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INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei. Dezvoltarea societății umane necesită resurse materiale, instrumentale, 

energetice și alte resurse, inclusiv informații. Momentul actual se caracterizează printr-o creștere 

fără precedent a volumului fluxurilor de informații. Acest lucru se aplică în aproape orice domeniu 

al activității umane. 

Informația este unul dintre principalii factori decisivi care determină dezvoltarea tehnologiei 

și a resurselor în general. În acest sens, este foarte important să se înțeleagă nu numai relația dintre 

dezvoltarea industriei informației, computerizarea, tehnologia informației cu procesul de 

informatizare, ci și să se determine nivelul și gradul de influență al procesului de informatizare 

asupra sferei managementului. 

În prezent, gestionarea eficientă a relației cu clienții devine treptat o strategie pentru existența 

cu succes și dezvoltarea în continuare a companiilor moderne. Accentul companiilor pe 

îmbunătățirea relațiilor cu clienții se datorează mai multor tendințe, în special creșterii concurenței, 

creșterii cerințelor clienților pentru calitatea produselor oferite și nivelul de servicii, scăderea 

eficacității instrumentelor tradiționale de marketing, precum și apariția noilor tehnologii de 

interacțiune cu clienții și funcționarea diviziilor companiei. 

De aceea, problema organizării și asigurării unei activități eficiente cu clienții este foarte 

urgentă. Acest lucru impune cerințele sale în ceea ce privește calitatea serviciului și, în primul 

rând, aspecte precum viteza serviciului pentru clienți, absența erorilor și disponibilitatea 

informațiilor despre contactul anterior al clientului. Astfel de cerințe pot fi îndeplinite numai prin 

utilizarea unui sistem automat de prelucrare a datelor. Pe piața software-ului modern, există un 

număr mare de sisteme de înregistrare a cererilor utilizatorilor, care calculează valoarea reducerilor 

și beneficiilor, dar cele mai multe dintre ele se concentrează pe un domeniu prea larg și nu iau în 

considerare specificul unei anumite întreprinderi. Unele dintre ele nu au funcționalitatea necesară, 

altele au funcții „suplimentare” pentru care nu are sens să plătești. 

Scopul tezei. Analiza sistemelor existente de gestionare a bazelor de date și selectarea 

sistemului optim pentru crearea unui sistem de gestiuner a programărilor cu descrierea unui model 

fizic real, proiectarea interfeței, algoritmul programului și demonstrarea practică în baza unei 

intreprinderi care are drept scop instruirea on-line. 

Pentru a rezolva această problemă, este planificată rezolvarea următoarei serii de probleme: 

1. studiul domeniului; 

2. dezvoltarea unui model de proces de colectareași gestiune a datelor de programare a 

clienților; 
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3. identificarea deficiențelor proceselor comerciale existente de prelucrare a 

informațiilor cu privire la programare; 

4. fundamentarea alegerii soluțiilor de proiectare de bază; 

5. proiectarea bazei de date și dezvoltarea aplicațiilor client; 

6. justificarea eficienței economice a implementării sistemului automatizat. 

În cadrul acestui studiu, au fost utilizate următoarele metode : 

- Studiul și analiza literaturii științifice. 

- Analiza sistemică și comparativă. 

- Clasificare - împărțirea subiectelor individuale studiate în grupuri. 

- Deducerea este un fel de inferență de la general la particular, de la abstract la concret. 

- Modelare. 

Semnificația practică a acestei lucrări constă în faptul că rezultatul realizării acestui 

obiectiv poate fi aplicat în activitățile unei anumite instituții de învățământ, în special, în 

învățământul on-line. 

Structura lucrării include introducere, patru capitole, concluzie, bibliografie, și anexa cu 

programul ”Sistem de gestiune a programărilor”. 
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CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND GESTIUNEA 

PROGRAMĂRILOR 

1.1. Baze tehnice și teoretice de realizare a sistemului de programare  a unităților 

economice 

 

Există mai multe modele și standarde care, într-un grad sau altul, reglementează ciclul de 

viață al lucrului cu clientul, majoritatea se referă la software personalizat și, pe lângă sistemul 

informațional se reglementează și procesele de dezvoltare: 

Este imposibil să se rezolve problema creșterii eficienței managementului producției sau a 

planificării serviciilor în condiții moderne fără introducerea celor mai noi tehnologii 

informaționale și a metodelor moderne de management.  

Cea mai promițătoare direcție de astăzi este dezvoltarea sistemelor de management sectorial, 

și anume pe necesitățile concrete a intreprinderilor. În acest sens sistemul de gestiune a 

programărilor ocupă un loc important, pentru că oferă o mai bună organizare a timpului atât pentru 

companie cât și pentru client.  

Etapele implemnetării unui sistem automatizat de gestiune a programărilor conține 

următoarele elemente de bază: 

Studiul obiectului de automatizare (analiză) și formularea cerințelor utilizatorilor pentru 

sistemul de control. 

Stabilirea obiectivelor. Analiza metodelor existente și a mijloacelor de automatizare a 

obiectelor similare și a formulării, pe baza cerințelor utilizatorilor, a obiectivelor realizabile pentru 

funcționarea sistemului de control. Obiectivele trebuie să fie clare, explicite și 

măsurabile. Obiectivele ar trebui să definească: scopul general al sistemului, definirea diferitelor 

grupuri de utilizatori și rolurile acestora, listarea detaliată a funcțiilor sistemului, tipurile de 

documentație necesară, parametrii de performanță, compatibilitatea cu alte produse și standarde, 

configurațiile hardware, măsurile de securitate, metodele și mijloace de personalizare și întreținere, 

metode de asigurare a fiabilității sistemului. Obiectivele nu trebuie să intre în conflict unul cu 

celălalt, deoarece acestea trebuie ghidate pentru a elabora soluții de compromis în următoarele 

etape de proiectare. 

