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Integration of software packages into a new context while maintaining high
quality
Florentin ŞCHIOPU
Fast pace of everyday life and the acute need of new in software applications have
lead to reusing functional modules while designing information systems. Specifications have a
big impact in reusing modules as they have to present the demands, descriptions and functionality in a natural-like language and in a complete, precise and verifiable manner.
Keywords: software, reuse, integration, quality.
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Refolosirea aplicaţiilor software aflate
în uz curent.
Refolosirea aplicaţiilor aflate în uz curent şi
integrarea acestora într-un nou context a fost
benefică întotdeauna. Problema aceasta apare
cu o mai mare intensitate în prezent datorită
modificărilor din ce în ce mai dese aduse
produselor program.
Software-ul comercial (şi nu numai acesta)
trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe
printre care acelea de utilitate, siguranţă, uşurinţă în exploatare şi noutate. Aceste cerinţe
impun ca pe lângă o interfaţă prietenoasă,
explicită şi concisă, modulele care intra în
componenţa programelor să fie sigure în exploatare şi să producă rezultate corecte. Dacă
aceste module integrate în noul software operaţional au fost testate anterior în condiţii
normale de exploatare şi s-au comportat foarte bine încrederea în ele va fi şi mai mare.
Nu toate aplicaţiile pot fi integrate. Sunt preferate acelea care au fost proiectate special
pentru reutilizare. Ideea este de a integra
programe/module vechi într-o aplicaţie nouă
şi nu de a construi pe structura veche un produs nou.
Acele programe care sunt uzate moral nici nu
pot face obiectul unui studiu referitor la integrare. Acestea au fost proiectate să opereze
într-un mediu mult diferit de cel prezent, iar
unele operaţii nu mai au nici o semnificaţie
Într-un context economic instabil sau în tranziţie, unde coerenţa legislativă lasă mult de
dorit, unele aplicaţii, în special cele de gestiune sau contabilitate, nu pot ţine pasul cu cerinţele mereu noi.
Dacă nu sunt diferenţe mari, unele aplicaţii
pot fi modificate în aşa fel încât acestea să

corespundă cerinţelor rezultatelor, urmând ca
ulterior echipa să se ocupe efectiv numai de
aspectul referitor la procesul de integrare.
Activitatea de creare de aplicaţii noi, de la
zero, fără nici o altă bază, pornind numai de
la cerinţele beneficiarului este atât costisitoare cât şi mare consumatoare de resurse de
timp.
Hotărârea pentru includerea aplicaţiei existente în structura celei noi se ia după o atentă
analiză a tuturor consecinţelor. Acest lucru se
stabileşte încă din faza de proiectare, luânduse în calcul costurile rescrierii precum şi posibilităţile de includere în cadrul aplicaţiei.
În cazul programelor care conduc procese
tehnologice, refolosirea unor părţi componente într-o nouă structură este greu de realizat. Proiectarea unor linii de procese tehnologice presupune o atenţie deosebită datorită
numărului mare de parametri de intrare (cantitate, temperatură, viteză, formă, etc.) care,
fiecare în parte, conduce la o mare diversitate
de situaţii ce pot apărea precum şi la o paletă
largă de soluţii sau acţiuni care vor fi executate.
Procesele automate exclud complet intervenţia omului, fiecare parametru având un rol
foarte important în continuarea activităţii.
Dacă modificările operate sunt mici, atunci
se pot folosi elemente din vechea aplicaţie,
sau, mai bine spus, se poate modifica aceasta,
dar şi în acest caz este necesară multă atenţie.
În cazul aplicaţiilor de dimensiuni foarte
mari, cu mulţi parametri de intrare/ieşire e
bine ca aplicaţiile să fie proiectate pe segmente, de preferat de mici dimensiuni, care
să se ocupe de o singură operaţie, segmente
ce pot fi refolosite în cazul unor modificări
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ulterioare.
Dacă elementele ce se doresc a fi reutilizate
nu au fost create de la început în acest sens, e
bine ca proiectarea în cazul aplicaţiilor de
procese să se facă de la început.
2. Ciclul de realizare a produselor program. Ciclul de viaţă.
Ciclul de realizare a produselor program include toate etapele, începând cu luarea deciziei de realizare şi se termină cu darea sa în
folosinţă. Este o derivată din ciclul de viaţă şi
acoperă intervalul între luarea deciziei de
realizare şi punerea sa în funcţiune pentru întreaga comunitate de utilizatori finali căreia îi
este destinat.
Există mai multe metode de etapizare a ciclului de viaţă în funcţie de autori. În principal,
ciclul de viaţă cuprinde următoarele etape:
• Specificare cerinţe
• Analiză cerinţe
• Proiectare de detaliu
• Implementare
• Testare
• Instalare
• Întreţinere
Produsele program se creează ca răspuns dat

