de 

memorare şi strategiile de acces; 

� operaŃia de normalizare introdusă de modelul relaŃional asigură găsirea structurii optime a 

datelor prin înlăturarea anomaliilor de actualizare şi diminuare a redundanŃei.  

� prin introducerea noŃiunilor de dependenŃă funcŃională, dependenŃă multivaloare şi 

dependenŃă joncŃiune modelul relaŃional depăşeşte stadiul limitat al reprezentării datelor în 

calculator, avansând spre formalizarea elementelor de semantică ce guvernează domeniul 

informaŃiilor; 

� supleŃe în comunicare prin intermediul limbajelor neprocedurale de nivel înalt. 

MLD se obŃine aplicând următoarele regulile de trecere de la MCD la MLD: 
� Fiecare entitate devine o relaŃie. Identificatorul entităŃii devine cheia primară a relaŃiei. 

Atributele entităŃii devin atribute ale relaŃiei. 

� Asocierea non-ierarhică devine o relaŃie. Atributele proprii ale asocierii (dacă există) devin 

atribute ale relaŃiei. Identificatorul asocierii.devine cheia primară a relaŃiei, iar identificatorii 

entităŃilor participante la asociere devin chei externe. În cazul în care asocierea nu are 

atribute, cheia primară se constituie prin concatenarea identificatorilor entităŃilor 

participante la asociere. 
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� Asocierea ierarhică devine o legătură între relaŃii. Concret, relaŃia provenind din entitatea 

pentru care cardinalităŃile sunt 1,1 “absoarbe” identificatorul celeilalte entităŃi, care se 

transformă în cheie externă. Dacă se întâmplă ca asocierea să aibă proprietate specifică, 

atributul respectiv este transferat şi devine câmp al relaŃiei care provine din entitatea cu 

cardinalitate maximă 1. 

Modelul logic al datelor se poate prezenta astfel: 
� scriind numele relaŃiei, urmat de atributele sale între paranteze; cheia primară se 

subliniază cu linie continuă, iar cheia externă cu linie punctată. 

 
Exemplu:  
Furnizor(Cod furnizor, Denumire furnizor, Adresă furnizor, Cod fiscal, Banca,Cont) 

sau 
Factură(Numar factură, Data factură; Cod furnizor,  Cod magazie) 
 

� grafic, utilizând pentru relaŃie simbolul din MCD pentru entitate, iar pentru evidenŃa 

legăturilor linii orientate; cheile primare şi externe se subliniază la fel ca la punctul a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu de aplicare a regulilor de trecere de la MCD la MLD 

Să considerăm modelul conceptual prezentat în subcapitolul 4.5 

RelaŃiile obŃinute din entităŃi sunt: Factură, Furnizor, Magazie, Material, Bon de consum 

Asocierile non-ierarhice Linie factură, Linie bon de consum se transformă în relaŃii. RelaŃia 

Linie factură va avea cheia primară formată din concatenarea identificatorilor entităŃilor 

participante la relaŃie (Număr factură, Cod material) şi proprietatea specifică asocierii ”Linie 

factură” – (Cantitate intrată) care devine atribut al relaŃiei. La fel se procedează şi în cazul 

asocierii Linie bon de consum. 

Asocierile ierarhice Emite, Primeşte, Destinat se transformă în legături şi transferă cheile 

primare către relaŃiile provenite din entităŃi pentru care cardinalităŃile sunt 1,1. Astfel, asocierea 

Emite transferă din relaŃia Furnizor cheia primară Cod furnizor în relaŃia Factură pe post de cheie 

externă. 

Furnizor 
Cod furnizor 
Denumire furnizor 
Adresă furnizor 
Cod fiscal 
Banca 
Cont 

Factură 
Număr factură 
Dată factură 
Cod furnizor 
Cod magazie 
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Modelul logic se va prezenta astfel: 
Furnizor (Cod furnizor, Denumire furnizor, Adresă furnizor, Cod fiscal, Banca,Cont) 

Factură (Numar factură, Data factură, Cod furnizor, Cod magazie) 

Magazie (Cod magazie, Denumire magazie, Gestionar) 

Linie factură (Numar factură, Cod material, Cantitate intrată) 

Material (Cod material, Denumire ) 

Linie bon de consum (Nr bon de consum, Cod material, Cantitate ieşită) 

Bon de consum (Nr bon de consum, Data bon de consum, Denumire secŃie, 

 Cod magazie) 

 
 

5. PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE 

Principii de fundamentare a sistemelor informatice 

Proiectarea sistemelor informatice se fundamentează pe un ansamblu de principii menite 

să asigure îndeplinirea funcŃiilor sistemului informatic cu maximum de eficienŃă economică şi 

managerială. 

Aceste principii sunt: 

1. Abordarea globală modulară 

În cadrul proiectării unui sistem informatic pentru un anumit domeniu, trebuie studiate şi 

legăturile acestuia cu lumea exterioară, înglobarea sa într-un domeniu mai larg, aceasta în 

vederea unei dezvoltări ulterioare, a compatibilităŃii cu alte sisteme pentru domeniile conexe, 

încluderea într-un sistem mai complex etc. 

Nu este bine să se proiecteze sisteme izolate, de aceea trebuie studiat sistemul în 

ansamblul său (de exemplu unitatea economică) chiar dacă se informatizează numai anumite 

activităŃi din domeniul respectiv. Chiar şi în interiorul sistemului respectiv trebuie împărŃite 

activităŃile pe subdomenii, în vederea realizării prioritare a unora dintre acestea.  

2. Criteriul eficienŃei economice 

Este principalul criteriu care trebuie să stea la baza deciziei de realizare a unui sistem 

informatic, mai precis costurile de realizare a sistemului informatic nu trebuie să depăşească 

rezultatele, directe sau îndirecte, ale implementării şi funcŃionării sistemului informatic respective. 

Costurile trebuie considerate în sens general: costul de realizare, de implementare şi de 

exploatare a sistemului. Primele două dintre acestea sunt calculate doar o singură dată, iar 

celălalt este un cost periodic (calculat lunar, annual, etc.). De asemenea trebuie luate în 

considerare nu numai rezultatele imediate sau cele directe. De exemplu, îmbunătăŃirea calităŃii 

informaŃiilor primite de conducerea unităŃii economice, în vederea alegerii deciziilor cele mai 

avantajoase, poate să nu se regăsească imediat în rezultatele economice (producŃie mai mare, 

costuri de producŃie mai mici, profit mai mare etc.).  
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Rezultatele pot fi de asemenea ca şi costurile fixe, obŃinute o singură dată, sau periodice 

(lunar, anual etc.). Există o durată de amortizare a investiŃiei (un sistem informatic este o 

investiŃie), dată de momentul în care totalul rezultatelor depăşeşte totalul costurilor. 

Deşi această evaluare are în fazele iniŃiale un caracter estimativ, putând fi defînitivată 

numai după introducerea în exploatare efectivă, aceasta este deosebit de importantă, deoarece, 

nu pot fi acceptate decât acele sisteme informatice care au eficienŃă economică certă, iar 

elementele de eficienŃă constituie un criteriu de bază în selectarea soluŃiilor aplicate. 

3. Corelarea strânsă a sistemului informaŃional cu sistemul informatic decizional şi cu 

organizarea structurală a organizaŃiei. 

Continuarea firească a precedentului, acest principiu exprimă necesitatea armonizării 

structurale şi funcŃionale a sistemului informatic informaŃional cu celelalte componente majore ale 

sistemului informatic de management. 

Pe plan constructiv sistemul informaŃional trebuie corelat în special cu structura 

organizatorică, avându-se în vedere mai ales utilizarea subdiviziunilor organizatorice ale 

organizaŃiei, îndeosebi posturile şi relaŃiile organizatorice, pentru culegerea, înregistrarea, 

transmiterea şi prelucrarea informaŃiilor. Practica firmelor moderne relevă, atât a unei structuri 

organizatorice, cât şi a unui sistemului informatic raŃional, impune conceperea sau perfecŃionarea 

lor concomitentă. În proiectarea structurii este necesar să se Ńină seama că fiecare post 

reprezintă şi un emiŃător şi receptor de informaŃii, că relaŃiile organizatorice sunt concomitent şi 

circuite informaŃionale etc. 

Din punct de vedere funcŃional, sistemului informatic este necesar să se armonizeze 

îndeosebi cu sistemului informatic decizional, astfel încât conŃinutul informaŃiilor şi caracteristicile 

dimensionale ale fluxurilor informaŃionale să reflecte necesităŃile specifice adoptării de decizii 

raŃionale de către fiecare manager. Necesitatea armonizării componentelor sistemului informatic 

informaŃional cu componentele sistemului informatic decizional decurge din funcŃia decizională a 

informaŃiilor. 

4. Realizarea unităŃii metodologice a tratării informaŃiilor. 

În vederea asigurării compatibilităŃii între toate componentele sistemului informatic, a 

creării premiselor integrării depline a informaŃiilor pe verticala sistemului  informatic de 

management este necesar ca modul de culegere şi prelucrare a informaŃiilor să fie unitar din 

punct de vedere metodologic. O asemenea abordare conferă sistemului informatic informaŃional 

un plus de rigurozitate, facilitează schimbările în structura şi funcŃionalitatea sa, precum şi 

controlul managementului asupra funcŃionării sale. Un alt avantaj sensibil al unităŃii metodologice 

a tratării informaŃiilor îl reprezintă uşurarea trecerii la prelucrarea automată a datelor, iar, în cazul 

existenŃei sale, facilitează extinderea folosirii computerelor şi a aplicaŃiilor informatice. De reŃinut 

că implementarea acestui principiu implică apelarea la serviciile unor informaticieni pe tot 

parcursul procesului de concepere sau perfecŃionare a sistemului informatic informaŃional. 

5. ObŃinerea de maximum de informaŃii finale din fondul de informaŃii primare. 
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InformaŃiile primare, al căror volum este de regulă limitat, sunt folosite nemijlocit pentru 

evidenŃa şi controlul desfăşurării proceselor, ca şi pentru luarea unor decizii, cu caracter local, 

operativ, de către eşaloanele inferioare ale managementului. Cele mai importante decizii şi 

acŃiuni ale managementului se fundamentează însă pe informaŃii finale. De aici decurge şi 

necesitatea ca fondul de informaŃii primare înregistrat într-o firmă să fie valorificate la maximum, 

în vederea obŃinerii celor mai pertinente informaŃii finale. În vederea satisfacerii acestei necesităŃi 

se trece la aplicarea de proceduri informaŃionale cât mai rafinate, stabilite şi selectate în funcŃie 

de cerinŃele proceselor manageriale, astfel încât informaŃiile finale obŃinute să asigure o evaluare 

multilaterală a proceselor organizaŃiei şi, concomitent, un temeinic fundament pentru deciziile 

strategice, tactice şi curente. 

6. Antrenarea beneficiarului la realizarea sistemului  

Acest principiu decurge tot din orientarea spre utilizator. Conform lui, viitorul beneficiar 

trebuie cooptat în activitatea de proiectare şi realizarea sistemului informatic (pentru că el decide 

ce vrea să obŃină), în felul acesta, pot fi eliminate o serie de neajunsuri încă de la început, 

scutind timp şi efort.  

De exemplu ce s-ar întâmpla dacă utilizatorul doreşte să iasă din ferestre cu tasta ESC, 

iar noi am implementat în tot sistemul tasta F1 ca tastă pentru ieşire. Modificările necesare ar fi 

majore, la fel şi costurile suplimentare. 

Respectarea acestui principiu aduce şi beneficiarului o serie de avantaje: el se 

familiarizează mai repede cu sistemul informatic, cu modul său de lucru, se reduce perioada şi 

costurile de implementare (implementare în paralel). 

SoluŃia de informatizare adoptată nu trebuie (pe cât posibil) să fie dependentă de structura 

actuală a sistemului supus informatizării, deoarece la o eventuală schimbare a sistemului 

informatic nu mai este funcŃional, costurile de reproiectare putând fi foarte mari. 

În cazul sistemelor informatice de gestiune economică acest lucru s-ar reduce la 

independenŃa sistemului în cadrul organizatoric al unităŃii economice. Ce se întâmplă dacă 

sistemul furnizează rezultate de ieşire doar la o anumită staŃie, pentru că doar directorul general 

poate avea acces la date, iar acesta decide să dea voie şi contabilului şef să aibă acces la datele 

respective? Schimbăm sistemul? 

O soluŃie în acest sens ar putea fi aceea a lăsării configurării sistemului la îndemâna 

utilizatorului (cu cât mai multe opŃiuni cu atât mai bine), dar aceasta presupune o programare 

generală parametrizabilă din exterior. 

7. Posibilitatea de dezvoltare ulterioară 

Lumea este în mişcare şi deci un sistem care nu poate fi dezvoltat riscă să moară foarte 

repede. Dezvoltarea poate implica modificări majore, care este bine a fi prevăzute pe cât posibil. 
De exemplu, se pot lăsa lungimi mai mari pentru diferite date, chiar dacă momentan se face 

risipă dar în viitor se prevede că datele respective vor fi mai mari. 

Pe lângă principiile descrise mai sus mai există şi altele, poate la fel de importante. O 
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parte decurg din cele deja prezentate iar altele sunt îndependente, rămânând la latitudinea 

fiecăruia să le aplice pe cele care i se par mai potrivite, mai importante într-un anumit context. De 

exemplu în unele cazuri ar putea fi foarte importantă portabilitatea, adică facilitatea unui sistem 

de calcul de a funcŃiona fără modificări pe un alt sistem de calcul. 

Principiile prezentate, care, fireşte, că nu sunt exhaustive, se referă la principalele aspecte 

implicate atât de conceperea subsistemelor informaŃionale pentru întreprinderile noi, cât şi de 

raŃionalizarea subsistemelor informaŃionale ale organizaŃiilor în funcŃiune. EsenŃial este ca 

acestea să fie utilizate concomitent, luând în considerare ansamblul cerinŃelor implicate în 

interdependenŃa lor, evitând supra sau subevaluarea unora dintre acestea. 

 ActivităŃile proiectării sistemelor informatice 

Proiectarea sistemelor informatice se bazează pe rezultatele obŃinute din analiza şi 

interpretarea modelelor noului sistem informatic. Analiştii evaluează şi revizuiesc modelele 

pentru a obŃine specificaŃiile logice de sistem, specificaŃii care descriu în detaliu funcŃiile 

sistemului  informatic şi care vor sta la baza soluŃiilor tehnice alese de proiectant. 

În funcŃie de strategia de proiectare aleasă: proiectare structurată, proiectare orientată 

obiect, prototipizarea, JAD (Join application development), RAD (Rapid application 

development), activităŃile de proiectare diferă de la o metodologie la alta. 