Dezvoltarea arhitecturii sistemului (descompunerea structurii funcționale și determinarea 

conexiunilor între elementele sale). Alocarea nivelurilor de gestionare, subsistemelor, 

complexelor de sarcini, sarcinilor și funcțiilor de gestionare. 
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Dezvoltarea unui model infologic al sistemului care descrie statica și dinamica 

obiectului. Formalizarea modelelor de stare a unui obiect, fluxuri materiale, financiare și de 

informații (control) și interacțiunea lor între ele. 

Dezvoltarea unui sistem de clasificare pentru obiecte de contabilitate a clienților și 

gestionare și identificarea parametrilor acestora. Dicționarele descriu conceptele de bază ale 

subiectului sistemului, necesare dezvoltării algoritmilor standard pentru prelucrarea 

datelor. Clasificatorii descriu structura unui obiect (departamente, angajați, poziții), mediul extern 

(clienți, raioane, puncte de încărcare / descărcare), caracteristicile fluxurilor de materiale (părți, 

fonduri, unități de măsură, indicatori de calitate, tipuri de prețuri, tipuri de plată). Operațiile tipice 

descriu algoritmi de control (procesarea informațiilor). 

Dezvoltarea unui model informațional al sistemului (proiectarea structurilor bazei de date 

și a legăturilor acestora). 

Sinteza structurii software-ului (agregarea sistemului). Atunci când combinăm funcțiile 

de control individuale în module software, este necesar să depunem eforturi pentru o „rezistență” 

ridicată și o „aderență” slabă a modulelor. Puterea și aderența unui modul sunt, respectiv, măsuri 

ale conexiunilor sale interne și externe. În funcție de scopul modulelor, este necesar să ne străduim 

fie pentru puterea funcțională a acestora (unificarea funcțiilor de control interdependente), fie 

pentru puterea informației (unificarea funcțiilor efectuate pe un subset limitat al spațiului 

informațional al sistemului). 

Alegerea unei metode de asamblare și testare a sistemului. Există mai multe metode 

cunoscute pentru asamblarea și testarea sistemelor software complexe: de jos în sus, de sus în jos, 

modificat de sus în jos, salt mare, metodă sandwich, metodă sandwich modificată. Se recomandă 

utilizarea unei metode sandwich modificate pentru testarea sistemului, în care modulele nivelurilor 

de control inferioare sunt testate de jos în sus, iar modulele nivelurilor de control superioare sunt 

mai întâi testate autonom și apoi asamblate în agregate folosind partea de sus -metoda de 

reducere. Avantajele metodei propuse sunt: paralelism ridicat în programarea modulelor, un număr 

mic de butoane și timp minim pentru apariția unei versiuni de lucru a sistemului.  Secvența de 

proiectare și programare a modulelor individuale depinde de metoda aleasă de asamblare și testare. 

Proiectarea modulelor. Dezvoltarea de specificații externe care descriu interfețe 

(conexiuni) între module și proiectarea logicii (algoritmilor) modulelor. 

Modulele de programare pe software-ul selectat. Când programăm, amintiți-vă că textul 

programului este necesar pentru a comunica cu oamenii și nu cu o mașină. Importanța acestei 

afirmații va deveni evidentă atunci când vine etapa de întreținere a sistemului. Pentru a îmbunătăți 

fiabilitatea software-ului, este necesar să se utilizeze metoda neîncrederii reciproce a modulelor în 
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timpul programării, adică fiecare modul al sistemului trebuie să trateze cu un anumit grad de 

neîncredere, în limite rezonabile, la datele de intrare primite și verificați-le înainte de procesare. 

Integrarea (asamblarea) sistemului în conformitate cu metoda aleasă și testarea 

acestuia. Etape de testare: testare autonomă - controlul unui modul software separat izolat de alte 

module, testarea interfeței - controlul interfețelor dintre părțile sistemului, testarea funcției - 

controlul executării funcțiilor de control automat de către sistem, testarea complexă - testarea 

comportamentul sistemului în raport cu obiectivele inițiale, testarea acceptării - verificarea 

conformității sistemului cu cerințele utilizatorilor. Testarea este procesul de executare a unui 

program pentru a găsi erori în acesta. Există două abordări pentru testarea proiectării - testarea în 

funcție de specificații (nepăsarea de textul programului) și testarea în funcție de textul programului 

(nepăsarea de specificații). Un compromis rezonabil se află undeva între ele deplasându-se într-o 

direcție sau alta în funcție de funcțiile îndeplinite de un anumit modul.  

Dezvoltarea suportului metodologic. Manuale de utilizare, instrucțiuni de utilizare, 

instrucțiuni tehnologice. 

Implementarea sistemului la instalație. 

Întreținerea sistemului: eliminarea erorilor și comentariilor utilizatorilor, dezvoltarea de 

moduri suplimentare și funcții de control, extinderea funcțională a sistemului. În conformitate cu 

modelul în spirală al ciclului de viață al software-ului, se efectuează trecerea la etapele 1 - 10 ale 

proiectării sistemului. 

 

1.2. Tipologia și particularitățile sistemelor de programare 

Tipologia și particularitățile sistemelor de programare prevede proiectarea și dezvoltarea 

sistemelor de prelucrare a datelor (DDS) pentru obiecte de control date, sisteme automatizate (AIS) 

în diverse scopuri. 

