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ABSTRACT. The software development presents lately an intense dynamics with influences in all the technical and 
non-technical areas, such that the software design process should be considered through its entire complexity. The 
present paper proposes two concepts to be considered and applied in the software design: the virtual worlds, and 
the reality levels of transdisciplinarity. Thus, were determined corresponding transdisciplinary design rules, and an 
extended definition for the quality of the software systems. The results may be applied in the innovatively research, 
development and design of the software systems, and also in the project management for software. 
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REZUMAT. Dezvoltarea actuală a software-ului prezintă o dinamică intensă care influenţează toate domeniile 
tehnice şi netehnice, astfel încât procesul de proiectare software trebuie considerat prin întreaga sa 
complexitate. Prezenta lucrare propune considerarea şi aplicarea în proiectarea software a două concepte: 
lumile virtuale şi nivelurile de realitate. Astfel, au fost determinate reguli transdisciplinare corespunzătoare de 
proiectare, precum şi extinderea definiţiei calităţii sistemelor software. Rezultatele pot fi aplicate în cercetarea, 
dezvoltarea şi proiectarea inovativă a sistemelor software, precum şi în managementul proiectelor software. 

Cuvinte cheie: proiectare software, calitate software, lumi virtuale, niveluri de realitate, transdisciplinaritate. 

1. INTRODUCERE 

Domeniul software se evidenţiază ca un suport 
extins al dezvoltării şi desfăşurării tuturor activităţilor 
specifice societăţii moderne, precum şi un element 
integrat în realizarea de sisteme şi produse complexe, 
cum ar fi: roboţi, vehicule terestre şi aeriene autonome, 
navete spaţiale, sisteme de transport etc. 

Din această perspectivă rezultă că proiectarea 
sistemelor software este un proces critic în dezvoltarea 
tehnică şi tehnologică actuală, ea presupunând, în 
principal: 

− identificarea necesităţilor şi cerinţelor explicite 
şi implicite; 

− traducerea necesităţilor şi cerinţelor în caracte-
ristici şi specificaţii ale sistemului software; 

− ordonarea după priorităţi a caracteristicilor şi 
specificaţiilor în realizarea sistemului software, 
pentru obţinerea satisfacţiei maxime a clientului şi 
utilizatorului. 

În acest cadru, identificarea necesităţilor şi 
cerinţelor are ca obiectiv dezvoltarea unui model de 
bază al sistemului software, numit modelul cerinţelor 
explicite şi implicite ale utilizatorului model care 
trebuie să-şi menţină valabilitatea pe toată durata de 
timp corespunzătoare ciclului de viaţă, în condiţiile 
economice corespunzătoare. 

Pentru contextul de mai sus, se va defini con-
figuraţia sistemului software determinată de: 

− arhitectura sistemului ce conţine tipurile de 
blocuri funcţionale şi relaţionarea acestora; 

− nivelul de decizie care poate fi bazat pe 
algoritmi, tehnici de inteligenţă artificială, tehnici de 
inteligenţă computaţională; 

− contextul de implementare privind: modalitatea 
de programare aleasă (procedurală, orientată pe 
obiecte, funcţională etc.), limbajul de dezvoltare, 
interfaţarea cu mediul de lucru şi cu factorul uman. 

2. SISTEME SOFTWARE ŞI LUMI 
VIRTUALE ÎN CERCETAREA  
ŞI PROIECTAREA SOFTWARE 

Odată determinate utilitatea şi ceriţele prin 
identificarea aşa numitei voci a clientului şi după 
studierea produselor software similare şi/sau con-
curente se constată caă un sistem software prezintă 
următoarele straturi: 

● Sistemul software fundamental sau de bază 
care realizează funcţia nucleu pentru care este creat 
şi oferit şi la al cărui nivel se implementează metoda 
de rezolvare a acestei funcţii. Din perspectiva dez-
voltatorului acest strat se referă la identificarea 
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necesităţilor şi cerinţelor minimale şi fundamentale 
pe care sistemul trebuie să le îndeplinească, având în 
vedere că ele fac parte din categoria celor implicite, 
nefiind exprimate expres de către client, precum şi 
la proiectarea de bază a funcţiei fundamentale / 
principale a sistemului şi alegerea arhitecturii co-
respunzătoare. 

● Sistemul software efectiv care realizează nivelul 
de performanţă corespunzător funcţiei fundamentale, 
de exemplu, prin optimizarea resurselor consumate, 
a timpilor de calcul, prin interfaţarea cu utilizatorul 
sau cu alte sisteme etc. Acest strat reflectă com-
petitivitatea proiectării interne a dezvoltatorului. 