la un set de nevoi la un moment dat şi odată
cu evoluţia acestui set de nevoi produsul software se maturizează, atât în perioada de
dezvoltare cât şi în perioadele de operare.
În stadiul de concept, viitorul produs poate fi
vag perceput. După realizarea proiectului
preliminar produsul începe să capete contur,
iar după realizarea proiectului de detaliu,
acesta este complet conturat.
Etapele prezentate anterior reprezintă un model ideal. În realitate, produsul software nu
trece fără opriri şi revizuiri de la o etapă la
alta (datorită unor evenimente de natură variată – modificarea cerinţelor, descoperirea
unor erori de proiectare, etc.). Ca urmare, activitatea de mentenanţă se aplică la toate nivelele de dezvoltare ale modelului.
Modificările modelului surprinse în figura 1
vizează introducerea unor bucle de feedback
în două zone: de la proiectarea programelor
la specificarea cerinţelor şi de la testare la
proiectarea programelor. Problema care apare
în această situaţie este aceea că metodologia
nu prevede ce în nici un sens ce informaţii
vor trebui să circule pe buclele de feedback
de la o etapă la alta.
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programelor
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Testare
Produs software
operaţional

Fig.1. Introducerea buclelor de feedback în modelul secvenţial
În practică, după fiecare etapă urmează o buclă de feedback, prin care se urmăreşte ca în
stadiul următor să fie admisă varianta cea
mai bună.
Totuşi, ca regulă de bază trebuie reţinut că
„Fie faci totul bine de prima dată, fie refaci
totul de la început”.

3. Managementul calităţii specificaţiilor
pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice.
În procesul de refolosire software specificaţiile au un rol important, sunt exprimate întrun limbaj cât mai natural iar cerinţele definirii acestora au o strategie bine pusă la punct.
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Specificaţiile sunt acele documente care prezintă într-o manieră completă, precisă şi verificabilă, cerinţele, descrierile, modul de lucru
sau alte caracteristici ale aplicaţiilor informatice şi adesea procedurile pentru determina-

rea gradului de realizare a prevederilor iniţiale.
În realizarea aplicaţiilor informatice sunt utilizate mai multe tipuri de specificaţii, figura
2.
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Fig.2. Tipuri de specificaţii
Specificaţiile de avertizare a schimbărilor –
specification change notice (SCN) - sunt documente utilizate în managementul configurării aplicaţiilor informatice care propun,
transmit şi înregistrează schimbările din sistem.
Specificaţiile de limbaj – specification
language – sunt documente care utilizează un
limbaj, cel mai adesea o combinaţie între
limbajul natural şi cel formal, folosite pentru
a elimina ambiguităţile şi a exprima cerinţele,
descrierile, modul de lucru sau alte caracteristici ale aplicaţiilor informatice.
Cerinţele specificaţiilor de limbaj –
requirements specification lanquage – sunt
utilizate pentru dezvoltarea, analizarea şi verificarea protocoalelor, cerinţelor hardware şi
software.
Specificaţiile formale – formal specification sunt acele specificaţii concepute şi scrise în
concordanţă cu standardele în vigoare.
Specificaţiile de produs – product
specification – sunt documente care descriu
modul de implementare a aplicaţiei informatice. Din punct de vedere software aceste
specificaţii se referă la prezentarea versiunii
aplicaţiei. Ele descriu caracteristicile proiectului sau a produsului existent pentru a arăta
utilizatorilor sau potenţialilor clienţi avantajele acestuia.
Specificaţiile cerinţelor – requirements
specification – sunt documente care specifică
cerinţele aplicaţiei informatice sau a componentelor acesteia. În această categorie sunt