Sistemul de acceptare a comenzilor include următoarele: 

- acceptarea cererilor pentru produse, 

- procesarea cererilor; 

- executarea aplicațiilor. 

Trebuie remarcat faptul că există diverse sisteme pe piața software-ului care automatizează 

procesarea cererii unui utilizator. Să analizăm principalele instrumente software ale acestui grup, 

prezentate pe piața software-ului. 

În primul rând, vom analiza sisteme software mari care stochează date despre clienți și 

comenzile acestora. Unul dintre aceste programe mari este „1C: Trade Management 8”. Este un 

instrument modern pentru îmbunătățirea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale 
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Soluția aplicată este concepută pentru toate tipurile de operațiuni de tranzacționare. Au fost 

implementate funcțiile contabile de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor 

primare până la obținerea diverselor rapoarte analitice. Soluția permite este să ținem contabilitatea 

managementului pentru întreprinderea comercială în ansamblu. Pentru o întreprindere cu o 

structură de participare, documentele pot fi întocmite în numele mai multor organizații care fac 

parte din exploatație [49]. 

Soluția aplicată automatizează următoarele domenii de activitate: managementul relației cu 

clienții; managementul vânzărilor (inclusiv comerț cu ridicata, cu amănuntul și 

comision); managementul achizițiilor; analiza prețurilor și gestionarea politicii de 

preț; gestionarea stocurilor de depozite; gestionarea numerarului; contabilizarea costurilor 

comerciale; Contabilitate TVA; monitorizarea și analiza eficacității activităților de tranzacționare. 

1C Enterprise oferă metode moderne de gestionare a relației cu clienții 

(CRM). Managementul relațiilor cu clienții, cunoscut și sub denumirea de CRM sau 

CustomerRelationshipManagement, este o zonă funcțională integrală a sistemului de informații 

întreprinderi de la capăt la cap. Conceptul CRM implică colectarea și analiza periodică a 

informațiilor despre fiecare client, reale și potențiale: cum a reacționat clientul la propunerea de 

afaceri, dacă este mulțumit de calitatea serviciului, dacă preferințele sale se schimbă în timp, cât 

de exact își îndeplinește obligațiile și, în cele din urmă, cât de mare venit aduce clientul (sau ar 

putea aduce) compania.  

Astăzi există o serie de programe care implementează tehnologia „Sistem de gestiune a 

programărilor”. Se propune luarea în considerare a mai multor, folosind exemple de programe bine 

cunoscute. 

Sistemul de programare și contabilizare a volumului de muncă al cadrelor didactice de la 

universitate „1C: ChronoGraph Schedule”. 

Programul „1C: ChronoGraph Timetable” este conceput pentru a automatiza planificarea 

și programarea educațională în departamentele individuale ale instituțiilor de învățământ 

profesional și superior, la diferite cursuri de formare comerciale și necomerciale (computer, 

învățarea limbilor străine, școli de șoferi etc.), în instituții de educație suplimentară, dezvoltare 

profesională și recalificare a specialiștilor. 

„1C: ChronoGraph Schedule” oferă o oportunitate de: 

1. Pregătim date privind perioada de studiu, luând în considerare specificul organizării 

activităților educaționale ale unei anumite instituții de învățământ pe baza: 

- sarcini din anul școlar; 

- împărțirea anului universitar în perioade de planificare academică; 
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- repartizarea perioadelor de studiu într-o perioadă de planificare a studiilor 

pentru a detalia detaliatul timpului cursurilor de predare, formarea grupurilor 

de studiu și a activității profesorilor; 

- completarea automată a listei de sărbători; 

- sarcini de săptămâni nelucrătoare și vacanțe; 

- generarea automată a unei liste de săptămâni care se încadrează în perioada 

selectată de planificare educațională cu o indicație a semnului impar / par și a 

numărului de zile lucrătoare. 

2. Planificăm activitățile educaționale ale întregii instituții de învățământ sau ale 

subdiviziunilor individuale (facultăți, departamente, departamente etc.), utilizând: 

- organizarea și repartizarea structurii nivelurilor de instruire cu posibilitatea 

diferențierii acestora în subnivele; 

- formarea unei liste de cursuri de formare (subiecte, discipline, subiecte etc.) cu 

o indicație a timpului predării lor și a capacității de a vizualiza informații despre 

săptămânile academice incluse într-o perioadă de timp dată; 

- crearea unei liste a grupurilor de studiu care indică numărul, specializarea și 

nivelul de instruire; 

- împărțirea grupurilor de instruire în numărul necesar de subgrupuri din cadrul 

cursului de formare selectat; 

- repartizarea subgrupurilor identice într-un grup pentru mai multe cursuri de 

formare; 

- crearea de asociații de streaming de grupuri / subgrupuri pentru cursul de 

formare selectat; 

- repartizarea sarcinii grupurilor / subgrupurilor de studiu pentru întreaga 

perioadă de planificare a studiului; 

- formarea unei liste a cadrelor didactice; 

- distribuirea orelor cursului de formare în cadrul grupului / subgrupului de studiu 

pentru mai mulți profesori pentru diferite perioade de timp într-o perioadă dată 

de planificare a studiului; 

- planificarea automată a volumului de muncă al profesorului pentru o secvență 

dată de săptămâni cu posibilitatea editării manuale. 

Un alt sistem CRM, Marketing și Management, a fost dezvoltat de compania KOMPAS, 

informațiile despre acesta sunt prezentate pe site-ul web crm.kompas.ru. 
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Funcțiile principale ale sistemului de marketing și management CRM pot fi segmentate în 

5 secțiuni [41]. 