Astfel, conform metodologiei MERISE, proiectarea sistemului informatic se face pe 

subansambluri ale domeniilor ce urmează a fi informatizate, pentru fiecare subansamblu 

realizându-se un studiu detaliat şi un studiu tehnic. 

Studiul detaliat se bazează pe rezultatele investigării şi presupune obŃinerea specificaŃiilor 

funcŃionale generale detaliate ale noului sistem. 

SpecificaŃiile cuprind: 

• Schema organizatorică; 

• Prezentarea activităŃilor, proceselor din cadrul unităŃii economice; 

• Prezentarea procedurilor utilizate pentru realizarea procedurilor; 
• Prezentarea sarcinilor manuale, total sau parŃial automatizate; 

• Lista resurselor umane şi materiale implicate cu alocarea pe sarcini; 

• Prezentarea situaŃiilor de ieşire; 

• Lista echipamentelor utilizate. 
Studiul tehnic presupune proiectarea logică şi tehnică a bazei de date, descrierea 

arhitecturii prelucrării datelor, descrierea arhitecturii produsului – program. 

Metodologia OMT, care utilizează un set de concepte orientate pe obiecte şi care este şi 

cea mai utilizată metodologie orientată obiect, realizează o proiectare a sistemului  informatic şi o 

proiectare a obiectelor. 

Proiectarea sistemului  informatic presupune realizarea următoarelor activităŃi: 

Descompunerea în subsisteme informatice. Subsistemele informatice obŃinute sunt 

formate dintr-un ansamblu de operaŃii, evenimente, asocieri, mesaje, având o interfaŃă fixă cu 
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restul sistemelor. 

Identificarea subsistemelor informatice concurente. Subsistemele informatice concurente 

sunt identificate în scopul optimizării implementării prin utilizarea aceleaşi platforme hardware. 

Stabilirea necesarului de resurse şi a modului de implementare hardware şi software 

pentru fiecare subsistem. 

Alegerea modului de organizare a datelor şi a tipurilor de acces la date. 

Stabilirea controlului intern şi extern pe fluxul evenimentelor sau pe fluxul prelucrărilor. 

Stabilirea condiŃiilor limită, care se referă la iniŃializări, terminarea normală sau anormală, 

priorităŃi. 

Rezultatul proiectării sistemului  informatic constă în realizarea arhitecturii de bază a 

sistemului  informatic şi elaborarea unor decizii la nivel global. 

Proiectarea obiectelor rafinează modelele obŃinute în faza de analiză, prin adăugarea 

detaliilor de implementare. În cadrul acestei etape se desfăşoară următoarele activităŃi: 

• identificarea operaŃiilor; 

• proiectarea algoritmilor; 

• rafinarea, restructurarea modelului datelor; 

• implementarea controlului; 
• implementarea asocierilor; 

• gruparea datelor şi asocierilor în module. 
Rezultatul acestei etape este detalierea celor trei modele: modelul obiectelor, modelul 

dinamic şi funcŃional. 

Se poate observa că, indiferent de strategia de proiectare adoptată, activităŃile principale 

pentru proiectarea unui sistem informatic sunt: 

• stabilirea arhitecturii sistemului informatic /subsistemului informatic; 
• proiectarea listelor / situaŃiilor de ieşire; 

• proiectarea bazei informaŃionale; 

• proiectarea interfeŃei cu utilizatorii; 

• proiectarea programelor. 
În literatura de specialitate, aceste activităŃi sunt grupate, conform gradului de detaliere, în 

două categorii , care reprezintă de fapt, etapele proiectării sistemelor informatice: proiectarea de 

ansamblu / generală / logică şi proiectarea de detaliu / fizică. 

În cadrul proiectării de ansamblu / generale / logice se elaborează modelul de ansamblu a 

sistemului informatic, adică se stabileşte ce trebuie sa se construiască şi care sunt specificaŃiile 

logice ale sistemului informatic. 

Proiectarea de detaliu / fizică detaliază componentele sistemului informatic, arată cum 

trebuie să fie construite şi cum să funcŃioneze în mediul real, în funcŃie de resursele disponibile.  

5.2 Proiectarea arhitecturii sistemului informatic 

Arhitectura sistemului informatic defineşte tehnologiile folosite, cu specificarea 
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ansamblului de date, procese, interfeŃe şi componente de reŃea folosite. 

Necesitatea utilizării mai multor baze de date în acelaşi timp, accesul la programe şi baze 

de date de la distanŃă, necesitatea interconectării sistemelor informatice de la nivel de concern 

cu cele de la firmele filiale, comunicarea prin poşta electronică, întâlnirile virtuale (video-

conferinŃe) a dus la apariŃia sistemelor distribuite. 

Putem defini un sistem distribuit ca fiind un ansamblu de resurse fizice şi logice de calcul 

autonome, interconectate, care cooperează în mod transparent pentru realizarea funcŃiunilor de 

control şi prelucrare. 

Proiectarea arhitecturii sistemului  informatic distribuit începe cu alegerea tipului reŃelei şi 

a protocolului de comunicaŃii, urmată de proiectarea distribuirii aplicaŃiilor, datelor şi a catalogului 

de date. 

 Alegerea tipului reŃelei de calculatoare 

Bazele de date distribuite au ca suport fizic reŃelele de calculatoare, deoarece datele se 

află în locuri diferite (pe servere sau staŃii diferite), iar pentru exploatarea lor este nevoie de 

legături fizice (cabluri, antene, sateliŃi etc.). 

Sistemul informatic distribuit este un caz particular de reŃea de calculatoare, al cărui 

software oferă un nivel ridicat de coerenŃă şi transparenŃă. 

Astfel, un sistem informatic distribuit este perceput de utilizator ca un procesor virtual, fără 

a şti că, din punct de vedere fizic, există mai multe procesoare. Alocarea procesoarelor, 

încărcarea fişierelor pe discuri, mutarea fişierelor între locul de stocare şi cel de utilizare etc. se 

execută în mod automat. În cazul unei reŃele, utilizatorul trebuie să lanseze cerinŃele în mod 

explicit (pe care maşină, ce fişier). 

Arhitectura Client / Server 

Arhitectura client/server se constituie ca o infrastructură versatilă, bazată pe mesaje şi 

modulară, ce s-a născut din intenŃia îmbunătăŃirii utilizabilităŃii, flexibilităŃii, interoperabilităŃii şi 

scalabilităŃii aplicaŃiilor software. Clientul este definit ca un solicitant de servicii, iar server-ul este 

definit ca un furnizor de servicii Ńinând seama de faptul că una şi aceeaşi staŃie poate fi şi client, 

şi server în funcŃie de configuraŃia software. Clientul şi server-ul comunică prin schimb de 

mesaje. 

Istoric vorbind, evoluŃia tehnologică de la sisteme centralizate spre client/server a trecut 

printr-o etapă intermediară numită arhitectura file/server. La originea lor, reŃelele de PC – uri se 

bazau pe descărcarea pe staŃia de lucru a fişierelor de pe server şi efectuarea tuturor 

prelucrărilor locale. Problema de bază a unei asemenea arhitecturi era incapacitatea deservirii 

simultane a mai mult de 12 utilizatori. 

Ca răspuns la limitările conceptului file /server a apărut arhitectura client / server iar 

server-ul de fişiere a fost înlocuit de un server de baze de date ce are la baza un SGBD dotat cu 

un proces suplimentar care „ascultă” cererile clienŃilor şi le răspunde în mod direct (fig. 5.1) 
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În general, clienŃii sunt calculatoare personale (PC-uri) utilizate pentru activităŃi de 

gestionare a datelor. După Şinha, un post client se caracterizează prin faptul că : 

• prezintă o interfaŃă utilizator, care e, de obicei, grafica (GUI); 

• „formulează” interogări (cereri, consultări) sau comenzi pe care le „înaintează” server-
ului; 

• transmite interogările / comenzile respective server-ului prin intermediul unei tehnologii 
de comunicaŃie; 

• analizează datele din rezultatele interogărilor / comenzilor primite de la server;  iar un 
server prin faptul că:  

• furnizează un serviciu clientului; 
• răspunde la interogările / comenzile clientului; 

• ascunde detaliile sistemului informatic client /server, făcând transparent dialogul dintre 
client şi server. 
Serverele pot fi calculatoare personale sau sisteme de calcul specializate 

(minicalculatoare, mainframe-uri) în vederea asigurării legăturii dintre clienŃi şi bazele de date din 

care se extrag informaŃiile dorite. Scopul principal este autonomia informatică a fiecărui angajat, 

în limita unor atribuŃii delegate, angajat care poate astfel consulta şi prelucra datele din orice loc 

aflat in interiorul sau în exteriorul întreprinderii.  

Arhitectura client / server are la baza patru elemente. 

Delimitarea netă dintre serviciile de prezentare şi cele de manipulare a informaŃiilor. 

• Flexibilitate, în ceea ce priveşte dezvoltările ulterioare implementării. 

• Punerea în funcŃie a unui mecanism de asigurare a securităŃii şi integrităŃii pentru datele 
rezidente pe servere. 

• Arhitectura deschisă în sensul federalizării unei multitudini de platforme (mainframe, 
mini, micro - calculatoare) şi de produse (echipamente şi aplicaŃii - program) ale diferiŃilor 
actori de pe piaŃa tehnologiei informaŃionale.  
Orice sistem client/server este alcătuit din minimum trei componente principale: 

Fişiere 
Index  

Servere de 
fişiere Fişiere de date 

şi executabile 

AplicaŃie client Fişiere de date 
şi executabile 

Fişiere Index 

Cerere 

Răspuns 

Fig. 5.1 Arhitectura file/server şi client/server 

Server 

BD 
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• interfaŃa cu utilizatorul (sistemul de operare mediu / grafic) 

• aplicaŃia (prelucrările sau procesele)  
• sistemul de gestiune a bazelor de date 

Alegerea protocolului de comunicaŃii. 

În cazul unei aplicaŃii distribuite comunicaŃia se realizează în jurul unei triunghi informatic 

(fig. 5.2), în care utilizatorul dispune de o staŃie de lucru, iar aplicaŃiile fac apel la servere de 

prelucrare şi la servere de date. 

                                           

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Triunghiul informatic. 

 

Pentru evitarea multiplicării soluŃiilor de interconectare a sistemelor care au la bază 

arhitecturi eterogene, ISO (International Standards Organization) a dezvoltat modelul de referinŃă 

OSI. Acest model permite interconectarea sistemelor de origini diferite, dar care respectă reguli 

standard care sunt formalizate prin protocoale. Protocoalele se referă la modul în care trebuie să 

se efectueze comunicaŃiile. Sistemele care răspund cerinŃelor modelului OSI sunt considerate 

sisteme deschise.  

Modelul de referinŃă OSI nu se referă la arhitectura internă a sistemelor şi are şapte 

niveluri, şi anume: 

• nivelul fizic - realizează funcŃiile legate de gestiunea şi exploatarea suporturilor fizice de 

comunicaŃie: interfeŃe mecanice şi electrice, proceduri de recepŃie şi emisie sistemului 

informatice a informaŃiei binare, adaptarea semnalelor la suport etc.; 

• nivelul legătura de date - generează cadrele ce vor fi transmise prin nivelul fizic şi 

asigură detecŃia şi corecŃia erorilor de transmise; 

• nivelul reŃea – a sistemului informatic asigură direcŃionarea (rutarea) informaŃiei în 

traversarea reŃelei realizând funcŃii de stabilire şi întrerupere a comunicaŃiilor; 

• nivelul transport – a sistemului informatic asigură controlul transferului de date punct la 

punct în traversarea reŃelei; 

• nivelul sesiune - realizează funcŃiile care sunt necesare ca suport al dialogului dintre 
procese, cum ar fi iniŃializarea, sincronizarea şi terminarea dialogului; 

• nivelul prezentare - defineşte semantica şi sintaxa datelor care se vor schimba;  

• nivelul aplicaŃie - oferă utilizatorului mijloacele necesare de acces la mediul OSI, 

preocuparea sa majoră fiind legată de semantica aplicaŃiei. Acest nivel defineşte mecanisme şi 
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protocoale specifice (poştă electronică, transferul fişierelor etc.). 

Arhitectura TCP/lP a fost anterioară modelului de referinŃă OSI/ISO, fiind denumită astfel 

după numele celor mai importante două protocoale: TCP (Transmission Control Protocol) şi IP 

(Internet Protocol). În general, descrierile pentru TCP/IP definesc o arhitectură de protocoale 

care comportă de la trei la cinci niveluri funcŃionale. Reprezentarea prin patru niveluri funcŃionale 

(Nivelul AplicaŃie, Nivelul Transport, Nivelul Internet, Nivelul Acces ReŃea), relativ independente, 

constituie modelul cel mai utilizat. 

Motivul principal al proiectării arhitecturii TCPlP a fost realizarea unei interconexiuni de 

reŃele care să ofere servicii de comunicaŃie universale. După adoptarea TCP/IP ca standard, în 

anul 1983, termenul de lnternet s-a impus treptat in limbajul curent. 

Transmisia în reŃele poate fi făcută fie prin suporturi fizice (dispozitive magnetice, cablul torsadat, 
cablul coaxial în bandă sau fibră optică), fie fără un suport material (unde radio, microunde, raze 
infraroşii, raze laser) 
 

5.3 Proiectarea de ansamblu / generală / logică 

Proiectarea de ansamblu îşi propune să definească sistemul informatic din punct de 

vedere funcŃional şi structural. Aceasta înseamnă că se identifică componentele, după care se 

vor descrie atât din punct de vedere structural, cât şi funcŃional. 

Structura de ansamblu a unui sistem informatic e formată din intrări, ieşiri şi prelucrări. 

(fig. 5.3) 
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Fig. 5.3 

 

Intrările sunt reprezentate de: 

• tranzacŃii externe care redau dinamica operatiilor economice, provin din exteriorul 
sistemului  informatic electronic de calcul şi sunt furnizate de proceduri automate. Exemplu: 
înregistrarea unei operaŃii de aprovizionare cu marfă; 

• tranzacŃii interne care redau modificările structurale din cadrul bazei de date; sunt 
asigurate exclusiv în cadrul sistemului  informatic prin intermediul procedeului de exploatare 
sau de actualizare a bazei de date. Exemplu: totalul facturilor primite de la un furnizor care 
actualizează soldul furnizorului respectiv. 
Prelucrările sunt asigurate de un ansamblu de proceduri automate care realizează 
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actualizarea şi exploatarea colecŃiilor de date ca urmare a tranzacŃiilor interne şi externe în 

vederea obŃinerii rapoartelor, listelor, situaŃiilor de ieşire ale sistemului informatic. 

