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Curs 1. Etapele dezvoltării software 
 

1. Noţiuni preliminare  
 

Ştiinţa calculatoarelor este un domeniu relativ nou. Primele calculatoare au fost 
construite la mijlocul anilor 1940 şi de atunci au avut loc dezvoltări spectaculoase. În 
anul 1946 Goldstine şi von Neumann apreciau că 1000 de instrucţiuni reprezintă o limită 
superioară rezonabilă pentru complexitatea problemelor ce pot fi concepute ca 
rezolvabile cu ajutorul calculatorului. După ce a prevăzut în 1981 că nici un program 
pentru calculatoare personale nu va necesita vreodată mai mult de 640 KB de memorie 
RAM, Bill Gates admitea în 1995 că lucrurile s-au schimbat în ultimele două decenii. 

Următoarele exemple oferă o imagine asupra gradului de complexitate la care au 
ajuns programele în zilele noastre1: 

- Un sistem de control al navetelor spaţiale include aproximativ 25 milioane linii de 
cod şi un efort pentru dezvoltare de 22.000 man-years (unitate de măsură pentru 
costul dezvoltării software – ex., dacă un program presupune efortul a 100 de 
persoane iar finalizarea dezvoltării necesită 2 ani atunci costul total de dezvoltare va 
fi de 200 man-years); 

- Un sistem de control al traficului aerian include aproximativ 1 milion de linii de cod 
şi 1600 man-years pentru scriere şi 500 man-years pentru dezvoltare; 

- Majoritatea produselor software dezvoltare astăzi, din cauza complexităţii, nu pot fi 
pe deplin înţelese de către o singură persoană; 

- Testarea programelor reprezintă o problemă de imposibilitate (un program tipic, de 
nivel mediu, având 100 de posibile intrări, 2100 posibile stări va presupune 1020 ani 
presupunând efectuarea a 100 de teste pe secundă) – nu e de mirare că apar bug-uri 
tot timpul. 

Creşterea programelor în dimensiune şi complexitate a depăsit cu mult progresele 
făcute în domeniul tehnicilor de programare. De aceea, programarea a devenit şi a rămas 
mai mult o artă decât o meserie. 

O paralelă cu ingineria construcţiilor este atractivă. Dacă dorim să construim o cuşcă 
pentru câine, putem să mergem prin grădină, să căutam lemne şi cuie, să luăm un ciocan 
şi să începem să lucrăm. Avem şanse destul de bune să reuşim, mai ales dacă suntem 
îndemânatici. Dacă totuşi nu reuşim, putem încerca a doua zi din nou cu alte lemne şi alte 
cuie. Iar dacă câinele nu încape în cuşcă, putem să ne cumpărăm alt câine. 

Lucrurile stau radical diferit atunci când dorim să construim o casă pentru familia 
noastră. Atunci va trebui sau să angajăm un arhitect care să ne facă un proiect, sau să 
cumpărăm un proiect standard de casă. Va trebui să negociem cu o firmă de construcţii 
preţul, durata de realizare, calitatea finisajelor. Nu ne permitem să riscăm economiile 
familiei pe o construcţie care se va dărâma la a doua rafală de vânt. În plus, dacă 
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 2

membrilor familiei nu le place orientarea ferestrelor sau peisajul, nu îi putem schimba cu 
alţii (în cel mai rău caz, ne schimbă ei pe noi). 

Cu atât mai mult, dacă o firmă plăteşte câteva milioane de dolari pentru a ridica un 
zgârie nori, reprezentanţii acesteia vor fi foarte atenţi cu cine şi în ce condiţii vor lucra. Ei 
vor dori garanţii că proiectul este viabil, vor angaja mai multe firme de arhitectură pentru 
a-l verifica. De asemenea, studii geologice, de fizică a pământului sau meteorologie vor fi 
obligatorii. Vor fi folosite cele mai performante materiale şi se vor angaja cei mai 
competenţi şi cu experienţă constructori. Eşecul nu mai este o opţiune pentru 
contractantul proiectului. Desigur, în toate aceste cazuri, alegerea unor instrumente 
adecvate este critică. Aşa cum nu putem construi o casă folosind un singur cui şi 
dezvoltarea programelor necesită alegerea unor instrumente adecvate pentru lucru. De 
alegerea acestor instrumente depinde în primul productivitatea: e una să contruim 
folosind o simplă lopată de exemplu şi alta să folosim un excavator – la fel şi în cazul 
instrumentelor de dezvoltare dacă ne gândim la diferenţa între a implementa noi tot codul 
şi a folosi componente anterior dezvoltate ce deja implementează unele dintre 
funcţionalităţile necesare. Aceste aspecte se traduc în timp şi costuri de dezvoltare în 
ambele cazuri. 

Ştim că inginerii constructori întocmesc planuri, construiesc machete, studiază 
proprietăţile materialelor folosite şi fac rapoarte privind progresul operaţiunilor. 
Construcţii de o complexitate foarte mare au fost realizate în acest fel într-un mod 
raţional şi economic. Inginerii de programe ar trebui să procedeze similar pentru ca 
dezvoltarea programelor să nu mai fie un proces impredictibil. 

Pe măsură ce complexitatea programelor creştea, la sfârşitul anilor ’60 începea să se 
prefigureze deja o criză a programării2. Era necesar un efort de standardizare a unor 
metodologii, tehnici, metode de dezvoltare a produselor software în spiritul contracarării 
unor probleme legate de proprietate intelectuală, de etape şi moduri de abordare. Astfel, 
în anul 1968, apare termenul de ingineria programării. Prin acest termen se dorea ca arta 
programării să împrumute din rigoarea ştiinţelor inginereşti pentru a putea livra programe 
la timp şi în mod economic. Prima definiţie dată ingineriei programării a fost enunţată 
astfel (F. L. Bauer): 

Ingineria programării este stabilirea şi utilizarea de principii inginereşti solide 
pentru a obţine în mod economic programe sigure şi care funcţionează eficient pe maşini 
de calcul reale. 

Astăzi ingineria programării este văzută ca abordarea sistematică a dezvoltării, 
funcţionării, întreţinerii şi retragerii din funcţiune a programelor (cf. IEEE Standard 
Glossary of Software Engineering Technology, 1983). Această viziune nu face referiri la 
cost sau la eficienţă, însă adaugă referiri la perioade importante din viaţa unui program, 
ce urmează creării şi funcţionării, şi anume întreţinerea şi retragerea din funcţionare. 

Ingineria software urmăreşte toate aspectele privind producţia software de la primele 
stagii ale specificaţiilor de sistem şi până la mentenanţa sistemului după ce a fost dat în 
funcţiune. Ţinând cont de toate cerinţele organizaţionale şi de restricţiile financiare ale unei 
organizaţii, ingineria software defineşte teorii, metode şi instrumente de lucru al căror număr 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_software_engineering 
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sporeşte continuu şi care devin tot mai complexe datorită încercărilor de a descoperi noi 
soluţii la problemele specifice unor organizaţii 

Considerăm că ingineria programării are următoarele caracteristici importante: 

- este aplicabilă în producerea de programe mari; 
- este o ştiinţă inginerească; 
- scopul final este îndeplinirea cerinţelor clientului. 

Programele mici se pot scrie relativ uşor, de către un singur programator, într-o 
perioadă destul de scurtă de timp. Un program de 100 de instrucţiuni este cu siguranţă un 
program mic. Nu putem identifica precis graniţa dintre un program mic şi unul mare, însă 
pe măsură ce dimensiunea programului creşte, apar provocări noi, calitativ diferite. 