● Sistemul software îmbunătăţit care este obţinut 
prin ataşarea de avantaje şi servicii suplimentare ce 
se constituie ca un suport al utilizării sistemului. În 
această categorie se pot include anumite interacţiuni 
cu utilizatorul, posibilităţile de personalizare a inter-

feţelor, asistenţa tehnică şi instruirea utilizatorului 
etc. Trebuie remarcat că sistemul software îmbună-
tăţit este învelişul cu cea mai rapidă dinamică, astfel 
încât serviciile şi avantajele suplimentare de la un 
moment dat devin ulterior cerinţe aşteptate de către 
client. 

În acest cadru se consideră conceptul lumii virtuale 
ca ansamblul conceptelor şi modelelor referitoare la 
o parte de realitate prin care se realizează, la nivelul 
unei inteligenţe naturale sau artificiale, o imagine 
asupra părţii de realitate, imagine care poate fi 
comunicată sau modificată prin interacţiune cu alte 
sisteme [1]. 

Aplicând acest concept domeniului cercetării şi 
proiectării software, se identifică aspectele specifice 
conform tabelului 1. 

Instanţiind tabelul 1 pentru diferite părţi de realitate 
se obţin tipurile de lumi virtuale din tabelul 2. 
 

Tabelul 1 

Determinarea lumii virtuale în care se realizează cercetarea şi proiectarea în domeniul software. 

Componentele realizării unei lumi virtuale Realizarea lumii virtuale specifice domeniului software 
a. Partiţia lumii reale Domeniile uman, tehnic, social, economic etc. cu modelele şi conceptele 

asociate 

b. Ansamblul de elemente ce formează un sistem 
prin aplicarea conceptelor şi modelelor 

Inteligenţa naturală şi sistemele software şi hardware suport existente la 
momentul de timp considerat. 

c. Tehnica inteligentă capabilă să realizeze 
imaginea sistemului, să comunice şi să 
interacţioneze asupra acestei imagini 

Factorul uman creator şi utilizator de sisteme software şi eventualele 
sisteme de inteligenţă artificială (de exemplu, agenţii inteligenţi). 

d. Imaginea creată Imaginea domeniului considerat care devine o lume virtuală cu legi 
conforme cu imaginea şi nu în mod necesar cu modelele iniţiale de la 
punctul a. 

 
Tabelul 2 

Tipuri de lumi virtuale 

1. Lumea virtuală specifică dezvoltărilor în Internet 

1a. Domeniul considerat este cel social cu considerarea modelelor şi conceptelor asociate globale sau coespunzătoare 
subdomeniilor avute în vedere, cum ar fi: 
– comunicare interpersonală; 
– discuţii pe grupuri formate pe anumite criterii de apartenenţă şi de interese; 
– relaţii de afaceri client – furnizor, sau de tip conlucrare; 
– relaţii financiar – economice; 
–relaţii educaţionale etc. 

1b. Inteligenţa naturală umană şi sistemele software şi hardware de prelucrare şi de transmitere a informaţiilor. 

1c. Factorul uman furnizor de informaţii şi utilizator de informaţii şi eventualii agenţi software inteligenţi. 

1d. Imaginea domeniului social şi a subdomeniului considerat ce devine o lume virtuală specifică mediului Internet 

2. Lumea virtuală specifică sistemelor de operare 

2a. Domeniul tehnic al maşinilor de procesare şi de calcul cu modelele şi conceptele asociate corespunzătoare proceselor 
fizice de implementare: 
– maşini electronice de calcul; 
– maşini de calcul bazate pe alte principii fizice de procesare. 

2b. Inteligenţa umană, sistemele hardware existente şi eventualele sisteme software specifice. 

2c. Factorul uman creator al hardware-ului şi software-ului, factorul uman utilizator şi eventualele sisteme de inteligenţă 
artificială de analiză, reprezentare şi modelare. 

2d. Imaginea domeniului hardware ca proces abstract, care devine o lume virtuală. 
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Tabelul 2 (continuare) 

3. Lumea virtuală specifică sistemelor software suport de tip CAD, CAM, CAE 

3a. Domeniul de lucru modelat prin procese fizice, chimice, tehnologice, organizaţionale etc. 

3b. Inteligenţa umană şi sistemele software existente la momentul respectiv de timp ca medii specifice de implementare a 
conceptelor, modelelor, metodelor şi relaţiilor dintre acestea. 

3c. Factorul uman creator, factorul uman expert de domeniu şi factorul uman utilizator, precum şi eventualele sisteme 
software specifice inteligenţei artificiale. 

