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Curs 4. Modelare 
 

Introducere. 
 

În cadrul cursului prezentăm aspecte privind modelarea şi rolul acesteia în cadrul 
construcţiilor software, precum şi o scurtă introducere în intrumentarul avut la dispoziţie 
ce facilitează automatizarea proceselor implicate de modelare.  

George Box spunea: “Toate modelele sunt rele, unele modele sunt însă folositoare”1. 
La baza acestui citat stau o serie de fapte reale. Astfel, modelele nu reprezintă entităţi 
reale. Un model este o reprezentare a unui lucru de interes, a unui obiect sau a unei 
realităţi pe care încercăm să o înţelegem. Nu reprezintă obiectul însuşi, ci doar o 
reprezentare simplificată, abstractă, a acestuia, o viziune particulară asupra 
caracteristicilor acestuia. Dacă ne raportăm la software, un model software nu reprezintă 
programul final, ci doar o reprezentare a acestuia într-o anumită formă. Deci, din această 
perspectivă, modelele sunt întotdeauna rele pentru că ele nu reprezintă lucrurile reale de 
interes pentru noi. Dar folosirea modelelor ne poate ajuta în procesul de înţelegere a 
caracteristicilor obiectelor de interes din lumea reală.  

În cadrul acestui curs ne interesează aspectele legate de construcţia aplicaţiilor 
software. O aplicaţie software poate reprezenta poate unul dintre cele mai complexe 
lucruri create de către oameni. Un proiect de mare anvergură, având poate milioane de 
linii de cod, presupune reale probleme de gestiune şi înţelegere din cauza complexităţii. 
Un proiect software poate fi complex, poate presupune multe interdependenţe între 
diversele componente constituente, încât se recurge adesea la folosirea unei reprezentări 
adecvate, simplificate, ce poate uşura procesul de înţelegere şi management al acestuia.  

Modul de reprezentare este, prin urmare, foarte important pentru procesul de 
înţelegere a lucrurilor complexe din viaţa reală. Modelarea, abstractizarea obiectelor în 
scopul înţelegerii aspectelor funcţionale ale lucrurilor reale, se aplică în diverse alte 
domenii. De exemplu, în matematică, atunci când dorim să dovedim că A=B, recurgem 
adesea la o serie de transformări ce presupun schimbarea reprezentării până când 
ajungem la ceva cunoscut ce poate dovedi uşor egalitatea. Procesul acesta de 
transformare nu presupune că dorim crearea a ceva nou, ci doar schimbarea reprezentării 
până când devine evident de ce A=B. Similar, în ingineria software nu dorim modificarea 
funcţionalităţilor entităţilor cu care lucrăm, ci doar alegerea unor proprietăţi de interes 
pentru noi şi mutarea acelor proprietăţi într-un context diferit care ne facilitează 
înţelegerea lor.  

Este similar modului în care un arhitect priveşte construcţia unei case. Atunci când un 
arhitect proiectează o casă nu se interesează de culoarea cărămizilor sau alte aspecte, ci 
începe prin a construi un plan abstract al casei. Atunci când se uită, de exemplu, la un 
plan pus pe hărtie, acela nu reprezintă casa însăşi, ci doar un model al casei. Casa 

                                                 
1 http://www.anecdote.com.au/archives/2006/01/all_models_are.html 
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reprezintă obiectul real ce va fi construit mai târziu şi care este constituit din cărămizi şi 
aşa mai departe.  

Similar, pentru construcţia unei aplicaţii software începem prin definirea unui model. 
Acesta este util pentru că putem alege doar acele proprietăţi ce sunt de interes şi ignora 
toate celelalte proprietăţi care pot complica înţelegerea. Exact ca şi arhitectul ce nu este 
interesat de la bun început ce mobilă va fi în ce cameră. Acestea sunt detalii care pot fi 
adăugate ulterior. Procesul de simplificare a proprietăţilor, a detaliilor, se numeşte 
abstractizare.  

Ulterior toate detaliile ignorate în această primă etapă de construcţie software pot 
deveni importante. Modelul însă foloseşte numai pentru anumite scopuri particulare. De 
obicei folosim un model adecvat pentru un anumit scop. 

Un alt avantaj al folosirii modelelor este reprezentat de claritate. Unele lucruri nu 
sunt întotdeauna vizibile când analizăm obiectul real cu care lucrăm. De exemplu, atunci 
când proiectăm o casă şi folosim un plan precum cel descris anterior şi dorim să aflăm 
înălţimi şi traseele circuitelor electrice vom avea cel mai probabil nevoie de un alt plan 
mai adecvat respectivelor scopuri. Probabil vom construi un plan având încorporate 
elementele de interes pentru noi, precum înălţimile zidurilor şi aşa mai departe. Însă dacă 
dorim să vizualizăm modul de împărţire al camerelor sau în ce direcţie avem geamurile 
ne e mult mai uşor să folosim planul arhitectului decât să aşteptăm până când casa devine 
reală. 

Similar, pentru proiectele software, dacă vorbim de modele de date nu vom cunoaşte 
toate detaliile legate de codul sursă sau secvenţele de acţiuni posibile. Astfel de modele 
sunt adecvate numai pentru aspectele legate de date şi din acest motiv putem alege să 
ignorăm orice alte aspecte. În acest caz recurgem la respectivele modele pentru că dorim 
să facem anumite proprietăţi vizibile şi mai clare pentru înţelegerea noastră.  

Alte modele, precum cele formale sau cele bazate pe modelare matematică, au 
proprietatea că pot fi în mod automat procesate de către un calculator. Astfel de modele 
pot fi date ca intrare unui instrument şi acesta poate face tot felul de lucruri pornind de la 
respectivul model, ca de exemplu verificări de corectitudine şi aşa mai departe. De 
exemplu, folosirea unui model matematic poate permite folosirea unor metode 
matematice pentru verificarea programului, executarea de teste de corectitudine ce au 
rolul de a verifica că respectivul program nu suferă erori într-o anumită metodă. Astfel de 
teste automate sunt executate mai ales pentru aplicaţiile software critice, ca de exemplu 
sistemele de control aviatic. 

