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Rezumat 
Dezvoltarea intensă a domeniului software, cu implicaţii din ce în ce mai diverse şi cu aplicabilităţi mai 

profunde în tehnică, ştiinţă şi tehnologie şi în toate activităţile umane şi sociale, impune considerarea 
sistemelor software ca produse conceptuale intangibile care asigură întreprinderii care le proiectează şi le 
implementează supravieţuirea şi evoluţia continuă. 

Din această perspectivă, prezenta lucrare propune şi dezvoltă cadrul global al proiectării produselor 
software, cu identificarea şi analiza aspectelor specifice. În acest sens sunt definite conceptele de 
competitivitate a produselor software, întreprinderea extinsă în dezvoltarea produselor software şi este 
dezvoltat procesul de proiectare software cu construirea cadrului global de realizare. 
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Abstract 
The dynamic development of the software area with various and strong implications in sciences, 

technologies, and in all the human and social activities, determines the necessity to consider the software 
systems as conceptual, intangible products that represent the support of the evolution for the enterprises 
that design and implement software products. 

From these points of view, in the present paper is developed the global framework for software product 
design considering the constraints of the quality and competitivity. Thus are defined the concepts of 
competitivity for software products, and the extended enterprise. Also, the software design process is 
developed, being identified the corresponding levels, and establishing its global framework. 
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1. INTRODUCERE 

Sensul pozitiv al supravieţuirii şi evoluţiei întreprinderilor realizatoare de produse software  se va reflecta 
prin calitatea produselor sale care reprezintă măsura în care sunt implementate şi realizate funcţiile de tip 
intelectual exprimate prin cerinţe explicite şi implicite ale clienţilor şi/sau utilizatorilor. 

Din această perspectivă devine critic procesul de proiectare software, pentru care se identifică următoarele 
probleme specifice: 
 definirea conceptului de produs software şi determinarea implicaţiilor specifice; 
 stabilirea contextului competitivităţii în domeniul dezvoltării produselor software; 
 analiza procesului de proiectare software cu identificarea cadrului global de realizare. 

Contextul astfel dezvoltat se constituie ca suportul metodologic al managementului tehnic al proiectelor în 
domeniul software, contribuind la creşterea competitivităţii produselor specifice. 

2. DEFINIREA PRODUSULUI SOFTWARE. COMPETITIVITATEA PRODUSELOR 
SOFTWARE 

Considerarea şi sistematizarea problemei proiectării competitive a produselor software ca bază a 
dezvoltării pozitive a întreprinderii din domeniu, impune adoptarea definiţiei produsului softare ca: 

Definiţia 1. Produsul software este orice combinaţie de componente conceptuale exprimate într-un 
limbaj de programare, care împreună realizează o funcţie de tip intelectual cerută sau acceptată de către 
client şi de către utilizator. 

Conform definiţiei de mai sus se pot identifica implicaţiile specifice ale conceptului de produs software: 
a) Produsul software este un sistem omogen, fiind compus din elemente care realizează funcţii de acelaşi tip  

(intelectual, conceptual), iar funcţia globală obţinută este de acelaşi tip cu cea a elementelor sale. 
b) Funcţia globală a unui produs software este enunţată anterior proiectării sale şi reprezintă baza întregului 

proces de dezvoltare. În aceste condiţii, modelul analizei şi sintezei produsului este cel sistemic. 
c) Clientul şi utilizatorul nu sunt, în mod necesar, aceiaşi. În condiţiile în care clientul diferă de utilizator(i), 

devine necesară identificarea şi prelucrarea cerinţelor ambelor categorii, avându-se în vedere că acestea 
au obiective specifice care nu se suprapun în întregime. 



d) Prin acceptarea modelului sistemic sunt evidenţiate aspecte importante, şi anume: 
 modularizarea produselor software ca ansamblu de subsisteme; 
 modularizarea întreprinderilor care pot să se orienteze către realizarea de produse ce se constituie ca 

module / subsisteme ale unor produse software finale, fapt care conduce la conceptul întreprinderii 
extinse (fig.1) cu beneficii deosebite în optimizarea investiţiilor de dezvoltare. 
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Figura 1. Conceptul de întreprindere extinsă determinat de modularizarea conceptuală a produsului software 

PSF – produs software final; SPS – subproduse software; I k  k=1, ..., n – întreprinderi orientate pe  
subproduse software de tip k. 