Întrucât un singur sau câţiva programatori nu pot avea timpul fizic pentru terminarea 
programului, este necesară crearea uneia sau mai multor echipe de lucru. Este necesară 
coordonarea şi comunicarea între echipe. Complexitatea sistemului software şi a 
organizaţiei care realizează sistemul software devine importantă, putând depăşi 
capacitatea de înţelegere a unui singur individ. 

Apare ca dezirabilă o abordare riguroasă a acestor probleme, ce include stilul de lucru, 
modul de scriere a codului, instrumente adecvante pentru dezvoltarea programelor. 
Alegerea instrumentelor de dezvoltare adecvate în funcţie de scopul şi natura proiectului 
software devine cel puţin la fel de importantă precum alegerea unor stiluri de lucru sau 
metode de dezvoltare adecvate pentru că ele sunt interdependente. Introducerea unora 
dintre cele mai frecvent utilizate instrumente pentru dezvoltarea programelor reprezintă 
de altfel scopul acestui curs. 

Spunem că un produs software reprezintă programe şi documentaţia aferentă. 
Produsele software pot fi generice (off-the-shelf) – dezvoltate pentru a fi vândute mai 
multor clienţi - sau specifice (custom) – dezvoltate pentru a fi vândute unui singur client, 
conform cu specificaţia acestuia.  Un program bun este acela care: 

- Oferă utilizatorilor funcţionalităţile cerute; 
- Este uşor de menţinut – programul trebuie să evolueze odată cu schimbarea nevoilor 

utilizatorilor; 
- Este sigur (nu conţine defecte de funcţionare sau defectele sunt remediate imediat ce 

sunt descoperite de către producător); 
- Este eficient (nu iroseşte resurse ale sistemului); 
- Este uşor de folosit. 

Spunem că un program este fiabil dacă funcţionează şi continuă să funcţioneze fără 
întreruperi un interval de timp. Această noţiune exprimă de fapt rezistenţa la condiţiile de 
funcţionare. Un motor trebuie să fie fiabil pentru că trebuie să funcţioneze o perioadă 
suficient de lungă de timp fără întreruperi, chiar dacă nu totdeauna la performanţe optime. 

Programul este sigur dacă funcţionează corect, fără operaţii nedorite. Un automat 
bancar trebuie să fie sigur, pentru a efectua tranzacţiile în mod absolut corect, chiar dacă 
funcţionarea sa poate fi întreruptă din când în când. Atunci când funcţionează însă, 
trebuie să funcţioneze foarte bine. 
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Un program are o eroare (engl. „bug”) dacă nu se comportă corect. Se presupune că 
dezvoltatorul ştia ce ar fi trebuit programul să facă, iar comportamentul greşit nu este 
intenţionat. Iată câteva erori celebre34: 

- În primii ani în care calculatoarele au fost introduse la staţiile de benzină din SUA, 
consumatorii primeau cecuri pe sume enorme. Faptul era privit în general cu umor şi 
reclamaţiile erau rezolvate repede; 

- Sistemul de operare IBM OS360 conţinea aproximativ 1.000 de greşeli la fiecare 
nouă versiune care încerca să rezolve greşelile din versiunea precedentă; 

- Un vehicul de explorare a planetei Venus a fost pierdut deoarece programul primit de 
pe Pământ pentru rectificarea orbitei conţinea linia 'DO 3 I = 1.3'; instrucţiunea 
corectă în limbajul FORTRAN ar fi trebuit să conţină virgulă în loc de punct; 

- În 1979 s-a descoperit o eroare în programele pentru sistemele de răcire în centralele 
nucleare din SUA; din fericire, nu fusese niciodată nevoie de execuţia rutinelor ce 
conţineau erorile; 

- Din cauza unei erori în sistemul de avertizare împotriva atacului cu rachete balistice, 
procedurile de contraatac au fost declanşate înainte de a se descoperi că a fost o 
eroare; 

- Racheta Arianne 5 a explodat în iunie 1996 din cauza unei greşeli de programare; 
costurile s-au ridicat la 500 milioane dolari. 

Procesul software presupune folosirea unor tehnici şi instrumente adecvate având în 
vedere: 

- Problema care trebuie rezolvată; 
- Restricţiile impuse; 
- Resursele disponibile. 

 

Există patru faze fundamentale ale metodologiilor ingineriei programării: 

- analiza (ce dorim să construim); 

- proiectarea (cum vom construi); 

- implementarea (construirea propriu-zisă); 

- testarea (asigurarea calităţii). 

Deşi aceste faze se referă în mod special la ciclul de viaţă al produsului software, ele 
pot fi aplicate şi altor stadii de existenţă prin care trece un program de la „naştere” până 
la „moarte”: lansare, întreţinere, ieşire din uz. 

 

1. Faza de analiză 

Această fază defineşte cerinţele sistemului, independent de modul în care acestea vor 
fi îndeplinite. Aici se defineşte problema pe care clientul doreşte să o rezolve. Rezultatul 
acestei faze este documentul cerinţelor, care trebuie să precizeze clar ce trebuie construit. 

                                                 
3 http://www.maths.manchester.ac.uk/~higham/talks/count05.pdf 
4 http://www.whagen.de/publications/2005/DigitalMediaRoutledge/RT2241_C0091.pdf 
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Documentul încearcă să redea cerinţele din perspectiva clientului, definind scopurile 
şi interacţiunile la un nivel descriptiv înalt, independent de detaliile de implementare, 
cum ar fi, de exemplu: formularea problemei, aşteptările clientului sau criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească produsul. 

Graniţa dintre descrierile de nivel înalt şi cele de nivel scăzut nu este foarte bine 
trasată. Uneori, dacă un detaliu tehnic important trebuie specificat, el va apărea în 
document. Totuşi, aceasta trebuie să fie excepţia şi nu regula. Aceste excepţii pot fi 
determinate de necesitatea menţinerii compatibilităţii cu alte sisteme deja existente, sau a 
unor anumite opţiuni dorite de client, de exemplu utilizarea unui anumit standard sau o 
constrângere asupra dimensiunilor imaginii aplicaţiei, care poate fi destinată unei 
categorii speciale de utilizatori sau care va rula pe nişte sisteme cu o serie de 
particularităţi (monitoare care nu suportă rezoluţii mari). 

Faza de analiză poate fi văzută ca o rafinare a detaliilor. Distincţia dintre detaliile de 
nivel înalt şi cele de nivel scăzut sunt puse mai bine în evidenţă de abordările top-down 
(unde se merge către detaliile de nivel scăzut) şi bottom-up (care tind către detaliile de 
nivel înalt). 

Documentul cerinţelor poate fi realizat într-o manieră formală, bazată pe logică 
matematică, sau poate fi exprimat în limbaj natural. În mod tradiţional, el descrie 
obiectele din sistem şi acţiunile care pot fi realizate cu ajutorul obiectelor. Aici noţiunea 
de „obiect” nu trebuie confundată cu obiectul din programarea orientată obiect. 
Descrierea obiectelor şi acţiunilor trebuie să fie generală şi să nu depindă de o anumită 
tehnologie. Desigur, într-o abordare POO, descrierile vor lua forma obiectelor şi 
metodelor, însă în alte abordări, obiectele pot fi de exemplu servicii care accesează baze 
de date. 