Un alt aspect important al modelelor ţine de utilizabilitate. Modelele sunt proiectate 
de oameni pentru a fi folosite de oameni (şi de către diverse instrumente). Modelele 
facilitează înţelegerea proprietăţilor obiectelor de către oameni. Dacă ne uităm direct la 
aplicaţia software, compusă din milioane şi milioane de linii de cod, poate fi dificil pentru 
o persoană să înţeleagă toate procesele şi funcţiile implicate. Sunt proiecte software astăzi 
a căror înţelegere la nivel de cod nu poate fi făcută de nici o persoană, nu există cineva 
care să cunoască cu precizie unde trebuie modificată o anumită linie de cod precis atunci 
când apare o problemă sau trebuie făcută o anumită modificare. Dar dacă ne uităm de 
exemplu la modelul de date atunci poate deveni mult mai clar ce funcţionalitate 
implementează de fapt o aplicaţie sau o componentă a unei aplicaţii şi chiar cum ajunge 
să facă lucrurile respective.  
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E important de reţinut: în general se folosesc modele diferite pentru scopuri diferite. 
Nu există un model universal aplicabil tuturor cazurilor. De exemplu, modelele de date se 
folosesc pentru a înţelege structurile de date cu care lucrează aplicaţia, însă pentru alte 
scopuri există multe alte modele pe care le putem folosi în funcţie de conjunctură şi de 
scopul dorit. 

Enumerăm în continuare câteva dintre modelele ce sunt folosite adesea în practică în 
diverse etape ale procesului software. Pentru mai multe detalii puteţi consulta şi Ian 
Sommerville, Software Engineering.  

Modele de date. Este important de ştiut că există multe tipuri de modele de date. Un 
posibil exemplu de model de date este reprezentat de diagramele de clase. Un alt exemplu 
clasic de model de date este şi diagrama relaţii-entităţi. Acest model presupune 
reprezentarea entităţilor şi a relaţiilor între acestea, împreună cu proprietăţile lor. Un 
astfel de model poate fi folosit pentru reprezentarea stucturilor de date folosite în sistem. 

 

 
Fig. 1. Exemplu de diagramă corespunzătoare modelelor de date. 

 

Un alt tip de model este cel arhitectural. Există de asemenea diverse tipuri de modele 
arhitecturale. În general un model arhitectural prezintă modul în care sunt conectate 
diversele componente ale aplicaţiei software, fără a intra în detalii privind fiecare 
componentă. Componentele sunt reprezentate prin dreptunghiuri şi sunt folosite săgeţi 
pentru a arăta ce componente interacţionează cu ce alte componente şi în ce direcţie are 
loc interacţiunea. De exemplu săgeţile arată unde au loc schimburile de date şi ce 
componentă foloseşte funcţiile puse la dispoziţie de o altă componentă. Componentele 
pot fi grupate în diverse zone pentru a avea o mai bună vizibilitate asupra 
funcţionalităţilor şi rolurilor acestora în aplicaţia finală. În figura de mai jos avem o 
reprezentare a unor componente ce sunt parte din sistemul de operare Mac OS. În acest 
exemplu avem diverse coduri de culori pentru recunoaşterea componentelor şi de 
asemenea avem o delimitare a componentelor ce funcţionează în domeniul kernelului 
sistemului de operare şi a componentelor ce funcţionează la nivelul aplicaţiilor utilizator. 
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Fig. 2. Exemplu de diagramă arhitecturală. 

 

Un alt exemplu de modele sunt cele pentru modelarea interfeţelor utilizator. O 
interfaţă utilizator este o parte importantă a aplicaţiei software şi din acest motiv avem 
nevoie de modele adecvate pentru proiectarea unor interfeţe utilizator bune înainte de 
implementarea lor efectivă. În figura de mai jos avem un model de interacţiune pentru 
cazul unei aplicaţii Web. Atunci când modelăm un website ce cuprinde sute de pagini 
este util să începem prin a desena o hartă cuprinzând diversele pagini ce sunt folosite ca 
interfaţă cu utilizatorul şi a programelor ce rulează pe partea de server şi care generează 
diversele pagini Web. De exemplu, în cazul site-urilor dinamice, paginile sunt generate 
ad-hoc diferit în funcţie de context, utilizator, etc., şi din acest motiv este util să 
reprezentăm şi ce aplicaţie ce rulează pe partea de server generează ce pagini Web. Într-
un astfel de caz o posibilă hartă prezintă componentele de pe partea server, ilustrate prin 
dreptunghiuri, şi pagini web reprezentate prin ovale. În cadrul exemplului regăsim o 
pagina de primire, o pagină pentru selectarea opţiunii de cumpărare... tot exemplul 
prezintă o aplicaţie Web pentru cumpărături online de cărţi. 

 

 
Fig. 3. Exemplu de model pentru interfeţe utilizator. 

 

Un alt tip de model este cel de tip stare-tranziţie. Un astfel de model modelează 
comportamentul unui automat cu stări finite. Multe modele se bazează pe maşini cu stări 
finite, de exemplu chiar şi modelul pentru interfeţele utilizator prezentat anterior. Într-o 
maşină cu stări finite avem stări, reprezentate prin cercuri şi care pot avea etichete, şi 
tranziţii între acestea. În exemplu de mai jos avem o tranziţie din starea 0 în starea 3 şi o 
alta din starea 0 înapoi tot în starea 0. Tranziţiile sunt corespunzătoare unor evenimente 
precum cele declanşate de utilizator ce pot schimba stările sistemului. Un exemplu de 
folosire a unui model de acest fel este reprezentat de construcţia unui compilator. Într-un 
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compilator lucrăm cu diverse cuvinte cheie, corespunzătoare unor cuvinte cheie ale 
limbajului de programare. Pentru recunoaşterea acestor cuvinte cheie, precum class, se 
poate folosi un automat cu stări. Practic compilatorul, odată cu recunoaşterea fiecărui 
caracter corespunzător unui cuvânt cheie, va trece dintr-o stare în alta, până la 
recunoaşterea completă a unui anumit cuvânt, caz în care ajunge într-o stare terminală. 
Un astfel de model bazat pe automate cu stări finite poate fi folosit de asemenea în cazul 
unor jocuri electronice. Şi în acest caz, într-un joc pe calculator, avem o serie de stări în 
care se poate afla aplicaţia la un moment dat. De exemplu, de fiecare dată când 
descoperim o cheie sau deschidem o uşă sau apăsăm o tastă starea jocului se schimbă. 
Modelarea comportamentului aplicaţiei se poate face şi în acest caz tot folosind un 
automat cu stări finite. 