Ieşirile sistemului informatic sunt rezultatul prelucrării bazei de date şi sunt redate în 

funcŃie de conŃinutul lor şi de structura lor sub formă de indicatori sintetici, rapoarte, liste, situaŃii 

de ieşire, grafice, stocare pe suporturi. 

Schema structurală a unui sistem informatic pune în evidenŃă triada intrări � prelucrări � 

ieşiri. 

Pentru determinarea necesarului de date de intrare se utilizează mai multe metodologii 

care determină anumite variante de abordare a proiectării de ansamblu. 

Astfel, în funcŃie de complexitatea obiectivelor stabilite, de aria de cuprindere a noului 

sistem informatic, de posibilităŃile de modificare a ieşirilor, de costurile şi termenele de realizare a 

sistemului  informatic, se folosesc următoarelor variante de abordare a proiectării de ansamblu: 

Prima varianta de abordare, pe baza principiului ieşiri-intrări asigură determinarea 

conŃinutului  bazei informaŃionale în funcŃie de obiectivele stabilite de unitatea beneficiară. În 

această variantă ieşirile sunt reflectate de obiectivele informaŃionale solicitate, în timp ce intrările 

sunt reflectate de conŃinutul bazei informaŃionale.  

Avantajul acestei metode constă în furnizarea unui conŃinut complet al bazei 

informaŃionale determinată iniŃial şi pe baza stabilirii listelor de ieşire.  

Dezavantajul este legat de imposibilitatea emiterii de noi situaŃii de ieşire, deoarece 

varianta nu poate genera la ieşire decât conŃinutul bazei informaŃionale De asemenea, nu poate 

genera alŃi indicatori rezultaŃi ca urmare a aplicării unui algoritm de calcul asupra conŃinutului 

bazei informaŃionale.  

A doua variantă, pe baza principiului intrări - ieşiri determină conŃinutul bazei 

informaŃionale independent de ieşirile solicitate urmând să se asigure atât cerinŃele imediate cât 

de perspectivă. 

Avantajul constă în determinarea unei baze informaŃionale complete, cu menŃiunea însă 

că unele atribute nu vor fi poate niciodată utilizate în prelucrările sistemului informatic.  

Dezavantajul rezidă din cheltuielile mari de realizare a bazei informaŃionale, cheltuieli 

determinate de studierea tuturor activităŃilor desfăşurate şi de supradimensionarea acesteia. 

A treia variantă, mixtă îmbină avantajele celor două variante prezentate şi le minimizează 

dezavantajele. 

În practica economică, datorită vehiculării unui număr foarte mare de documente de 

intrare, la proiectarea sistemelor informatice se foloseşte varianta de abordare pe baza 

principiului ieşiri - intrări 

ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectării de ansamblu sunt: 

• stabilirea obiectivelor noului sistem informatic. 

• proiectarea rapoartelor, listelor, situaŃiilor de ieşire 

• proiectarea bazei informaŃionale. 
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 Stabilirea obiectivelor sistemului informatic 

Obiectivele sistemului informatic reprezintă scopuri imediate şi de perspectivă care vor 

determina structura, funcŃionalitatea şi conexiunile noului sistem informatic şi care vor asigura 

minimizarea perturbaŃiilor apărute în desfăşurarea activităŃilor, contribuind astfel la maximizarea 

eficienŃei economice şi a rentabilităŃii unităŃii beneficiare. 

Determinarea obiectivelor noului sistem are la bază ideea potrivit căreia acest sistem este 

dedicat procesului decizional, deoarece numai cu un management performant se pot obŃine 

efecte economice ridicate, cu eforturi cât mai reduse. 

Din acest motiv, obiectivele unui sistem informatic pot fi grupate în două categorii: 

• Obiective generale ce trebuie să asigure cunoaşterea exactă şi operativă a activităŃii 
desfăşurate de unitatea economică; 

• Obiective specifice care vor sigura condiŃiile necesare realizării obiectivelor generale. 

Obiective generale 
Obiectivele generale ale unui sistem informatic urmăresc generarea şi furnizarea 

operativă şi selectivă, către toate nivelele de conducere, a unor date cu caracter strategic, tactic, 

operativ şi funcŃional, pentru asigurarea atributelor conducerii şi ale funcŃiilor unităŃilor 

economice. În raport de aceste aspecte, obiective generale pot fi: 

• de conducere (manageriale); 
• funcŃionale.  
Obiectivele de conducere vizează probleme cu caracter global şi structural, de 

conducere ale unităŃii economice şi se axează pe: 

• realizarea în condiŃii de maximă eficienŃă a întregii activităŃi; 
• realizarea globală şi structurală a indicatorilor economico-financiari (cifra de afaceri, 
valoarea adăugată, profitul brut şi net, capitalul propriu, capacitatea de plată, rata 
rentabilităŃii, eficienŃa utilizării fondurilor fixe etc.), calculul şi planificarea „rezultatelor”, 
planificarea financiară a investiŃiilor, previzionarea activelor circulante şi a surselor de 
finanŃare, previzionarea activităŃii de trezorerie, inclusiv utilizarea bugetului general al 
unităŃii economice;   

• perfecŃionarea structurilor şi a activităŃii de producŃie în vederea asigurării unui optim 
global; 

• asigurarea unui fundament informaŃional superior pentru fundamentarea şi 
implementarea strategiilor şi politicilor unităŃii economice;  

• realizarea unei funcŃionalităŃi superioare de ansamblu a sistemului decizional; 
• facilitarea introducerii şi utilizării anumitor tehnici, metode şi sisteme manageriale; 

• degrevarea conducerii de procesele decizionale de rutină, formalizarea prin noul sistem 
a informaŃiilor sintetice necesare derulării relaŃiilor informaŃionale cu organismele de stat şi 
cu alte regii autonome sau societăŃi comerciale; 

• creşterea operativităŃii şi gradului de fundamentare şi adoptare a deciziilor. 
Obiectivele funcŃionale au în vedere informatizarea activităŃilor esenŃiale şi specifice ale 
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unităŃii economice în vederea asigurării funcŃiilor sale fundamentale: cercetare-dezvoltare, 

comercială, producŃie sau exploatare, financiar- contabilitate, personal.   

1. Activitatea de cercetare-dezvoltare vizează strategiile de dezvoltare a produselor şi 

tehnologiilor precum şi cele de dezvoltare a unităŃii economice în ansamblul său. Informatizarea 

acestor activităŃi presupune informatizarea următoarelor subactivităŃi: 

• proiectare produselor;  

• proiectarea în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor; 

• determinarea capacităŃii de producŃie şi utilizare eficientă a acesteia; 

• elaborarea normativelor şi normelor de consum pentru resurse materiale şi energetice; 
• elaborarea normativelor şi normelor de muncă şi a consumurilor specifice de manoperă. 
2. Activitatea de producŃie desfăşurată în cadrul unor compartimente are în vedere 

elementele specifice fiecărei subactivităŃi, din punct de vedere informatic, după cum urmează: 

• definirea ingredientelor şi proceselor ce sunt utilizate în producŃia continuă; 

• definirea secŃiilor, operaŃiilor şi ordonarea lor, care intervin în fabricarea unui produs; 
• definirea materialelor şi (sub)ansamblelor folosite pentru fabricarea unui produs; 

• gestiunea calităŃii;  

• previziunea produselor;  

• program de producŃie; 
• planificarea cerinŃelor materiale; 

• planificarea cerinŃelor capacităŃii; 

• planificarea cerinŃelor de manoperă; 

• planificare resurse. 
3. Activitatea comercială este reprezentată prin trei subactivităŃi: aprovizionare, desfacere, 

marketing. Sistemul informatic va trebui sa soluŃioneze optim următoarele aspecte specifice: 

Subactivitatea de aprovizionare  

• determinarea necesarului de resurse materiale şi energetice;  

• contractarea necesarului de aprovizionat. 
Subactivitatea de desfacere 

• situaŃia necesarului de livrat conform contractelor; 
• situaŃia cantitativ şi valorică a livrărilor ; 

• urmărirea ritmicităŃii livrărilor în scopul onorării contractelor. 
Subactivitatea de marketing 

• studierea caracteristicilor tehnico-economice, inclusiv a tehnicilor de comercializare a 
produselor concurente, furnizate de alte societăŃi comerciale din tară sau străinătate;  

• evoluŃia pieŃelor de desfacere în vederea realizării relaŃiilor valutar-financiar şi de 
distribuire a produselor proprii;  

• cooperarea cu alte societăŃii comerciale din Ńară sau străinătate în vederea promovării 
produselor pe terŃe pieŃe 
4. Activitatea financiar-contabilă desfăşurată în cadrul compartimentelor specifice 

presupune rezolvarea din punct de vedere informatic a unor elemente specifice după cum 
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urmează: 

Subactivitatea financiară 

• elaborarea bugetului general al unităŃii economice pe an financiar, şi desfacere pe 
subunităŃi.  

• gestiunea creditului clienŃi pune în evidenŃă sumele datorate de clienŃi, ce rezultă din 
datele generate de cumpărările şi plăŃile acestuia; 

• gestiunea numerarului colectează informaŃii privind toate intrările şi ieşirile de numerar 
din organizaŃie, în mod periodic sau chiar în timp real. 

• gestiunea portofoliului (titlurilor) de plasament evidenŃiază surplusul de numerar investit 
în hârtii de valoare pe termen scurt (fie cu un grad de risc scăzut-bonuri de tezaur, 
certificate de trezorerie, fie cu un grad de risc mai ridicat dar şi cu posibilităŃi mai mari de 
câştig), astfel încât sumele rezultate să poată fi disponibile atunci când sunt necesare 
fonduri. 
Subactivitatea contabilă se desfăşoară în două circuite: 

• Contabilitatea financiară (sintetică), reflectă starea patrimonială a unităŃii economice prin 
intermediul activului, datoriile (obligaŃiile), capitalul propriu şi rezultatele nete obŃinute pe 
parcursul unei perioade de gestiune.   

• Contabilitatea de gestiune (analitică), oferă informaŃii care reflectă cheltuielile şi veniturile 
pe purtători de valoare şi resursele repartizate spre gestionarea la nivelul fiecărei structuri 
organizatorice. 
Subactivitatea de control financiar, la nivelul unităŃii economice urmăreşte analiza şi 

controlul gestiunii patrimoniului regiei automate sau societăŃii comercială prin instrumente proprii, 

în scopul prevenirii şi sesizării încălcării normelor legale de utilizare a resurselor umane, 

materiale şi băneşti. 

5. Activitatea de personal acoperă întreaga gamă de activităŃii legate de evidenŃa 

personalului, salarizarea, perfecŃionarea calificării personalului şi presupune rezolvarea sub 

aspect informatic a următoarelor sarcini: 

Subactivitatea de evidenŃă a personalului trebuie să asigure: 

• evidenŃa personalului pe meserii, în funcŃie de vechime, pe locuri de muncă, pe diferite 
intervale de timp; 

• verificarea încadrării personalului pe meserii, funcŃii şi locuri de muncă; 

• evidenŃa mişcării de personal (angajării, promovări, transferări, pensionari, concedii) 
Subactivitatea de salarizare asigură: 

• înregistrarea orelor lucrate pe baza fişelor de partaj sau a foilor colective de prezenŃă, 
prin care se determină numărul orelor care va fi luat în calcul la stabilirea salariilor pentru o 
lună. Poate să apară situaŃia în care se vor folosi fişele de manoperă;  

• calculul drepturilor salariale se particularizează în funcŃie de modul de plată al fiecărei 
organizaŃii;   

• -evidenŃierea obligaŃiilor de plată ale salariaŃilor, fie sub forma impozitelor şi contribuŃiilor 
fie sub forma reŃinerilor datorate către firme sau bănci. 
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Subactivitatea de perfecŃionare a calificării personalului se particularizează de la o firmă la 

alta, în funcŃie de specificul obiectivului de activitate şi de criteriile de evaluare stabilite la nivelul 

politicii de personal şi urmăreşte:  

• performanŃele salariaŃilor, pe faza unor criterii de evaluare stabilite în funcŃie de 
specificitatea activităŃii desfăşurate. Pe baza evaluărilor de performanŃe conducerea poate 
stabili nivelul salariului pentru fiecare angajat, posibilitatea de promovare, necesităŃile de 
instruire ş.a. 

• înregistrarea pregătirilor profesionale şi a instruirilor la care au participat salariaŃii, 
urmărindu-se prelucrarea datelor necesare elaborării programului de îmbunătăŃire a 
aptitudinilor şi performanŃelor profesionale ale salariaŃilor; 

• stabilirea priorităŃilor în angajarea a noi categorii de salariaŃi, astfel încât activitatea 
unităŃii economice să se desfăşoare, la cel mai înalt grad de tehnicitate. 

Obiectivele specifice 

Obiectivele specifice asigură condiŃiile realizării obiectivelor generale şi trebuie să Ńină 

seama de aspectele concrete din realitatea unităŃii economice studiate, cum ar fii: 

• mărimea unităŃii economice;  

• structura sa organizatorică; 
• ponderea acesteia într-o ramură de activitate; 

• gradul de participare al unităŃii economice la derularea operaŃiunii de export-import, 
cooperarea internaŃională; 

• alte elemente ce pot conduce la alte tipuri de obiective cu o nuanŃare specifică. 
 

Proiectarea rapoartelor/listelor/situaŃiilor de ieşire 

Datele de ieşire sunt informaŃii livrate de sistemele de prelucrare autonomă a datelor 

utilizatorului sub forma unor mesaje, rapoarte, grafice etc. 

 

Ieşirile noului sistem informatic sunt stabilite de către conducerea unităŃii economice, în 

colaborare cu echipa de realizare a sistemului, ca urmare a analizei obiectivelor sistemului 

proiectat, în proiectarea lor Ńinându-se seama de următoarele aspecte: 

1) DestinaŃia situaŃiei şi momentul când se estimează, se poate obŃine nivelul de detaliere 

al informaŃiei, respectiv informaŃii mai analitice pentru nivele de bază şi mai sintetice la nivelele 

superioare. 

2) ExistenŃa în situaŃie a tuturor informaŃiilor necesare, avându-se în vedere în acelaşi 

timp, ca pe cât posibil, o informaŃie să nu apară inutil în mai multe situaŃii. 

Structura informaŃională şi formatul ieşirii sunt determinate, în principiu, de următoarele 

reguli: 

• respectarea specificaŃiilor cadrului legislativ în vigoare  

• proiectarea se va face în concordanŃă cu activităŃile specifice obiectivelor sistemului; 
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• conŃinutul va fi redat sintetic sau analitic şi cu o frecvenŃă precizată în legislaŃie;  
Formatul de afişare, dispozitivul periferic folosit şi beneficiile ieşirilor sistemului informatic 

sunt stabilite în raport cu solicitările sistemului de management, sistemului operant, sistemelor 

informatice externe. 