1. Funcțiile managementului vânzărilor (SalesForceAutomation) 

2. Funcții de gestionare a serviciilor (CustomerService & Support) 

3. Funcțiile de gestionare a relațiilor cu partenerii (PartnersRelationshipManagement) 

4. Funcțiile automatizării marketingului (MarketingAutomation) 

5. Funcțiile de planificare și monitorizare a muncii angajaților (TimeManagement și 

CallCenter) 

Creăm un program metodic consecvent al sesiunilor de formare pe baza: 

- planificarea săptămânală a orelor pentru un anumit profesor direct la programare; 

- alocarea de cursuri profesorilor în modul de grup selectat pentru săptămâna 

curentă; 

- capacitatea de a copia programul profesorului sau grupului de studiu selectat din 

săptămâna curentă într-o secvență specificată de săptămâni în perioada de studiu; 

- utilizarea unui algoritm eficient „Calcul preliminar” la elaborarea opțiunilor 

„schiță” pentru program; 

- utilizarea „Calculului automat” interactiv pentru întocmirea „versiunii finale” a 

programului pentru săptămâna curentă pentru orice număr de grupuri de studiu, 

cu posibilitatea editării manuale suplimentare; 

- numirea de săli de clasă (săli de clasă) pentru desfășurarea orelor, ținând seama 

de locația, capacitatea și numărul grupurilor de studiu. 

Pe baza informațiilor disponibile, programul 1C: ChronoGraph Schedule permite să generăm 

toate formularele de raportare necesare cu posibilitatea de a le personaliza în funcție de numeroși 

parametri. 

Produsul software (PP) „1C: ChronoGraph Schedule” este o configurație pentru un singur 

utilizator a sistemului software „1C: Enterprise 7.7” și poate fi utilizat împreună cu orice versiune 

(cu excepția versiunilor de bază) a produselor software care utilizează componentele 

„Contabilitate” "," Calcul "," Contabilitate operațională pentru "sistemul software" 1C: Enterprise 

7.7 "(de exemplu," 1C: Contabilitate 7.7 Versiune standard "). 

Produsul poate funcționa pe baza versiunii de rețea a „1C: Enterprise 7.7”, dar dacă diviziile 

structurale (facultăți, departamente sau departamente) alcătuiesc un program independent într-o 

instituție de învățământ, atunci fiecare dintre ele trebuie să cumpere o copie separată a produsul. 

După ce am analizat toate aspectele acestei evoluții, putem spune că transmite integritatea 

unei astfel de probleme ca programare. Dar principalul său dezavantaj este incompatibilitatea cu 
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platformele deschise 1C: ChronoGraph este un sistem închis. Inițial nu oferă o interfață pentru 

integrarea produselor terțe, de exemplu, este imposibil să se integreze direct ChronoGraph DBMS 

și serverul de aplicații web [16]. De asemenea, poate fi clasificat ca un PCB scump și, conform 

unor statistici, este dificil de manevrat. 

Programul „Avtor”. 

Sistemul „Avtor Schedule” este conceput pentru programarea rapidă, convenabilă și de 

înaltă calitate a cursurilor și pentru a le însoți pe tot parcursul anului universitar. 

Există opt modificări principale ale programului pentru diferite instituții de învățământ 

pentru școli secundare, licee și gimnazii, colegii, școli tehnice și profesionale, școli de artă și 

cultură, pentru universități. 

AVTOR ajută la simplificarea și automatizarea cât mai mult posibil a lucrărilor complexe 

ale orarelor. Sistemul ajută la construirea, reglarea și tipărirea cu ușurință sub formă de documente 

vizuale și convenabile: 

- programele clasei (grupuri de studiu); 

- programele profesorilor; 

- programul de angajare a publicului (birouri); 

- sarcini de antrenament. 

Durata de funcționare a programului depinde de mărimea instituției și de puterea 

computerului. Un calcul complet și optimizarea programului unei școli de dimensiuni medii cu 

date inițiale complexe (40 de clase, 80 de profesori, dintre care mai mult de 10 lucrători cu 

fracțiune de normă; două schimburi; deficit de clasă) durează aproximativ 2-3 minute pe un 

Celeron -2000 computer. 

AVTOR permite să: 

- construim un program fără „ferestre” pentru clase (grupuri de studiu); 

- optimizăm ferestrele cadrelor didactice în program; 

- să ia în considerare intervalul necesar de zile / ore pentru clase, pentru profesori 

și pentru clase; 

- să ia în considerare natura muncii și dorințele atât ale angajaților cu normă 

întreagă, cât și ale angajaților cu jumătate de normă; 

- plasează în mod optim clasele în sălile de clasă (audiențe), ținând seama de 

caracteristicile claselor, materiile, prioritățile profesorilor și capacitatea sălilor de 

clasă; 

- introducem un program de apeluri; 

- stabilim timpul de tranziție (mutare) între clădirile educaționale; 
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- optimizăm numărul de tranziții de la birou la birou și de la corp la corp; 

- este ușor să conectăm orice clase (grupuri de studiu) în fluxuri pentru orice clase; 

- să împartă clasele (grupurile de studiu) atunci când se desfășoară cursuri într-o 

limbă străină, cultură fizică, muncă, informatică (și orice alte discipline) în orice 

număr de subgrupuri (până la zece!); 

- introduce lecții combinate pentru subgrupuri (cum ar fi „străin / informatică”) în 

orice materie; 

