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Curs 12 – Implementarea şi mentenanŃa sistemelor informatice

Cuprins

� Implementarea sistemelor informatice
� Construirea sistemului

Punerea în funcţiune a noului sistem� Punerea în funcţiune a noului sistem

�Mentenanţa sistemelor informatice
� Conceptul de mentenanţă a sistemelor informatice

� Tipuri de mentenanţă

� Procesul de mentenanţă

� Controlul cerinţelor de mentenanţă

� Documentaţia necesară în procesul de mentenanţă

� Conducerea personalului de mentenanţă

� Costurile mentenanţei
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Construirea sistemului
Construirea sistemului presupune: realizarea, testarea programelor şi elaborarea documentaţiei.
Dacă există deja pachete de programe, atunci se instalează şi se testează. Dacă nu, este necesară o
activitate de scriere a programelor noi. Programatorii elaborează noile programe pe baza specificaţiilor de
programare. Această activitate nu se desfăşoară oricum, ci ţinând cont de o serie de aspecte pe care le
prezentăm în continuare.
A. Felul de scriere a modulului, în sensul calităţii acestuia, depinde de programator, de specificaţiile de

programare dar şi de tehnicile de programare utilizate. Aceasta se datorează faptului că programarea
este în acelaşi timp „artă“ (depinde de fantezia programatorului), dar şi „tehnică“ (depinde de metodele
şi tehnicile de programare folosite).

B. Alegerea limbajelor de programare este ultima acţiune ce se realizează înaintea scrierii propriuzise aB. Alegerea limbajelor de programare este ultima acţiune ce se realizează înaintea scrierii propriuzise a
modulelor de program. Limbajele ce pot fi utilizate sunt limbajele universale, cele specifice şi
asambloarele. Fiecare din ele oferă avantaje pentru anumite domenii şi, de regulă, în scrierea
modulelor de program se combină utilizarea mai multor limbaje. Acest lucru rezultă din cerinţele
aplicaţiei şi din tehnicile de programare ce vor fi utilizate.

C. Scrierea propriu-zisă a modulului. Având specificaţiile de programare, fiind alese limbajele şi
tehnicile de programare, se poate trece la codificarea modulelor folosind un editor propriu fiecărui
limbaj de programare. După încărcarea instrucţiunilor cu editorul rezultă un fişier sursă. Acesta este
de un tip specific pentru fiecare limbaj de programare. Pentru a se aduce modulul în stare de execuţie
se parcurg paşii cunoscuţi:

editor fişier 
sursă 

compilator fişier 
obiect 

link 

bibliotecă 

fişier 
executabil 
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Construirea sistemului
Testarea programelor

• Setul de date de test, identificat în etapa de întocmire a schemelor de programare, este folosit
pentru testarea modulelor scrise în etapa precedentă.

• În cazul în care datele alese nu satisfac complet (nu acoperă toate ramurile şi toate situaţiile din
modul) se pot modifica corespunzător.

• Modulele de program se testează funcţional şi semantic (logic) prin compararea rezultatelor• Modulele de program se testează funcţional şi semantic (logic) prin compararea rezultatelor
obţinute la execuţie cu cele propuse a fi obţinute. Testarea se termină când cele două categorii
de rezultate sunt identice.

• Abordarea la testare poate fi făcută pe arborele de module de sus în jos (topdown) sau de jos
în sus (bottomup).
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Construirea sistemului
Testarea programelor

• La abordarea de sus în jos se pleacă de la modulul director către cele funcţionale şi operaţionale.
Se testează modulul director mai întâi, şi apoi pe rând (în ordinea de apel sau în orice altă
ordine); urmează testarea modulelor operaţionale pe proceduri, iar apoi legăturile între module
prin încercări cu setul de date asupra programului asamblat pe diferite variante funcţionale.
Testarea independentă a modulelor operaţionale poate fi executată în paralel cu cea de testare
funcţională. Testarea se încheie când ultima procedură operaţională este testată şi integrată înfuncţională. Testarea se încheie când ultima procedură operaţională este testată şi integrată în
arborele de module. La această abordare, dacă un anumit modul nu este scris când sa ajuns cu
testarea la el, acesta poate fi folosit vid. Ulterior, după ce este scris se testează şi se integrează.

• La abordarea de jos în sus se pleacă de la modulele operaţionale spre cele funcţionale pentru a se
ajunge în final la un modul director. Fiecare modul de la nivelurile inferioare din arbore se
testează mai întâi separat şi apoi se testează legăturile cu alte module făcânduse şi integrarea
lor. După ce au fost testate toate modulele, se face şi testarea celui director şi apoi asamblarea
întregului arbore. Asamblarea este bine să se facă urmărind pas cu pas funcţiunile principale ale
programului.

• Întotdeauna testarea va produce mai multe versiuni de module şi de produs program, ultima
fiind cea acceptată. La fiecare versiune se face o evaluare şi se operează corecţia.
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Întocmirea documentaţiei aferente
• Elemente din documentaţia referitoare la produsul program se consemnează pe parcursul

etapelor de mai sus. Utilizând aceste elemente se realizează şi o acţiune distinctă de elaborare
a întregii documentaţii aferente.

• Această documentaţie se întocmeşte sub forma unor manuale dedicate diferitelor categorii de
utilizatori ai sistemului informatic. Se elaborează: documentaţia de realizare, manualul de
prezentare, manualul de utilizare şi exploatare.

Construirea sistemului

A. Documentaţia de realizare
Cuprinde documente din proiectul tehnic şi din etapele de realizare a produsului program. Sunt

prezentate în special aspectele tehnice (cum a fost realizat produsul program) şi de aceea
documentaţia se adresează în primul rând specialiştilor în informatică şi eventual
utilizatorilor intensivi. Parcurgând această documentaţie specialistul poate afla soluţiile
informatice care au fost adoptate pentru realizarea produsului program. De asemenea,
această documentaţie este un model şi o sursă de idei pentru elaborarea altor programe.
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Conţinutul documentaţiei de realizare a programului:

1. Prezentarea generală a produsului program
Conţine:
�numele produsului program şi sistemul informatic din care acesta face parte;
�prezentarea scopului sistemului informatic. De asemenea, se prezintă scopul produsului program în
cadrul sistemului informatic din care face parte;
�baza de plecare în realizarea produsului program. De obicei această bază este dată de proiectul tehnic
al sistemului informatic, iar dacă sunt modificări faţă de acest proiect ele trebuie semnalate.