În general, documentul cerinţelor descrie ontologia proiectului, adică vocabularul de 
cuvinte cheie (în special construcţii substantivale şi verbale) care va fi utilizat pentru 
definirea protocolului specific aplicaţiei. Descrierile acestea nu implică proiectarea 
arhitecturii aplicaţiei, ci enumerarea părţilor componente şi a modului în care acestea se 
comportă. Mai târziu, în faza de proiectare, acestea vor fi transformate în primitive 
informatice, precum liste, stive, arbori, grafuri, algoritmi şi structuri de date. 

Mai concret, documentul trebuie să conţină descrieri pentru următoarele categorii: 

- Obiecte: Documentul trebuie să definească mai întâi ontologia sistemului, care este 
bazată în mare parte pe construcţii substantivale pentru identificarea pieselor, părţilor 
componente, constantelor, numelor şi a relaţiilor dintre acestea; 

- Acţiuni: Documentul trebuie să definească de asemenea acţiunile pe care trebuie să le 
îndeplinească sistemul şi care sunt sugerate în general de construcţii verbale. Exemple 
de acţiuni sunt: metodele, funcţiile sau procedurile; 

- Stări: Sunt definite ca mulţimi de setări şi valori care disting sistemul între două 
ipostaze spaţio-temporale. Fiecare sistem trece printr-o serie de schimbări de stare. 
Exemple de stări sunt: starea iniţială, cea finală sau stările de eroare. Cele mai multe 
stări depind de domeniul problemei. Stările sunt asociate cu obiectele sistemului. Un 
eveniment declanşează o tranziţie de stare care poate conduce la îndeplinirea unei 
acţiuni de către sistem; 
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- Scenarii tipice: Un scenariu este o secvenţă de paşi urmaţi pentru îndeplinirea unui 
scop. Când sistemul este terminat şi aplicaţia este disponibilă, clientul trebuie să poată 
utiliza, într-o manieră cât mai facilă şi clar specificată, toate scenariile tipice ale 
aplicaţiei. Scenariile tipice trebuie să reprezinte majoritatea scenariilor de utilizare ale 
aplicaţiei. Ponderea acestora variază de la un sistem la altul, dar 90% se consideră o 
proporţie acceptabilă. Bineînţeles că un sistem cu un singur scenariu de utilizare este 
relativ simplu de obţinut, pe când unul cu mii de scenarii posibile va fi mult mai 
dificil de analizat. Deseori este invocată regula 80/20: 80% din funcţionalitatea 
sistemului se realizează cu 20% din efortul de muncă. Executarea restului minoritar 
de funcţionalitate necesită marea majoritate a timpului de lucru; 

- Scenarii atipice: Un scenariu atipic trebuie să fie îndeplinit de sistem numai în cazuri 
speciale. Clientul poate să spere, de exemplu, că o eroare neprevăzută este un 
eveniment atipic. Totuşi, sistemul trebuie să gestioneze un număr cât mai mare de 
categorii de erori, prin tehnici stabilite, precum handler-ele de excepţii, monitorizarea 
proceselor etc.; 

- Cerinţe incomplete sau nemonotone: O enumerare completă a cerinţelor pentru toate 
situaţiile care pot apărea în condiţii de lucru reale nu este posibilă. În logica 
tradiţională, o teorie este definită de o mulţime finită de axiome. Teoremele din teoria 
respectivă sunt propoziţii adevărate. Dacă se adaugă ulterior noi axiome, teoremele 
existente rămân valide iar noile teoreme dezvoltate sunt adăugate teoremelor stabilite. 
În logica nemonotonă, adăugarea de noi axiome poate invalida unele teoreme care au 
fost demonstrate anterior. O nouă teorie nu mai este o simplă extensie a teoriei vechi, 
ci o mulţime de teoreme noi, împreună cu o parte din teoremele vechi. Procesul de 
stabilire a cerinţelor are o natură iterativă şi nemonotonă. Mulţimea iniţială de cerinţe 
(axiomele) defineşte posibilităţile (teoremele) sistemului. Noile cerinţe pot infirma 
soluţiile vechi. Pe măsură ce un sistem creşte în dimensiuni şi complexitate, stabilirea 
cerinţelor devine din ce în ce mai dificilă, mai ales când procesul de colectare a 
cerinţelor este distribuit, fiind realizat de indivizi cu specializări diferite. 

 

2. Faza de proiectare 
Pe baza cerinţelor din faza de analiză, acum se stabileşte arhitectura sistemului: 

componentele sistemului, interfeţele şi modul lor de comportare: 

- Componentele sunt blocurile de construcţie ale produsului. Acestea pot fi create de la 
zero sau reutilizate dintr-o bibliotecă de componente. Componentele rafinează şi 
capturează semnificaţia detaliilor din documentul cerinţelor; 

- Interfeţele ajută la îmbinarea componentelor. O interfaţă reprezintă graniţa dintre 
două componente, utilizată pentru comunicarea dintre acestea. Prin intermediul 
interfeţei, componentele pot interacţiona; 

- Comportamentul, determinat de interfaţă, reprezintă răspunsul unei componente la 
stimulii acţiunilor altor componente. 

Documentul de proiectare descrie planul de implementare a cerinţelor. Se identifică 
detaliile privind limbajele de programare, mediile de dezvoltare, dimensiunea memoriei, 
platforma, algoritmii, structurile de date, definiţiile de tip globale, interfeţele, etc. 
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În această fază trebuie indicate şi priorităţile critice pentru implementare. Acestea 
sugerează sarcinile care, dacă nu sunt executate corect, conduc la eşecul sistemului. 
Totuşi, chiar dacă priorităţile critice sunt îndeplinite, acest fapt nu duce automat la 
succesul sistemului, însă creşte nivelul de încredere că produsul va fi o reuşită. 

Folosind scenariile tipice şi atipice, trebuie realizate compromisurile inerente între 
performanţă şi complexitatea implementării. Analiza performanţelor presupune studierea 
modului în care diferitele arhitecturi conduc la diferite caracteristici de performanţă 
pentru fiecare scenariu tipic. În funcţie de frecvenţă de utilizare a scenariilor, fiecare 
arhitectură va avea avantaje şi dezavantaje. Un răspuns rapid la o acţiunea a utilizatorului 
se realizează deseori pe baza unor costuri de resurse suplimentare: indecşi, managementul 
cache-ului, calcule predictive etc. Dacă o acţiune este foarte frecventă, ea trebuie 
realizată corect şi eficient. O acţiune mai rară trebuie de asemenea implementată corect, 
dar nu este evident care e nivelul de performanţă necesar în acest caz. O situaţie în care o 
astfel de acţiune trebuie implementată cu performanţe maxime este închiderea de urgenţă 
a unui reactor nuclear. 

Planul de implementare şi planul de test pot fi considerate şi ca aparţinând fazelor de 
implementare şi respectiv testare. Însă unul din scopurile fazei de proiectare este 
stabilirea unui plan pentru terminarea sistemului. Planul de implementare stabileşte 
programul după care se va realiza implementarea şi resursele necesare (mediul de 
dezvoltare, editoarele, compilatoarele etc.). Planul de test defineşte testele necesare 
pentru stabilirea calităţii sistemului. Dacă produsul trece toate testele din planul de test, 
este declarat terminat. Cu cât testele sunt mai amănunţite, cu atât este mai mare 
încrederea în sistem şi deci creşte calitatea sa. Un anume test va verifica doar o porţiune a 
sistemului. Acoperirea testului reprezintă procentajul din produs verificat prin testare. În 
mod ideal, o acoperire de 100% ar fi excelentă, însă este rareori îndeplinită. De obicei, un 
test cu o acoperire de 90% este simplă, însă ultimele 10% necesită o perioadă de timp 
semnificativă. 