 

 
Fig. 4. Exemplu de model stare-tranziţie. 

 

Un alt tip de model este cel folosit pentru reprezentarea codului sursă. Un model ce 
este folosit de asemenea în cadrul unui compilator este cel ce reprezintă, într-o manieră 
abstractă, arborele de sintaxă – descompunerea ierarhică a programului. În acest model 
regăsim un arbore având pe nivelul cel mai sus, rădăcina, programul, iar pe nivelele de 
mai jos descompunerea acestuia în elemente constructive. De exemplu, în diagrama de 
mai jos, regăsim un exemplu de modelare a unui program Pascal, ce începe cu begin, 
acesta delimitează o construcţie de tip block şi care ţine până la întâlnirea lui end. Blocul 
de program şi el poate fi compus dintr-o instrucţiune de decrementare, având anumite 
variabile şi anumiţi identificatori, punct şi virgulă şi aşa mai departe. În acest fel regăsim 
o descompunere structurală a programului ce poate fi înţeleasă de către compilator. 
Acesta nu este singurul tip de model de reprezentare a codului sursă. De exemplu, în 
Eclipse regăsim o reprezentare mai abstractă a codului sursă în care vedem ce metode 
aparţin căror clase, ce clase aparţin căror pachete. 

 

 
Fig. 5. Exemplu de model de reprezentare a codului sursă. 
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Acestea nu sunt singurele tipuri de modele pe care le putem folosi. Avem multe alte 
tipuri de modele ce se dovedesc utile în diverse situaţii şi care folosesc diverse alte 
reprezentări abstracte. De exemplu, într-un model de graf de apeluri reprezentăm 
diversele metode ale unei aplicaţii şi folosim săgeţi pentru a reprezenta ce apeluri se pot 
efectua către ce metode. Astfel putem reprezenta două metode, A şi B, folosind 2 cercuri 
şi atunci când metoda A apelează metoda B trasăm o săgeată de la A la B. Un astfel de 
model se dovedeşte util atunci când dorim să avem o idee despre ce metode apelează ce 
alte metode şi ce părţi ale sistemului folosesc ce alte părţi. Putem avea de asemenea 
modele pentru grafuri de dependenţe. De exemplu, în cazul multor distribuţii Linux, 
atunci când instalăm un pachet software acesta adesea depinde de alte pachete care trebui 
să fi fost anterior instalate pentru ca acesta să poată funcţiona. În dezvoltarea unui 
manager de pachete (precum în Linux) avem nevoie de un model adecvat care să 
automatizeze fluxul acesta de dependenţe şi acesta este întotdeauna bazat pe modelarea 
automată a unui graf de dependenţe între pachete. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul unui 
graf de apeluri, în care avem diverse componente şi relaţii ce descriu ce componente au 
nevoie de ce alte componente, astfel încât atunci când instalăm o anumită componentă 
putem alege să instalăm automat şi alte componente de care aceasta depinde. Un alt 
posibil model este cel de tip flux de date ce prezintă datele ce sunt schimbate între 
componente atunci când programul rulează. 

 

Prezentăm în continuare două noţiuni deosebit de importante pentru dezvoltarea 
aplicaţiilor software, şi anume analiza şi proiectarea orientată obiect. Atunci când vorbim 
de modelarea orientată spre obiecte punctul de plecare este reprezentat de o specificaţie 
furnizată de către client, cel mai adesea informală. Clienţii nu fac altceva decât să ne 
spună ce doresc de la noi, de la dezvoltatorii soluţiilor informatice. De obicei ceea ce 
doresc clienţii, cerinţele acestora, sunt scrise într-un document text. Plecând de la acest 
document vom parcurge doi paşi importanţi. Primul pas este cel de analiză orientată 
obiect. Analiza aceasta presupune crearea unui model a conceptelor legate de domeniul în 
care va funcţiona aplicaţia. Dacă proiectăm, de exemplu, un sistem informatic pentru 
universitate vom regăsi cu siguranţă câteva concepte în cadrul domeniului universităţii 
bine fundamentate, ce nu se schimbă indiferent de modul în care implementăm în final 
aplicaţia software. Aceste concepte trebuie în final să se regăsească şi în cadrul sistemului 
informatic dezvoltat. De exemplu într-un astfel de sistem avem studenţi, cursuri şi 
profesori şi întotdeauna vom regăsi studenţi, cursuri şi profesori în cadrul sistemului 
informatic. Aceste noţiuni sunt stabile, indiferent cum alegem să implementăm noi 
sistemul informatic. Analiza orientată obiect presupune folosirea unor metode orientate 
obiect precum clase, etc., pentru a capta cerinţe utilitator stabile specifice domeniului în 
care dezvoltăm aplicaţia software. O astfel de analiză este folositoare pentru că facilitează 
comunicaţia cu clienţii. În final, după această etapă, creem diagrame orientate spre 
obiecte care ajută la o mai bună comunicare cu clienţii, pentru primirea de feedback din 
partea acestora, pentru a vedea dacă ceea ce am înţeles noi sunt rezultatele pe care clienţii 
le aşteaptă de la noi. 