Construirea sistemului

2. Structura generală a produsului program
Conţine:
�prezentarea arborelui de structură a produsului program. Prin descompunerea produsului program se
obţin o serie de module şi de legături între ele. Toate acestea se reprezintă grafic sub forma unui arbore.
Rezultatul este o schemă funcţională care se şi descrie pe larg;
�modulele din arborele de structură sunt de fapt componentele funcţionale ale produsului program.
Toate aceste componente se descriu evidenţiind conţinutul şi funcţiunile lor.
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3. Descrierea colecţiilor de date
Conţine:
�soluţia aleasă pentru colecţiile de date: fişiere sau bază de date. Se justifică alegerea făcută şi se
prezintă avantajele şi dezavantajele;
�lista colecţiilor de date şi semnificaţia lor. Ea se construieşte din studiul şi analiza problemei de
rezolvat;
�descrierea legăturilor dintre colecţiile de date. Se precizează între ce colecţii există legături, tipul
acestora şi o scurtă descriere a lor. Dacă sa ales soluţia cu bază de date se vor prezenta schemele
(conceptuală, externă şi internă) de la proiectarea bazei de date (inclusiv proiectarea lor).

4. Realizarea modulelor produsului program

Construirea sistemului

4. Realizarea modulelor produsului program
Conţine:
�schema de sistem pentru fiecare modul va evidenţia perifericele utilizate şi modul de accesare al lor;
�descrierea funcţiunilor pentru fiecare modul;
�prezentarea intrărilor, prelucrărilor, ieşirilor şi a colecţiilor de date utilizate de fiecare modul;
�schema logică/pseudocodul pentru fiecare modul. Se dau pe scurt şi câteva date tehnice privind
modul în care sa programat;
�legăturile fiecărui modul cu alte componente ale produsului program. Se precizează rolul fiecărei
legături şi modul de realizare a acestora.

5. Anexe
Conţin:
�machete de meniuri, ecrane formatate, ferestre pe module de program;
�machete de rapoarte şi exemple cu date de test;
�textul sursă al produsului program.
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B. Manualul de prezentare

•Cuprinde aspecte de prezentare generală a produsului program: scop, facilităţi, restricţii, resurse necesare şi
condiţii de utilizare. Prin conţinutul său, manualul se adresează tuturor categoriilor de utilizatori.
•Manualul nu va conţine date tehnice despre modul de realizare a produsului program, ci numai aspecte de
ansamblu, accesibile tuturor.
•Dimensiunile manualului trebuie să fie reduse, iar prezentarea trebuie să fie clară şi concisă. Prezentăm în
continuare conţinutul acestui manual.

Construirea sistemului

1. Aspecte generale privind produsul program
Conţine:
�obiectivele urmărite de produsul program care au rolul de a sublinia utilitatea acestuia;
�performanţele şi limitele produsului program: precizează ceea ce poate face şi ceea ce nu poate face acesta
pentru un anumit domeniu de activitate;
�domeniul de probleme abordat de produsul program. Acesta este construit pentru rezolvarea unei probleme
sau a unei categorii de probleme. Domeniul de utilizare trebuie delimitat cât mai clar.

2. Structura funcţională a produsului program
Conţine:
�schema de ansamblu care cuprinde componentele funcţionale ale produsului program şi legăturile dintre
ele;
�prezentarea fiecărei componente a produsului program: conţine o scurtă descriere şi scopul acesteia.
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3. Prezentarea elementelor realizate pentru produsul program
Conţine:
�prezentarea intrărilor în produsul program pe tipuri existente. Se prezintă machetele de intrare,
videoformatele, meniurile şi ferestrele utilizate;
�prezentarea prelucrărilor efectuate de produsul program. Se prezintă algoritmii folosiţi fără a da algoritmii
propriuzişi. Se indică numele algoritmului, funcţia şi rezultatul obţinut;
�prezentarea ieşirilor din produsul program. Se prezintă machetele rapoartelor cu exemple de test;
�prezentarea colecţiilor de date create şi manipulate de produsul program. Dacă sa ales soluţia cu fişiere se
prezintă: numele şi conţinutul acestora, descrierea câmpurilor. Dacă sa ales soluţia cu bază de date se

Construirea sistemului

prezintă: numele şi conţinutul acestora, descrierea câmpurilor. Dacă sa ales soluţia cu bază de date se
prezintă structura de date: modelul de date utilizat şi schema conceptuală.

4. Condiţii de utilizare a produsului program
Conţine:
�resursele necesare funcţionării produsului program. Aici se precizează resursele materiale (echipamente de
calcul, materiale auxiliare, spaţiu de stocare a datelor etc.) şi cele umane pe categorii de utilizatori;
�restricţiile şi condiţiile necesare la implementarea produsului program şi la exploatarea lui;
�eficienţa estimată la utilizarea produsului program.
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C. Manualul de utilizare şi exploatare
Acest manual conţine descrierea instrucţiunilor privind condiţiile de utilizare (preliminare şi propriu
zise) şi cele de exploatare (punerea în lucru efectivă) a produsului program. Aceste instrucţiuni se
adresează în principal utilizatorilor finali, adică beneficiarilor propriuzişi ai sistemului informatic.