De exemplu, să considerăm BIOS-ul (Basic Input/Output System) construit de IBM la 
începutul anilor ’80 în strânsă legătură cu sistemul de operare DOS (Disk Operating 
System) al firmei Microsoft. Din raţiuni de performanţă, BIOS-ul a fost plasat într-un 
chip ROM, şi deci patch-urile pentru eventualele erori erau imposibile. Astfel, au fost 
necesare teste cu acoperire de 100%. Codul propriu-zis al BIOS-ului era destul de mic, 
câteva mii de linii. Însă deoarece BIOS-ul are o natură asincronă, testul a presupus mai 
întâi crearea unui mediu asincron care să aducă sistemul în starea dorită şi apoi trebuia 
generat un eveniment care să declanşeze un test. Foarte repede, setul de test a devenit 
mult mai mare decât BIOS-ul. A apărut astfel problema testării însuşi a mediului de test! 
În final, o acoperire de 100% a fost atinsă, dar cu un cost foarte ridicat. O soluţie mai 
ieftină a fost înscrierea BIOS-ului într-o combinaţie dintre EPROM (Electronic 
Programmable Read Only Memory) şi ROM. Cea mai mare parte a produsului era plasat 
în ROM, iar patch-urile erau plasate în EPROM. Aceasta a fost abordarea adoptată de 
Apple pentru Macintosh. 

În general, este suficient ca testele să cuprindă scenariile tipice şi atipice, fără să 
verifice întregul sistem, cu absolut toate firele de execuţie. Acesta poate conţine 
ramificaţii interne, erori sau întreruperi care conduc la fire de execuţie netestate. 
Majoritatea sistemelor sunt pline de bug-uri nedescoperite. De obicei, clientul participă în 
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mod logic la testarea sistemului şi semnalează erori care vor fi îndepărtate în versiunile 
ulterioare. 

3. Faza de implementare 
În această fază, sistemul este construit, ori plecând de la zero, ori prin asamblarea 

unor componente pre-existente. Pe baza documentelor din fazele anterioare, echipa de 
dezvoltare ar trebui să ştie exact ce trebuie să construiască, chiar dacă rămâne loc pentru 
inovaţii şi flexibilitate. De exemplu, o componentă poate fi proiectată mai restrâns, 
special pentru un anumit sistem, sau mai general, pentru a satisface o direcţie de 
reutilizare. 

Echipa trebuie să gestioneze problemele legate de calitate, performanţă, biblioteci şi 
debug. Scopul este producerea sistemului propriu-zis. O problemă importantă este 
îndepărtarea erorilor critice. Într-un sistem există trei tipuri de erori: 

- Erori critice: Împiedică sistemul să satisfacă în mod complet scenariile de utilizare. 
Aceste erori trebuie corectate înainte ca sistemul să fie predat clientului şi chiar 
înainte ca procesul de dezvoltare ulterioară a produsului să poată continua; 

- Erori necritice: Sunt cunoscute, dar prezenţa lor nu afectează în mod semnificativ 
calitatea observată a sistemului. De obicei aceste erori sunt listate în notele de lansare 
şi au modalităţi de ocolire bine cunoscute; 

- Erori necunoscute: Există întotdeauna o probabilitate mare ca sistemul să conţină un 
număr de erori nedescoperite încă. Efectele acestor erori sunt necunoscute. Unele se 
pot dovedi critice, altele pot fi rezolvate cu patch-uri sau eliminate în versiuni 
ulterioare. 

 

4. Faza de testare 
Calitatea produsului software este foarte importantă. Multe companii nu au învăţat 

însă acest lucru şi produc sisteme cu funcţionalitate extinsă, dar cu o calitate scăzută. E 
mai simplu să-i explici clientului de ce lipseşte o anumită funcţie decât să-i explici de ce 
produsul nu este performant. Un client satisfăcut de calitatea produsului va rămâne loial 
firmei şi va aştepta noile funcţii în versiunile următoare. 

În multe metodologii ale ingineriei programării, faza de testare este o fază separată, 
realizată de o echipă diferită după ce implementarea s-a terminat. Motivul este faptul că 
un programator nu-şi poate descoperi foarte uşor propriile greşeli. O persoană nouă care 
priveşte codul poate descoperi greşeli evidente care scapă celui care citeşte şi reciteşte 
materialul de multe ori. Din păcate, această practică poate determina o atitudine 
indiferentă faţă de calitate în echipa de implementare. 

Tehnicile de testare sunt abordate preponderent din perspectiva producătorului 
sistemului. În mod ideal, şi clientul trebuie să joace un rol important în această fază. 

Testele de regresiune (engl. „regression test”) sunt colecţii de programe care testează 
una sau mai multe trăsături ale sistemului. Rezultatele testelor sunt adunate şi dacă există 
erori, bug-ul este corectat. Un test de regresiune valid generează rezultate verificate, 
numite „standardul de aur”. Validitatea rezultatului unui test ar trebui să fie determinată 
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de documentul cerinţelor. În practică, echipa de implementare este responsabilă de 
interpretarea validităţii.  

Testele sunt colectate, împreună cu rezultatele standardelor de aur, într-un pachet de 
test de regresiune. Pe măsură ce dezvoltarea continuă, sunt adăugate mai multe teste noi, 
iar testele vechi pot rămâne valide sau nu. Dacă un test vechi nu mai este valid, 
rezultatele sale sunt modificate în standardul de aur, pentru a se potrivi aşteptărilor 
curente. Pachetul de test este rulat din nou şi generează noi rezultate. Acestea sunt 
comparate cu rezultatele standardelor de aur. Dacă sunt diferite, în sistem a apărut o 
greşeală. Greşeala este corectată şi dezvoltarea continuă. Acest mecanism detectează 
situaţiile când starea curentă de dezvoltare a produsului invalidează o stare existentă. 
Astfel, se previne regresiunea sistemului într-o stare de eroare.  

Există patru puncte de interes în testele de regresiune pentru asigurarea calităţii. 

Testarea internă tratează implementarea de nivel scăzut. Fiecare funcţie sau 
componentă este testată de către echipa de implementare. Aceste teste se mai numesc 
teste „clear-box” sau „white-box”, deoarece toate detaliile sunt vizibile pentru test. 

Testarea unităţilor testează o unitate ca un întreg. Aici se testează interacţiunea mai 
multor funcţii, dar numai în cadrul unei singure unităţi. Testarea este determinată de 
arhitectură. De multe ori sunt necesare aşa-numitele „schele”, adică programe special 
construite pentru stabilirea mediului de test. Numai când mediul este realizat se poate 
executa o evaluare corectă. Programul schelă stabileşte stări şi valori pentru structurile de 
date şi asigură funcţii externe fictive. De obicei, programul schelă nu are aceeaşi calitate 
ca produsul software testat şi adesea este destul de fragil. O schimbare mică în test poate 
determina schimbări importante în programul schelă. Aceste teste se mai numesc teste 
„black-box” deoarece numai detaliile interfeţei sunt vizibile pentru test.  