- introducem (pe lângă materiile principale) cursuri speciale și cursuri opționale; 

- optimizăm uniformitatea și complexitatea programului; 

- introducem și corectăm cu ușurință și rapid datele inițiale; 

- au orice număr de opțiuni de programare; 

- convertește automat programele la modificarea bazei de date; 

- este ușor de salvat în arhive, copiat și trimis prin e-mail baze de date complete și 

variante de orare (volumul arhivei bazei complete a orarului unui liceu este de 

10-30 K, al unei universități mari - 50 -70K); 

- facem rapid orice ajustări necesare la program; 

- găsim înlocuitori pentru profesorii absenți temporar; 

- controlează automat programul, excluzând orice „suprapuneri” și contradicții; 

- afișăm programări sub formă de documente convenabile și vizuale: text, Word, 

HTML, precum și fișiere dBase și registre de lucru Excel; 

- configurăm programări gata făcute în rețeaua locală și pe paginile de internet 

pentru acces general. 

Este conceput pentru programarea automată a sesiunilor de antrenament. Programul permite 

să optimizăm utilizarea fondului clasei, să ținem cont de particularitățile procesului educațional 

(prelegeri, clase practice și de laborator, împărțirea în subgrupuri și organizarea cursurilor de 

streaming, desfășurarea orelor de educație fizică etc.), luând în considerare dorințele profesorilor, 

cursuri, locații ale clădirilor educaționale, clase de durată și pauze. În plus față de programul de 

studii cu normă întreagă, programul permite să elaborăm un orar pentru facultatea de 

corespondență, colegiu și alte structuri educaționale ale universității, studiind în conformitate cu 

alte orare ale procesului educațional. 

Multifuncționalitatea acestui software lasă o impresie bună, dezvoltatorii au tratat acest 

program cu atenția cuvenită și au luat în considerare multe probleme și nuanțe la elaborarea 

programului de antrenament. Este sigur să spunem despre rambursarea acestui software sub forma 
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costurilor forței de muncă ale angajaților, dar, cu toate acestea, rămâne un produs scump, nu orice 

instituție de învățământ își poate permite astfel de costuri [28]. 

Aceste programe sunt foarte scumpe, realizate pentru întreprinderile mari sau dificil de 

utilizat. De asemenea, pentru desfășurarea unor astfel de programe, este nevoie de sprijin, care 

necesită costuri materiale mari, încheierea unor acorduri speciale de sprijin și necesitatea 

menținerii unui întreg personal de angajați care va fi implicat în sprijinirea acestuia. Am luat 

decizia de a crea un program original mai ușor de utilizat pe platforma MS Access. 

1.3. Rolul și importanța gestiunii sistemelor de programare. Justificarea soluțiilor 

de proiectare pentru automatizarea sarcinii 

Informatizarea în lumea modernă a devenit una dintre cele mai importante resurse, iar 

sistemele informaționale au devenit un instrument necesar în aproape toate domeniile de activitate. 

Sistem informațional (IS) - un set interconectat de instrumente, metode și personal utilizat 

pentru a stoca, procesa și emite informații pentru a atinge obiectivul. 

Varietatea sarcinilor rezolvate cu ajutorul SI a dus la apariția multor tipuri diferite de sisteme 

care diferă prin principiile de construcție și regulile de prelucrare a informațiilor inerente acestora. 

Sistemele de informații pot fi clasificate în funcție de o varietate de criterii 

diferite. Clasificarea luată în considerare se bazează pe cele mai esențiale caracteristici care 

determină funcționalitatea și caracteristicile construcției sistemelor moderne. În funcție de 

volumul de sarcini de rezolvat, de mijloacele tehnice utilizate, de organizarea funcționării, IS-urile 

sunt împărțite în mai multe grupuri. 

În funcție de tipul de date stocate, IP-urile sunt împărțite în factuale și 

documentare. Sistemele factografice sunt concepute pentru a stoca și prelucra date structurate sub 

formă de numere și texte. Se pot efectua diverse operații pe astfel de date. În sistemele 

documentare, informațiile sunt prezentate sub formă de documente, constând din titluri, descrieri, 

rezumate și texte. Căutarea pe date nestructurate se efectuează folosind caracteristici 

semantice. Documentele selectate sunt prezentate utilizatorului, iar prelucrarea datelor în astfel de 

sisteme nu este practic efectuată. 

Alegerea și justificarea unui model de prezentare a datelor. O bază de date relațională 

este o bază de date în care toate datele disponibile utilizatorului sunt organizate sub formă de tabele 

și toate operațiunile pe date sunt reduse la operații pe aceste tabele. 

Modelul relațional este rezultatul unor idei mai avansate despre formarea și întreținerea 

bazelor de date. Modelele relaționale reflectă cel mai logic și vizual structura informațiilor stocate 

și a legăturilor interne, ceea ce permite să analizăm mai complet structura bazei de date în timpul 

dezvoltării [8, p.45].  
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Acest lucru a condus la faptul că modelele de baze de date relaționale sunt cele mai 

răspândite în prezent și reprezintă standardul la care sunt traduse toate bazele de date existente 

anterior cu un model ierarhic și de rețea. În plus, marea majoritate a instrumentelor de dezvoltare 

a bazelor de date furnizate se concentrează exclusiv pe modelul relațional. În plus, bazele de date 

relaționale sunt mai târziu mai ușor de extins și de integrat, ceea ce face parte integrantă din 

dezvoltarea ulterioară a bazelor de date, odată cu creșterea sarcinilor care le sunt atribuite. 