1. Instrucţiuni de utilizare
Conţine:
�proceduri de codificare a datelor prin care se dau instructiuni despre modul de întocmire a codurilor
de către utilizator. Aici se explică sistemul de codificare utilizat şi structura codurilor (semnificaţia pe

Construirea sistemului

de către utilizator. Aici se explică sistemul de codificare utilizat şi structura codurilor (semnificaţia pe
caractere). Dacă este cazul se precizează criteriile de validare pentru fiecare cod şi eventualele
codificări automate pe care le face sistemul;
�proceduri de încărcare/validare date, prin care se dau instrucţiuni despre popularea colecţiilor de
date. Aici se precizează documentele primare din care se preiau datele si modul de completare al
acestora. Prin comparaţie se prezintă machetele de intrare şi videoformatele aferente documentelor
primare. Se dau instrucţiuni privind criteriile de validare a datelor încărcate şi modul de corectare a
erorilor apărute;
�proceduri de obţinere a situaţiilor de ieşire, prin care se dau instrucţiuni despre modul de afişare şi
interpretare a rapoartelor, listelor etc. Se prezintă pentru fiecare situaţie de ieşire macheta, conţinutul,
periodicitatea de obţinere şi se dau exemple. Instrucţiunile vizează nu numai modul de obţinere a
situaţiilor de ieşire, dar şi interpretarea acestora;
�alte proceduri speciale prin care se dau instrucţiuni despre eventualele conversii, interfeţe,
comunicaţii cerute de produsul program.
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2. Instrucţiuni de exploatare
Conţin:
�eşalonarea în timp a procedurilor utilizate (automate şi eventual manuale). Rezultatul este un grafic
de exploatare a procedurilor care trebuie să se asemene cât mai mult cu sistemul de meniuri al
produsului program. Ambele trebuie să ghideze utilizatorul în exploatarea produsului program:
ordinea operaţiilor, succesiunea lor în timp, semnificaţia lor etc.
�proceduri privind datele de intrare. Se dau instrucţiuni privind primirea, controlul, restituirea şi
păstrarea documentelor din care se preiau datele de intrare. De asemenea, se indică modul de pregătire

Construirea sistemului

păstrarea documentelor din care se preiau datele de intrare. De asemenea, se indică modul de pregătire
a datelor de intrare pentru încărcare: reguli de încărcare, de validare, de verificare;
�proceduri de asamblare lucrări. Se dă o listă a procedurilor automate şi se dau legăturile dintre
acestea. Se ajunge astfel la o schemă funcţională a procedurilor. Schema va oferi variante de prelucrare
şi va indica facilităţi şi restricţii de exploatare a produsului program. În continuare se indică
configuraţia de calcul necesară produsului program;
�proceduri de operare. Se dau instrucţiuni privind pregătirea rulării şi apelul produsului program
(mod de apel şi ieşire, parolă de acces, fişiere necesare etc.);
�proceduri privind situaţiile de ieşire. Se dau instrucţiuni privind obţinerea rezultatelor şi controlul de
formă şi de fond. Se indică numărul de exemplare necesare şi suportul tehnic de informaţie pe care se
va obţine fiecare situaţie de ieşire. Se specifică destinaţia şi modul de arhivare a rapoartelor.
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Punerea în funcţiune a noului sistem are ca obiective:
� experimentarea sistemului proiectat;
� finisarea noului sistem;
� lansarea acestuia în exploatare curentă la beneficiar;
� recepţia sistemului informatic proiectat.

Principalele activităţi ce trebuie realizate în etapa de implementare pentru a atinge obiectivele

Punerea în funcŃiune a noului sistem

Principalele activităţi ce trebuie realizate în etapa de implementare pentru a atinge obiectivele
amintite sunt:

� asigurarea condiţiilor de punere în funcţiune a sistemului;
� executarea procedurilor de conversie;
� punerea în funcţiune a sistemului;
� verificarea performanţelor sistemului;
� definitivarea documentaţiei;
� omologarea sistemului.
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Asigurarea condiţiilor de implementare
Implementarea sistemului informatic proiectat depinde în mod hotărâtor de modul în care
beneficiarul asigură condiţiile de implementare.
Asigurarea condiţiilor de implementare presupune o serie de activităţi evidenţiate:

 
 
 

Definitivarea şi difuzarea instrucŃiunilor de 
executare a procedurilor manuale şi automate 

Punerea în funcŃiune a noului sistem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
condiŃiilor de 
implementare 

executare a procedurilor manuale şi automate 

Instruirea personalului utilizator 

Asigurarea condiŃiilor organizatorice necesare 

Asigurarea condiŃiilor materiale: 
� asigurarea capacităŃii de calcul necesare 
� asigurarea spaŃiilor corespunzătoare 
� asigurarea purtătorilor tehnici de informaŃii 

şi materialelor consumabile 

Asigurarea bazei informaŃionale: 
� constituirea fişierelor sau bazei de date 
� conversia fondului informaŃional 
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Strategii şi tactici de implementare

• Având în vedere că sistemele informatice diferă prin natura şi complexitatea lor, şi că fiecare
beneficiar dispune de condiţii concrete diferite, implementarea sistemului se poate face prin
strategii şi tactici diferite de la o unitate la alta.

• Alegerea uneia sau alteia dintre strategiile de implementare depinde de o serie de factori,
cum ar fi: gradul de pregătire profesională, materială şi psihologică a beneficiarului, natura,
complexitatea şi originalitatea sistemului informatic, volumul de date şi diversitatea surselor

Punerea în funcŃiune a noului sistem

complexitatea şi originalitatea sistemului informatic, volumul de date şi diversitatea surselor
informaţionale, gradul de satisfacere a cerinţelor informaţionale ale beneficiarului şi de
participare a acestuia la realizarea noului sistem.

• Strategiile prin care se poate realiza implementarea unui sistem informatic aşa cum sunt
descrise în sunt următoarele:
• implementarea directă;
• implementarea sistemului informatic în paralel cu menţinerea în funcţiune a vechiului

sistem până la intrarea în exploatare a noului sistem;
• implementarea pilot.
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Punerea în funcŃiune a noului sistem

Implementarea directă Implementarea în paralel 

Implementarea simultană 
Implementarea în serie 
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Alegerea strategiei şi tacticii de implementare

Alegerea strategiei de implementare a sistemului informatic este o problemă foarte importantă,
de aceasta depinzând succesul implementării. Trebuie avut în vedere că eşecul implementării
poate compromite implementarea sistemului informatic în unitatea economică respectivă.