Testarea internă şi a unităţilor poate fi automatizată cu ajutorul instrumentelor de 
acoperire (engl. „coverage tools”), care analizează codul sursă şi generează un test pentru 
fiecare alternativă a firelor execuţie. Depinde de programator combinarea acestor teste în 
cazuri semnificative care să valideze rezultatelor fiecărui fir de execuţie. De obicei, 
instrumentul de acoperire este utilizat într-un mod oarecum diferit: el urmăreşte liniile de 
cod executate într-un test şi apoi raportează procentul din cod executat în cadrul testului. 
Dacă acoperirea este mare şi liniile sursă netestate nu prezintă mare importanţă pentru 
calitatea generală a sistemului, atunci nu mai sunt necesare teste suplimentare. 

Testarea aplicaţiei testează aplicaţia ca întreg şi este determinată de scenariile echipei 
de analiză. Aplicaţia trebuie să execute cu succes toate scenariile pentru a putea fi pusă la 
dispoziţia clientului. Spre deosebire de testarea internă şi a unităţilor, care se face prin 
program, testarea aplicaţiei se face de obicei cu scripturi care rulează sistemul cu o serie 
de parametri şi colectează rezultatele. În trecut, aceste scripturi erau create manual. În 
prezent, există instrumente care automatizează şi acest proces. Majoritatea aplicaţiilor din 
zilele noastre au interfeţe grafice (GUI). Testarea interfeţei grafice pentru asigurarea 
calităţii poate pune anumite probleme. Cele mai multe interfeţe, dacă nu chiar toate, au 
bucle de evenimente, care conţin cozi de mesaje de la mouse, tastatură, ferestre etc. 
Asociate cu fiecare eveniment sunt coordonatele ecran. Testarea interfeţei presupune deci 
memorarea tuturor acestor informaţii şi elaborarea unei modalităţi prin care mesajele să 
fie trimise din nou aplicaţiei, la un moment ulterior. 
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Testarea la stres determină calitatea aplicaţiei în mediul său de execuţie. Ideea este 
crearea unui mediu mai solicitant decât cel în care aplicaţia va rula în mod obişnuit. 
Aceasta este cea mai dificilă şi complexă categorie de teste. Sistemul este supus unor 
cerinţe din ce în ce mai numeroase, până când acesta cade. Apoi produsul este reparat şi 
testul de stres se repetă până când se atinge un nivel de stres mai ridicat decât nivelul 
aşteptat de pe staţia clientului. Deseori apar aici conflicte între teste. Fiecare test 
funcţionează corect atunci când este făcut separat. Când două teste sunt rulate în paralel, 
unul sau ambele teste pot eşua. Cauza este de obicei managementul incorect al accesului 
la resurse critice. Mai apar şi probleme de memorie, când un test îşi alocă memorie şi 
apoi nu o mai dezalocă. Testul pare să funcţioneze corect, însă după ce este rulat de mai 
multe ori, memoria disponibilă se reduce iar sistemul cade. 

 

2. Metodologii de dezvoltare a programelor  
 

Când pornim la dezvoltarea unui program avem nevoie de: 

- înţelegere clară a ceea ce se cere; 
- un set de metode şi instrumente de lucru; 
- un plan de acţiune. 

Planul de acţiune se numeşte metodologie de dezvoltare. Dezvoltarea unui anumit 
program constă într-un set de paşi ce se fac pentru a-l realiza. Luând în considerare tipul 
paşilor ce se efectuează se creează un model de lucru, ce poate fi aplicat unei serii mai 
largi de proiecte. Acesta este motivul pentru care planul de acţiune este numit model: el 
poate fi privit ca un şablon al dezvoltării de programe. În timpul dezvoltării programelor 
s-a constatat că există anumite tipuri de activităţi care trebuie făcute la un moment dat: 

- Analiza cerinţelor: Se stabileşte ce anume vrea clientul ca programul să facă. Scopul 
este înregistrarea cerinţelor într-o manieră cât mai clară şi mai fidelă. Claritatea se 
referă la lipsa ambiguităţii iar fidelitatea la înregistrarea cât mai exactă (posibil cuvânt 
cu cuvânt); 

- Proiectarea arhitecturală: Din motive de complexitate, programele mari nu pot fi 
concepute şi implementate ca o singură bucată. Programul va trebui construit aşadar 
din module sau componente. Proiectarea arhitecturală împarte sistemul într-un număr 
de module mai mici şi mai simple, care pot fi abordate individual; 

- Proiectarea detaliată: Se realizează proiectarea fiecărui modul al aplicaţiei, în cele 
mai mici detalii; 

- Scrierea codului: Proiectul detaliat este transpus într-un limbaj de programare. În 
mod tipic, aceasta se realizează modular, pe structura rezultată la proiectarea 
arhitecturală; 

- Integrarea componentelor: Modulele programului sunt combinate în produsul final. 
Rezultatul este sistemul complet. În modelul numit big-bang componentele sunt 
dezvoltate şi testate individual. Apoi ele sunt integrate în sistemul final. Având în 
vedere că funcţionarea corectă a componentelor individuale a fost testată, integrarea 
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ar trebui să fie o formalitate. Din păcate, componentele nu pot fi testate exhaustiv, iar 
când acestea lucrează împreună pot să apară situaţii pe care o anumită componentă nu 
le-a întâlnit în procesul de testare sau conflicte între anumite componente (de 
exemplu, conflicte de partajare a resurselor). S-a constatat că atunci când se aplică 
acest model, timpul de testare explodează, proiectul devenind greu de controlat. 
Aceasta justifică denumirea de „big-bang”. Modelul incremental propune crearea 
unui nucleu al aplicaţiei şi integrarea a câte o componentă la un moment dat, urmată 
imediat de testarea sistemului obţinut. Astfel, se poate determina mai uşor unde 
anume apare o problema în sistem. Acest tip de integrare oferă de obicei rezultate mai 
bune decât modelul big-bang; 

- Validarea: În procesul de validare ne asigurăm că programul îndeplineşte cerinţele 
utilizatorului. Întrebarea la care răspundem este: construim produsul corect? Un 
exemplu de validare este testul de acceptare, în care produsul este prezentat clientului. 
Clientul spune dacă este mulţumit cu produsul sau dacă mai trebuie efectuate 
modificări; 

- Verificarea: În procesul de verificare ne asigurăm că programul este stabil şi că 
funcţionează corect din punctul de vedere al dezvoltatorilor. Întrebarea la care 
răspundem este: construim corect produsul? 

- Întreţinerea: După ce programul este livrat clientului, mai devreme sau mai târziu 
sunt descoperite defecte sau erori ce trebuie reparate. De asemenea, pot apare 
schimbări în specificaţiile utilizatorilor, care vor diverse îmbunătăţiri. Întreţinerea 
constă în gestionarea acestor probleme. 

Se poate constata uşor că aceste activităţi sunt în strânsă legătură cu cele patru faze 
ale ingineriei programării: analiza, proiectarea, implementarea şi testarea. 

 

3. Modele generale de procese de dezvoltare 
 

După cum a fost explicat anterior, un model al unui proces software reprezintă o 
reprezentare abstractă a unui proces software. Un model de proces reprezintă procesul 
privit dintr-o anumită perspectivă. În continuare introducem câteva modele generale de 
proces (numite şi paradigme de proces). Modelele descrise sunt: 

- Modelul cascadă. Activităţile fundamentale de proces specificaţia, dezvoltarea, 
validarea şi evoluţia sunt reprezentate ca faze separate precum specificarea cerinţelor, 
proiectarea software, implementare, testare, etc. 