După ce creem un model de analiză orientată obiect bun, agreat şi de client, putem 
trece la etapa de proiectare orientată obiect. În această etapă îmbogăţim diagramele create 
anterior cu detalii ce ţin de implementarea sistemului. Procesul acesta de îmbogăţire a 
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modelului se numeşte rafinare – adăugarea unor informaţii suplimentare modelului 
pentru a-l face mai concret, mai util implementării lui. Plecând de la conceptele de bază 
avansăm astfel spre implementare, prin adăugarea în cadrul modelului arhitectural a unor 
informaţii precum funcţionalităţile de persistenţă a datelor, de exemplu ce sisteme de 
baze de date vor fi folosite, sistemul presupune că folosim o singură bază de date sau 
există mai multe replici, de unde sunt preluate informaţiile în final şi în ce formă... toate 
acestea sunt detalii ce ţin de implementarea sistemului. În acest pas luăm decizii inclusiv 
asupra limbajelor de dezvoltare folosite, de exemplu ce presupune că alegem să 
implementăm în Java sau în C# sau poate într-un alt limbaj OO complet diferit. 

 

Modelarea datelor 
 

Prezentăm în continuare noţiuni legate de modelele orientate spre date ca un caz 
particular al noţiunilor anterior prezentate în cadrul cursului. 

 

 
Fig. 6. Ilustrare a modelelor de date. 

În figura 6 avem un caz reprezentativ a noţiunilor legate de modele orientate spre date. 
Figura ilustrează legătura dintre un obiect real, un oraş în acest caz, şi o reprezentare 
virtuală a acestuia, un model abstract aşa cum se regăseşte el într-un joc binecunoscut. 
Pentru a crea o aplicaţie ce modelează un oraş, ca în acest caz, avem nevoie de un model 
de date. Modelele de date reprezintă o activitate necesară pentru a ajunge de la ceva real 
la ceva simulat, abstract. 

Pentru început în modelarea aceasta pornim de la setul de cerinţe ce ne sunt furnizate 
de către client. Modelul de date este un lucru important pentru că în general orice sistem 
informaţional lucrează cu date, procesează seturi de date pentru a obţine rezultate ce sunt 
până la urmă tot seturi de date.  

Cum ajungem să creem un model de date orientat spre analiză aşa cum am văzut 
anterior? Trebuie să modelăm conceptele aşa cum sunt ele înţelese de către utilizator. De 
exemplu, pentru a modela sistemul informaţional dat ca exemplu anterior, pentru 
gestiunea datelor într-o universitate, trebuiă să ne gândim la date aşa cum sunt ele 
înţelese spre exemplu de către o persoană ce cunoaşte cum funcţionează o universitate în 



 8

general (şi universitatea respectivă în cazul particular), spre exemplu rectorul respectivei 
universităţi. Pentru început analizăm care sunt entităţile cu care lucrează sistemul, ce 
tipuri de entităţi de date avem la dispoziţie. Pe urmă ajungem să ne gândim la maparea 
respectivelor entităţi în seturi de clase, continuăm cu analiza atributelor corespunzătoare 
respectivelor clase şi ajungem să captăm în cadrul modelului toate informaţiile necesare a 
fi stocate de către fiecare entitate, până la modelarea relaţiilor dintre diversele entităţi, 
dintre clase, relaţii ce poartă denumirea de asocieri. Dacă clientul deja ne-a explicat tot ce 
trebuie făcut trecem la modelarea operaţiilor pe care sistemul trebuie să le efectueze, care 
în modelul nostru se traduc în metode asociate claselor. 

Aceste operaţii sunt importante pentru că ele ajută la o mai bună înţelegere a 
sistemului şi oferă ceva ce putem prezenta clientului astfel încât putem avea o mai bună 
comunicare cu acesta. Dar pentru a uşura cât mai mult procesul acesta de comunicare 
trebuie să avem în vedere faptul că modelul de analiză trebuie să fie cât mai simplu cu 
putinţă pentru că vrem ca respectivul client să-l înţeleagă. În modelul de date, din acest 
motiv, vom include numai acele funcţionalităţi de bază ale sistemului. 

Modelul de date orientat spre proiectare încorporează detalii suplimentare. El 
presupune rafinarea modelului de analiză prin adăugarea acelor elemente necesare pentru 
a putea implementa întregul sistem. 

Pentru o mai bună înţelegere a acestor modele şi a modului în care putem folosi 
diverse instrumente pentru generarea automatizată a acestora trebuie să ne reamintim 
câteva lucruri legate de clase. Pentru reprezentarea claselor folosim o notaţie specifică. 
Astfel, o clasă este reprezentată de un nume, un set de atribute, cunoscute şi ca şi câmpuri 
ale clasei sau variabile ale instanţelor, şi număr de semnături ale metodelor aparţinând 
clasei. De exemplu, pentru sistemul informaţional al universităţii putem avea două clase, 
una pentru modelarea Studenţilor (clasa Student) şi o alta pentru modelarea Profesorilor 
(clasa Lecturer). 

Clasa Student are un nume, o adresă şi un identificator de student (UPI = university 
person identifier). Clasa Lecturer are de asemenea un nume, o adresă şi un identificator 
de persoană. Cele două clase mai au în comun, de asemenea, şi o metodă, sendEmail, 
care poate fi folosită pentru trimiterea unui email către respectiva persoană. Deci cele 
două clase au câteva lucruri în comun. În cazul în care două entităţi, două clase, au 
lucruri în comun, precum în acest exemplu, putem extrage aceste elemente comune şi le 
putem pune într-o clasă comune superioară, un superclass. Astfel, ajungem la conceptul 
de moştenire, ce presupune că o clasă este superclasa unei alte clase.  