3d. Imaginea domeniilor de proiectare, producţie, organizaţional, care devine o lume virtuală ce poate, ca în anumite cazuri, să nu 
mai corespundă contextului real de proiectare datorită, în special, incompatibilităţii modelelor ce stau la baza lumii virtuale cu 
situaţia reală a mediului intern şi extern de proiectare a produsului, de fabricaţie şi chiar a mediului organizaţional. 

 

3. NIVELURILE DE REALITATE  
ALE PROIECTĂRII ŞI CERCETĂRII 
SOFTWARE 

Transformarea cerinţelor şi necesităţilor în spe-
cificaţii pentru proiectarea software este un proces 
destul de dificil, având în vedere perspectivele 
diferite ale dezvoltatorului şi clientului în a privi 
problemele şi rezolvările acestora. 

În acest context specificaţiile pot fi considerate ca 
având rolul de elemente de terţ inclus prin care, 
cerinţe contrare şi aparţinând unor niveluri de realitate 
diferite sunt realizate prin îndeplinirea unei anumite 
specificaţii. Pentru a realiza acest aspect al trans-
formării (cerinte ↔ specificaţii) se impune adoptarea 
contextului transdisciplinar în abordarea dezvoltării 
sistemului software. În acest sens se adoptă conceptul 
de nivel de realitate [2] ca ansamblul de sisteme care 
sunt guvernate de o anumită mulţime de legi generale. 

Având în vedere dezvoltarea pe subdomenii stricte 
(specializări) a domeniilor ştiinţifice şi tehnice, aceste 
legi au suferit o clasificare şi o delimitare suplimentară, 
astfel încât s-a produs o scindare a nivelurilor de 
realitate în subniveluri de realitate sau subniveluri de 

clasificare, care reprezintă proiecţii ale unui nivel de 
realitate din perspectiva unui anumit tip de fenomene. 

În acest context, abordarea transdisicilinară va 
urmări să integreze într-o manieră sinergetică toate 
reprezentările (disciplinele omogene şi modelele 
aferente) precum şi relaţiile dintre acestea. 

Pentru mediul complex actual se pot identifica 
următoarele niveluri de realitate: uman, natural şi 
artificial (corespunzător sistemelor tehnice realizate 
de către factorul uman). Aplicând acestor niveluri op-
eratorul de proiecţie reprezentat de problema generală 
a proiectării, se identifică următoarele subniveluri de 
realitate: dezvoltator, utilizator – client, societate, 
mediul natural, mediul tehnic suport de realizare a 
sistemului. Reconsiderând această proiecţie la nivelul 
domeniului software se obţin nivelurile de realitate 
corespunzătoare proiectării software ca fiind (fig. 1): 
nivelul de realitate client – utilizator, nivelul de re-
alitate social, nivelul de realitate al mediului natural, 
nivelul de realitate al realizării sistemului software. 

Dacă se asociază celor patru niveluri de realitate 
elementele descriptive generale, atunci se obţine 
descrierea transdisciplinară a sistemului software ca în 
tabelul 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Nivelurile de realitate ale proiectării sistemelor software. 
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Tabelul 3 

Elementele descriptive ale nivelurilor de realitate ale proiectării software 

Nivelul de realitate al 
clientului - utilizatorului 

− necesităţi şi cerinţe; 
− caracteristici psiho-biologice; 
− imagine şi statut social; 
− siguranţă şi securitate;

− posibilităţi economico-financiare; 
− cultură tehnică; 
− educaţie; 
− mediu de apartenenţă etc. 

Nivelul de realitate social − necesităţi şi cerinţe sociale; 
− reguli comportamentale; 
− legislaţie; 
− educaţie socială;

− caracteristici culturale; 
− protecţie socială; 
− protecţia indivizilor; 
− sănătate socială etc. 

Nivelul de realitate al 
mediului natural 

− fenomene şi procese critice pentru existenţa umană; 
− resurse; 
− evoluţie etc.

Nivelul de realitate al 
realizării sistemului 
software 

− costuri mici; 
− maximizarea profitului; 
− imaginea întreprinderii pe piaţă;

− depăşirea concurenţei; 
− comptetitivitate; 
− asigurarea evoluţiei întreprinderii etc. 