Criteriile utilizate pentru determinarea formatului, conŃinutului, dispozitivului periferic şi 

beneficiarilor ieşirilor noului sistem, au impus structurarea acestora în următoarele categorii:  

A. Rapoartele/listele/situaŃiile de ieşire conŃin indicatori sintetici şi analitici, al căror 

conŃinut reflectă starea, dinamica şi tendinŃa fenomenelor şi proceselor economice ce fac 

obiectul procesului de prelucrare a datelor din sistemul proiectat. Reprezentarea datelor se face, 

de regulă , în format de tabel. Anumite rapoarte au formatul stabilit prin respectivul cadru legal. 

B. Indicatorii sintetici redau fenomene şi procese economico-financiare prin intermediul 

unor date succinte utilizate în special informării operative şi demersului decizional. 

C. Graficele redau sub formă sinoptică starea şi evoluŃia unui fenomen economico-

financiar în scopul informării conducerii sau compartimentelor unităŃii economice, adoptării unor 

decizii operative, prin care să asigure fenomenul de feed – back al activităŃii economico-

financiare analizate. 

D. Ieşirile către alte sisteme sunt de fapt transmisii de date on-line, prin intermediul unei 

reŃele locale de calculatoare, sau off-line, prin intermediul suporturilor magnetice(disc flexibil, disc 

magnetic, bandă magnetică). 

3 Proiectarea bazei informaŃionale 

Baza informaŃională conŃine nucleul informaŃional format din totalitatea atributelor 

necesare prelucrărilor specifice sistemului informatic şi structura informaŃională reprezentată de 

entităŃi între care se stabilesc corespondenŃe şi legături. 

Proiectarea bazei informaŃionale presupune: 

A. Determinarea conŃinutului bazei informaŃionale şi a algoritmilor utilizaŃi; 

B. Determinarea structurii bazei informaŃionale. 

C. Normalizarea relaŃiilor 

 

 

A. Determinarea conŃinutului bazei informaŃionale şi a algoritmilor utilizaŃi 

ConŃinutul bazei informaŃionale se determină în funcŃie de variantele de abordare a 

proiectării generale alese. 

În varianta ieşiri-intrări conŃinutul bazei informaŃionale se determină în funcŃie de 

obiectivele propuse concretizate în situaŃiile de ieşire. Baza informaŃională se va constitui pe 

baza ieşirilor solicitate şi va fi modificată pe tot parcursul exploatării sistemului în concordanŃă cu 

dinamica fenomenelor şi proceselor din unitatea beneficiară. 

Această variantă se aplică în cazul realizării sistemelor informatice mari şi mijlocii 
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caracterizate printr-o complexitate ridicată a ieşirilor informaŃionale şi implicit a obiectivelor avute 

în vedere. 

În varianta intrări-ieşiri conŃinutul bazei informaŃionale presupune cunoaşterea datelor de 

intrare şi dinamismul ieşirilor solicitate. Se aplică în cazul realizării sistemelor informatice de 

dimensiuni mici. 

Sistemele informatice din domeniul economic presupun realizarea unor obiective 

delimitate şi fundamentate în strânsă legătură cu cadrul legislativ-normativ care impune natura 

ieşirilor informaŃionale, motiv pentru care în majoritatea cazurilor determinarea conŃinutului şi 

structurii bazei informaŃionale se face pe varianta ieşiri-intrări. 

Determinarea conŃinutului bazei informaŃionale prin varianta ieşiri-intrări presupune 

studierea mulŃimii atributelor din situaŃiile de ieşire în funcŃie de modul de obŃinere în urma 

prelucrării automate. 

Atributul este o proprietate a unei entităŃi, a unui grup de entităŃi sau a unei corespondenŃe 

dintre acestea. Prin intermediul atributelor, entitatea poate fi descrisă din punct de vedere 

informaŃional - ca o componentă distinctă a structurării bazei informaŃionale de intrare. În această 

viziune, atributul poate fi considerat ca o variabilă, căreia i se poate asocia o mulŃime de valori 

prin intermediul unui indicator comun. 

Atributele sunt reflectate printr-un conŃinut concret denumit valoare, care redă nivelul real 

al fenomenelor şi proceselor economice cuantificate prin intermediul entităŃii. 

Atributele bazei informaŃionale de intrare pot fi privite din punct de vedere structural şi al 

stabilităŃii în timp. 

a) Din punct de vedere structural atributele pot fi elementare şi compuse. 

Atributele elementare sunt componente informaŃionale deductibile ce nu mai pot fi 

descompuse în alte atribute (de exemplu.: cod-mat, den-mat, preŃ, stoc-init). 

Atributele compuse sunt componente informaŃionale reductibile ce pot fi descompuse în 

atribute elementare (de exemplu.: atributul data-stoc poate fi descompus în atributele elementare 

zi-stoc, luna-stoc, an-stoc). 

b) Din punct de vedere al stabilităŃii în timp atributele pot fi constante, variabile şi de 

stare. 

Atributele constante îşi menŃin valoarea neschimbată o perioadă determinată fiind 

invariabile în timp, în raport de semantica atributului din baza informaŃională de intrare (de 

exemplu: cod-furn, nr-contr, cod-prod, cod-um,preŃul etc). 

Atributele variabile îşi schimbă valoarea pe parcursul existenŃei bazei informaŃionale de 

intrare fiind variabile în timp în funcŃie de semantica atributului (de exemplu.: nr-doc, data-doc 

etc,). 

Atributele de stare îşi schimbă valoarea numai la anumite intervale de timp, ale existenŃei 

bazei informaŃionale de intrare prin modificarea atributelor constante, variabile sau chiar de stare 

(de exemplu stoc-init, stoc - final, sold - db, sold - cr etc). ). 

Pentru proiectarea corectă a conŃinutului bazei informaŃionale este necesară îndeplinirea 
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concomitentă a următoarelor condiŃii: 

• mulŃimea atributelor de ieşire este formată din submulŃimea atributelor preluate reunită 
cu submulŃimea atributelor calculate; 

• submulŃimea operanzilor primari intersectată cu submulŃimea atributelor preluate 
corespunde atributelor comune ce se găsesc în ambele submulŃimi; 

• submulŃimea atributelor de intrare este reprezentată corect de nucleul informaŃional ce 
constituie conŃinutul bazei informaŃionale. 

B. Determinarea structurii bazei informaŃionale 

Structura bazei informaŃionale de intrare reprezintă gruparea conŃinutului acestuia 

(atributele de intrare într-un ansamblu de entităŃi inclusiv corespondenŃele (legăturile) dintre 

acestea).  

Structura bazei informaŃionale de intrare este efectuată prin intermediul unui model de 

reprezentare care asigură independenŃa logică şi fizică a prelucrărilor faŃă de colecŃiile de date în 

care va fi transpusă baza informaŃională. Această proprietate asigură implicit independenŃa 

relativă a proiectării generale faŃă de soluŃiile tehnice adoptată în cadrul proiectării de detaliu.  

În mod concret, gruparea atributelor de intrare în entităŃi informaŃionale şi reflectarea 

corespondenŃelor (legăturilor) dintre acestea se realizează gradat printr-un proces de modelare 

ce permite definirea riguroasă a structurii bazei informaŃionale. Acest proces de modelare are la 

bază modelul de reprezentare entitate – atribut – corespondenŃă. Acest model consideră baza 

informaŃională de intrare ca un ansamblu finit de entităŃi informaŃionale, caracterizate în mod 

unic, printr-o mulŃime specifică de atribute şi un ansamblu de corespondenŃe (legături) stabilite 

între entităŃi sau chiar în interiorul acestora. În acest context corespondenŃele pot fi definite ca 

asocieri între realizările aceleiaşi entităŃi sau realizările entităŃilor diferite. 

C. Normalizarea relaŃiilor 

Procesul de normalizare a relaŃiilor este util în activitatea de proiectare a structurii logice şi 

a bazei de date relaŃionale şi constă în eliminarea neajunsurilor ce apar în exploatarea efectivă a 

bazei de date, neajunsuri introduse de dependente incorecte, existente între datele relaŃionale. 

Din punctul de vedere al influenŃei asupra performanŃelor în exploatare a bazei de date, 

normalizarea afectează negativ eficienŃa cu care sînt rezolvate interogările. Aceasta pentru că 

informaŃiile care într-o bază de date nenormalizată ar putea fi regăsite într-o singură relaŃie, în 

cazul unei baze normalizate necesită, de cele mai multe ori, cuplarea a două sau mai multe 

relaŃii. De aceea normalizarea este considerată necesară şi utilă doar în ipoteza că operaŃiile de 

adăugare, ştergere şi actualizare sînt frecvent utilizate. Aşadar normalizarea îmbunătăŃeşte 

integritatea datelor prin reducerea redundanŃei şi a inconsistenŃei în detrimentul eficienŃei unor 

operaŃii de regăsire a datelor. 

E. F. Codd a arătat ca într-o anumită formă relaŃiile posedă proprietăŃi nedorite pe care le-

a numit anomalii de actualizare şi le-a structurat astfel: 
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• anomalii de ştergere se referă la faptul că ştergând un tuplu dintr-o tabelă, pe  lângă 
datele ce trebuie eliminate se şterg şi cele necesare. 

• anomalii de adăugare constau în faptul că anumite date noi care trebuie introduse într-o 
tabelă fac parte din tupluri incomplete, motiv pentru care nu pot fi introduse. 

• anomalii de modificare semnifică faptul ca e dificil de schimbat o valoare a unui atribut 
când ea apare în mai multe tupluri ale relaŃiei. 
Pentru a elimina aceste anomalii Codd a stabilit trei forme normale pentru relaŃii şi a 

introdus noŃiuni de normalizare care se bazează pe dependenŃa funcŃională între atributele unei 

relaŃii. Ulterior, alŃi cercetători au mai completat formele normale 

Codificarea atributelor 

Activitatea de codificare trebuie să realizeze corelaŃia între specificul activităŃii unităŃii 

beneficiare şi particularităŃile sistemului informatic proiectat. 

Necesitatea de codificare este impusă de cerinŃele de grupare si ierarhizare a atributelor 

care oferea multiple soluŃii (posibilităŃi de prelucrare a datelor) regăsite in colecŃiile de date care 

constituie baza informaŃională. 

Codificarea atributelor constă în atribuirea, manuală sau automată, într-o formă 

sistematizată, de coduri fiecărui element din sistemul informatic proiectat. 

Prin codificarea atributelor se asigură următoarele avantaje: 

• folosirea intensivă a memoriei externe prin înlocuirea atributelor cu coduri numerice, 
alfabetice sau alfanumerice; 

• realizarea unei ierarhizări a atributelor în funcŃie de criteriile specifice prelucrării prin care 
se poate obŃine o ordonare a acestora în raport cu cerinŃele de selectare a atributelor din 
baza informaŃională sau de obŃinere a gradelor de total sau subtotal pentru situaŃiile de 
ieşire; 

• reducerea erorilor prin folosirea codului care simplifică scrierea în comparaŃie cu 
folosirea denumirilor explicite ale atributelor. 

• utilizarea intensiva a suporturilor direct admisibile a memoriei interne, ceea ce permite 
optimizarea accesului de diverse valori a atributelor concomitent cu minimizarea timpului de 
prelucrare a viitoarelor colecŃii de date. 

• confidenŃialitatea datelor, precum si integritatea acestora, ceea ce oferă bazei de 
date(B.D) o securitate si o protecŃie in timpul prelucrării 
Pentru ca un sistem de codificare să fie eficient în procesul de prelucrare a datelor, se 

urmăresc următoarele: 

1) CerinŃele si funcŃiile codificării.  

2) Tipurile de coduri utilizate intr-un sistem informatic 

3) Realizarea codificării propriu-zise 

1) CerinŃele si funcŃiile codificării  
Cerintele codificării sunt redate de proprietăŃile esenŃiale ale unui cod pentru ca acesta 
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să asigure un sistem de codificare eficient şi viabil. Schematic codificarea atributelor se 

realizează conform fig. 1.14 

Cele mai importante proprietăŃi sunt: 

• unicitatea codului, presupune existenta unui singur simbol pentru un atribut al bazei 
informationale si pentru atribuirea unei valori unice a fiecarui atribut,proprietate care trebuie 
asigurata la  nivelul intregului sistem informatic 

• stabilitate si suplete in timp, exprima necesitatea utilizarii unui tip de cod pe toata 
perioada de utilizarii bazei de date (B.D) inclusiv posibilitatea extinderii expresiilor valorice 
in functie de dinamica valorilor bazei informationale. 

• comoditatea utilizării codului-se refera la facilitatea operaŃiilor de codificare şi de 
detectare a erorilor, precum şi corectare a acestora. Atribuirea codurilor trebuie să fie uşor 
de înŃeles şi aplicat astfel încât personalul unităŃii beneficiare sa asimileze intr-un timp 
foarte scurt noul sistem de coduri 

• concizia codului se refera la necesitatea unui număr redus de caractere pentru 
reprezentarea elementelor codificate, astfel încât să se asigure o viteză mare de prelucrare 
şi  o reducere a procentelor de erori în procedurile manuale de introducere a datelor. 

FuncŃiile codificării 

Trebuie să permită caracterizarea directă a fiecărui atribut ce va fi supus codificării, 

identificarea formală a acestora, controlul valorilor posibile atribuite, posibilitatea de manipulare a 

atributelor codificate. 

FuncŃia de caracterizare, exprimă intr-o formă concisă, unică şi stabila în timp conŃinutul 
semantic al fiecărui atribut, prin intermediul codurilor asociate(exemplu: în loc de Facultatea de 
Management Financiar Contabil se poate utiliza codul FMFC). 
FuncŃia de identificare, oferă posibilitatea regăsirii mai rapide a atributelor, decât prin folosirea 
complexă a semanticii atributului. Aceasta funcŃie crează posibilitatea ulterioara de selectare a 
anumitor atribute prin intermediul cărora se vor identifica in mod unic atributele solicitate prin 
intermediul cheilor primare si externe. 
FuncŃia de control asigură existenŃa unui caracter care ataşează în ultimă poziŃie din dreapta 
structurii codului pe baza căruia prin metode matematice (aritmetica si geometrica) au algoritmi 
specifici ,se poate verifica integral corectitudinea simbolurilor care intră în componenta codurilor. 
FuncŃia de manipulare a atributelor codificate, facilitează introducerea eficientă a codurilor in 
memorie, reduce timpul de prelucrare a acestora, facilitează uşurinŃa folosirii atributelor de către 
toate compartimentele funcŃionale implicate in realizarea sistemului informatic respectiv. 