- Dezvoltarea evoluţionară. Abordarea prespune întrepătrunderea activităţilor de 
specificaţie, dezvoltare şi validare. Se porneşte de la dezvoltarea unui sistem iniţial 
pornind de la un set de specificaţii abstracte. Sistemul este ulterior rafinat pe baza 
intrării furnizate de utilizator pentru a produce în final un sistem ce satisface în 
totalitate cerinţele utilizatorului. 
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- Dezvoltarea bazată pe componente. Abordarea se bazează pe existenţa unui număr 
considerabil de componente reutilizabile. Procesul de dezvoltare a sistemului se 
axează în acest caz pe integrarea acestor componente în cadrul sistemului. 

Aceste trei modele generice de procese larg răspândite astăzi în practica ingineriei 
programelor. Ele nu sunt mutual exclusive şi sunt adesea folosite împreună, îndeosebi în 
cazul dezvoltării unor sisteme de mari dimensiuni.  

De asemenea, de-a lungul timpului au fost derivate modele noi pornind de la aceste 
modele generale. De exemplu, cel mai important model derivat poate fi considerat 
modelulul de dezvoltare formală. Modelul de dezvoltare formală se bazează pe 
construirea unui model matematic al sistemului ce se doreşte a se implementa. Acest 
model este apoi transformat, folosind un aparat matematic corespunzător şi transformări 
ce păstrează consistenţa, în cod executabil. 

 

Modelul cascadă 
 

În modelul cascadă, cunoscută şi sub numele de modelul „secvenţial”, are loc mai 
întâi faza de analiză, apoi cea de proiectare, urmată de cea de implementare şi testare, iar 
în final operarea şi mentenanţa. Echipele care se ocupă de fiecare fază pot fi diferite, iar 
la fiecare tranziţie de fază poate fi necesară o decizie managerială. 

Principalele etape ale modelului cascadă sunt următoarele: 

- Analiza şi definirea cerinţelor. Serviciile, constrângerile şi obiectivele sistemului sunt 
iniţial stabilite prin consultare cu utilizatorii sistemului. Aceste cerinţe sunt definite în 
detaliu şi servesc ca specificaţie a sistemului. 

- Proiectarea sistemului şi a software-ului. Procesul de proiectare a sistemului 
partiţionează cerinţele ca fiind de natură hardware sau software. Etapa aceasta are de 
asemenea rolul de a stabili arhitectura generală a sistemului. Proiectarea software-ului 
prespune identificarea şi descrierea abstractizărilor software ale sistemului 
fundamentale şi a interacţiilor între acestea. 

- Implementarea şi testarea sistemului. În această etapă sunt integrate şi testate 
diversele unităţi individuale de program în cadrul unui sistem complet pentru a se 
asigura faptul că cerinţele software cerute au fost îndeplinite. După testare sistemului 
software este livrat clientului. 

- Operarea şi mentenanţa. În mod normal (deşi nu şi necesar) aceasta reprezintă cea 
mai lungă dintre fazele modelului. Sistemul este instalat şi dat spre folosire. 
Mentenanţa presupune corectarea erorilor ce nu au fost descoperite în etapele 
anterioare a ciclului de dezvoltare, îmbunătăţirea implementării unităţilor sistemului 
şi îmbunătăţirea serviciilor oferite de sistem pe măsură ce sunt descoperite şi adoptate 
noi cerinţe de exploatare. 

Rezultatul fiecărei etape reprezintă unul sau mai multe documente ce sunt aprobate 
(eng. „signed off”). Următoarea fază nu poate începe până când faza anterioară nu s-a 
terminat. În practică însă fazele pot fi întreţăsute astfel încât informaţii din fiecare etapă 
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pot influenţa rezultatele altei etape. În timpul proiectării, de exemplu, pot fi identificate 
diverse probleme legate de cerinţe incorecte formulate în etapa de analiză. Procesul 
software, în practică, nu este un simplu model secvenţial ci presupune o secvenţă de 
iteraţii ale activităţilor de dezvoltare. 

 

 
Fig. 1. Modelul cascadă. 

Metodologia secvenţială este potrivită când complexitatea sistemului este mică iar 
cerinţele sunt statice. Ea spune că mai întâi trebuie să ne gândim ce trebuie construit, apoi 
să stabilim un plan de lucru şi apoi să realizăm proiectul, ţinând cont de standardele de 
calitate. De asemenea, se aliniază metodelor de inginerie hardware. Forţează menţinerea 
unei discipline de lucru care evită presiunea scrierii codului înainte de a cunoaşte precis 
ce produs va trebui de fapt construit. 

De multe ori, echipa de implementare se află în situaţia de a programa înainte de 
finalizarea analizei, ceea ce conduce inevitabil la descoperirea unor părţi de cod inutile 
sau care contribuie foarte puţin (poate chiar şi ineficient) la funcţionalitatea produsului 
final. Totuşi, acest cod devine un balast foarte costisitor: dificil de abandonat şi greu de 
schimbat. Această metodologie forţează analiza şi planificarea înaintea implementării, o 
practică foarte nimerită în multe situaţii. 

Un mare număr de sisteme software din trecut au fost construite cu o metodologie 
secvenţială. Multe companii îşi datorează succesul acestui mod de realizare a  
programelor. Trebuie spus totuşi şi că presiunea de schimbare din partea surselor externe 
era destul de limitată la momentul respectiv. 

Unul din principalele dezavantaje ale metodologiei secvenţiale este faptul că acordă o 
foarte mare importanţă fazei de analiză. Membrii echipei de analiză ar trebui să fie 
probabil clarvăzători ca să poată defini toate detaliile aplicaţiei încă de la început. 
Greşelile nu sunt permise, deoarece nu există un proces de corectare a erorilor după 
lansarea cerinţelor finale. Nu există nici feedback de la echipa de implementare în ceea ce 
priveşte complexitatea codului corespunzător unei anumite cerinţe. O cerinţă simplu de 
formulat poate creşte considerabil complexitatea implementării. În unele cazuri, este 
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posibil să fie chiar imposibil de implementat cu tehnologia actuală. Dacă echipa de 
analiză ar şti că o cerinţă nu poate fi implementată, ei ar putea-o schimba cu o cerinţă 
diferită care să satisfacă cele mai multe dintre necesităţi şi care să fie mai uşor de efectuat. 

Comunicarea dintre echipe este o problemă. În mod tradiţional, cele patru echipe pot 
fi diferite iar comunicarea dintre ele este limitată. Modul principal de comunicare sunt 
documentele realizate de o echipă şi trimise următoarei echipe cu foarte puţin feedback. 
Echipa de analiză nu poate avea toate informaţiile privitoare la calitate, performanţă şi 
motivare. 

Într-o industrie în continuă mişcare, metodologia secvenţială poate produce sisteme 
care, la vremea lansării, să fie deja învechite. Accentul atât de mare pus pe planificare nu 
poate determina răspunsuri suficient de rapide la schimbare. Ce se întâmplă dacă clientul 
îşi schimbă cerinţele după terminarea fazei de analiză? Acest lucru se întâmplă însă 
frecvent; după ce clientul vede prototipul produsului, el îşi poate schimba unele cerinţe. 

 

Dezvoltarea evoluţionară (Prototipizare) 
 

O problemă generală care apare la dezvoltarea unui program este să ne asigurăm că 
utilizatorul obţine exact ceea ce vrea. Prototipizarea vine în sprijinul rezolvării acestei 
probleme. Încă din primele faze ale dezvoltării, clientului i se prezintă o versiune 
funcţionala a sistemului. Această versiune nu este întregul sistem, însă este o parte a 
sistemului care cel puţin funcţionează. 

