
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformă 

contentpentru

Integrarea sistemelor informatice

22
 

 de e-learningși curricul

contentpentruînvățământul superior tehnic

Integrarea sistemelor informatice

22. Avantajele CMMI 

i curriculă e-

tul superior tehnic 

Integrarea sistemelor informatice 



Avantajele folosirii CMMI 
 
Prin folosirea modelului CMMI se beneficiază de asistenţă în stabilirea obiectivelor şi 
prioritătilor, în îmbunătăţirea proceselor şi de suport pentru asigurarea unor procese stabile, 
capabile şi mature. 
 
Setul CMMI constituie un ghid pentru îmbunătăţirea proceselor organizaţionale, de la stabilirea 
punctului de start, la stabilirea activităţilor care să susţină îmbunătăţirea proceselor, prin 
împărţăşirea beneficiului unor experienţe anterioare ale comunităţii, prin adoptarea unui limbaj 
comun şia unei viziuni comune şi printr-o abordare ce permite o imagine globală asupra 
proceselor. 
 
Prin implementarea CMMI se realizează: 
- negocierea termenelor pe baza cerinţelor confirmate 
- reducerea dependenţei de eforturile supradimensionate ale angajaţilor 
- luarea deciziilor pe baza măsurătorilor 
- identificarea şi tratarea riscurilor 
- respectarea proceselorşiîn situaţii de criză 
- performanţă predictibilă 
- identificarea timpurie a defectelor şi îndepărtarea acestora 
- documentarea şi gestionarea cerinţelor 
 
După introducerea CMMI este de aşteptat ca atât  rezultatele cât şi comportamentul angajaţilor 
să se schimbe. Stakeholderii se identifică cu cerinţele şi obiectivele proiectului. Accentul se mută 
de pe acceptarea schimbărilor fără o analiză a impactului, adecvată, pe negocierea schimbărilor 
pebaza impactului cauzat de acestea. Se schimbă şi modalitatea de control. Astfel, conducerea nu 
va mai lua măsuri corective post-factum ci va efectua controale proactive, în timpul derulării 
programului. Controalele vor constitui baza fundamentală pentru planificareşi control. 
Managementul riscului este folosit explicit în disciplinele de ingineriede sistem şi inginerie 

software. Aplicarea modelului CMMI are impact şi asupra comunicaţiei care este considerată 
un proces vital pentru derularea proceselor. Găsirea căilor de comunicaţie cu stakeholderii 

relevanţi, cele mai eficace este o prioritate în CMMI. Elemente cheie sunt focalizarea pe cerinţe 
ca bază pentru planificare şi schimbări şi culegerea timpurie a informaţiilor legate de riscuri şi 
probleme. În felul acesta satisfacţia clienţilor/utilizatorilor creşte şi rezultă mai puţine solicităride 
eliminarea defectelor sau de ajustare în timpul utilizării produsului.  
 

Certificarea conform CMMI  
SCAMPI A  
 
Metoda oficială a SEI de asigurare a unui evaluări comparatice relativă la modelele CMMI este 

SCAMPI (Standard CMMI  Appraisal Method for Process Improvement - metoda de certificare 



standard pentru îmbunătăţiorea proceselor). Certificările SCAMPI sunt folosite pentru a 
identifica punctele tari şi punctele slabe ale proceselor curente, pentru a scoate la iveală riscurile 
de dezvoltare şi de achiziţie şi pentru a determina nivelurile evaluate de maturitate şi capabilitate. 
Cel mai ades se foloseşte ca parte a programului de îmbunătăţire a proceselor sau pentru a evalua 
posibili furnizori. Metoda defineşte procesul de certificare ce constă din activităţi: 
- desfăşurate la faţa locului 
- observaţii preliminare,  
- rezultate şi evaluări,  
- raportare finală  
- activităţi de continuat 
Suita de documente asociată cu versiuni particulare ale CMMI include o specificarea cerinţelor 

numită ARC - Appraisal Requirements for CMMI (Cerinţe de certificare pentru CMMI) care 
specifică 3 niveluri pentru certificare: clasa A, B şi C.  
 
Clasa A este cea mai formală şi este efectuată de către lead auditori (lead appraisers) autorizaţi 
de SEI care folosesc Method Definition Document – MDD (documentul de definire a metodei). 
SCAMPI A este cerută pentru obţinerea unui nivel de evaluare (de la 1-cel mai scăzut la 5- cel 
mai ridicat) pentru evaluare publică sau pentru a răspunde cerinţelor Departamentului Apărării 
ale SUA. ARC poate fi găsit pe pagina oficială a SEI. Clasa A este singura certificare ce se 
finalizează cu evaluarea nivelului. SCAMPI B asigură opţiuni relativ la aria de acoperire a 
modelului, dar caracterizarea practicilor este fixată peo scală. SCAMPI B este efectuat pe 
practicile implementate. Prin folosirrea SACMPI B, fiecare practică care intră în aria certificării 

este caracterizată pe o scală cu trei puncte ce indică riscul satisfacerii obiectivelor CMMI la 
implementarea ariilor de proces în unitatea organizatorică. Modelul nu se rezumă la ariile de 
proces, elpoate include şialte practici înrudite. SCAMPI B se realizează pe practicile 
implementate în generalpentru a determina progresul făcut în îmbunătăţirea proceselor. 
SCAMPI C oferă ogamă largă de opţiuni, incluzând caracterizarea abordărilor planificate pentru 
implementare, în funcţie de o scală definită de utilizator. SCAMPI C poate fi formulat pentru 
orice nivel de detaliere, iar scala poate fi adaptată la obiectivele certificării. SCAMPI C se poate 
aplica pentru analizarea fidelităţii cu cere se respectă modelul/obiectivele de către practicile 
observate saupentru evaluarea ROI pentru organizaţie, în urma implementării practicilor. 
SCAMPI C este cel mai des folosit la începutul proiectelor de îmbunătăţire pentru a ajuta la 
determinarea planului proiectului. Siguranţa, rigoarea şi costul pot scădea de la A la B şi la C, 
dar în acelaşi timp riscul poate creşte.  În tabelul 6 sunt prezentate principalele caracteristici ale 
claselor de certificare. 
 