2) Tipologia codurilor 

Diversitatea şi complexitatea conŃinutului bazei informaŃionale de intrare, precum şi 

multitudinea proceselor de prelucrare a atributelor componente, au condus la apariŃia unei game 

variate de coduri, grupate în mai multe categorii, în funcŃie de următoarele criterii de clasificare: 
a) Natura caracterelor; 
b) Controlul erorilor; 
c) Structura simbolului; 
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d) Lungime; 
e) Modul de elaborare(atribuire). 
 
a) Natura caracterelor ce intră în componenŃa codului determină următoarele coduri: 

• numerice: formate numai din cifre; 

• alfabetice: formate numai din litere: 
• alfanumerice: formate din cifre, litere şi eventual caractere speciale. 
b) Controlul erorilor se realizează prin intermediul unui caracter de control, cifră sau 

literă, situat la dreapta structurii codului. Acest caracter de control face parte din structura codului 

şi va avea aceeaşi valoare atâta timp cât valorile atributelor componente nu se modifică. 

De asemenea, caracterul de control asigură fie detectarea automată a erorilor introduse 

(coduri autodetectoare de erori), fie şi corectarea automată a acestora (coduri autocorectoare de 

erori). 

Codurile autodetectoare de erori se bazează pe existenŃa caracterului de control care 

asigură detectarea automată a erorilor introduse prin compararea  caracterului de control care 

însoŃeşte codul respectiv cu caracterul de control determinat de calculator atunci când 

respectivul cod este utilizat. 

Pentru calculul caracterului de control se folosesc mai multe metode, dintre care cele mai 

cunoscute sunt: 

• metoda aritmetică; 

• metoda geometrică; 
• metoda literei de control. 

 

Structura codurilor 

Elementară Complexă 

Coduri secvenŃiale 

Coduri pe grupe 

Coduri cu semnificaŃie 

Coduri numerice 

Coduri cu semnificaŃie 

descriptivă 

Coduri ierarhizate: 

liniar simplu 

zecimal 

Coduri juxtapuse 

Coduri combinate 

 

Coduri secvenŃiale se formează prin atribuirea unui şir de caractere fiecărui element al mulŃimii 
stabilind o corespondenŃă (in ordine crescătoare) între elementele acestora şi mulŃimea 
numerelor naturale. Fiecărui element supus codificării i se asociază un cod crescător, imediat 
disponibil. De exemplu: unei persoane angajate i se atribuie marca 123, este precedată de 
marca 122 şi succedată de marca 124. 

Codul de semnificatie mnemonica se formează prin utilizarea unor simboluri recunoscute 

de standardele în vigoare sau prin atribuirea unor consoane rezultate din abrevierea elementului 

respectiv (de exemplu OL pentru oŃel laminat). 
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Codul de semnificaŃie descriptivă se formează prin combinarea iniŃialelor desemnate 

pentru denumirea elementului respectiv cu particularităŃile tehnico-constructive ale acestuia. 

Acest tip de coduri este utilizat in special in nomenclatoarele de coduri speciale cu posibilităŃile 

de extindere pentru particularităŃile tehnice semnificative (de exemplu: Codurile complexe conŃin 

atribute ce aparŃin unor mulŃimi distincte, dar sunt folosite în comun în viitoarele prelucrări.  

În această categorie se include codurile ierarhizate juxtapuse. 

 

Codurile de ierarhizare redau numărul maxim de operaŃii, al fiecărui tip de atribut în cadrul 
treptelor de ierarhizare. 

Codurile juxtapuse se realizează prin concatenarea codurilor ierarhice sau secvenŃiale in 

vederea utilizării grupate sau utilizării individuale a atributelor codificate in raport de cerinŃele 

statice sau dinamice de prelucrare. 

Exemplu: codificarea personalului unei unităŃi economice poate avea un cod juxtapus, 

rezultat din concatenare valorilor distincte ale atributelor (atelier de producŃie, secŃie  de 

producŃie, marcă) 

d) Lungimea codurilor este dată de numărul maxim de caractere folosite de un cod. 

Asfel avem: 

• coduri de lungime fixă: cu aceiaşi lungime efectivă pentru toate valorile atributelor 
codificate (exemplu: Codul Ńărilor RO, DL, SW). 

• coduri de lungime variabilă: au lungimi diferitepentru anumite valori efective ale 
atributelor (exemplu: Acronimul folosit pentru codurile societăŃilor comerciale cu lungimea 
maximă de caractere). 
e) Modul de atribuire a codului se referă la modalitatea în care se realizează practic 

codificarea: manual sau automat. 

Codificarea manuală este utilizată pentru orice tip de cod şi se realizează de operatori 

umani prin scrierea codurilor pe documentele primare. 

Codificarea automată este utilizată numai pentru acele tipuri de coduri pentru care se 

poate defini un algoritm de codificare programabil. De asemenea , această modalitate de 

codificare solicită standardizarea denumirii atributelor codificate şi eventual redactarea unor 

programe sau rutine de recunoaştere. 

3) Realizarea codificării 

Activitatea de codificare se realizează prin parcurgerea următoarelor faze: 

• pregătirea activităŃilor de codificare; 
• codificarea atributelor bazei informaŃionale; 

• întocmirea nomenclatoarelor de coduri; 

• întreŃinerea nomenclatoarelor de coduri. 
Pregătirea activităŃilor de codificare presupune următoarele operaŃii: 

• analizarea conŃinutului şi structurii bazei informaŃionale în vederea stabilirii acestor 
atribute ca sunt sau ar trebui codificate; 
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• studierea volumului atributelor codificabile, a tipului de cod utilizat, inclusiv a modului de 
realizare a codificării. 
În cazul unei codificării fără pregătire prealabilă, activitatea se reduce la o analiză sumară 

asupra volumului de atribute. Dacă se optează pentru codificare cu pregătire prealabilă este 

necesară ordonarea atributelor codificabile, analiza particularităŃilor conŃinutului bazei 

informaŃionale şi alegerea codului: 

• ordonarea atributelor codificabile se poate realiza prin sortarea identificatorilor 
atributelor, ceea ce presupune clasificarea atributelor pe nivele ierarhice în scopul definirii 
grupelor de codificare precum şi reguli precise de introducere a acestora în baza 
informaŃională; 

• analiza particularităŃilor conŃinutului bazei informaŃionale, presupune determinarea 
dimensiunii mulŃimii de codificat şi estimarea evoluŃiei ulterioare. Pentru aceasta este 
necesară să se precizeze responsabilităŃile de gestionare a bazei informaŃionale, modul de 
utilizare concretă a codurilor în documente de intrare şi ieşire, frecvenŃa de utilizarea, 
precum şi gradul de acomodare a utilizatorilor cu sistemul de coduri propus; 

• alegerea codului se face în corespondenŃă cu valorile efective potenŃiale ale atributelor, 
metoda de introducere şi validare a codurilor, metode de codificare, costul şi timpul de 
realizare a activităŃii de codificare; 

• codificarea este subordonată cerinŃelor şi restricŃiilor sistemului informatic, deoarece 
acesta va stabili cerinŃele de informare pe nivele ierarhice, elemente ce determină 
fundamental tipul, aria de utilizare şi gradul de generalitate al codului proiectat; 

• costul şi timpul de realizare a activităŃii de codificare determină soluŃia acelor tipuri de 
coduri care implică cheltuieli reduse şi un timp minim de realizare a nomenclatoarelor de 
coduri; 

• examinarea posibilităŃii preluării în noul sistem informaŃie a codurilor deja folosite, dată 
fiind obişnuinŃa folosirii acestor tipuri de coduri, dar şi scurtarea perioadei de implementare 
experimentare a sistemului informatic proiectat. 

 

5.4 Proiectarea de detaliu/fizică 

Proiectarea fizică a sistemelor informatice este concretizată într-un ansamblu de baze de 

date, proceduri de pregătire şi introducere a datelor, actualizare şi obŃinere a rezultatelor, precum 

şi reguli tehnice de utilizare şi exploatare a întregului sistem. 

Proiectarea fizică a sistemelor informatice este caracterizată printr-o serie de trăsături 
specifice: 

Alegerea sistemului optim de gestiune a datelor şi a sistemului de calcul care vor asigura 

realizarea funcŃionalităŃii sistemului informatic definit în proiectarea logică; 

Transformarea entităŃilor din baza informaŃională defînite în proiectarea logică, în colecŃii 

de date ce urmează a fi organizate în baze de date; 

Proiectarea structurală şi funcŃională a datelor organizate în baze de date la nivelul aplicaŃiilor; 
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Elaborarea strategiei de definire a procedurilor de actualizare şi exploatare-listare a 

bazelor de date, precum şi specificarea măsurilor de securitate şi protecŃie. 

Proiectarea fizică a sistemelor informatice are un caracter preponderent tehnic şi solicită 

un volum mare de muncă, iar activităŃile desfăşurate sunt influenŃate direct de soluŃia aleasă de 

gestiune a colecŃiilor de date, sistemul electronic de calcul şi sistemul de operare. 

Proiectarea fizică implică parcurgerea următorilor paşi: 

• Proiectarea fişierelor fizice şi a bazelor de date - descrierea modului în care vor fi stocate 
şi accesate datele în/din memoriile secundare şi cum se va asigura controlul lor pentru a 
oferi o securitate maximă. 

• Proiectarea structurii sistemelor şi a programelor - se descriu programele sau modulele 
acestora care să fie în strânsă concordanŃă cu diagramele fluxurilor de date şi cu celelalte 
piese ale documentaŃiei realizate în etapele anterioare. 

• Proiectarea strategiilor de prelucrare distribuită - se vor prezenta modalităŃile în care 
utilizatorul poate să dispună de datele şi facilităŃile de prelucrare oferite de reŃelele de 
calculatoare. 
Proiectarea fişierelor fizice şi a bazelor de date îşi propune să asigure trecerea de la 

descrierea logică a datelor la una tehnică, de stocare a datelor. Totuşi, proiectarea fizică se 

concretizează în specificaŃii folosite ulterior de programatori şi alŃi specialişti implicaŃi în 

construirea sistemului (în timpul implementării), prin crearea fişierelor, defînirea modurilor de 

organizare a acestora, precum şi a bazelor de date. 

Proiectarea fizică a fişierelor şi bazelor de date are două obiective: 

1. Transpunerea relaŃiilor dintr-un model de reprezentare logică a datelor într-un proiect 

tehnic. 

Un astfel de proiect va conŃine formatele sub care vor fi reprezentate atributele, modul de 

grupare a acestora din una sau mai multe relaŃii în una sau mai multe înregistrări fizice, alegerea 

modului de organizare a fiecărui fişier cu înregistrări fizice, precum şi proiuectarea metodelor de 

accesare a datelor din unul sau mai multe fişiere. 

2. Selectarea tehnologiilor folosite pentru stocarea datelor 

Tehnologiile înclud diverse funcŃii ale sistemelor de operare, numite metode de acces şi 

sisteme de gestiune a bazelor de date. Fiecare tehnologie va fi specifică unei anumite arhitecturi 

a sistemului. 

Concret activităŃile din cadrul proiectării fizice sunt  

1. Alegerea tipului de suport şi modalităŃilor de prezentare a ieşirilor informaŃionale; 

2. Proiectarea machetelor de editare/vizualizare a ieşirilor; 

3. Proiectarea procedurilor şi a programelor. 

Alegerea Sistemului de Gestiune a Bazei de Date 

Un sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) este acel sistem de programe care 

facilitează şi supervizează introducerea de informaŃii în baza de date, actualizarea şi extragerea 

datelor din bază, controlul şi autorizarea accesului la date, precum şi asigurarea unei 
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independente între structura bazei de date şi programele de aplicaŃii. 

FuncŃiile mai importante ale unui Sistem de Gestiune a Bazelor de Date sunt: 

1. FuncŃia de descriere a datelor permite definirea structurii bazei de date cu ajutorul 

limbajului de definire. Definirea datelor poate fi realizată la nivel logic, conceptual şi fizic. La 

nivelul acestei funcŃii se descrie multitudinea atributelor (câmpurilor) din cadrul structurii bazei de 

date, legăturile dintre entităŃile bazei de date sau dintre atributele aceleiaşi entităŃi se definesc 

eventualele criterii de validare a datelor, metodele de acces la date, aspectele referitoare la 

asigurarea integrităŃii şi confidenŃialităŃii datelor. Rezultatele acestei funcŃii se vor concretiza în 

schema bazei de date , memorate în cod intern. 

2. FuncŃia de manipulare a datelor este cea mai complexă funcŃie şi realizează următoarele 
activităŃi: 

• Crearea (încărcarea) bazei de date; 

• Adăugarea de noi înregistrări (tupluri); 

• Suprimarea unor înregistrări; 

• Modificarea valorilor corespunzătoare unor câmpuri; 
• Căutarea, sortarea şi editarea parŃială sau totală a unei înregistrări virtuale. 

FuncŃia de manipulare se realizează prin intermediul limbajului de manipulare a datelor. 
3. FuncŃia de utilizare asigură mulŃimea interfeŃelor necesare pentru comunicarea tuturor 

utilizatorilor cu baza de date. 

În cadrul realizării acestei funcŃii, apar mai multe categorii de utilizatori: 

• Utilizatori ,,liberi” sau conversaŃionali, numiŃi şi utilizatori finali, constituiŃi din beneficiarii 
de informaŃii care folosesc limbajele de interogare a bazei de date într-o formă simplistă, 
sunt neinformaticienii.  

• Utilizatori programatori, care utilizează limbajele de manipulare, realizând complexe de 
exploatare a bazei de date. 

• Administratorul bazei de date apare ca un utilizator special şi are rol hotărâtor în ceea ce 
priveşte funcŃionarea optimă a întregului ansamblu. 
4. FuncŃia de administrare a bazei de date apare ca o funcŃie complexă şi este de 

competenŃa administratorului bazei de date. 

EsenŃial este faptul ca utilizatorii au acces rapid, eventual, simultan la date 

Pornind de la modelele realizate prin activitatea de analiză, se poate proiecta structura 

BD, parcurgând două subactivităŃi: alegerea SGBD-ului, proiectarea funcŃiilor BD. 

a). Alegerea SGBD-ului se face Ńinând cont de două aspecte: cerinŃele aplicaŃiei 

(utilizatorului) şi performanŃele tehnice ale SGBD-ului. 