Dacă se admit, în continuare, aspectele economice ale produselor software se determină problema 
competitivităţii care poate fi privită atât din perspectiva pieţei – ca succesul comercial estimat prin numărul 
de produse vândute–, cât şi din perspectiva dezvoltatorului – în termenii profitului obţinut în condiţiile de piaţă 
date. 

În acest cadru, măsura globală a competitivităţii întreprinderii dezvoltatoare este dată de competitivitatea 
produselor sale software determinată prin aplicarea definiţiei următoare: 

Definiţia 2. Competitivitatea unui produs software reprezintă capacitatea acestuia de a relaţiona (ca un 
centru de perspectivă), în beneficiul întreprinderii dezvoltatoare, între mediul extern (corespunzător clienţilor, 
pieţei, concurenţei etc.) şi mediul intern al întreprinderii (resurse, planificări, politici, organizare). 

Condiţiile de definiţie ale competitivităţii produselor software se realizează prin următorii parametrii: 
a) eficacitate ca măsură a proprietăţii de a realiza funcţia dorită; 
b) efectivitate ca masura capacităţii de a realiza funcţia dorită la nivelul de performanţă corespunzător; 
c) respectarea constrângerilor determinate prin norme, standarde, reguli de desfăşurare a activităţilor etc. 

Astfel, calitatea produselor software reprezintă o expresie a competitivităţii acestora. 
 

3. CADRUL GLOBAL AL PROIECTĂRII PRODUSELOR SOFTWARE 
Competitivitatea produselor software şi expresia sa prin calitate sunt rezultatul desfăşurării procesului de 

proiectare pentru care se adoptă următoarea viziune: 
Proiectarea reprezintă procesul complex şi complet de identificare, specificare şi de dezvoltare funcţională 

şi structurală (implementare constructivă) a unui produs software ca sistem, care satisface necesităţile, 
cerinţele şi constrângerile corespunzătoare modelului predictiv al mediului extern al întreprinderii. 

Astfel rezultă următoarele niveluri ale procesului de proiectare software: 

I.  Nivelul funcţional corespunde identificării funcţiei globale a produsului software ca sistem. De 
asemenea, se detaliază funcţia globală în subfuncţii şi legături între acestea. Această detaliere va permite, 
ulterior, identificarea tipului de componentă structurală  (subprogram, funcţie de program, modul etc.) pe baza 
unei relaţii de echivalenţă de tipul: 

 (tip) componentă    (tip) funcţie. (1) 



Aplicarea relaţiei (1) în sensul de la dreapta la stânga conduce la stabilirea arhitecturii sistemului software, 
elementele arhitecturale fiind descrise în termeni de funcţionalitate, fără a se pune, însă, problema modalităţii 
de implementare. 

Alături de elementele arhitecturale aferente subfuncţiilor se vor considera şi conexiunile dintre ele prin care 
se evidenţiază integrarea sau interfaţările necesare obţinerii funcţiei globale dorite. 

II.  Nivelul de identificare al componentelor şi interconectărilor este etapa de reprezentare şi de 
specificare a funcţiei şi subfuncţiilor prin procese (ansamblu de operaţii şi acţiuni) specifice componentelor şi 
conexiunilor dintre ele. Relaţia de echivalenţă corespunzătoare: 

 (tip) componentă    proces comportamental specific (2) 

completează relaţia (1) în modul următor: 

 (tip) subfuncţie    (tip) componentă   proces comportamental specific. (3) 

III.  Nivelul de implementare reprezintă nivelul structural al realizării efective a componentelor software 
pentru care procesele specifice pot diferi faţă de cele exprimate la etapa II prin limitări impuse de limbaj, 
mediul de lucru (sistem de operare, suportul hardware etc.). Astfel, relaţia de echivalenţă de tipul (2) devine: 

 componentă reală    procese specifice implementării. (4) 

În aceste condiţii, relaţia (1) determinată de implementarea soluţiei componentei va avea forma: 

 

implementare dieferenţe

comparare

abatere
funcţională

procese specifice
implementării

componentă realăsubfuncţie
realizată

(tip) componentă(tip) subfuncţie procese comportamentale

 (5)  

Nivelurile de proiectare mai sus determinate evidenţiază multiplicitatea soluţiilor de sinteză a unui sistem 
software, precum şi introducerea, odată cu alegerea soluţiei de implementare, a unor procese care au ca 
efect abateri de la realizarea funcţiilor componentelor şi, implicit, asupra funcţiei globale a sistemului software. 