Avantajele procesării informațiilor într-o bază de date relațională [15, p.37]: 

- conectivitate ( viziunea relațională oferă o imagine clară a relației atributelor din diferite 

relații); 

- precizie; 

- flexibilitate; 

- secret; 

- ușurința implementării (plasarea fizică a fișierelor omogene (tabulare) este mult mai 

ușoară decât plasarea structurilor ierarhice și de rețea); 

- independența datelor (baza de date trebuie să permită posibilitatea extinderii, adică 

adăugarea de noi atribute și relații). 

Deoarece printre modelele de date logice relaționalul are avantaje semnificative și mici 

dezavantaje, va fi luat ca bază pentru construirea unei baze de date. În consecință, va fi evidențiat 

sistemul de gestionare a bazelor de date care oferă implementarea modelului de date 

relaționale. Trebuie remarcat faptul că aproape toate SGBD-urile răspândite în prezent 

implementează doar un astfel de model. 

Alegerea și justificarea SGBD și a programării resurselor instrumentale. De-a lungul 

timpului, modelul de server de fișiere disfuncțional pentru rețelele locale (FS) a fost înlocuit de 

structurile client-server emergente unul câte unul (RDA, DBS și AS). 

După ce a ocupat nișa bazelor de date, tehnologia client-server a devenit principala 

tehnologie a internetului global. Mai mult, ca urmare a transferului ideilor de Internet în mediul 

sistemelor corporative, a apărut tehnologia Intranet. Spre deosebire de tehnologia Client-Server, 

această tehnologie nu se concentrează pe date, ci pe informații în forma sa finală gata de 

consum. Sistemele de calcul bazate pe Intranet includ servere centrale de informații și componente 

distribuite pentru prezentarea informațiilor către utilizatorul final (programe de navigare sau 

browsere). Interacțiunea dintre client și server în Intranet are loc utilizând tehnologii web. 

Astăzi, tehnologia client-server este din ce în ce mai răspândită, dar de la sine nu oferă 

rețete universale. Oferă doar o idee generală despre modul în care ar trebui organizat un sistem 
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modern de informare distribuită. În același timp, implementarea acestei tehnologii în produse 

software specifice și chiar în tipuri de software diferă destul de semnificativ. 

De obicei, componentele de rețea nu sunt egale: unele au acces la resurse (de exemplu, o 

imprimantă, procesor, sistem de gestionare a bazelor de date (SGBD), sistem de fișiere și așa mai 

departe), altele au capacitatea de a accesa aceste resurse. 

Printre cei mai proeminenți reprezentanți ai sistemelor de gestionare a bazelor de date se 

numără: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual 

FoxPro, Microsoft Visual Basic, precum și bazele de date Microsoft SQL Server și Oracle utilizate 

în aplicațiile construite folosind „client -server” ". De fapt, orice SGBD modern are un analog 

produs de o altă companie care are un domeniu de aplicații și capabilități similare, orice aplicație 

este capabilă să funcționeze cu multe formate de prezentare a datelor, să exporte și să importe date 

datorită prezenței unui număr mare de convertoare.  

De asemenea, sunt acceptate pe scară largă tehnologiile care permit utilizarea capacităților 

altor aplicații, de exemplu, procesoare de text, pachete de graficare etc., și versiuni încorporate ale 

limbajelor la nivel înalt (de obicei dialecte SQL și / sau VBA) și instrumente de programare vizuală 

pentru interfețele aplicațiilor dezvoltate. Prin urmare, nu mai contează în ce limbă și pe baza cărui 

pachet este scrisă o anumită aplicație și ce format de date este utilizat în ea. Mai mult, standardul 

„de facto” a devenit „dezvoltarea rapidă a aplicațiilor” sau RAD (din engleza Rapid Application 

Development), pe baza „abordării deschise” larg declarată în literatură, adică a necesității și 

posibilității de a utiliza diverse aplicații programe și tehnologii pentru a dezvolta sisteme de 

procesare a datelor mai flexibile și mai puternice.  

Prin urmare, împreună cu DBMS-ul „clasic”, sunt menționate tot mai mult limbajele de 

programare Visual Basic 4.0 și Visual C ++, care permit să creăm rapid componentele necesare 

ale aplicației, critice în ceea ce privește viteza de lucru, care sunt dificile și uneori imposibile de 

dezvoltat prin intermediul SGBD „clasic”. Abordarea modernă a gestionării bazelor de date 

implică, de asemenea, o utilizare extinsă a tehnologiei client-server. 

Astfel, astăzi dezvoltatorul nu este obligat de cadrul unui anumit pachet și, în funcție de 

sarcina la îndemână, poate folosi o varietate de aplicații. Prin urmare, direcția generală de 

dezvoltare a SGBD și a altor instrumente de dezvoltare a aplicațiilor în prezent pare să fie mai 

importantă. 

Tehnologia „client - server” este o arhitectură a unui pachet software în care programul 

de aplicație este distribuit în două componente logic diferite (client și server), interacționând 

conform schemei „solicitare-răspuns” și rezolvând sarcinile lor specifice 
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Computerul (sau programul) care controlează și / sau deține o resursă se 

numește serverul resursei respective. 

Computerul (sau programul) care solicită și folosește o resursă este numit clientul resursei 

respective. 

Clientul și serverul pot fi localizate fie pe același computer (PC), fie pe diferite computere 

din rețea. De asemenea, poate apărea o situație când o unitate de program va îndeplini simultan 

funcțiile unui server în raport cu o unitate și un client în raport cu alta. 