CerinŃele aplicaŃiei se referă la: 

• volumul de date estimat a fi memorat şi prelucrat în BD; 

• complexitatea problemei de rezolvat; 

• ponderea şi frecvenŃa operaŃiilor de intrare/ieşire; 

• condiŃii privind protecŃia datelor; 
• operaŃii necesare pe baza de date (încărcare/validare, actualizare, regăsire etc.) 
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• particularităŃi ale activităŃii pentru care se realizează baza de date. 

• performanŃele tehnice ala SGBD-ului se referă la: 
• modelul de date pe care-l implementează; 

• ponderea utilizării SGBD-ului pe piaŃă şi tendinŃa; 

• configuraŃia de calcul minim cerută, 

• limbajele de programare din SGBD; 
• facilităŃi de utilizare oferite pentru diferite categorii de utilizatori; 

• limitele SGBD-ului; 

• optimizări realizate de SGBD; 

• facilităŃi tehnice; 
• lucrul cu mediul distribuit şi concurenŃa de date; 

• elemente de multimedia; 

• elemente de CASE; 
• interfeŃe de comunicare; 

• autodocumentarea; 

• instrumente specifice oferite. 
b) Proiectarea funcŃiilor BD se realizează prin: proiectarea schemelor BD, proiectarea 

modulelor funcŃionale specializate. 

Proiectarea colecŃiilor de date 

Se realizează pornind de la rezultatele modelării conceptuale (analiza de sistem) şi Ńinând 

cont de modelul de date implementat de SGBD-ul ales. Se vor proiecta schemele: conceptuală, 

externă internă. 

Proiectarea schemei structurale porneşte de la identificarea setului de date necesar 

sistemului. Aceste date sunt apoi integrate şi structurate într-o schemă (exemplu: pentru BD 

relaŃionale cea mai utilizată tehnică este normalizarea). 

Proiectarea schemei externe are rolul de a specifica viziunea fiecărui utilizator asupra BD. 

Pentru acest lucru, din schema conceptuală se identifică datele necesare fiecărei viziuni. Datele 

obŃinute se structurează logic în subscheme Ńinând cont de facilităŃile de utilizare şi de cerinŃele 

utilizatorului. Schema externă devine operaŃională prin construirea unor viziuni (view) cu SGBD-

ul şi acordarea drepturilor de acces. Datele într-o viziune pot proveni din una sau mai multe 

colecŃii şi nu ocupă spaŃiul fizic. 

Proiectarea schemei interne presupune stabilirea structurilor de memorare fizică a datelor 

şi definirea căilor de acces la date. Acestea sunt specifice fie SGBD-ului (scheme de alocare), fie 

sistemului de operare. 

Proiectarea schemei interne înseamnă realizarea operaŃiilor: 

• estimarea spaŃiului fizic pentru BD şi definirea unui model fizic de alocare (a se vedea 
dacă SGBD-ul permite explicit acest lucru); 

• definirea unor indecşi pentru accesul direct, după cheie, la date; 
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Proiectarea machetelor de editare/vizualizare a ieşirilor  

La proiectare trebuie să se Ńină seama de o serie de consideraŃii practice, cum ar fi: 

• Respectarea unor cerinŃe ale factorilor de decizie privind macheta situaŃiei finale. O serie 
de cerinŃe ale conducerii finale obligă proiectantul la o anumită structurare şi machetare a 
situaŃiilor finale. Totodată, se are în vedere faptul că unele situaŃii finale sunt destinate 
raporturilor externe ale unităŃii cu alte organizaŃii economico-sociale. 

• RestricŃii tehnice. În proiectarea situaŃiilor finale intervin o serie de restricŃii datorate 
caracteristicilor şi performanŃelor tehnice ale echipamentelor periferice, şi anume: 

o numărul maxim de caractere pe linie; 
o numărul maxim de linii pe pagină/ecran; 
o facilităŃile de imprimare. 

• Elemente de eficienŃă. În proiectarea situaŃiilor finale nu trebuie să scape atenŃiei şi 
aspectele de eficienŃă economică privind: reducerea tipului calculator consumat cu editarea 
propriu-zisă a situaŃiilor, economie de hârtie de imprimantă. 
Pentru a nu irosi timp de calculator cu editarea unor situaŃii finale voluminoase se 

recomandă mai întâi rularea unor programe scurte care să verifice cheile de control aplicate. 

Numai dacă aceste chei sunt corecte, eventual verificate şi de utilizator,se poate lansa editarea 

analitică a situaŃiilor finale. Programele care editează situaŃii finale voluminoase trebuie 

prevăzute cu posibilitatea de întrerupere sau editarea lor sub forma unui fişier ASCII sau text pe 

hard-disk, urmând imprimarea ulterioară a acestui fişier, total sau parŃial. 

• Lizibilitate - spaŃiere. Este necesar ca situaŃia să fie autoexplicativă. Pentru aceasta 
antetul va conŃine informaŃii şi coduri ce vor indica sursa de emitere a raportului, exprimând 
clar, sintetic, conŃinutul raportului şi perioada la care se referă. Capul de tabel, împreună cu 
titlul şi antetul, se afişează pe următoarele pagini numai dacă au intervenit schimbări în 
cadrul caracteristicilor de grupare faŃă de prima pagină, astfel se imprimă doar numerotarea 
coloanelor de tabel. Totalurile se separă de informaŃiile care se repetă pe linii succesive se 
imprimă o singură dată.  

• Utilizarea formularelor pretipărite. Aceasta implică utilizarea unei hârtii de imprimantă ce 
cuprinde elemente fixe ale situaŃiei finale, cum ar fi antetul, titlul, capul de tabel,o diminuare 
a uzurii imprimantelor, devenind mai estetice şi mai uşor de parcurs de utilizatori. 

• Utilizarea monitoarelor. Monitoarele oferă posibilitatea afişării situaŃiilor finale, atât în 
regim alfanumeric, cât şi în regim grafic, alegerea modului de lucru facându-se prin 
intermediul unor comenzi sau comutatori. Reprezentarea informaŃiilor de ieşire sub formă 
grafică este preferat de factorii de decizie de pe nivelurile de conducere superioare, dat 
fiind gradul de sintetizare a informaŃiilor pe ecran, la proiectarea videoformatelor de ieşire 
se iau în considerare şi facilităŃile oferite de monitoare, şi anume: 

• Regimul de lucru (defilare ecran, pagină sau linie); 

• Regimul de afişare (normal, mai luminos, cu intermitenŃe, invers video); 
• Regimul de semnalizare sonoră (normal, semnal sonor după afişarea unui câmp). 

Proiectarea procedurilor şi a programelor 
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Se Ńine cont de concepŃia generală a BD, precum şi de schemele proictate anterior. În 

acest sens, se proiectează: 

• fluxul informaŃional; 

• modulele de încărcare şi manipulare a datelor; 
• interfeŃele specializate; 

• integrarea elementelor proiectate cu organizarea şi funcŃionarea BD. 
Procedurile de utilizare şi interpretare sunt absolut necesare utilizatorilor finali. Ele conŃin 

instrucŃiuni, paşi, criterii de control care uşurează utilizarea şi interpretarea informaŃiilor. De 

obicei el însoŃesc situaŃiile finale. 

Proiectarea programelor  

Cu etapa de proiectare a programelor se încheie procesul de construire a sistemului. 

urmând apoi implementarea practică a acestuia. În cadrul analizei au fost identificate procesele 

elementare şi ulterior funcŃiile sistemului informatic. În cadrul proiectării, acestea se detaliază, cu 

tranziŃia către codul sursă, aceasta realizându-se după alegere limbajului de programare pentru 

implementarea sistemului. 

Pe baza cerinŃelor din activităŃile precedente se poate stabili necesarul de progran pentru 

sistemul informatic. Pentru acest lucru se determină categoriile de programe lista programelor 

necesare în sistemul informatic. 

ActivităŃi de proiectare a programelor 

A. Definirea problemei de rezolvat 

Se are în vedere: 

• cerinŃele informaŃionale ale conducerii 

• cerinŃele legate de evoluŃie sistemului informatic. 

B. Descompunerea problemei în operaŃii 

După cum se ştie, o problemă este o expresie logică de forma: dându-se o serie de 

condiŃii iniŃiale, să se determine scopul. În cazul nostru este vorba de o problemă economică în 

care se dă o mulŃime de factori economici, o mulŃime de operatori de transformare, care 

acŃionează conform unor criterii pentru scopul de a atinge anumite obiective. 

Pe de altă parte, orice problemă este un proces ce se poate reprezenta sub forma unei 

secvenŃe de subprobleme, ce trebuie rezolvate. În cazul sistemelor informatice se realizează o 

descompunere de la vârf spre bază (metoda top-down) până se ajunge la operaŃii elementare, 

folosind tehnica modularizării. Se obŃine astfel, aplicând diferite criterii de descompunere, un 

arbore de componente. Criteriul principal care se realizează descompunerea este cel al 

funcŃionalităŃii 
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6. IMPLEMENTAREA SISTEMELOR INFORMATICE 

Implementarea sistemelor informatice este o etapă a ciclului de viaŃă al dezvoltării 

sistemelor informatice care se regăseşte în toate metodologiile de realizare a sistemelor 

informatice. 

Implementarea sistemului informatic este acea etapă în care se realizează efectiv 

trecerea de la vechiul sistem de lucru la cel nou. Este o etapă foarte dificilă, deoarece necesită 

conlucrarea strânsă dintre realizatorii sistemului informatic şi beneficiarii acestuia. Este etapa în 

care sistemul este supus la cea mai dificilă testare, cea a condiŃiilor reale de funcŃionare. Acum 

pot apărea cazuri care nu au fost prevăzute de proiectanŃi, la care sistemul nu este protejat. 

Implementarea sistemului constă în punerea în practică a specificaŃiilor logice şi are în 

vedere: 

• corelarea modulelor din punct de vedere al funcŃiilor logice realizate (invocări, utilizări); 

• crearea interferenŃei dintre module conform standardelor de intrare/ieşire; 

• ordinea în care modulele sunt codificate, testate şi implementate; 

• calitatea datelor şi destinaŃia rapoartelor; 
• cerinŃele fişierelor şi ale bazei de date (număr, conŃinut, tipuri de date, tipuri de acces, 
tipuri de înregistrări, etc.); 

• ordonanŃa activităŃilor de implementarea, instalarea şi de instruire specifice sistemului 
considerat. 
În cadrul acestei etape se testează, se verifică şi se asimilează de către beneficiar toate 

soluŃiile stabilite în etapele anterioare şi se validează rezultatele obŃinute. 

Mai întâi este necesară o pregătire a mediului în care va fi implementat sistemul 

informatic, ceea ce poate însemna: instruirea personalului care urmează să exploateze sistemul, 

asigurarea condiŃiilor organizatorice necesare funcŃionării sistemului, asigurarea resurselor 

hardware necesare, asigurarea fondului informaŃional. 

Implementarea începe în momentul în care toate componentele au fost testate individual 

şi permit asamblarea fiecărei aplicaŃii şi a întregului sistem informatic. Aceste componente 

înglobează, pe de o parte, procedurile manuale folosite pentru pregătirea şi testarea 

documentelor în vederea prelucrării, efectuarea corecŃiilor, interpretarea şi utilizarea rezultatelor, 

iar, pe de altă parte, procedurile prin intermediul cărora are loc realizarea efectivă a 

funcŃionalităŃii sistemului informatic. 

În timpul implementării, numeroase activităŃi vor fi executate simultan. De aceea, ele 

trebuie să fie planificate şi programate de către o echipă de implementare formată din utilizatori, 

manageri şi specialişti în proiectarea sistemelor. 

Planificarea implementării, firesc, începe anterior demarării unei astfel de acŃiuni. De fapt, 

problemele implementării sunt abordate chiar la începutul proiectului, iar aspectele conceptuale 

şi strategiile implementării şi conversiei sistemelor trebuie luate în discuŃie în fiecare stadiu al 

ciclului de viaŃă al sistemelor. Totuşi, planurile detaliate de implementare nu pot fi finalizate până 

când conducerea nu aprobă proiectul noului sistem.  
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Un plan de implementare evidenŃiază toate activităŃile necesare, ajutând pe cei ce-l 

întocmesc să fie siguri că totul a fost prezentat corect. Prin el se vor consemna toate activităŃile 

de efectuat, precum şi timpul alocat. ResponsabilităŃile de execuŃie trebuie să fie foarte clare. De 

asemenea, trebuie estimate costurile fiecărei activităŃi astfel încât să poată  fi elaborat un buget 

special. În acelaşi timp trebuie determinate reperele de execuŃie în timp, pentru a se putea 

exercita controlul. Mai dificil este de estimat momentul când se va finaliza implementarea. De 

fiecare dată utilizatorii sunt cei care îşi dau acceptul final, iar procesul, teoretic, poate fi 

considerat ca desfăşurându-se pe o perioadă nedefinită. 

Fazele procesului de implementare a sistemelor sunt redate în figura de mai jos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.1 Fazele procesului de implementare a sistemelor 

 

6.1 Realizarea si testarea programelor 

Realizarea programelor a fost descrisă în capitolul anterior, motiv pentru care nu vom 

descrie decât modul de testare a programelor  

Etapa de testare a sistemului are ca scop eliminarea (pe cît posibil) a erorilor şi 

neajunsurilor sistemului informatic. Ea se aplică atât programelor individuale ale sistemului, cât şi 

sistemului în ansamblul său (pentru testarea legăturilor între module). Metodele de testare 

Planificarea 

implementarii 

Realizarea 
şi 

testarea 
programelor 

Pregătirea 
locurilor de muncă; 

instalarea şi 
testarea 

Selectarea şi 
instruirea 

personalului 

Finalizarea 
documentaŃ

iei 

Testarea 
sistemului 

Conversia de la 
vechiul la noul 

sistem 



 93

depind atât de nivelul la care se aplică, cât şi de tipul erorilor căutate. 

Într-un sistem informatic se pot distinge următoarele tipuri de erori: 

Erori de sintaxă, sunt acele tipuri de erori ce sunt detectate în faza de compilare şi sunt 

datorate construcŃiei greşite a unei instrucŃiuni (lipsa unei paranteze, scrierea greşită a numelui 

unei funcŃii etc.); 

Erori de rulare (de execuŃie) care sunt detectate la rularea programului şi sunt datorate 

folosirii incorecte a comenzilor şi funcŃiilor limbajului (chiar scrise corect din punct de vedere 

sintactic). 

Exemple de asemenea erori sunt: folosirea unei variabile neiniŃializate, încercarea de a 

scrie într-o fereastră la coordonate mai mari decât dimensiunea acesteia etc.; 

Erori de algoritm – programul nu generează erori nici la compilare, nici la rulare, dar 

rezultatele obŃinute nu sunt cele aşteptate, corecte; 

Erori de utilizare – sistemul funcŃionează corect, dar utilizatorul îl foloseşte greşit. 