În exemplu nostru vom crea o clasă superioară, numită Person, ce va conţine 
elementele comune celor două clase anterior definite. Până la urmă atât studentul cât şi 
profesorul sunt persoane, ele au în comun acele lucruri ce definesc o fiinţă umană. Între 
clasa Person şi clasele Student şi Lecturer există o relaţie de moştenire, reprezentată în 
diagrama următoare prin relaţia „is a”. De asemenea, trebuie observat că numele clasei 
Person apare reprezentat cu caractere italice, semnificând că respectiva clasă este 
abstractă. Clasele abstracte, după cum ştiţi, nu pot fi instanţiate direct. În acest caz nu 
putem instanţia persoana direct (e o referire prea generală la o entitate), ci o formă a 
acesteia, fie că e vorba de Student, fie că e vorba de Lecturer. În cadrul universităţii nu 
avem persoane, ci doar studenţi şi profesori (şi poate alte tipuri de persoane, dar şi ele 
sunt tot subclase ale clasei Person). În plus, în exemplu mai apare o clasă, Tutor, ce 
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reprezintă un student de ani terminali ce ajunge să predea diverse laboratoare. Este doar 
un exemplu ce ilustrează că şi subclasele pot fi la rândul lor superclase pentru alte clase, 
acestea având în plus diverse proprietăţi suplimentare. 

 

 
Fig. 7. Reutilizabilitatea claselor. 

 

Moştenirea este folosită diferit în diversele limbaje de programare. De exemplu, în 
Java o clasă poate extinde o singură altă clasă. În plus o clasă poate implementa mai 
multe interfeţe. În alte limbaje, spre exemplu C++, întâlnim moştenire multiplă. 
Avantajele folosirii conceptului de moştenire sunt multiple. În primul rând mentenanţa 
claselor devine mai uşoară. Astfel, dacă dorim la un moment dat să renunţăm de exemplu 
la câmpul număr nu trebuie să mergem să facem modificările în fiecare clasă, e suficient 
să modificăm într-o singură locaţie (în interiorul clasei Person). De asemenea, codul 
devine mai clar deoarece sursele devin mai mici. De asemenea, un alt avantaj este legat 
de apelul dinamic al metodelor. Pentru a explica acest lucru să presupunem următorul 
exemplu. Dorim să proiectăm o aplicaţie de desenat. Pentru respectiva aplicaţie 
proiectăm o clasă abstractă numită Shape. Ulterior clasa va fi moştenită de două alte clase, 
să spunem Circle şi Box. Fiecare clasă derivată presupune proprietăţi diferite (pentru un 
cerc avem nevoie de rază, pe când un dreptunghi este definit de lungime şi lăţime). 
Fiecare metodă extinde propria metodă Draw pentru că, de asemenea, fiecare figură 
geometrică va fi desenată diferit. La un moment dat dorim să desenăm un set de obiecte 
Shape. Pentru fiecare vom apela metoda Draw, însă în realitate programul, automat şi 
transparent pentru noi, va apela metoda Draw definită specific pentru respectivul obiect 
particular implementat. Acesta este un alt avantaj al folosirii moştenirii. 

Asocierile dintre clase reprezintă un alt aspect important al modelelor de date. Ele 
modelează relaţiile extinde între diversele clase. De exemplu, avem studenţi şi avem 
cursuri. Studenţii participă la cursuri, aceasta reprezintă o primă relaţie între cele două 
entităţi. Exprimăm această relaţie conectând cele două clase print-o linie. Putem specifica, 
de asemenea, diverse constrângeri de multiplicitate asocierilor. Multiplicitatea înseamnă 
că ştim câte instanţe sunt asociate pe fiecare parte cu câte instanţe de pe cealaltă parte a 
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asocierii. De exemplu, în figura următoare fiecare Student are un minim de 0 cursuri şi un 
maxim de * cursuri, având semnificaţia de oricâte, fără limite (e doar un exemplu). Deci, 
cu alte cuvinte, Studentul poate avea un număr arbitrar de cursuri (spre exemplu diverse 
cursuri rămase restante). Dacă privim acum asocierea din celălalt capăt, observăm că un 
curs poate avea cel puţin un student, iar maximum nu este specificat.  

 
Fig. 8. Asocieri între clase. 

 

Un tip special de asociere este cea recursivă, ce presupune că o clasă este în relaţie cu 
ea însăşi printr-o asociere. În cadrul următorului exemplu avem un curs şi modelăm 
faptul că un curs are nevoie de alte cursuri anterior predate pentru a putea fi înţeles/predat 
studenţilor. Deoarece ambele capete conectează aceeaşi căsuţă avem nevoie să distingem 
cumva cele două capete şi pentru asta folosim etichete corespunzătoare celor două capete 
ale legăturii. În felul acesta putem modela, de exemplu, grafuri de dependinţe. 

 

 
Fig. 9. Asocieri recursive. 

 

Prezentăm în continuare câteva dintre diferenţele între modelele de analiză şi cele de 
proiectare. În figura 10 avem un exemplu de model de analiză. Într-un model de analiză 
folosim întotdeauna asocieri neorientate. În cazul modelelor de proiectare întâlnim 
legături orientate. Spre exemplu, în Java o asociere se traduce prin folosirea de referinţe, 
iar referinţele sunt întotdeauna orientate. Este ca şi cum am folosi o variabilă ce necesită 
o legătură clară de la un obiect la un alt obiect. Dar acesta este un lucru ce este decis în 
etapa de proiectare, când ne gândim la implementarea proiectului. În etapa de analiză nu 
ne interesează că păstrăm referinţe către obiectele curs în interiorul fiecărui obiect student 
sau referinţe către studenţi în interiorul clasei Course. Acest lucru este decis abia în faza 
de proiectare. În etapa de analiză ne interesează doar că există o relaţie între un curs şi un 
student. 

 

Ca o ilustrare a noţiunilor prezentate putem aminti două instrumente ce pot ajuta în 
etapa de creare a modelelor. Un astfel de instrument este Dia, folosit pentru schiţarea 
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foarte uşoară a unor diagrame. În cadrul Dia avem diverse profile şi unul dintre acestea 
este UML. Folosind acest profil putem schiţa, de exemplu, modelul de analiză. 

 

 
Fig. 10. Instrumentul de modelare Dia. 