Tabelul 6 Caracteristicile claselor de certificare 
Caracteristica Clasa 

A 
Clasa 

B 
Clasa 

C 
volumul de indicatori de conformitate ridicat mediu scăzut 
evaluarea nivelului  da nu nu 



resursele necesare ridicat mediu scăzut 
mărimea echipei mare mediu mic 

 
Pentru efectuarea unei certificări sunt necesare câteva activităţi: 
- identificarea unor mostre semnificative ale proiectelor şi ale grupurilor de suport care vor 

deveni subiectul investigaţiei 
- revizia implementării specificului fiecărui model şi a practicilor specifice pentru toate 

proiectele selectate  
- caracterizarea implementării fiecărrei practici specifice 
 
Nivelul de conformitate determinat pentru mostră reflectă măsura în care fiecare practică este 
implementată în cadrul unităţii organizaţionale. Toate metodele SCAMPI necesită probe 
obiective, numite indicatori de conformitate (Practice Implementation Indicators – PII). Există 
trei tipuri de indicatori: 
- artefacte directe = rezultate tangibile ale implementării unei practici specifice sau generice 

(de exemplu produse tipice ale activităţii, documentatie tehnica, cod, planuri) 
- artefacte indirecte = consecinţe ale executării unei practici specifice sau generice, dar care nu 

reprezintă scopul în sine al executării acelei practici (ex minuta unei şedinţe, rezultatul unei 
analize, raport de activitate, măsurători de performanţă) 

- afirmaţii = confirmări sau suport oral sau scris al implementării practicilor (de exempli, 
declaraţii în timpul interviurilor, chestionare completate) 

 
Printre paşii recomandaţi atât de SEI cât şi de către consultanţi se regasesc: 
- efectuarea unei analize în scopul identificării non-conformităţilor (GAP Analysis) 
- supunerea procesului unor evaluari de tip SCAMPI C si B 
- gestionarea întregului efort de îmbunătăţire a procesului de dezvoltare în cadrul unui proiect 

(presupune numirea unui manager de proiect, crearea unei echipe şi atribuirea de roluri şi 
responsabilităţi, crearea unui plan şi monitorizarea execuţiei proiectului, etc...) 

- selectarea unui Lead Appraiser pentru a conduce evaluarea şi eventual pentru elaborarea unei 
propuneri de plan de acţiune. 

 

Caracterizarea implementării practicilor 
 
În evaluarea nivelului de maturitate se analizează fiecare arie de proces din profilul ţintă. Pentru 
fiecare în parte se verifică implementarea cerinţelor pentru practicile specifice şi generice 
definite: dacă o singura practică primeşte o caracterizare negativă, obiectivul căruia îi este 
asociat nu este satisfăcut, aria de proces de asemenea, iar nivelul de maturitate în care se găseşte 
aria de proces  este invalidat. Caracterizările posibile ale implementării practicilor sunt 
prezentate în tabelul 7. 
 

Tabelul 7: Caracterizările implementării practicilor 
Fully Implemented (FI) Există dovezi directe adecvate 

Dovezile directe sunt susţinute de dovezi indirecte şi / sau 



afirmaţii 
Nu s-a găsit nici un punct slab în implementarea practicii 

Largelly Implemented (LI) Există dovezi directe adecvate 
Dovezile directe sunt susţinute de dovezi indirecte şi / sau 
afirmaţii 
Au fost identificate una sau mai multe puncte slabe în 
implementarea practicii 

Partially Implemented (PI) Dovezile directe lipsesc sau sunt inadecvate. 
Există dovezi indirecte sau afirmaţii că anumite aspecte 
alepracticii sunt implementate 

Not Implemented (NI) Dovezile directe lipsesc sau sunt inadecvate. 
Nu există nici un alt fel de dovadă că practica este 
implementată 
Au fost identificate una sau mai multe puncte slabe 

Not Yet (NY) Proiectul nu a intrat încă în faza ce presupune 
implementarea practicii 

 
Pentru ca un obiectiv să fie considerat satisfăcut, toate practicile sale trebuie să fie implementate 
în mare măsură sau complet, iar eventualele puncte slabe identificate trebuie să aibă un impact 
nesemnificativ. În cazul unui obiectiv nesatisfăcut, echipa de certificare trebuie să aprecieze şi să 
descrie semnificaţia impactului care a dus la această evaluare. Există situaţii în care o anumită 
arie de proces un intră în aria stabilită pentru ceriticare, caz în care obiectivele asociate acestuia 
vor fi caracterizate ca inaplicabile sau neevaluate. Evaluarea şi certificarea nivelului de 
maturitate se face doar în cadrul SCAMPI A. O unitate organizaţională va fi declarată pe un 
anumit nivel de maturitate dacă: 
- toate ariile sale de proces de pa acel nivel sau de pe nivelurileinferioare sunt certificate ca 

satisfăcute sau ca inaplicabile 
- pentru niveluri dematuritate mai mari decât 2, obiectivul generic 3 este certificat ca satisfăcut 

pentru toate ariile de proces grupate pe nivelul 2. 
 