Erorile cel mai simplu de detectat, sunt cele de compilare, ele fiind sesizate automat la 

compilarea unui fişier sursă, urmează apoi erorile de rulare, care sunt de asemenea detectate şi 

sesizate automat, dar la execuŃia programului în cauză. La detectarea unei astfel de erori 

compilatorul furnizează un mesaj de eroare care ne indică natura şi eventual cauza erorii 

respective, cât şi linia din fişierul sursă în care apare. Nu întotdeauna mesajul oferit de 

compilator este unul explicit. De multe ori ni se indică un mesaj de eroare, oarecum incorect, 

generând confuzie şi îngreunând depana-rea. Acest lucru se datorează unor erori care sunt 

consecinŃe ale altor erori nedetectate anterior. 

Erorile de algoritm sunt mai greu de detectat decât celelalte două tipuri prezentate 

anterior, datorită faptului că sistemul nu mai oferă nici un fel de mesaje de avertizare. Din punctul 

de vedere al  SGBD-ului, programul funcŃionează corect, utilizatorul, fiind cel nemulŃumit de 

rezultatele obŃinute. 

Erorile de utilizare sunt acele erori datorate folosirii incorecte a sistemului, chiar dacă el 

este corect conceput. Sistemul informatic trebuie să fie cât maibine protejat contra unor astfel de 

erori, adică: 

• să nu permită utilizatorului introducerea unor date greşite, lucru posibil prin 
implementarea unor proceduri de validare cât mai performante, mai compete; 

• să pună la dispoziŃia utilizatorului numai acele opŃiunicare au sens la un moment dat 
(celelalte să fie dezactivate); 

• să avertizeze utilizatorul în cazul detectării intenŃiei de execuŃie a unor operaŃii suspecte 
a fi greşite (cele despre care avem certitudinea că sunt greşite să nu fie permise deloc); 

• să ofere cât mai multe informaŃii de ajutor prin intermediul unul subsistem de ajutor 
permanent; 

• să posede o documentaŃiecât mai clară, explicită, completă, la nivelul celui mai slab 
pregătit utilizator etc. 
Testarea este efectuată, de regulă, de personal specializat, care coordonează întreaga 
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activitate. 

La testare un rol important revine şefului echipei de programare care trebuie să integreze 

fiecare modul testat separat şi apoi să testeze întregul program. Întotdeauna testarea va produce 

mai multe versiuni de module şi de produse program, ultima fiind cea acceptată. La fiecare 

versiune se face o evaluare şi se operează corecŃia. 

Testarea nu se încheie decât atunci când se efectuează lansarea prelucrării de către 

întreaga aplicaŃie informatică cu un set complet de date. Acest set va include toate datele 

posibile, corecte şi eronate pentru a urmări reacŃia întregului pachet de programe. În această 

testare globală se urmăreşte: validarea datelor de intrare şi a rezultatelor, dialogul din sistemul 

informatic, modul de operare la execuŃie. Se urmăresc atât aspectele formale cât şi cele de fond. 

În literatura de specialitate sunt enumerate şapte categorii de teste ale softului. Acestea 

se diferenŃiază în funcŃie de modul în care acestea angajează tehnici dinamice sau statice, 

precum şi în funcŃie de modul de efectuare, automat sau manual. 

Testarea statică înseamnă verificarea programelor sursă fără ca acestea să fie executate, 

iar cea dinamică înseamnă şi execuŃia programului sursă. 

Testarea automată este efectuată sub controlul calculatorului, în timp ce testarea manuală 

se desfăşoară sub controlul omului. 

Sintetic, cele şapte categorii de teste sunt redate în tabelul de mai jos:  

 

 

Tip 

testare 
Manuală Automată 

Statică 

Dinamică 

Examinări 

ExecuŃia de probă 

Verificare de birou 

Validarea sintactică 

Testarea pe 

componente 

Testarea integrităŃii 

Testarea sistemului 

 

Examinările sunt activităŃi prestate de grupuri de persoane cu scopul depistării manuale a 

apariŃiei unor erori binecunoscute în codurile programelor sursă. Prin urmărirea atentă a 

instrucŃiunilor programelor sursă se depistează între 60 şi 90% dintre erorile ce pot apărea în 

acestea. 

ExecuŃia de probă, spre deosebire de examinarea liniilor programelor sursă, care nu 

urmăreşte şi efectul fiecărei instrucŃiuni, îşi propune să descopere erorile regăsite în fiecare cod 

al programului sursă. ExecuŃia de probă trebuie efectuată cât mai des, pe parcursul finalizării 

unor părŃi din lucrare(program).  Rolul execuŃiei de probă este de a depista, şi nu de a corecta 

erori.  
Verificarea de birou este un proces informal, prin care programatorul sau o altă persoană 

care înŃelege logica programului îl parcurge, linie cu linie, cu un creion şi o foaie de hârtie. 
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Verificarea nu presupune  neaparat şi execuŃia pe calculator, ci programatorul urmăreste cu 

atenŃie efectul fiecărei instrucŃiuni a programului.  

Validarea sintactică este singura tehnică de verificare automată statică executată, de 

regulă, de către compilatoare. Rolul acestora este de a scoate la iveală erorile programului sursă 

fără însă a-l executa. Toate celelalte tehnici automate presupun şi execuŃia codului 

instrucŃiunilor.  

Testarea pe componente este, deseori, cunoscută şi ca testarea modulelor, deoarece 

fiecare modul este testat de sine stătător.   

Testarea integrităŃii este o continuare a celei descrise anterior, întrucât ea se efectuează 

cu scopul verificării modului în care se intercondiŃionează modulele, cu alte cuvinte se testează 

un grup de module. Testarea integrităŃii este graduală. În primul rând, se testează modulul 

coordonator, adică modulul-rădăcina dintr-o structură arborescentă, şi doar unul dintre modulele 

subordonate. După ce sunt testate modulele subordonate aflate pe acelaşi nivel, se efectuează 

trecerea la alt nivel, inferior celui anterior. În final, se testează tot programul. În mod similar se va 

proceda cu întregul sistem.  

Testarea sistemului diferă de cele descrise anterior prin faptul că în locul modulelor se testează 
programele. OperaŃiunea este efectuată de personalul specializat în sisteme informatice, sub 
coordonarea şefului de proiect, sau de către utilizatori, sub controlul specialiştilor în informatică. 

După ce testele sistemului au fost încununate cu succes, sistemul este supus testării de 

acceptare, într-un mediu similar celui în care va fi pus în funcŃiune şi de către persoanele care îl 

vor întrebuinŃa. Un test complet de acceptare constă în efectuarea testării alfa şi a testării beta. 

Testarea alfa utilizează date reprezentative, dar nereale, iar testarea beta se bazează pe 

date reale şi se execută în mediul curent, concret de lucru al utilizatorului.  

Testarea alfa, cuprinde câteva teste edificatoare, dupa cum urmează : 

• testarea regenerării sau refacerii forŃeaza execuŃia softului astfel încât să înregistreze 
eşecuri pentru a se verifica modul în care sistemul revine la normal ; 

• testarea securităŃii verifică dacă mecanismele de protecŃie aflate în sistem acŃionează 
corespunzator împotriva posibilelor atacuri ; 

• testarea la suprasolicitări determină modul în care sistemul execută operaŃiunile în 
condiŃii de lucru diferite (cu configuraŃii de echipamente variate, cu anumite reŃele, sisteme 
de operare ş.a.). 
Testarea beta se derulează cu exerciŃii proprii utilizatorilor şi cu datele concrete ale 

acestora. Ea este un fel de repetiŃie generală înaintea instalării. 

Posibilele erori ale softului se pot datora : 

• incorectei contorizări a numărului de execuŃii ale unor bucle ; 

• introducerii incomplete a datelor ; 
• realizării unor interfeŃe eronate între module; 

• depăşirii dimensiunilor unor tablouri(masive) de date ş.a. 
Pentru aprecierea calităŃii softului s-au propus mai mulŃi indicatori : 

• rata defectelor pe oră, zi, săptamână sau lună ; 
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• rata defectelor pe echipamentele de bază ale softului; 

• timpul mediu între două defecŃiuni; 
• mărimea zonei afectate de defecte; 

• numărul compilărilor sau al execuŃiilor unor componente ale sistemului care funcŃionează 
corect din prima încercare ; 

• defecte cumulate pe versiune; 

• oportunitatea răspunsului la defecte sau a timpului afectat îndepărtării lor ; 
• satisfacŃia beneficiarului privind calitatea intervenŃiei pentru remedierea defectelor soft. 

6.2Instalarea sistemului 

Această fază asigură verificarea funcŃionalităŃii sistemului cu date reale, motiv pentru care 

se pot folosi anumite tactici şi strategii în funcŃie de succesiunea de implementare a 

componentelor noului sistem. 

Strategiile de implementare presupun compararea vechiului sistem cu cel proiectat sau cu 

un alt sistem informatic luat drept etalon. 

În funcŃie de aceste elemente funcŃionarea experimentală poate funcŃiona în cinci 

variante. 

1) Implementarea directă cu date curente a sistemului proiectat, presupune renunŃarea la 

vechiul sistem brusc, în vederea reducerii termenului şi a minimizării cheltuielilor cu 

implementarea. Avantajele acestei metode sunt costul mai scăzut şi o certitudine a 

implementării, în schimb riscurile sunt mai mari, datorită faptului că activitatea sistemului 

economic se bazează acum pe sistemul informatic, iar o defecŃiune în acesta din urmă putând 

duce la blocarea activităŃii. De aceea această strategie nu se recomandă în cazul activităŃilor 

critice, în flux continuu, care nu suportă întârzieri. 

2) Implementarea paralelă se face cu date curente sau anterioare pentru a se realiza o 
comparaŃie între sistemul vechi faŃă de cel nou, sau între noul sistem şi sistemul etalon. Această 
strategie asigură un risc minim pentru beneficiar. 

3) Implementarea pilotată urmăreşte lansarea în experimentare a sistemului proiectat 

începând cu acele subsisteme ce au frecvenŃă maximă de utilizare, folosindu-se date din 

perioade anterioare şi curente. Sistemul informatic se instalează pe o unitate pilot, mai mică 

decât cea reală, dar care are caracteristicile definitorii ale acesteia. Această strategie se 

încadrează între cele două anterioare, atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al riscurilor. 

4) Implementarea compartimentală este utilizabilă în unităŃile economice în care structurile 

organizatorice prezintă autonomie prin prisma fluxurilor informaŃionale. 

În această variantă condiŃia esenŃială o constituie realizarea anterioară a proiectării de 

ansamblu şi a celei de detaliu pe compartimente, caz în care rezultatele implementării pot fi 

comensurate direct pe structurile organizatorice implicate. 

5) Implementarea combinată poate fi abordată datorită avantajelor pe care le prezintă 

celelalte variante prin folosirea implementării paralele cu cea pilotată. 

Alegerea strategiei de implementare depinde de natura activităŃii desfăşurate în sistemul 
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informatizat, de disponibilitaăŃile materiale ale beneficiarului, de riscurile ce pot şi se acceptă a fi 

asumate de beneficiar etc. 

6.3 Verificarea performanŃelor sistemului informatic proiectat 

Această fază presupune exploatarea efectivă a sistemului cu date reale în vederea 

îndeplinirii parametrilor proiectaŃi, a termenelor de execuŃie şi duratei de exploatare. 

În finalul acestei faze se face evaluarea sistemului şi validarea rezultatelor obŃinute, 

pentru a verifica în ce măsură sunt satisfăcute obiectivele propuse şi dacă rezultatele noului 

sistem justifică cheltuielile făcute cu introducerea şi realizarea lui. 

FuncŃionarea sistemului depinde de specificaŃiile logice, care evidenŃiază anumite aspecte 

de natură logică ale funcŃiilor sistemului (legături între intrări şi ieşiri, consideraŃii asupra 

volumului de date şi a frexvenŃei lor, decizii de actualizare şi de întreŃinere, modul de operare), 

precum şi de specificaŃiile fizice care în mod cert sunt mai importante pentru operatori. 

Interpretarea şi transpunerea corectă a specificaŃiilor logice pot să conducă la îndeplinirea 

aşteptărilor scontate pentru viitor, în ciclul de viaŃă al noului sistem, referitoare la întreŃinere, noile 

interfaŃe lae sistemului, realocarea de funcŃii în cadrul firmei etc, îsoŃite de reorganizarea 

corespunzătoare de personal calificat. 

Evaluarea sistemului se face pe baza specificaŃiilor logice şi fizice. SpecificaŃiile fizice au 

în vedere volumul, frecvenŃa, acurateŃea, şi eroarea informaŃiilor. SpecificaŃiile logice conŃin 

rareori indicatori necesari pentru evaluarea sistemului, însă arată modul în care sunt corelate 

elementele resursei de informare şi evidenŃiază unde şi când funcŃionează aceste legături. 

De exemplu, dacă specificaŃiile logice arată că prelucrarea poate să înceapă numai după 

ce s-a strâns un număr suficient de mare de facturi, acest fapt ne ajută să observăm cât de bine 

este satisfăcut acest criteriu şi când este rezonabilă testarea pentru prelucrarea facturilor. 

De asemenea, detaliile legăturilor logice, cum ar fi succesiunea de intrări-ieşiri sau de 

invocări de module, ne ajută să descoperim de unde provine ineficienŃa. 

Pe baza datelor provenite din exploaterea sistemului informatic, se determină eficienŃa 

economică şi se cuantifică raportul între performanŃă şi cost. 

Indicatorii eficienŃei economice se calculează în toate etapele de realizare a sistemului 

informatic, acordându-se o atenŃie deosebită la sfârşitul primului an de exploatare efectivă. 

În etapa de implementare se corectează indicatorii eficienŃei economice estimaŃi, în timp ce în 
etapa de exploatare efectivă se calculează eficienŃa economică reală pe baza rezultatelor 
obŃinute de unitatea beneficiară 

6.4 Elaborarea documentaŃiei de utilizare a sistemului informatic proiectat. 

În funcŃie de modul de implementare a sistemului, pot apărea anumite modificări în 

concepŃia acestuia, ca urmare a unor neajunsuri semnalate. Aceste modificări trebuie operate în 

structura sistemului proiectat şi în documentaŃia acestuia pentru a evita eventualele dificultăŃi în 

exploatarea şi întreŃinerea ulterioară. 

La terminarea fiecărei faze de dezvoltare a proiectului, liderul de proiect redactează un 
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raport care detaliază activităŃile, constatările şi rezultatele acelei faze, precum şi planurile pentru 

fazele următoare, document ce va fi supus spre avizare de către beneficiar. 