Stabilirea strategiei de implementare a noului sistem se poate face ţinând seama de următoarele
criterii:

�gradul de pregătire profesională a utilizatorilor sistemului informatic;

Punerea în funcŃiune a noului sistem

�gradul de pregătire profesională a utilizatorilor sistemului informatic;
�gradul de pregătire materială şi psihologică a beneficiarului;
�natura şi complexitatea sistemului informatic proiectat;
�gradul de originalitate al sistemului informatic (sistem în întregime original, sistem original
utilizând elemente prefabricate, adaptarea unui sistem informatic existent);
�gradul de participare al beneficiarului la realizarea sistemului informatic dea lungul etapelor
anterioare;
�volumul de date şi diversitatea surselor de producere a acestora;
�gradul de satisfacere al cerinţelor de informare de către vechiul şi noul sistem.
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Alegerea tacticii de implementare depinde de numărul de specialişti din partea beneficiarului
disponibili pentru realizarea implementării sistemului, de gradul de pregătire al beneficiarului
în vederea implementării şi de volumul de date disponibil la momentul implementării.

Referitor la datele pe care se face implementarea sistemului informatic, acestea pot fi:
�date din perioada precedentă;

Punerea în funcŃiune a noului sistem

�date din perioada precedentă;
�date curente.

Utilizarea procedeului de implementare cu date din perioada precedentă (an, trimestru, lună)
este recomandabil a se practica atunci când implementarea coincide cu perioada de vârf de
activitate în sectoarele funcţionale. În această perioadă, utilizarea datelor care nu sunt antrenate
în prelucrările curente nu deranjează procesul de înregistrare, prelucrare şi transmiterea datelor
folosite în vechiul sistem. După compararea şi verificarea rezultatelor obţinute este necesară
trecerea la utilizarea datelor curente, verificând totodată concordanţa dintre ritmul de producere
al datelor primare şi posibilităţile de culegere ale sistemului proiectat.
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Verificarea performanţelor sistemului informatic proiectat

Verificarea performanţelor sistemului informatic se realizează prin evaluarea rezultatelor
obţinute pe măsura testării şi implementării tuturor produselor informatice în comparaţie cu
cerinţele şi restricţiile formulate în etapa de proiectare. Totodată se va avea în atenţie şi
verificarea asigurării condiţiilor necesare pentru exploatarea curentă a sistemului, asigurarea
capacităţii de prelucrare a datelor, modul cum este realizat ritmul de exploatare (graficul de

Punerea în funcŃiune a noului sistem

capacităţii de prelucrare a datelor, modul cum este realizat ritmul de exploatare (graficul de
exploatare) proiectat, atât la nivelul utilizatorului, precum şi performanţele în exploatare (cum ar
fi timpul de răspuns, siguranţa în funcţionare etc.).

Verificarea performanţelor sistemului proiectat presupune desigur şi evaluarea şi validarea
rezultatelor obţinute prin calculul indicatorilor de eficientă economică. Dacă la verificare se
constată deficienţe, acestea trebuie eliminate. Acest lucru se poate realiza imediat sau, dacă sunt
cauze mai profunde din proiectare, întrun timp mai îndelungat.
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Definitivarea documentaţiei sistemului proiectat

Etapa de implementare a sistemului informatic se finalizează atunci când noul sistem
funcţionează în conformitate cu cerinţele stabilite prin proiect, adică atunci când se realizează
corelarea procedurilor manuale şi automate, se completează corect documentele de intrare, se
obţin în timp util informaţiile dorite pe toate nivelurile de conducere, se atinge ritmul de
exploatare şi se obţin performanţele scontate.

Punerea în funcŃiune a noului sistem

De aceea, în vederea recepţionării noului sistem de către beneficiar, proiectantul trebuie să
elaboreze „Raportul de implementare/experimentare“ care să cuprindă pe de o parte, o
prezentare sumară a sistemului şi a condiţiilor în care sa desfăşurat implementarea (resurse,
aria de cuprindere etc.), iar pe de altă parte, evaluarea rezultatelor implementării/experimentării
(performanţe, costuri, eficienţă) cu o serie de indicaţii referitoare la trecerea în exploatarea
curentă şi eventual generalizarea utilizării noului sistem.

Etapa de implementare nu poate fi considerată încheiată dacă nu se definitivează întreaga
documentaţie a sistemului. Aceasta presupune definitivarea atât a manualelor de prezentare, cât
şi a celor de utilizare şi exploatare, lucru impus de necesitatea realizării unei concordanţe cât mai
depline între sistemul proiectat şi documentaţia sa.
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Omologarea/recepţionarea sistemului informatic

Omologarea/recepţionarea presupune acceptarea în mod oficial, de către beneficiar, a sistemului
informatic în vederea utilizării sau generalizării acestuia, în urma verificării de către comisia de
omologare/recepţionare a modului în care sistemul informatic se încadrează în normele stabilite prin
proiect.

Când utilizatorul primeşte primele rapoarte de la calculator se spune că sistemul a intrat în exploatare
curentă. Acest lucru presupune că sistemul va trebui în permanenţă modificat, adaptat şi perfecţionat
în funcţie de cerinţele sistemului activităţii pe care o deserveşte.

Sistemul informatic trebuie să funcţioneze ca un sistem cibernetic complex, având capacitatea

Punerea în funcŃiune a noului sistem

Sistemul informatic trebuie să funcţioneze ca un sistem cibernetic complex, având capacitatea
permanentă de autoreglare şi autoperfecţionare, capacitate care, atunci când este pierdută, determină
abandonarea sistemului respectiv.