Principiul de bază al tehnologiei Client-Server este împărțirea funcțiilor aplicației în cel 

puțin trei grupe: 

Module de interfață utilizator; 

Acest grup se mai numește logică de prezentare. Prin acest grup, utilizatorii interacționează 

cu aplicația. Indiferent de caracteristicile specifice ale logicii de prezentare (interfață de linie de 

comandă, interfețe grafice complexe de utilizator, interfețe intermediare), sarcina sa este de a oferi 

mijloacele pentru cel mai eficient schimb de informații între utilizator și sistemul informațional. 

Module de stocare a datelor; 

Acest grup se mai numește logică de afaceri. Logica de afaceri definește pentru ce este 

destinată în mod specific aplicația (de exemplu, funcțiile aplicației specifice unui anumit 

domeniu). Separarea unei aplicații de-a lungul limitelor programului oferă o bază naturală pentru 

distribuirea unei aplicații pe mai multe computere. 

Module de prelucrare a datelor (funcții de gestionare a resurselor); 

Acest grup se mai numește logică de acces la date sau algoritmi de acces la date. Algoritmii 

de acces la date au fost în mod istoric privim ca o interfață specifică aplicației pentru stocarea 

persistentă, cum ar fi un sistem de fișiere sau un SGBD. Cu ajutorul modulelor de procesare a 

datelor, este organizată o interfață specifică aplicației pentru SGBD. Prin intermediul interfeței, 

aplicația gestionează conexiunile și interogările bazei de date (traducerea interogărilor specifice 

aplicației în SQL, preluarea rezultatelor și traducerea acestor rezultate înapoi în structuri de date 

specifice aplicației). 

Fiecare dintre aceste grupuri poate fi implementat independent de celelalte două. De 

exemplu, fără a modifica programele utilizate pentru stocarea și procesarea datelor, putem schimba 

interfața cu utilizatorul în așa fel încât aceleași date să fie afișate sub formă de tabele, grafice sau 

histograme. Aplicațiile foarte simple sunt adesea capabile să asambleze toate cele trei părți într-un 

singur program, iar această separare urmează limitele funcționale. 

În conformitate cu separarea funcțiilor în orice aplicație, se disting următoarele 

componente: 
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- componenta de prezentare a datelor; 

- componenta de aplicare; 

- componenta de gestionare a resurselor. 

În arhitectura clasică client-server, trebuie să distribuim cele trei părți principale ale 

aplicației în două module fizice. De obicei, componenta aplicației se află pe server (cum ar fi un 

server de baze de date), componenta de prezentare se află pe partea client și componenta de 

gestionare a resurselor este partajată între partea client și server. Acesta este principalul dezavantaj 

al arhitecturii clasice pe două niveluri. 

Într-o arhitectură pe două niveluri, atunci când împart algoritmii de procesare a datelor, 

dezvoltatorii trebuie să aibă informații complete despre cele mai recente modificări aduse 

sistemului și să înțeleagă aceste modificări, ceea ce creează mari dificultăți în dezvoltarea 

sistemelor client-server, instalarea și întreținerea acestora, deoarece trebuie depuse eforturi 

semnificative pentru coordonarea diferitelor grupuri de specialiști. În acțiunile dezvoltatorilor, 

apar adesea contradicții, iar acest lucru încetinește dezvoltarea sistemului și îi obligă să schimbe 

elementele deja gata și dovedite. 

Pentru a evita inconsecvența diferitelor elemente ale arhitecturii, au fost create două 

modificări ale arhitecturii client-server pe două niveluri: Fat Client (Thin Server) și Thin Client 

(Fat Server). 

În aceste arhitecturi, dezvoltatorii au încercat să efectueze prelucrarea datelor pe una din 

cele două părți fizice - fie pe partea clientului („client gros”), fie pe server („client subțire”). 

Fiecare abordare are dezavantajele sale. În primul caz, rețeaua este supraîncărcată în mod 

nejustificat, deoarece datele brute și, prin urmare, redundante sunt transmise peste ea. În plus, 

suportul sistemului și modificarea acestuia devin mai complicate, deoarece înlocuirea algoritmului 

de calcul sau corectarea unei erori necesită înlocuirea completă simultană a tuturor programelor 

de interfață, altfel pot apărea erori sau neconcordanțe de date. Dacă toate procesările de informații 

sunt efectuate pe server, atunci apare problema descrierii procedurilor încorporate și a depanării 

acestora. Un sistem cu procesarea informațiilor pe un server este absolut imposibil de transferat pe 

o altă platformă (SO), ceea ce reprezintă un dezavantaj grav. 

Dacă, la urma urmei, se dezvoltă o arhitectură clasică pe două nivele „Client - Server”, 

atunci trebuie amintit următoarele: 

Arhitectura „Thick server” este similară cu arhitectura „Thin client” 

Trimiterea unei cereri de la client către server, procesarea cererii de către server și 

transmiterea rezultatului către client. Cu toate acestea, arhitecturile prezintă următoarele 

dezavantaje: 
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Implementarea devine mai complicată, deoarece limbaje precum SQL nu sunt adaptate 

pentru dezvoltarea unui astfel de software și nu există instrumente de depanare bune; 

Performanța programelor scrise în limbi precum SQL este semnificativ mai mică decât 

programele scrise în alte limbi, ceea ce este important pentru sistemele complexe; 

Programele scrise în limbi DBMS de obicei nu funcționează suficient de fiabil; o eroare în 

ele poate duce la eșecul întregului server de baze de date; 

Programele rezultate sunt complet neportabile către alte sisteme și platforme. 

Arhitectura „Thin server” este similară cu arhitectura „Thick client” (Figura 34). 