Dezvoltarea evoluţionară se bazează pe dezvoltarea unei implementări iniţiale, expusă 
comentariilor utilizatorului şi rafinarea ei şi producerea de noi versiuni până când este 
dezvoltat sistemului final (Fig. 2). Activităţile de specificare, dezvoltare şi validare sunt 
întreţăsute. 

 
Fig. 2. Dezvoltarea evoluţionară. 

Prototipul ajută clientul în a-şi defini mai bine cerinţele şi priorităţile. Prin 
intermediul unui prototip, el poate înţelege ce este posibil şi ce nu din punct de vedere 
tehnologic. Prototipul, este de obicei produs cât mai repede; pe cale de consecinţă, stilul 
de programare este de obicei (cel puţin) neglijent. Însă scopul principal al prototipului 
este de a ajuta în fazele de analiză şi proiectare şi nu folosirea unui stil elegant. 
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Se disting două feluri de prototipuri: 

- de aruncat (throw-away); 

- evoluţionar. 

În cazul realizării unui prototip de aruncat, scopul este exclusiv obţinerea unei 
specificaţii. De aceea nu se acordă nici o importanţă stilului de programare şi de lucru, 
punându-se accent pe viteza de dezvoltare. Odată stabilite cerinţele, codul prototipului 
este „aruncat”, sistemul final fiind rescris de la început, chiar în alt limbaj de programare. 

În cazul realizării unui prototip evoluţionar, scopul este de a crea un schelet al 
aplicaţiei care să poată implementa în primă fază o parte a cerinţelor sistemului. Pe 
măsură ce aplicaţia este dezvoltată, noi caracteristici sunt adăugate scheletului existent. În 
contrast cu prototipul de aruncat, aici se investeşte un efort considerabil într-un design 
modular şi extensibil, precum şi în adoptarea unui stil elegant de programare. 

Această metodă are următoarele avantaje: 

- permite dezvoltatorilor să elimine lipsa de claritate a specificaţiilor; 

- oferă utilizatorilor şansa de a schimba specificaţiile într-un mod ce nu afectează 
drastic durata de dezvoltare; 

- întreţinerea este redusă, deoarece validarea se face pe parcursul dezvoltării; 

- se poate facilita instruirea utilizatorilor finali înainte de terminarea produsului. 

Dezavantajele principale ale prototipizării sunt prezentate în continuare: 

- deoarece prototipul rulează într-un mediu artificial, anumite dezavantaje ale 
produsului final pot fi scăpate din vedere de clienţi; 

- clientul nu înţelege de ce produsul necesită timp suplimentar pentru dezvoltare, având 
în vedere că prototipul a fost realizat atât de repede; 

- deoarece au în fiecare moment şansa de a face acest lucru, clienţii schimbă foarte des 
specificaţiile; 

- poate fi nepopulară printre dezvoltatori, deoarece implică renunţarea la propria muncă. 

 

Dezvoltarea bazată pe componente 
 

În majoritatea proceselor software există un grad de reutilizare software. Acest aspect 
apare cu precădere atunci când dezvoltatorii ce lucrează în cadrul unui proiect cunosc 
proiecte sau module de cod ce realizează funcţionalităţi similare celor cerute de proiectul 
curent. Dezvoltatorii adesea ajung să caute astfel de componente reutilizabile şi, prin 
eventuala lor modificare, le integrează în proiect.  

Dezvoltarea bazată pe componente se bazează aşadar pe refolosirea sistematică a unor 
componente anterior implementate sau pe modificarea unor sisteme COTS (Commercial-
off-the-shelf).  

În acest model etapele principale ale procesului de dezvoltare sunt (Fig. 3): 
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- Analiza componentelor. Plecând de la specificarea cerinţelor se realizează o căutare a 
componentelor cu ajutorul cărora se pot implementa acestea. Adesea e greu de găsit o 
componentă care să se potrivească exact unei anumite cerinţe sau componenta care ar 
putea fi folosită adesea implementează funcţionalitatea numai parţial. 

- Modificarea cerinţelor. În această etapă cerinţele sunt analizate folosind diversele 
informaţii disponibile despre componente. Cerinţele pot fi ulterior modificate în 
funcţie de componentele disponibile. Atunci când modificările sunt imposibil de făcut 
poate fi reluată activitatea de analiză a componentelor pentru găsirea unor soluţii 
alternative. 

- Proiectarea sistemului prin refolosire. În această etapă este proiectat framework-ul 
sistemului (sau se poate opta pentru refolosirea unui framework deja existent). 
Proiectanţii sistemului iau în considerare, în această etapă, componentele refolosite şi 
organizează sistemul final în scopul acomodării acestora. În această etapă poate 
apărea de asemenea necesitatea proiectării software, îndeosebi atunci când nu pot fi 
găsite componente reutilizabile. 

- Dezvoltare şi integrare. În această etapă este dezvoltat software-ul ce nu a putut fi 
procurat şi în final sunt integrate componentele şi sistemele COTS pentru creerea 
sistemului final. Integrarea sistemului, în acest model, poate fi parte a procesului de 
dezvoltare (nu există o delimitare clară între cele două activităţi – dezvoltare şi 
integrare). 

Astăzi abordarea de dezvoltare bazată pe componente este din ce în ce mai populară 
datorită apariţiei unui număr mare de standarde bazate pe componente (ex. CORBA 
Component Model – CCM, Distributed Component Object Model – DCOM, Microsoft 
DotNET Framework, SUN Microsystems JavaBeans and Enterprise JavaBeans – EJB). 

 

 
Fig. 3. Etapele dezvoltării bazate pe componente. 

Dezvoltarea bazată pe componente are avantajul reducerii cantităţii de software 
necesară a fi dezvoltată, cu implicaţii precum reducerea costurilor şi riscurilor de 
producţie. De asemenea abordarea poate conduce la un timp mai mic de livrare a 
produsului software final. Totuşi, compromisurile cerinţelor sunt inevitabile şi acest 
aspect poate conduce la crearea unui sistem ce nu întruneşte cerinţele reale ale 
utilizatorilor. În plus se pierde şi o parte din controlul asupra evoluţiei sistemului 
deoarece noile versiuni ale componentelor reutilizate nu sunt sub controlul organizaţiei ce 
le foloseşte. 
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4. Iteraţiile procesului de dezvoltare 
 

Schimbările sunt inevitabile în oricare proiect software de dimensiuni mari. Cerinţele 
sistemului se pot modifica pe măsură ce afacerea clientului ce necesită produsul software 
se adaptează la presiuni şi schimbări externe. Priorităţile de management sunt şi ele în 
continuă modificare. Pe măsură ce noi tehnologii devin disponibile apar modificări în 
etapele de proiectare şi implementare. Toate aceste schimbări trebuie luate în considerare 
în dezvoltarea unor produse software – activităţile presupune de dezvoltarea unui produs 
software trebuie repetate pe măsură ce sistemul este refăcut ca răspuns la diverse cerinţe 
de modificare. Modele proceselor software ce suportă schimbările survenite pe parcursul 
ciclului de dezvoltare a unui produs software poartă denumirea de modele iterative. 

În această secţiune sunt introduse două modele de proces ce sunt proiectate în mod 
explicit pentru a suporta iteraţiile proceselor: 

1. Livrarea incrementală. Specificaţia software, proiectarea şi implementarea sunt 
separate în serii de incrementări ce sunt dezvoltate pe rând. 