Definitivarea documentaţiei se realizează în paralel cu celelalte activităţi din cadrul etapei de
implementare, printro strânsă colaborare dintre beneficiari şi proiectant, uşurând astfel orice
modificare/perfecţionare ulterioară a sistemului proiectat.

Datorită maşinilor interactive tendinţa este ca din documentaţie să fie preluat cât mai mult în
programele de aplicaţie, care trebuie să fie autodocumentate.

Tendinţa din ultimul timp este de a se realiza sistemul informatic astfel încât să se poată relua parţial
activităţile precedente, fără mari probleme. Astfel, dacă la implementare nu sunt atinşi anumiţi
parametri de funcţionare ai sistemului, se poate reveni la proiectare sau chiar la analiză pentru refacere.
Acest efort nu va fi foarte mare dacă la realizarea sistemului sa ţinut cont de cerinţele sistemelor
deschise care asigură o flexibilitate ridicată produsului informatic rezultat. Rezultatele vor fi bune în
acest sens şi dacă proiectanţii de sistem au utilizat tehnologii orientate obiect şi au experienţă în
aplicaţii cu baze de cunoştinţe.



Copyright © 2015, prof.dr. Ion Lungu, conf.dr. Anca Andreescu, lect.dr. Alexandra Florea
Toate drepturile asupra acestei prezentări sunt rezervate autorilor

Conceptul de mentenanŃă a sistemelor informatice

• Este cunoscut faptul că în situaţia unor sisteme informatice complexe ce recurg la organizarea
datelor în baze de date problema cea mai dificilă o constituie întreţinerea şi actualizarea bazei de
date. Baza de date formată dintro multitudine de colecţii sau subcolecţii de date impune cu
necesitate actualizarea datelor în scopul asigurării coerenţei datelor pentru informarea corectă şi
exactă a utilizatorilor. În caz contrar se va ajunge la o dezinformare a factorilor de decizie sau a altor
categorii de utilizatori cu toate implicaţiile negative ce pot rezulta din aceasta.

• La fel de necesară este şi activitatea de corectare, adaptare şi perfecţionare a sistemului informatic• La fel de necesară este şi activitatea de corectare, adaptare şi perfecţionare a sistemului informatic
în funcţie de schimbările sau problemele ce intervin la nivelul unităţii beneficiare.

• Oricât de mult ar dori analiştii să îngheţe un sistem şi problemele sale este imposibil de realizat,
pentru că lumea este întro continuă schimbare. Permanent vor fi cerinţe de noi funcţii sau
schimbări ale celor vechi. Vor fi totdeauna organe guvernamentale care vor cere noi rapoarte.
Periodic apar noi echipamente de calcul mai performante, cu posibilităţi de rezolvare a unor
probleme care până atunci nu au putut fi rezolvate. Softwareul este întreţinut din dorinţa de a spori
funcţionalitatea sistemului, pentru a facilita interfaţa cu utilizatorii.
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Conceptul de mentenanŃă a sistemelor informatice

• Activitatea de întreţinere nu se referă doar la schimbările de hardware, software sau a procedurilor
privind afacerile, ci mentenanţa presupune şi corectarea sau înlăturarea unor greşeli, erori sau
omisiuni de probleme din faza de proiectare şi creare a sistemului.

• Întreţinerea şi dezvoltarea sistemului este o chestiune de viaţă pentru majoritatea sistemelor.
Oricare ar fi motivele, orice sistem cu siguranţă va solicita schimbări.

• Din cele prezentate se poate deduce faptul că mentenanţa sistemelor informatice reprezintă• Din cele prezentate se poate deduce faptul că mentenanţa sistemelor informatice reprezintă
activitatea de monitorizare, evaluare şi modificare a sistemului pentru a face îmbunătăţirile dorite
sau necesare.

• Activitatea de mentenanţă include un proces de revizuire postimplementară pentru a se asigura
că sistemele informatice nou implementate corespund obiectivelor, cerinţelor şi performanţelor
prestabilite. Eventualele erori din crearea sau exploatarea sistemului trebuie corectate în cadrul
procesului de mentenanţă.
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În funcţie de scopul urmărit, natura schimbărilor intervenite şi urgenţa efectuării modificărilor în sistem
există mai multe tipuri de mentenanţă, astfel: mentenanţă corectivă, adaptivă, perfectivă şi preventivă.

Mentenanţa corectivă se referă la efectuarea de modificări în cadrul sistemului cu scopul de a repara şi
înlătura defectele sau erorile din proiectare, programare sau implementare. Erorile de programare sunt de
obicei mai uşor de efectuat şi mai puţin costisitoare. Erorile de proiectare sunt dificil de realizat şi mai
costisitoare deoarece pot implica rescrierea mai multor componente de program. Erorile de cerinţe
informaţionale ale utilizatorilor sunt cele mai dificile şi mai scump de corectat din cauză că impun
reproiectări mai extinse de sistem.

Tipuri de mentenanŃă

reproiectări mai extinse de sistem.
Prin analogie, de exemplu, dacă ai cumpărat recent o nouă locuinţă, mentenanţa corectivă va implica
repararea lucrurilor care niciodată nu au funcţionat conform proiectului, cum ar fi o defecţiune electrică, o
uşă prost aliniată, ferestre insuficient de etanşe etc. Din activitatea practică se apreciază că mentenanţa
corectivă se ridică la circa 75% din costurile tuturor tipurilor de mentenanţă.