DocumentaŃia se elaborează la momente specifice în timpul realizării proiectului, fie ca 

urmare a directivelor utilizate, care în general sunt proceduri bazate pe documentaŃie. 

Definitivarea întregii documentaŃii de utilizare şi exploatare a sistemului se concretizează 

în întocmirea manualului de prezentare, utilizare şi operare. 

Manualul de prezentare cuprinde concepŃia generală a sistemului şi o prezentare succintă 

a aplicaŃiilor componente, făcându-se precizări în legătură cu restricŃiile şi limitele sistemului sau 

aplicaŃiilor, inclusiv performanŃele şi posibilităŃile de extindere a acestora. 

Manualul de utilizare este întocmit pentru fiecare aplicaŃie, şi asigură descrierea generală 

a aplicaŃiei, datele de intrare, condiŃiile de validare, restricŃiile şi erorile ce pot apare, condiŃiile de 

reluare, şi se adresează personalului implicat în utilizarea noului sistem. 

Manualul de operare conŃine informaŃii referitoare la exploatarea efectivă a sistemului 

proiectat prin intermediul sistemului de calcul. 

7. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREłINEREA SISTEMULUI INFORMATIC 

7.1 Exploatarea sistemului informatic 

După ce implementarea a luat sfârşit, începe etapa de exploatare şi întreŃinere a 

sistemului informatic. Acum sistemul informatic funcŃionează la parametri normali prevăzuŃi de 

proiectanŃi. Activitatea de exploatare se reduce la execuŃia curentă a operaŃiilor de culegere a 

datelor, transmitere, validare şi prelucrare a acestora, construirea şi consultarea situaŃiilor de 

informare-raportare. 

Exploatarea curentă şi menŃinerea în funcŃiune a sistemului informatic presupun punerea 

în stare operaŃională a calculatorului şi a perifericelor, după care se continuă cu următoarele 

operaŃii: 

• restaurarea bibliotecilor de programe şi a bazei de date specifice noului sistem de pe 
copiile de siguranŃă obŃinute la prelucrarea precedentă; 

• lansarea în execuŃie a programelor pentru crearea şi actualizarea bazelor de date, 
obŃinerea listelor de control şi eliminarea erorilor; 

• exploatarea bazei de date în vederea obŃinerii situaŃiilor de ieşire; 

• verificarea corectitudinii rezultatelor obŃinute prin control de verosimilitate sau sondaj; 

• stocarea pe dischete a ultimei versiuni a bazei de date în vederea conservării acestora 
până la prelucrarea următoare. 
În funcŃie de experienŃa dobândită în perioada exploatării noului sistem şi de rezultatele 

obŃinute ca urmare a informatizării activităŃii unităŃii beneficiare se pot efectua reorganizări în 

structura serviciilor funcŃionale, prin trecerea anumitor activităŃi dintr-un compartiment într-altul, 

reconsiderarea unor centre de decizie etc. 

Exploatarea curentă şi menŃinerea în funcŃiune a sistemelor informatice, asigură 
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funcŃionarea acestuia pe toată durata lui de execuŃie. Ea încetează în situaŃia în care se renunŃă 

la sistemul existent în funcŃiune pentru a se trece la utilizarea altui sistem mai evoluat şi eficient. 

7.2 Procesul de întreŃinere a sistemelor informatice 

Din totalul cheltuielilor generate de sistemele informaŃionale ale unităŃilor, cea mai mare 

parte revine etapei de întreŃinere, şi ca atare, personalul antrenat în întreŃinere este cel mai 

numeros. ÎntreŃinerea începe odată cu instalarea sistemului şi se referă nu numai la 

echipamente, ci şi la software şi la procedurile economice utilizate pe timpul exploatării 

aplicaŃiilor din sistem. 

ÎntreŃinerea sistemului informatic constă în totalul activităŃilor desfăşurate pentru 

asigurarea funcŃionării sistemului la parametri normali, corectarea, eliminarea tuturor erorilor care 

apar pe parcurs, dar şi introducerea în sistem a unor îmbunătăŃiri, perfecŃionări, modernizări etc., 

menite să crească nivelul parametrilor de funcŃionare ai sistemului economic. 

Un aspect important se referă la durata etapei de întreŃinere, după unele păreri ar fi de 5 

ani, după altele 10 sau mai mulŃi. Răspunsul poate varia de la un caz la altul, tendinŃa fiind de 

creştere a perioadei de întreŃinere şi implicit a costurilor aferente. 

Pe timpul întreŃinerii un grup de persoane se va ocupa de colectarea cererilor de 

întreŃinere lansate de utilizatori sau de alte părŃi implicate în exploatarea sistemului sau 

verificarea modului în care acesta funcŃionează.ActivităŃile implicate de întreŃinerea sistemului 

sunt: 

• obŃinerea cererilor de întreŃinere; 

• transformarea cererilor în propuneri de schimbări; 

• proiectarea schimbărilor; 
• implementarea schimbărilor. 

PerfecŃionarea sistemului informatic presupune: 

• folosirea de tehnică de calcul care să permită înregistrarea directă a datelor de intrare la 
locul şi-n momentul producerii lor; 

• perfecŃionarea sistemului de operare prin optimizarea programelor şi a tehnicii de 
operare; 

• optimizarea şi parametrizarea programelor care să asigure portabilitatea acestora; 

• utilizarea reŃelelor de calculatoare pentru realizarea obiectivelor din unitatea economică 
beneficiară. 
Întrucât cheltuielile de întreŃinere au o pondere substanŃială în structura costurilor totale 

ale sistemelor, considerăm relevantă prezentarea tipurilor de întreŃinere: corectivă, adaptativă, 

perfectivă, conform fig. 2.2. 
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ÎntreŃinerea corectivă constă în efectuarea unor lucrări de reparaŃii pentru îndepărtarea 

unor defecte produse în timpul proiectării, scrierii programelor sau implementării sistemului. În 

majoritatea cazurilor, întreŃinerea corectivă intervine imediat ce se pune în funcŃiune noul sistem 

sau o componentă a acestuia. Cât timp o astfel de întreŃinere îşi propune doar să îndepărteze 

defecte, ea nu adaugă valoare decât într-o pondere derizorie, în pofida celor 75 de procente 

alocate întreŃinerilor corective din totalul activitătilor de întreŃinere a sistemului. 

ÎntreŃinerea adaptativă presupune efectuarea unor schimbări în sistem, condiŃionate de: 

intenŃia de îmbunătăŃire a performanŃelor funcŃionale; adaptarea la schimbările organizaŃionale; 

deplasarea sferei de activitate a unităŃii în alt mediu. 

Dacă întreŃinerea corectivă presupune o intervenŃie cât mai urgentă în urma sesizărilor 

venite din sistem, cea adaptivă nu este la fel de presantă, întrucât factorii care o condiŃionează 

nu au apariŃii spontane. O altă diferenŃă constă în faptul că întreŃinerea adaptivă, spre deosebire 

de cea corectivă, adaugă valoare organizaŃiei. 

ÎntreŃinerea perfectivă are ca scop efectuarea unor schimbări pentru îmbunătăŃirea 

diverselor prelucrări, modificarea cu scopul folosirii mai uşoare a interfeŃelor sau pentru a i se 

adăuga noi elemente, care însă nu sunt strict necesare. O astfel de operaŃiune de întreŃinere 

constituie mai curând o dezvoltare a sistemului şi face parte din categoria activităŃilor care 

adaugă valoare organizaŃiei. 

ÎntreŃinerea preventivă se efectuează cu scopul diminuării substanŃiale a posibilităŃilor de 

defectare a sistemului, adaugă valoare organizaŃiei.           

Costurile mentenanŃei unui sistem sunt influenŃate de câteva elemente principale: 

• în fazele de evaluare / proiectare nu pot fi luate în considerare toate scenariile privind 
funcŃionarea sistemului; 

• un sistem mare este proiectat şi implementat de către mai multe echipe, în perioade 
diferite, ceea ce implică o bună coordonare a activităŃii lor şi poate conduce la generarea 
unor soluŃii a căror integrare ridică uneori probleme în timpul exploatării; 

• dezvoltarea unui sistem informatic este un proces de durată şi pe parcursul proiectării şi 
implementării pot să apară modificări majore în ceea ce priveşte: legislaŃia, performanŃele 
echipamentelor şi produselor programului, orientarea activităŃii organizaŃiei, forma de 
proprietate, strategia managerială; 

Fig. 2.2 Ponderile tipurilor de activitate de 
întreŃinere în totalul activităŃii deîntreŃinere a 

sistemelor aferente
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• personalul care deserveşte sistemul, câştigă experienŃă şi înŃelege din ce în ce mai bine 
ce ar trebui să facă, uneori în opoziŃie cu ce face.  
Activitatea de mentenanŃă trebuie evaluată pentru a observa dacă, la un moment dat, 

cheltuielile implicate nu depăşesc limitele acceptabile. Dacă la un moment dat se constată că 

beneficiarele sunt puternic afectate de cheltuielile cu mentenanŃa, se poate concluziona că 

sistemul nu mai răspunde necesităŃilor şi este necesară înlocuirea sa parŃială sau totală. În felul 

acesta se reia ciclul de viaŃă al dezvoltării sistemului. 

7.3 DocumentaŃia necesară exploatării şi întreŃinerii sistemului informatic 

Exploatarea noului sistem informatic se va realiza conform instrucŃiunilor de exploatare 

prevăzute în manualul de utilizare. Aceste instrucŃiuni se adresează în principal utilizatorilor finali, 

adică beneficiarilor propriu-zişi ai sistemului informatic şi pot fi completate cu procedurile de 

autodocumentare cuprinse în produsul program. 

Manualul de utilizare şi exploatare cuprinde următoarele instrucŃiuni de utilizare şi 

exploatare: 

InstrucŃiuni de utilizare 

- proceduri de codificare a datelor prin care se dau instrucŃiuni despre modul de întocmire 

a codurilor. Aici se explică sistemul de codificare utilizat şi structura codurilor. De asemenea se 

precizează criteriile de validare pentru fiecare cod şi eventualele codificări automate pe care le 

face sistemul; 

- proceduri de încărcare/validare date, prin care se dau instrucŃiuni despre popularea 

colecŃiilor de date. Aici se precizează documentele primare din care se preiau datelor şi modul 

de completare al acestora. Prin comparaŃie se prezintă machetele de intrare şi videoformatele 

aferente documentelor primare. Se precizează şi corelaŃiile care trebuie să eyxiste între diferitele 

date încărcate. Toate aceste instrucŃiuni sunt utile utilizatorului pentru actualizarea datelor din 

colecŃiile de date. Pentru alegerea colecŃiei de date pe care se va lucra, precum şi a operaŃiei 

care se va efectua,  utilizare a sistemului de meniuri oferit de produsul program; 

- proceduri de obŃinere a situaŃiilor de ieşire, prin care se dau instrucŃiuni despre modul de 

afişare şi interpretare a rapoartelor, listelor etc. Se prezintă pentru fiecare situaŃie de ieşire 

macheta, conŃinutul, periodicitatea de obŃinere şi se dau exemple. InstruŃiunile vizează nu numai 

modul de obŃinere a situaŃiilor de ieşire, dar şi interpretarea acestora. Se precizează semnificaŃia 

datelor conŃinute în situaŃia de ieşire şi eventualele corelaŃii dintre date şi cheile de control.. În 

final se indică modul de difuzare şi arhivare a situaŃiilor de ieşire; 

- alte proceduri speciale prin care se dau instrucŃiuni despre eventualel conversii, interfeŃe, 

comunicaŃii cerute de produsul program. 

InstrucŃiuni de exploatare 

- eşalonarea în timp a procedurilor utilizate. Rezultatul este un grafic de exploatare a 

procedurilor care trebuie să semene cât mai mult cu sistemul de meniuri al produsului program. 
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Ambele trebuie să ghideze utilizatorul în exploatarea produsului program: ordines operaŃiilor, 

succesiunea lor în timp, semnificaŃia lor etc. 

- proceduri privind datele de intrare. Se dau instrucŃiuni privind primirea, controlul, 

restituirea şi păstrarea documentelor din  care se preiau datele de intrare. De asemenea, se 

indică modul de pregătire a datelor de intrare pentru încărcare: reguli de încărcare, de validare, 

de verificare. 

Proceduri de asamblare lucrări. Se dă o listă a procedurilor automate şi se dau legăturile 

dintre acestea. Se ajunge astfel la o schemă funcŃională a procedurilor. Schema va oferi variante 

de prelucrare şi va indica facilităŃi şi restricŃii de exploatare a produsului program. 

Proceduri de operare. Se dau instrucŃiuni privind pregătirea rulării şi apelului produsului 

program (mod de apel şi ieşire, parolă de acces, fişiere necesare etc). Se indică o listă a 

mesajelor apărute la exploatare, precum şi modul de acŃiune al utilizatorului(răspunsuri, reluări 

etc). Se dau indicaŃii privind operarea cu sistemul de meniuri, cu videoformatele şi ferestrele 

produsului program. 

Proceduri privind situaŃiile de ieşire. Se dau instrucŃiuni privind obŃinerea rezultatului şi 

controlul de formă şi fond. Se indică numărul de exemplare necesare şi suportul tehnic de 

informaŃie pe care se va obŃine fiecare situaŃie de ieşire. Se specifică destinaŃia şi modul de 

arhivare a rapoartelor. 

ÎntreŃinerea sistemului informatic va avea la bază documentaŃia întocmită în fiecare fază 

de realizare a acestuia. DocumentaŃia astfel realizată va constitui, pe de o parte, un mijloc de 

comunicare între diferitele categorii de personal de specialitate în informatică antrenate în 

realizarea diferitelor etape de proiectare a sistemului, iar pe de altă parte, după implementarea 

acestuia va constitui suportul necesar întreŃinerii sistemului de la specificaŃia de cerinŃe până la 

planul de test şi testarea finală a acestuia, dintre care amintim: 

SpecificaŃiile de cerinŃe ale sistemului; 

Arhitectura generală a sistemului cu evidenŃierea intrărilor, procedurilor de control şi 

validare a datelor, colecŃiile de date, procedurile de editare a situaŃiilor de informare/raportare, 

ieşirile sistemului, resursele hardware/software folosite etc.; 

Arhitectura programelor şi schemelor logice de realizare a fiecărui program; 

Videoformatele de intrare/ieşire; 

Programele sursă, listate şi comentate; 

SpecificaŃiile de validare a datelor care descriu cum fiecare program e validat şi cum se 

leagă informaŃiile de validare cu cerinŃele informaŃionale ale utilizatorilor; 

Un ghid de întreŃinere de sistem care descrie care părŃi din sistem depind de hardware şi care de 
software. 
 