2. Dezvoltarea în spirală. Dezvoltarea spiralelor sistemului conduce de la un proiect 
iniţial până la dezvoltarea sistemului final. 

 

Dezvoltarea incrementală 
 

Modelul în cascadă prezentat anterior presupune că utilizatorii sistemului furnizează 
un set de cerinţe înainte de începerea etapei de proiectare şi că proiectanţii furnizează 
strategii de proiectare particulare înaintea fazei de implementare. Modificările cerinţelor 
necesită însă refacerea tuturor etapelor de analiză a cerinţelor, proiectare şi implementare. 
Totuşi, separarea fazelor de proiectare şi implementare ar trebui să conducă la crearea 
unui sisteme bine-documentate ce sunt uşor de modificat. Prin contrast, o abordare 
evoluţionară permite ca deciziile de analiză a cerinţelor şi proiectare să fie întârziate dar 
poate conduce de asemenea la dezvoltarea de software slab structurat şi dificil de înţeles 
şi menţinut. 

Dezvoltarea incrementală (Fig. 4) reprezintă o abordare intermediară ce combină 
avantajele ambelor modele. Într-un proces de dezvoltare incremental clienţii identifică, în 
linii mari, serviciile ce vor fi furnizate de către sistem. Ei identifică apoi care dintre 
servicii sunt mai importante şi care sunt mai puţin importante pentru sistemul final. Sunt 
definite apoi un număr de livrări incrementale, fiecare incrementare furnizând un sub-set 
al funcţionalităţilor sistemului final. Alocarea serviciilor ce sunt implementate cu fiecare 
nou increment depinde de priorităţile alocate, serviciile având cea mai mare prioritate 
pentru sistemului final (respectiv pentru utilizator) fiind implementate cel mai devreme. 

După ce au fost identificate incrementările sistemului cerintele serviciilor ce trebuie 
implementate odată cu primul incrementat sunt analizate în detaliu şi se trece la 
implementarea respectivului increment. În timpul fazei de dezvoltare alte analize ale 
cerintelor pentru incrementări viitoare pot apărea, dar nu se acceptă modificări ale 
cerinţelor pentru incrementarea curentă. 
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Odată ce a fost finalizat şi livrat un increment clienţii pot trece la punerea în producţie 
a funcţionalităţii respective. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot trece la experimentarea 
în producţie a unora dintre funcţionalităţile cele mai prioritare, de bază, înainte ca întreg 
sistemul să fie dezvoltat. 

 
Fig. 4. Dezvoltarea incrementală. 

Dezvoltarea incrementală are şi ea o serie de avantaje. Clienţii nu sunt obligaţi să 
aştepte până când întregul sistem este livrat şi pot trece la folosirea unor funcţionalităţi 
prioritare înainte chiar ca întreg sistemul să fie finalizat. Clienţii pot, de asemenea, folosi 
incrementările iniţiale ca prototip şi pot experimenta cerinţele ulterioare ce sunt propuse 
apoi pentru dezvoltările viitoare ale sistemului final. Riscul de eşec al întregului proces 
este redus. Chiar dacă în unele incrementări pot apărea probleme, totuşi unele 
incrementări, cu o mare probabilitate, ajung să fie livrate clientului. În fine, deoarece 
serviciile având cea mai mare prioritate sunt livrate iniţial, inevitabil aceste servicii vor fi 
şi testate cel mai îndelung înainte de punerea în producţie a sistemului final. Utilizatorii 
vor întâlni mai puţine erori de funcţionare în cadrul unor dintre componentele critice ale 
sistemului final. 

 

Modelul spirală 
 

Modelul spirală (Fig. 5) este un exemplu bine cunoscut de metodologie a ingineriei 
programării. Acest model încearcă să rezolve problemele modelului în cascadă, păstrând 
avantajele acestuia: planificare, faze bine definite, produse intermediare. În locul 
reprezentării procesului software ca o secvenţă de activităţi, procesul este reprezentat în 
acest caz sub forma unei spirale. Fiecare buclă a spiralei reprezintă o fază a procesului 
software. Astfel, bucla cea mai din centru corespunde activităţii de stabilire a fezabilităţii 
sistemului, următoarea buclă corespunde definirii cerinţelor, următoarea proiectării 
sistemului şi aşa mai departe. 

Fiecare buclă a spiralei este împărţită în patru sectoare: 

1. Stabilirea obiectivelor. Sunt definite obiective specifice pentru faza curentă a 
proiectului. Sunt identificate, de asemenea, constrângeri asupra proceselor şi 
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produsului şi este trasat un plan detaliat de management. Tot aici sunt stabilite 
riscurile asociate procesului. Pot fi planificate strategii alternative, în funcţie de 
riscurile identificate. 

2. Evaluarea şi reducerea riscurilor. În cazul fiecărui risc anterior identificat este 
realizată o analiză detaliată. Sunt trasaţi paşi pentru reducerea riscului. De exemplu, 
dacă apare un risc legat de faptul că cerinţele sunt necorespunzătoare atunci se poate 
trece la dezvoltarea unui sistem prototip. 

3. Dezvoltarea şi validarea. După etapa de evaluare a riscurilor se alege un model de 
dezvoltare. De exemplu, dacă riscurile interfeţelor utilizator sunt dominante, atunci 
un model corespunzător de dezvoltare ar putea fi prototiparea evoluţionară. Dacă 
riscurile legate de siguranţă sunt dominante atunci se poate alege un model de 
dezvoltare formală a modelului. Modelul cascadă poate fi ales atunci când riscul 
principal identificat îl reprezintă integrarea sub-sistemelor. 

4. Planificarea. Proiectul este revizuit şi se ia o decizie legată de posibila continuare cu 
o nouă buclă a spiralei. Dacă se ia decizia de continuare atunci sunt trasate planuri 
pentru continuarea cu următoarea fază a proiectului. 

 

 
Fig. 5. Modelul spirală. 

Principala diferenţă între această abordare şi ale modele de procese software este dată 
de recunoaşterea explicită a riscurilor. Riscul reprezintă orice ar putea merge “rău”. De 
exemplu, dacă intenţia este de a utiliza un nou limbaj de programare, un posibil risc ar 
putea fi reprezentat de posibilitatea ca compilatoarele existente să nu fie de încredere sau 
să nu producă cod eficient. Riscurile duc la probleme legate de planificare şi depăşirea 
costurilor. 

Un ciclu al spiralei începe prin elaborarea obiectivelor precum performanţă şi 
funcţionalitate. Modalităţi alternative de atingere a acestor obiective şi constrângerile 
impuse de fiecare obiectiv sunt apoi enumerate. Fiecare alternativă este evaluată în 
termeni de riscuri posibile şi sunt identificate posibilele surse de riscuri. Urmtpatoarea 
etapa presupune rezolvarea acestor riscuri prin activităţi de informare precum analiza 
detaliată, prototiparea şi simularea. Odată ce riscurile au fost evaluate se trece la etapa 
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propriu-zisă de dezvoltare, urmată de o activitate de planificare a următoarei faze a 
procesului. 

Deci, procesul începe în centrul spiralei. Fiecare ciclu terminat reprezintă o etapă. Pe 
măsură ce spirala este parcursă, produsul se maturizează. Cu fiecare ciclu, sistemul se 
apropie de soluţia finală. Deşi este considerată ca un exemplu generic pentru metodologia 
ciclică, metoda are şi elemente secvenţiale, puse în evidenţă de evoluţia constantă de la o 
etapă la alta. 