 

Un alt instrument util este plug-in-ul Green pentru Eclipse. Acesta este un instrument 
ce poate fi folosit pentru crearea unor modele de proiectare într-o manieră intuitivă, şi 
chiar poate facilita generarea de cod sursă.  

 

 
Fig. 11. Exemplu de proiect realizat folosind Green. 

 

Modelarea interfeţelor utilizator 
 

În continuare prezentăm câteva noţiuni legate de modelarea interfeţelor cu utilizatorii. 
Pentru început însă să vedem diferenţa dintre metamodele, modele şi instanţe ale 
modelelor. În literatura de specialitate apare adesea conceptul de metamodel. Pentru a-l 
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înţelege mai bine, dar şi pentru a înţelege diferenţele faţă de model şi faţă de instanţa de 
model, vom trata un exemplu.  

O instanţă de model reprezintă datele efective. În figura de mai jos avem un exemplu 
simplu de model de date ce foloseşte cercuri pentru reprezentarea elementelor de date şi 
linii între acestea pentru a ilustra asocierea acestora. De exemplu, avem un cerc cu un 
element de date pentru a reprezenta acest curs. Avem de asemenea două elemente 
corespunzătoare a doi participanţi la curs (cercurile sunt date). Un participant este definit 
prin două atribute, de asemenea date, numele şi un id (ce poate fi un cod intern al 
universităţii sau CNP-ul corespunzător persoanei). În acest caz reprezentăm deci prin 
cercuri atât datele cât şi posibilele atribute ale acestora. 

 
Fig. 12. Ilustrare a instanţei de model. 

 

Între elementele reprezentate în această figură avem diverse posibile legături. Totuşi, 
în general dorim să avem o regulă stabilită asupra posibilelor relaţii ce pot exista între 
elementele de date. De exemplu, nu are sens să putem trasa o linie între cei doi 
participanţi. Pentru definirea structurilor şi relaţiilor între date folosim un model de date. 
Modelul de date reprezintă o descriere a structurii: ce conexiuni între elementele de date 
sunt permise şi care nu sunt permise. Un model precum cel reprezentat în figura 
următoare ne va spune că avem elemente de tip Course şi aceste elemente sunt conectate 
cu elemente de tip Student, ce reprezintă partipanţii. Rolul pe care elementele student îl 
au în această relaţie este că ei participă în cadrul cursului. Avem de asemenea 
multiplicitate între cele două elemente. Cursul este urmat de cel puţin un participant. Un 
student are exact un singur nume. Modelul ne arată ce conexiuni şi asocieri sunt permise 
între date. 

 
Fig. 13. Ilustrare a modelului. 

 

Metamodelul presupune un pas chiar mai înainte spre abstractizare. Un metamodel 
ajută la descrierea structurii unui model. Ştim deja că există diverse modele şi dorim 
descrierea structurii permisă atunci când definim un astfel de model. În general avem un 
tip ce are un punct de conexiune, iar în cealaltă parte avem de asemenea un punct de 
conexiune, între cele două puncte existând o linie. Rolul reprezintă punctul de conexiune 
al unei linii, iar cercul reprezintă un tip. De asemenea, între roluri avem diverse asocieri. 
Cursul reprezintă un tip, dar în acest caz el poate fi şi un metatip, deoarece elementele 
unui tip Course sunt şi ele tot tipuri. Deci un metatip reprezintă un tip al mai multor tipuri. 
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În metamodel definim cum putem conecta diversele tipuri. Deci, un metamodel descrie 
structura modelelor. 

 

 
Fig. 14. Exemplu de metamodel. 

 

Un alt concept important în modelare este reprezentat de Limbaje Specifice 
Domeniului. Atunci când vorbim de modele trebuie să ştim că acestea nu sunt neapărat 
descrise folosind construcţii grafice. Există de asemenea diverse construcţii de modele ce 
folosesc construcţii text. Termenul comun pentru descrierea unui limbaj de descriere de 
modele este de „limbaj specific unui domeniu” (eng. Domain Specific Language). 
Limbajele specifice de domeniu sunt limbaje de modelare specializate pentru un anumit 
domeniu. Cu alte cuvinte, limbaje care descriu cu uşurinţă concepte de modelare 
specifice unui anumit domeniu. 

Un exemplu de limbaj specific de domeniu este GraphViz. GraphViz este un 
instrumente open-source pentru definirea de grafuri. De exemplu, în figura următoare 
avem noduri care sunt conectate şi avem grupări ale nodurilor în diverse clustere şi chiar 
conexiuni între acestea. GraphViz foloseşte propriul limbaj de descriere specific 
domeniului ce facilitează descrierea unor astfel de diagrame. În stânga avem descrierea 
respectivei diagrame.  

 

 
Fig. 15. Descrierea unui graf folosind limbajul furnizat de GraphViz. 

 

În figură avem un graf G şi limbajul presupune enumerarea muchiilor între mai multe 
noduri. De exemplu, avem definită o muchie între nodurile a şi b. Atunci când dorim să 
punem nodurile într-o cutie, precum în diagrama din dreapta, folosim construcţia 
subgraph a limbajului. Construcţia aceasta este mult mai simplă decât dacă am fi încercat 
să creem o ilustrare a acestei diagrame (în dreapta) într-un limbaj generic de programare, 
ca de exemplu în Java (câte linii de cod ar fi fost oare necesare?). Deci limbajul de 
modelare este puternic, permite definirea cu uşurinţă a unor structuri de grafuri complexe, 
însă atât, el este limitat la noţiunile specifice unui singur domeniu (respectiv, în acest caz, 
elementele necesare construcţiei de grafuri). 
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Discutăm acum de alte câteva noţiuni deosebit de utile în construcţia software. 
„Forward engineering” reprezintă transformarea sistemului dintr-o descriere abstractă de 
nivel înalt, de exemplu modelul creat, într-o construcţie de nivel scăzut, precum 
implementarea acestuia. Un exemplu tipic ar fi că avem modelul de date creat în etapa de 
proiectare şi, punându-l într-un anumit instrument, generăm automat o implementare a 
acestuia.  