Mentenanţa adaptivă presupune efectuarea de schimbări în cadrul sistemului informatic pentru a spori
funcţionalitatea acestuia sau pentru al adapta la un mediu nou, cum ar fi o platformă hardware diferită sau
pentru a utiliza un alt sistem de operare, un alt sistem de gestiune a bazelor de date etc. De exemplu, pentru
anumite situaţii sintetice de informare/raportare necesare conducerii societăţii comerciale, redate sub formă
tabelară, se solicită redarea acestora şi sub formă grafică. Referitor la exemplul anterior cu locuinţa,
mentenanţa adaptivă ar însemna adăugarea de geamuri termopan şi de aer condiţionat.
Mentenanţa adaptivă e mai puţin urgentă decât cea corectivă şi reprezintă o mică parte din mentenanţa
sistemului, adăugândui totodată valoare.
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Mentenanţa perfectivă implică implementarea de noi cerinţe de sistem funcţionale sau nonfuncţionale,
cum ar fi îmbunătăţirea performanţelor de procese, interfeţe facile cu utilizatorii reducerea timpului de
aşteptare a clienţilor pentru efectuarea operaţiilor de rezervare şi cazare întrun hotel etc.
Deci prin mentenanţa perfectivă se urmăreşte să se adauge sistemului trăsături dorite, dar nu neapărat
necesare. În exemplul locuinţei aceasta ar putea însemna adăugarea unei noi camere. Tocmai din aceste
considerente mentenanţa perfectivă e privită a fi o nouă dezvoltare şi nu menţinere (întreţinere).
Exemplu: pentru subsistemul informatic de aprovizionare cu materii prime se adaugă o nouă aplicaţie având
ca obiectiv preîntâmpinarea imobilizărilor de mijloace circulante sau rupturilor de proces.

Tipuri de mentenanŃă

Mentenanţa preventivă implică schimbări făcute sistemului pentru a reduce sau înlătura riscul căderii
sistemului datorită unor cauze, cum ar fi sporirea numărului de înregistrări mult peste cele prelucrate în mod
curent. Un alt caz ar putea fi prevederea unor copii de siguranţă şi jurnale de urmărire a actualizărilor în
scopul refacerii bazei de date în caz de incident. În exemplul referitor la locuinţă, mentenanţa preventivă ar
consta în efectuarea de zugrăveli exterioare sau vopsirea tâmplăriei pentru protecţia de intemperii. Ca şi
mentenanţa perfectivă, cea preventivă este de prioritate mai scăzută. Pe parcursul ciclului de viaţă al
sistemului mentenanţa corectivă foarte probabil apare după instalarea iniţială sau după schimbări majore ale
sistemului. Întro astfel de ultimă situaţie înseamnă că mentenanţa adaptivă, perfectivă şi preventivă dacă nu
sunt atent proiectate şi implementate pot duce la mentenanţă corectivă.
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Realizarea unui sistem informatic poate avea loc conform cu o serie de modele cum, ar fi: modelul în cascadă, modelul prototip, cu
elemente de generaţia a patra, spirală etc. Indiferent de modelul adoptat realizarea unui sistem informatic presupune parcurgerea
anumitor etape care definesc ciclul de viaţă a sistemului.S pre exemplificare, conform modelului în cascadă, ciclul de viaţă al unui sistem
informatic este redat în figura următoare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTIGAREA SISTEMULUI 

Rezultat: Studiul de fezabilitate 

ANALIZA/EVALUAREA 
SISTEMULUI 

Rezultat: CerinŃele funcŃionale 

• Identificarea problemelor 

• Precizarea necesităŃii şi oportunităŃii proiectării sau 
dezvoltării unui nou sistem 

• Elaborarea planului de realizare a noului sistem 

• Analiza cerinŃelor informaŃionale ale utilizatorilor finali 

• Diagnosticarea sistemului 

• Definirea direcŃiilor de perfecŃionare 

INVESTIGAREA 

SISTEMULUI 

ANALIZA/ 
EVALUAREA 

SISTEMULUI MENTENANłA 

Procesul de mentenanŃă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI 

Rezultat: Sistemul operaŃional 

 
PROIECTAREA SISTEMULUI 

Rezultat: SpecificaŃiile de sistem 

 
PROGRAMAREA 

Rezultat: Sistemul de aplicaŃii 

 
MENTENANłA SISTEMULUI 

Rezultat: Sistem actualizat 

• Elaborarea specificaŃiilor pentru hardware, software, 
modul de organizare a datelor, interfeŃelor cu 
utilizatorii etc. 

• Asigurarea programelor de aplicaŃii 

• Asigurarea condiŃiilor necesare implementării 
sistemului 

• Pregătirea utilizatorilor şi operatorilor 

• Testarea sistemului 

• Conversia la noul sistem 

• Adaptarea sistemului la modificările intervenite 

PROIECTAREA 

SISTEMULUI 

ELABORAREA 

PROGRAMELOR 

IMPLEMENTAREA 

SISTEMULUI 

Aspectul iterativ de dezvoltare/perfecŃionare a unui sistem 
informatic



Copyright © 2015, prof.dr. Ion Lungu, conf.dr. Anca Andreescu, lect.dr. Alexandra Florea
Toate drepturile asupra acestei prezentări sunt rezervate autorilor

Din cele prezentate se poate desprinde concluzia că procesul de mentenanţă începe imediat după
implementarea şi darea în exploatare a sistemului informatic.

Procesul de mentenanţă implică următoarele activităţi majore:

•obţinerea cerinţelor de mentenanţă;

•transformarea cerinţelor în schimbări;

•proiectarea schimbărilor;

Procesul de mentenanŃă

•implementarea schimbărilor.

Referitor la obţinerea cerinţelor de mentenanţă acestea pot fi desprinse pe parcursul
implementării sau exploatării curente a sistemului informatic de către utilizatorii finali, 
managerul de proiect sau de către clienţi, constituind un set de cerinţe de schimbare.

Pentru colectarea şi sesizarea cererilor de schimbare se practică un tip de document numit
„cerere de service de sistem“, prin care se solicită noi dezvoltări, se raportează problemele ce au 
apărut sau se cer noi trăsături de sistem la un sistem deja existent. Toate cererile de service de 
sistem sunt colectate de o persoană prestabilită din cadrul colectivului de mentenanţă. 