Astfel, procesul de proiectare al unui produs software se reprezintă ca sinteza unui sistem pornind de la 
funcţiile dorite ale acestuia, conform schemei din figura 3. În dezvoltarea proiectării ca proces de sinteză a 
unui sistem s-a folosit poarta de inhibare explicitată ca în figura 2. 
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Figura 2. Relaţia intrare – ieşire (cauză – efect) condiţionată la transfer prin poarta de inhibare. 
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Figura 3. Procesul de proiectare al produselor software reprezentat ca sinteza unui sistem 
y, yi, yr – ieşirile sistemului; u – intrările sistemului; r – eroarea comportamentului real faţă de cel dorit; a – eroarea 

admisibilă a comportamentului real faţă de cel dorit; S–1 – simulare de nivel 1 a sistemului;  
S–2 – simulare de nivel 2 a sistemului. 

Viziunea adoptată a proiectării este orientată către obiectivele procesului de proiectare şi evidenţiază 
necesitatea existenţei unei flexibilităţi şi adaptabilităţi a întreprinderii, respectiv a mediului intern al acesteia, 
pentru ca produsele software să răspundă constrângerilor mediului extern. 

În accepţiunea sa orientată pe obiective, procesul de proiectare se constituie ca dezvoltarea unui model 
multidimensional prin: 
a) modelarea socio – uman – economică care creează o reprezentare a contextului necesităţilor şi 

cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor şi utilizatorilor în condiţiile normelor sociale, legislative şi 
economice, toate acestea având în vedere concurenţa şi posibilităţile de colaborare ale întreprinderii; 

b) modelarea funcţională prin care se traduc necesităţile şi cerinţele la nivelul funcţiilor realizate de către 
produsul software ca sistem, respectiv ca ieşiri pe care acesta trebuie să le prezinte şi relaţiile dintre ele; 



c) modelarea arhitecturală care transformă relaţia intrări – ieşiri în tipuri modulare de blocuri funcţionale şi 
interconectările dintre acestea; 

d) modelarea structurală care, având în vedere contextul de implementare, soluţionează detaliat tipurile de 
elemente arhitecturale şi interconectările dintre ele, astfel încât să se transpună arhitectura sistemului 
software într-un cadru 'tehnologic' de implementare dat; 

e) modelarea structural – funaţională prin care se analizează şi se sintetizează în ce măsură produsul 
software îşi păstrează caracteristicile de funcţionare în timp, având în vedere comportarea reală a 
componentelor sale. 

Rezultatul proiectării se constituie, astfel, ca un model multidimensional realizabil structural la nivelul 
'tehnologiei' de implementare existente până la momentul respectiv de timp. În acest mod, proiectul este 
evaluat de măsura în care produsul software realizat îndeplineşte specificaţiile iniţiale care exprimă cerinţele 
şi necesităţile clienţilor şi utilizatorilor. În consecinţă, proiectarea software trebuie să cuprindă totalitatea 
direcţiilor de modelare de mai sus care se constituie ca baza dezvoltării produsului software oferit clientului şi 
utilizatorului. 

4. CONCLUZII 
Sensul pozitiv al supravieţuirii şi evoluţiei întreprinderilor dezvoltatoare de produse software, precum şi al 

domeniului software în ansamblul său este determinat de calitatea produselor sale şi de competitivitatea 
acestora în contextul utilizării lor. 

Astfel se evidenţiază problema identificării aspectelor fundamentale specifice proiectării de produse 
software competitive, contextul soluţiilor corespunzătoare urmând să reprezinte suportul metodologic al 
dezvoltării ofertei în domeniu, dar şi al realizării documentaţiilor aferente. 

În acest sens, în prezenta lucrare se dezvoltă cadrul global al proiectării produselor software 
corespunzătoare realizării ofertei întreprinderii în condiţiile calităţii şi competitivităţii, cu identificarea şi analiza 
aspectelor specifice ale procesului de proiectare,.fiind evidenţiate aspectele specifice ale procesului de 
proiectare software prin considerarea orientării pe obiective a acestuia. 

Rezultatele obţinute se structurează în formarea unei baze metodologice pentru dezvoltarea contextului de 
proiectare software în condiţiile considerării noilor exigenţe exprimate prin calitate şi competitivitate. 
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