incluse cerinţele funcţionale, de performanţă,
de interfaţă, de descriere şi standardele de
dezvoltare.
Specificaţiile ramificate – specification tree –
sunt diagrame care cuprind toate specificaţiile utilizate pentru o anumită aplicaţie informatică, arătând şi legăturile dintre diverse
aplicaţii.
Specificaţiile descrierii – specification
description - sunt documente care descriu
structura aplicaţiei informatice sau a componentelor ei. Acestea prezintă aplicaţia informatică sau componentele sale, controlul logic, structura datelor, formatele de intrare/ieşire, descrierea interfeţei şi algoritmii de
lucru.
Specificaţiile funcţionale – functional
specification – sunt documente care definesc
foarte clar scopul aplicaţiei informatice.
Aceasta depinde de metodologia utilizată în
programare şi poate să furnizeze detalii privind modul în care programul este împărţit în
module precum şi felul în care modulele interacţionează între ele. Specificaţiile funcţionale descriu aplicaţiile informatice, din perspectiva utilizatorului, de genul interfeţei
aplicaţie informatică - utilizator precum şi
modul de exploatare al acestora.
Specificaţiile sunt necesare în toate etapele
de dezvoltare a aplicaţiilor informatice, începând cu faza de concepţie, urmând fazele de
elaborare a cerinţelor, de descriere, de construcţie, de testare, de implementare, de operare şi întreţinere, uneori chiar şi în faza de
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retragere.
În elaborarea specificaţiilor trebuiesc prevenite împrejurările în care au loc testele redundante, precum şi evitarea unor proceduri
şi funcţii foarte laborioase.
Trebuie dovedit beneficiarului utilitatea, performanţele aplicaţiei informatice şi nu în ultimul rând să oferim garanţia calităţii acesteia.
3. Managementul calităţii datelor în aplicaţiile informatice.
Unul dintre cei mai importanţi indicatori pentru evaluarea competitivităţii unei aplicaţii
software este calitatea. Calitatea oricăror
aplicaţiilor software va creşte doar printr-o
atentă concentrare a conducerii asupra aspectelor acestora.
Prin managementul calităţii se înţelege, în
primul rând, luarea deciziilor pe baza unei
cunoaşteri clare şi foarte corecte a realităţii,
aceasta implicând folosirea cunoştinţelor, informaţiilor şi datelor. Este necesar să se asigure calitatea datelor pe parcursul întregului
ciclu de viaţă a aplicaţiilor software.
Prin managementul total al calităţii datelor
se înţelege un proces continuu de îmbunătăţire al tuturor proceselor de dezvoltare a aplicaţiilor informatice, având ca prioritate pe
termen lung prevenirea noncalităţii datelor.
Prin dată se înţelege un singur element component al informaţiei. Mulţimea datelor formează elementele informaţiei.
Prin date noncalitative înţelegem următoarele tipuri de date:
• date redundante – date ce pot conduce la
costuri ridicate de producţie;
• date incomplete ori neactualizate – date ce
pot conduce la alterarea imaginii firmei;
• date slab definite – date ce pot conduce la
folosirea eronată a informaţiei.
Dimensiunea calităţii datelor reprezintă un
set de atribute de calitate ale datelor, la care
cei mai mulţi beneficiari ai aplicaţiilor software reacţionează într-un mod destul de
consistent. Astfel:
• datele trebuie să fie accesibile beneficiarilor – beneficiarul să ştie cum să regăsească
datele;
• beneficiarul trebuie să poată interpreta da-
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tele – datele să fie prezentate într-o codificare
cunoscută utilizatorului;
• datele trebuie să fie relevante pentru beneficiar – datele să fie relevante şi oportune
pentru folosirea de către utilizatorul de date
în procesul de luare a deciziilor;
• beneficiarul aplicaţiilor software trebuie să
aprecieze datele ca fiind corecte – datele să
fie corecte, obiective şi să provină dintr-o
sursă cu reputaţie.
Cele mai frecvent menţionate dimensiuni ale
calităţii sunt:
• credibilitate – gradul în care datele sunt acceptate sau privite ca adevărate, reale şi credibile;
• relevanţă – gradul în care datele sunt aplicabile şi folositoare pentru activitatea de realizat;
• acurateţe/exactitate – gradul în care datele
sunt corecte, de încredere şi certificate ca fiind fără erori;
• interpretabilitate – gradul în care datele
sunt prezentate într-un limbaj adecvat, definirile sunt clare;
• uşurinţa înţelegerii – gradul în care datele
sunt clare, fără ambiguităţi şi uşor de înţeles;
• accesibilitate – gradul în care datele sunt
disponibile sau uşor de regăsit;
• obiectivitate – gradul în care datele sunt
neprejudiciate şi imparţiale;
• oportunitate – gradul în care vechimea datelor este adecvată pentru activitatea de realizat;
• completitudine – gradul în care datele acoperă calitativ şi cantitativ domeniul activităţii
de realizat;
• reputaţie – gradul în care datele sunt apreciate din punct de vedere al sursei sau conţinutului lor;
• consistenţa reprezentării – gradul în care
datele sunt mereu prezentate în acelaşi format şi sunt compatibile cu formatele precedente;
• uşurinţa operării – gradul în care datele
sunt uşor de manevrat şi manipulat;
• concizie – gradul în care datele sunt reprezentate compact şi nu în cantităţi foarte mari;
• securitatea accesului – gradul în care accesul la date poate fi restricţionat şi astfel pro-
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tejat;
• cantitatea suficientă de date – gradul în care cantitatea sau volumul de date este adecvat;
• flexibilitatea – gradul în care datele sunt
expandabile, adaptabile şi răspund cu uşurinţă şi altor cerinţe.
Datele reprezintă de cele mai multe ori cele
mai importante resurse ale unei organizaţii.
Calitatea ridicată a datelor nu doar reduce
costurile, dar creşte şi disponibilitatea şi bunăvoinţa beneficiarului de a plăti pentru bunurile şi serviciile oferite, ceea ce duce la
îmbunătăţirea poziţiei competitive.
Reproiectarea aplicaţiilor software încearcă
să simplifice şi să eficientizeze activitatea
beneficiarilor acestora, pentru a se minimiza
probabilitatea de apariţie a erorilor datelor.
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