Din modul în care se derulează procesul de mentenanţă se poate deduce faptul că există 
asemănări şi deosebiri între ciclul de viaţă al unui sistem informatic (CVS) şi activităţile din 
cadrul procesului de mentenanţă (PM). 
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CICLUL DE VIATA AL SISTEMULUI (CVS) 

INVESTIGAREA 
SISTEMULUI 

ANALIZA/ 
EVALUAREA  
SISTEMULUI 

PROIECTAREA 
SISTEMULUI 

PROGRAMA 
REA 

IMPLEMEN 
TAREA 
SISTEMULUI 

Procesul de mentenanŃă

OBTINEREA 
CERINTELOR DE 
MENTENANTA 

TRANSFORMAREA 
CERINTELOR IN 
SCHIMBARI 

PROIECTAREA  
SCHIMBARILOR 

IMPLEMENTAREA 
SCHIMBARILOR 

PROCESE DE MENTENANTA (PM) 

Se observă că „Investigarea sistemului“ din CVS este analoagă cu „Obţinerea cerinţelor de
mentenanţă„ din PM, „Analiza/evaluarea sistemului“ corespund „Transformarea cerinţelor în
schimbări“, „Proiectarea sistemului“ corespunde cu „Proiectarea schimbărilor”, „Programarea“ şi
„Implementarea sistemului corespund cu „Implementarea schimbărilor“.
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Pe parcursul implementării şi exploatării curente a sistemului pot apărea o serie de cerinţe de
schimbare, unele referitoare la corectarea defectelor minore sau severe din sistem, în timp ce altele se
referă la îmbunătăţirea şi extinderea funcţionalităţii sistemului.

Întrun astfel de context apare problema modului de abordare sub aspectul care dintre ele să fie
ignorate şi care să fie executate şi cu ce urgenţă. Întâi trebuie determinat tipul cerinţei. Dacă, de
exemplu, cerinţa e o eroare, adică o cerinţă de mentenanţă corectivă, atunci trebuie pusă o întrebare
legată de gravitatea erorii.

Controlul cerinŃelor de mentenanŃă

Dacă eroarea este foarte gravă, atunci cerinţa are prioritate maximă şi e plasată în fruntea unui şir de
sarcini ce aşteaptă să fie executate la sistem. Exemplu, o greşeală în sistemul de afaceri al
clientului/beneficiarului trebuie rapid corectată pentru a permite continuarea normală a afacerii.

Acest procedeu de reparare de urgenţă este necesar dacă problemele raportate afectează
disponibilitatea sistemului. Proiectul şi programele treptat ies din cadenţă. E dificil să se evite o astfel
de situaţie ţinând seama de faptul că inginerii de mentenanţă pot fi presaţi să se ocupe de alte reparaţii
de urgenţă la software.
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Circuitul şi controlul cerinţelor de schimbare întro formă sintetică poate fi redat astfel:
1. Un utilizator sau grup de utilizatori solicită o schimbare în cadrul sistemului.
2. Managerul de proiect sau de sistem, sau un analist prestabilit preia cererile de schimbare, le
centralizează şi procedează la o evaluare a acestora. Această evaluare va include o analiză de fezabilitate
ce implică estimările dimensiunii proiectului, necesarul de resurse, riscuri şi alţi factori relevanţi. Este
de dorit ca, cererile să fie centralizate şi abordate ca un set de cereri de schimbare şi nu izolat, întrucât
tratarea individuală a fiecărei cereri implică multiple efectuări de schimbări care ar putea strica sau
deranja structura sistemului, sau ar putea scăpa de sub control funcţionarea corectă a întregului sistem.
3. Schimbările în grup (pachete) reduc efortul de mentenanţă mai ales când diverse cereri de

Controlul cerinŃelor de mentenanŃă

3. Schimbările în grup (pachete) reduc efortul de mentenanţă mai ales când diverse cereri de
schimbare afectează acelaşi modul sau module foarte apropiate. Realizările frecvente de noi versiuni de
sistem pot zăpăci pe utilizatori dacă se schimbă înfăţişarea displayurilor, rapoartelor şi ecranelor de
introducere a datelor.
4. Departamentul sau comitetul de schimbare decide dacă să fie sau nu implementată schimbarea.
5. Dacă cererea nu este acceptată, managerul de proiect informează pe cel ce o cere şi îi explică raţiunea
deciziei. Dacă cererea este acceptată, ea va fi trecută pe lista de sarcini în aşteptare. Managerul de
proiect, apoi, atribuie sarcini personalului de mentenanţă pe baza disponibilităţii acestora şi priorităţii
de sarcini.
6. Analiştii modifică toate documentele de sistem pentru a reflecta realitatea.
7. Programatorii modifică programele implicate în cererea de schimbare.
8. Echipa de testare testează programele modificate.
9. Operatorii sau utilizatorii finali încep folosirea sistemului modificat.
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Una dintre caracteristicile generale ale metodologiilor şi tehnicilor de realizare a sistemelor informatice o 
constituie elaborarea unei documentaţii de sistem pe fiecare etapă din cadrul acesteia. Documentaţia
astfel realizată va constitui, pe de o parte, un mijloc de comunicare între diferitele categorii de personal de 
specialitate în informatică antrenate în realizarea diferitelor etape de realizare a sistemului, iar pe de altă
parte, după implementarea acestuia documentaţia va constitui suportul necesar mentenanţei sistemului
de la specificaţia de cerinţe până la planul de test şi testarea finală a acestuia, dintre care amintim:

• specificaţiile de cerinţe ale sistemului;

• schema generală a sistemului care mai poartă denumirea de arhitectura generală a sistemului cu 
evidenţierea: intrărilor, procedurilor de control şi validare a datelor, colecţiile de date, procedurile de 

DocumentaŃia necesară în procesul de mentenanŃă

evidenţierea: intrărilor, procedurilor de control şi validare a datelor, colecţiile de date, procedurile de 
editare a situaţiilor de informareraportare, ieşirile sistemului, resursele hardware/software folosite etc.;

• arhitectura programelor şi schemele logice de realizare a fiecărui program;

• videoformatele de intrare/ieşire;

• programele sursă, listate şi comentate;

• specificaţiile de validare a datelor care descriu cum fiecare program e validat şi cum se leagă informaţiile
de validare cu cerinţele informaţionale ale utilizatorilor;

• un ghid de mentenanţă de sistem care descrie care părţi din sistem depind de hardware şi care de 
software.