 

4. IDENTIFICAREA CONTEXTULUI 
SPECIFIC DE PROIECTARE 
SOFTWARE 

Pentru aspectele determinate din perspectiva 
lumilor virtuale şi a nivelurilor de realitate specifice 
domeniului software se identifică următoarele reguli 
pentru dezvoltarea şi proiectarea sistemelor software: 

− cerinţele şi necesităţile se determină pentru 
nivelurile de realitate client – utilizator, social şi al 
mediului natural; 

− cerinţele şi necesităţile privitoare la mediul 
natural sunt indirecte, ele vizând efecte propagate 
ale utilizării sistemului software care va fi dezvoltat; 

− cerinţele privitoare la nivelurile de realitate social 
şi al mediului natural şi, în special, cele referitoare la 
sănătatea factorului uman se consideră ca fiind de 
importanţă ridicată; 

− dacă cerinţele corespunzătoare nivelului de 
realitate al clientului – utilizatorului sunt contradictorii 
cu cele determinate la nivelurile de realitate social şi 
al mediului natural, atunci se caută specificaţii la 
nivelul de realitate al realizării sistemului software 
care să îndeplinească cel puţin satisfăcător toate 
cerinţele, inclusiv cele corespunzătoare dezvoltatorului, 
recomandându-se ca problema să fie analizată şi 
soluţionată pe termen lung şi cu considerarea as-
pectelor de siguranţă şi securitate. 

Aplicând regulile propuse mai sus, rezultă că 
specificaţiile software trebuie să reprezinte, de fapt, 
elemente de terţ inclus, astfel încât sistemul/produsul 
software rezultat să fie coerent în raport cu cerinţele 
clientului – utilizatorului, sociale şi de mediu şi, în 
acelaşi timp, să satisfacă cerinţele interne ale între-
prinderii corespunzătoare nivelului de realitate al 
realizării sistemului software. 

Se pot întâlni situaţii în care, la un moment dat, 
obţinerea unui sistem software coerent în raport cu 
toate nivelurile de realitate nu este posibilă, în 
principal datorită următoarelor cauze: 

Cerinţele clientrului – utilizatorului contravin 
condiţiilor impuse de celelalte niveluri de realitate. 
Situaţia se poate constitui ca o problemă de cercetare. 

Între subnivelurile de realitate determinate de 
elementele considerate nu se pot realiza treceri. 

În oricare dintre situaţii se impune analiza pro-
blemei, cu considerarea eventual a unor noi cerinţe 
şi caracteristici. 

Astfel, în contextul prezentat, determinarea spe-
cificaţiilor presupune traducerea cerinţelor şi 
necesităţilor corespunzătoare celor patru niveluri de 
realitate în termeni specifici dezvoltării software. 
Fiecărui nivel de realitate îi va corespunde, de 
asemenea, conform legităţilor specifice o lume 
virtuală în care va fi imaginat şi reprezentat sistemul 
software. Astfel, specificaţiile vor trebui să utilizeze 
metrici corespunzătoare tuturor lumilor virtuale şi 
nivelurilor de realitate, care vor trebui realizate şi 
evaluate. Ca rezultat, se determină variabilele de 
proiectare şi se defineşte lumea virtuală a sistemului 
software realizat. De asemenea, conceptul de calitate 
al sistememlor software este completat prin 
adoptarea definiţiei următoare: 

Definiţia 1. Calitatea unui sistem/produs software 
reprezintă proprietatea acestuia de satisface necesităţile 
şi ceriţele explicite şi implicite ale clienţilor – utili-
zatorilor, la nivelul şi la momentul de timp cerute de 
către aceştia şi la un preţ exclusiv economic pe care 
aceştia sunt dispuşi să-l plătească, fără a determina 
mutaţii negative la nivelul domeniului social şi al 
factorului uman utilizator sau nu şi fără ca lumea 
virtuală corespunzătoare să aibă ca efect o izolare a 
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factorului uman faţă de lumea reală, toate acestea în 
condiţiile menţinerii şi, eventual, dezvoltării ca-
pabilităţilor creative şi intelectuale independente ale 
inteligenţei umane. 

5. CONCLUZII 

Proiectarea sistemelor software este un proces 
complex care trebuie să soluţioneze o serie de 
probleme alături de cele privind realizarea necesităţilor 
şi cerinţelor clienţilor – utilizatorilor. 

Din această perspectivă, prezenta lucrare eviden-
ţiază două concepte aplicabile proiectării software: 
lumea virtuală ca formă de reprezentare a unei părţi de 
realitate şi nivelurile de realitate integrate procesului de 
proiectare. Între cele două aspecte se stabileşte o relaţie 
puternică prin care fiecărui nivel de realitate i se poate 
ataşa o lume virtuală aferentă unei părţi de realitate. De 
asemenea, fiecare sistem software, ca soluţie, con-
struieşte la nivelul utilizatorului o lume virtuală. 

În acest context au rezultat o serie de reguli de 
proiectare care consideră cele două concepte şi 
aspectele lor specifice, precum şi extensia accepţiunii 
conceptului de calitate al sistmelor software. 

Rezultatele obţinute au o largă aplicabilitate în 
dezvoltarea şi proiectarea inovativă a sistemelor 
software într-un cadru integrator al problematicii 
specifice. 
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