Termenul opus de construcţie se numeşte „reverse engineering”. În acest proces 
plecăm de la o construcţie de nivel scăzut, executabilul sau codul sursă, şi generăm un 
model sau o construcţie de nivel înalt. Procesul acesta se foloseşte în special atunci când 
dorim mai multe informaţii privind modul în care un sistem deja implementat 
funcţionează. Există diverse instrumente ce automatizează şi uşurează procesul de reverse 
engineering. Reverse engineering poate fi important de exemplu atunci când avem de-a 
face cu sisteme construite de companii acum 20, 30 de ani şi care trebuie dintr-o dată 
modificate. E clar că într-un astfel de caz programatorii poate nu mai lucrează de mult 
pentru respectiva companie, sau compania ce a construit sistemul poate nici nu mai există. 
Şi atunci, pentru a ajunge la o înţelegere a modului în care funcţionează respectivul 
sistem folosim reverse engineering.  

Combinând cele două noţiuni ajungem la termenul de „re-engineering”. Mai exact, în 
exemplul descris anterior, folosind reverse engineering putem ajunge să recuperăm 
modelul sistemului sau chiar codul sursă. Ulterior putem folosi forward engineering 
pentru a efectua modificările cerute. Deci re-engineering presupune preluarea unui sistem 
aflat într-un stadiu de nivel scăzut, fie deja implementat, fie în stadiul de implementare, şi 
aducerea lui la un nivel înalt, recuperarea codului sursă sau al modelului de date, urmat 
apoi de efectuarea de modificări şi aducerea sistemului modificat iar la stadiul de nivel 
scăzut, implementarea aceastuia.  

Un alt termen este cel de Round-Trip Engineering. Round-Trip Engineering 
presupune că lucrăm cu două reprezentări ale aceluiaşi lucru şi orice modificare efectuată 
într-o reprezentare se reflectă automat în cea de-a doua reprezentare. De exemplu, plugin-
ul Green oferă două vederi ale aceluiaşi GUI: un panel în care avem o reprezentare 
grafică a acestuia şi un altul în care avem codul sursă corespunzător. În momentul în care 
facem o modificare într-un panel, spre exemplu folosind drag&drop punem un nou buton 
în fereastra de construcţie grafică, automat în panelul de vizualizare a codului sursă apare 
o modificare, în forma unei instanţe JButton adăugată în interiorul clasei ce descrie 
frame-ul respectiv. Deci round-trip engineering se referă la capabilitatea unui instrument 
de a sincroniza în mod automat diferite modele sau reprezentări ale aceluiaşi lucru. 

 

Vorbind mai departe despre instrumente, există o clasă importantă de instrumente 
numită instrumente Meta-CASE. Un astfel de instrument este folosit pentru construcţia 
altor instrumente CASE. De obicei aceste instrumente sunt de forma unor editoare de 
diagrame. Există diverse tipuri de diagrame ce pot fi folosite în diverse situaţii, însă 
câteodată avem nevoie să modificăm tipul de diagramă cumva astfel încât să putem 
descrie mai bine diverse lucruri din cadrul proiectului folosind o diagramă mai adecvată 
decât ce avem la dispoziţie. Acesta este un caz în care avem nevoie de un instrument 
pentru generarea unui instrument de desenare de diagrame adecvat pentru construcţiile de 
care avem nevoie. Idea din spatele multor astfel de diagrame este că ele nu sunt altceva 
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decât reprezentări 2D ale unor grafuri. De exemplu, diagramele de clase reprezintă de 
fapt noduri, reprezentate ca dreptunghiuri, cu ceva înăuntru, şi arce între acestea ce 
reprezintă asocieri (şi mai avem şi săgeţi şi moştenire, dar acestea sunt nişte tipuri 
particulare de arce până la urme). Deci totul poate fi descris folosind un instrument de 
desenare 2D de grafuri. Instrumentele Meta-CASE nu fac altceva să ofere posibilitatea 
definirii construcţiilor „drăguţe” de reprezentare a nodurilor şi arcelor, conform nevoilor 
identificate de utilizator. Ele realizează o mapare între modelul de date şi reprezentarea 
vizuală a acestuia. 

 

Modelarea Interţelor cu Utilizatorii 
 

O interfaţă utilizator este compusă din două elemente. Pe de o parte avem intrarea, 
modul în care utilizatorul ajunge să comunice cu sistemul, de exemplu prin intermediul 
unui mouse sau al tastaturii sau chiar a ambelor. Pe de altă parte avem ieşirea, modul în 
care sistemul ajunge să comunice cu noi, utilizatorii. Ieşirea poate lua forma unor ferestre 
afişate pe ecran sau diverse sunete sau orice altceva. Intrarea şi ieşirea, de-a lungul 
timpului, formează ceea ce se numeşte „interacţiunea om-calculator” şi reprezintă o arie 
de mare interes pentru cercetători. În general implementarea corectă a interfeţelor 
utilizator este deosebit de importantă în procesul de dezvoltare software. Practic un 
sistem poate implementa funcţionalităţile cele mai avansate din lume... dacă utilizatorul 
nu înţelege cum poate ajunge să folosească respectivele funcţionalităţi ele nu valorează 
nimic, utilizatorul nu se va preocupa de ele, mai degrabă va migra spre folosirea unui alt 
software ce face mai puţine lucruri, dar care comunică mai bine cu proprii utilizatori.  

Prezentăm câteva aspecte legate de utilizabilitatea interfeţelor cu utilizatorii. Ele sunt 
atribuite lui Jacob Nielseng, unul dintre „gurii” utilizabilităţii. 

Uşurinţa de învăţare reprezintă un prim aspect important al interfeţelor cu utilizatorii. 
Conform acestei proprietăţi utilizatorii trebuie să poată învăţa uşor cum ajung să 
folosească o anumită interfaţă. În particular, dacă este intuitivă, atunci pot folosi interfaţa 
utilizator direct, fără a mai trebui să trec prin procesul de învăţare în prealabil. Adevărul e 
că nimănui nu îi place să citească manuale, dacă o interfaţă ar putea fi folosită direct, fără 
a necesita efortul de a citi un manual este cu atât mai apreciată. Manualele sunt în general 
folosite ca ultimă alternativă. Proiectanţii de interfeţe utilizator trebuie să avem în vedere 
acest aspect. 