Documentaţia de sistem trebuie să fie structurată, cu o prezentare generală care să ducă cititorul la 
descrieri mai formale şi mai detaliate ale fiecărui aspect al sistemului. Este important ca documentaţia să
fie clară şi uşor de citit, astfel ea nu va putea fi folosită.
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Referitor la personalul ce urmează să se ocupe de mentenanţă se ridică întrebarea: cum este mai bine: să existe o
echipă care să se ocupe numai de mentenanţă sau acelaşi personal să se ocupe atât de realizarea, cât şi de mentenanţa
sistemului? O altă opţiune ar fi repartizarea unor analişti programatori pe unităţi/componente funcţionale ale
sistemului astfel încât utilizatorii finali să aibă propriul lor personal de mentenanţă. De exemplu, o persoană sau
grup de persoane să se ocupe doar de mentenanţa subsistemului de producţie, alţii doar de subsistemul comercial
etc.

Fiecare variantă separată, combinată sau funcţională prezintă avantaje sau dezavantaje astfel:
a) Varianta separată prezintă ca avantaj faptul că transferul formal a sistemului între grupuri asigură calităţi sporite
sistemului şi documentaţiei elaborate, ţinând seama că cei ce proiectează sistemul iniţial şi elaborează documentaţia
vor fi mai atenţi, ştiind că cineva ulterior va verifica şi utiliza acea documentaţie.

Conducerea personalului de mentenanŃă

vor fi mai atenţi, ştiind că cineva ulterior va verifica şi utiliza acea documentaţie.
Ca dezavantaj al acestei variante am putea aminti faptul că în documentaţie nu pot fi prinse toate aspectele, lucrurile
şi detaliile sistemului existent astfel încât grupul de mentenanţă nu va putea dispune de anumite informaţii critice
despre sistem.
b) Varianta combinată prezintă ca avantaj faptul că grupul de mentenanţă efectuând analiza, proiectarea,
elaborarea programelor şi implementarea sistemului cunoaşte mai bine sau are acces la toate detaliile sau deciziile
aparţinând sistemului original proiectat.
Dezavantajul acestei variante ar consta în faptul că proiectul de sistem şi documentaţia elaborată ar putea suferi sub
aspect calitativ şi al rigurozităţii întocmirii acestora, datorită superficialităţii ce ar putea să se manifeste.
Superficialitatea ar proveni din faptul că acelaşi personal elaborează şi utilizează documentaţia fără a exista o altă
persoană sau grup de persoane care să verifice ceea ce sa realizat.
c) Varianta funcţională prezintă ca avantaj faptul că personalul este învestit cu drepturi efective de mentenanţă a
sistemului şi înţelege cel mai bine cerinţele funcţionale ale sistemului.
Dezavantajul ar putea consta în faptul că personalul de mentenanţă ce este învestit cu drepturi efective de
mentenanţă se simte mai izolat sub aspectul accesului la resurse umane sau tehnică adecvată.
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Mentenanţa presupune uşurinţa cu care sistemul informatic poate fi înţeles, corectat, adaptat şi întărit.
Sistemele cu mentenabilitate scăzută au drept urmare cheltuieli de întreţinere necontrolabile.

Referitor la costurile de mentenanţă se pot face o serie de precizări, dintre care amintim :

• În timp, costurile mentenanţei au crescut ţinând seama de faptul că întro primă perioadă atenţia era
îndreptată în mod firesc asupra procesului de creare de sisteme. Apoi, sa ajuns la situaţia ca multe
unităţi beneficiare să dispună de sisteme vechi care necesită tot mai multe cheltuieli de mentenanţă.

• Costurile mentenanţei variază mult de la un domeniu de aplicabilitate la altul. Pentru sisteme

Costurile mentenanŃei

• Costurile mentenanţei variază mult de la un domeniu de aplicabilitate la altul. Pentru sisteme
informatice sau aplicaţii informatice din domeniul afacerilor se apreciază că în mare parte costurile de
mentenanţă sunt comparabile cu cele de realizare a sistemului. Pentru alte tipuri de sisteme, cum ar fi
cele în realtime (timpreal), costurile de mentenanţă sunt de până la 34 ori mai mari decât cele
ocazionate de realizarea (crearea) sistemului. Înalta viabilitate, siguranţa în funcţiune şi cerinţele de
performanţă ale sistemelor pot impune (cere) ca modulele să fie strâns legate între ele şi deci greu de
schimbat.

• Eforturile de mentenanţă sub aspectul resurselor implicate diferă ca pondere de la un tip de 
mentenanţă la altul.



Copyright © 2015, prof.dr. Ion Lungu, conf.dr. Anca Andreescu, lect.dr. Alexandra Florea
Toate drepturile asupra acestei prezentări sunt rezervate autorilor

mentenanŃa 

preventivă 

mentenanŃa 
adaptivă 

mentenanŃa 
perfectivă 

Costurile mentenanŃei

mentenanŃa 

corectivă 

Din figura  se poate deduce faptul că ponderea cheltuielilor cu mentenanţa corectivă este cea mai mare, 
în ciuda faptului că aceasta nu adaugă o nouă valoare sistemului informatic, ci doar efectuează corecţii 
în vederea înlăturării unor erori.
Sub aspectul eficienţei economice este de dorit să se investească eforturi sporite în perioada de analiză, 
proiectare şi implementare a sistemului informatic pentru a reduce ulterior costurile de mentenanţă. 
Costurile adăugării de funcţionalitate sistemului, după ce acesta a fost dat în exploatare, sunt mult mai 
mari decât asigurarea unei funcţionalităţi similare la început, când sistemul a fost creat. 
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