Eficienţa folosirii. Atunci când dorim să invocăm o anumită funcţie ea ar trebui să fie 
cât mai la îndemână. Accesul unei funcţionalităţi nu trebuie să fie mai complicat decât 
unu-două click-uri de mouse distanţă. Nu sunt niciodată apreciate interfeţele ce solicită 5 
click-uri şi două apăsări de taste numai pentru a accesa o anumită funcţie a sistemului. În 
particular, dacă e vorba de o funcţie folosită des ea ar trebui scoasă în evidenţă şi pusă în 
permanenţă la dispoziţia utilizatorului (de exemplu printr-un shortcut). 

Memorabilitatea înseamnă cât de uşor îi este utilizatorului să reţină cum funcţionează 
interfaţa utilizator. Proprietatea aceasta este legată şi de uşurinţa de învăţare. De exemplu, 
dacă vreau să fac un anumit lucru cât de uşor îmi este să reţin unde găsesc accesul către 
respectiva funcţie solicitată. 
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Frica de erori non-catastrofice. Pe cât posibil trebuie să evităm erorile cu totul. O 
bună interfaţă utilizator trebuie să fie robustă, adică nu trebuie să permită efectuarea de 
operaţiuni ce ar putea produce erori. Într-o astfel de interfaţă nu avem nici o posibilitate 
de a crea erori. Dar dacă nu putem lua în calcul toate posibilele erori, deci încă mai pot 
apărea erori posibile, ele nu trebuie niciodată să fie catastrofale, să poată duce la 
închiderea întregii aplicaţii sau chiar a întregului sistem de calcul. 

Satisfacţia subiectivă. Atunci când dezvoltăm o aplicaţie pentru utilizatori dorim ca 
aceştia să ajungă să fie satisfăcuţi de aplicaţia noastră. O modalitate de verificare a 
satisfacţiei utilizatorilor este să obţinem feedback cât mai devreme şi să corectăm rapid 
posibilele probleme semnalate de utilizatori. Un astfel de lucru îl putem realiza plecând 
de la un model al interfeţelor utilizator pe care să îl prezentăm clienţilor sau utilizatorilor 
potenţiali astfel încât să obţinem de la aceştia un feedback. Este o metodă simplă pentru 
că adesea metoda presupune pur şi simplu desenarea interfeţelor ecran. O alternativă 
poate consta în realizarea unui prototip al interfeţelor utilizator, de obicei fără a 
implementa nici o funcţionalitate reală a aplicaţiei. 

Sunt trei paşi simpli necesari pentru crearea unei diagrame ecran de bună calitate. 
Începem prin a crea ecranele aplicaţiei. Ecranele sunt screenshot-uri ale interfeţelor, aşa 
cum ne imaginăm noi că ar arăta ele în realitate atunci când sistemul ar fi implementat. În 
acest moment sistemul însă nu există, diagramele ecran sunt produse ale imaginaţiei 
noastre. De exemplu, în figura următoare avem o interfaţă utilizator a sistemului de email 
al universităţii, compusă dintr-un ecran pentru logarea utilizatorului şi două alte posibile 
ecrane. Trebuie reţinut că în acest moment aspectul estetic nu este deloc important. În 
acest punct ne interesează numai funcţionalitatea oferită de interfaţa utilizator. De 
exemplu, e important aici că avem trei câmpuri pentru introducerea numelui de utilizator, 
parolei şi selectarea limbii. Dar nu contează deloc că folosim albastru pentru fundal. 
Aspectul estetic poate fi modificat ulterior în funcţie de preferinţe. Momentan suntem 
interesaţi doar de furnizarea funcţionalităţii corecte. De exemplu, suntem interesaţi de 
ceea ce se întâmplă atunci când introducem parola greşită. Un alt lucru important în acest 
pas este reprezentat de folosirea unor date reale. Dacă totul este gol nu avem nici o 
senzaţie privind corectitudinea interfeţelor, utilizatorul nu are nici o informaţie despre 
cum va arăta sau funcţiona sistemul în cazul real. 

 

 
Fig. 16. Diagrame Ecran. 
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După ce avem reprezentările ecranelor ne preocupăm de modul în care acestea sunt 
conectate într-o secvenţă. Acest lucru îl realizăm desenând linii de la controale ce, atunci 
când sunt activate, cauzează modificarea ecranului curent în noul ecran către care ducem 
linia. De exemplu, în figura de mai sus, atunci când încercăm logarea dar introducem un 
câmp greşit ajungem înapoi tot la fereastra de autentificare. Dacă există mai multe 
posibile rezultate ale acţiunilor, ca în exemplul anterior, folosim o distincţie de cazuri, un 
dreptunghi negru de exemplu.  

În următorul pas pornim de la diagramele ecran, care sunt corecte pentru că, în cazul 
ideal, le-am discutat cu clienţii noştri, şi avansăm la realizarea unui prototip de interfaţă 
utilizator, cunoscut şi sub denumirea de „Click Dummy”. Prototipul acesta reprezintă o 
implementare funcţională a programului, dar strict doar la nivelul interfeţelor utilizator. 
În acest prototip putem acţiona diverse controale şi modifica diverse lucruri, dar el nu are 
nici o funcţionalitate reală implementată. Toate datele, precum adrese şi legături şi nume, 
sunt hardcodate în interiorul interfeţelor utilizator. Prototipul facilitează contactul cu 
clientul astfel încât acesta poate să-şi formeze o părere mult mai bună despre sistemul 
final. Prototipul permite utilizatorului să-şi facă o impresie clară privind navigarea în 
cadrul sistemului, deşi datele cu care acesta lucrează sunt false. 

 

 