Procesarea solicitării are loc din partea clientului, adică toate datele brute de pe server sunt 

transmise clientului. Cu toate acestea, arhitecturile prezintă următoarele dezavantaje: 

Actualizarea software-ului devine mai complicată, deoarece trebuie înlocuită simultan în 

întregul sistem; 

Distribuirea puterilor devine mai complicată, deoarece diferențierea accesului are loc nu în 

funcție de acțiuni, ci în funcție de tabele; 

Rețeaua este supraîncărcată din cauza transferului de date brute pe ea; 

Protecție slabă a datelor, deoarece este dificil de distribuit în mod corespunzător puterile. 

Model pe trei niveluri 

De la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, arhitectura pe trei niveluri „Client-Server” a 

primit recunoaștere de la specialiști, care au împărțit sistemul informațional prin funcționalitate în 

trei componente separate: logică de prezentare, logică de afaceri și logică de acces la date. Spre 

deosebire de arhitectura cu două niveluri, arhitectura cu trei niveluri are o legătură suplimentară - 

serverul de aplicații, care este conceput pentru a implementa logica de afaceri, în timp ce descarcă 

complet clientul, care trimite cereri către middleware și maximizează toate capacitățile serverele. 

Într-o arhitectură pe trei niveluri, clientul nu este de obicei supraîncărcat cu funcții de 

procesare a datelor, ci își joacă rolul principal ca sistem de prezentare a informațiilor de pe serverul 

de aplicații. O astfel de interfață poate fi implementată folosind instrumente standard de tehnologie 

Web, cum ar fi browser, CGI și Java. Acest lucru reduce cantitatea de date transferate între client 

și serverul de aplicații, permițând computerelor client să fie conectate chiar și pe linii lente, cum 

ar fi liniile telefonice. În plus, partea clientului poate fi atât de simplă încât, în majoritatea 

cazurilor, este implementată utilizând un browser generic. Dar dacă tot trebuie să o schimbăm, 

atunci această procedură poate fi efectuată rapid și nedureros. 

Există mai multe categorii de produse middleware: 

- Orientat spre mesaj - reprezentanți luminoși ai MQseries și JMS; 

- Object Broker - reprezentanți luminoși ai CORBA și DCOM; 
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- Bazat pe componente - reprezentanți luminoși ai.NET și EJB. 

Utilizarea unui server de aplicații oferă mai multe opțiuni, cum ar fi reducerea încărcării 

pe computerele client, deoarece serverul de aplicații echilibrează încărcarea și oferă protecție 

împotriva eșecurilor. Deoarece logica de afaceri este stocată pe serverul de aplicații, orice 

modificare în raportare sau calcule nu va afecta în niciun fel programele client. 

Există mai multe servere de aplicații de la companii cunoscute precum Sun Microsystem, 

Borland, IBM, Oracle și fiecare dintre ele diferă în setul de servicii oferite (nu vom lua în 

considerare performanța în acest caz). Aceste servicii facilitează programarea și implementarea 

aplicațiilor la nivel de întreprindere. De obicei, un server de aplicații oferă următoarele servicii: 

- Server WEB - cel mai adesea include cel mai popular și puternic Apache; 

- Container WEB - permite să executăm JSP și servleturi. Pentru Apache, acesta este 

Tomcat; 

- Agent CORBA - poate oferi un director distribuit pentru stocarea obiectelor CORBA; 

- Serviciu de mesagerie - broker de mesaje; 

- Serviciul de tranzacții - deja din nume este clar că acesta este un serviciu de tranzacție; 

- JDBC - drivere pentru conectarea la baze de date, deoarece serverul de aplicații va trebui 

să comunice cu bazele de date și trebuie să se poată conecta la baza de date utilizată în 

compania .; 

- Java Mail - acest serviciu poate oferi un serviciu pentru SMTP; 

- JMS (Java Messaging Service) - procesarea mesajelor sincrone și asincrone; 

- RMI (Invocare metodă la distanță) - apel proceduri la distanță. 

Sistemele client-server cu mai multe niveluri pot fi ușor convertite în tehnologie Web - 

pentru aceasta, este suficient să înlocuim partea client cu un browser universal sau specializat și 

să completăm serverul de aplicații cu un server Web și programe mici care apelează serverul 

proceduri. Atât Common Gateway Interface (CGI), cât și tehnologia Java mai modernă pot fi 

utilizate pentru a dezvolta aceste programe. 

Într-un sistem pe trei niveluri, liniile de viteză mai mare pot fi utilizate ca canale de 

comunicație între serverul de aplicații și SGBD, ceea ce va necesita costuri minime, deoarece 

serverele sunt de obicei situate în aceeași cameră (camera serverului) și nu vor supraîncărca rețea 

datorită transferului unei cantități mari de informații. 

Din cele de mai sus, putem concluziona că arhitectura cu două niveluri este mult inferioară 

arhitecturii cu mai multe niveluri, prin urmare, în prezent este utilizată doar arhitectura client-

server cu mai multe niveluri, în care se disting trei modificări - RDA, DBS și AS. 
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CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI DE PROGRAMARE A 

UNITĂȚII  

 

2.1. Determinarea cerinţelor sistemului 

Determinarea cerinţelor sistemului este  activitate esenţială în aflarea situaţiei existente şi a 

ceea ce se doreşte în viitor. Rezultatul activităţii de determinare a cerinţelor sistemului se 

concretizează în diferite forme ale informaţiilor colectate, cum sunt copii ale interviurilor, 

însemnări efectuate în timpul observării şi analizei documentelor, interpretări ale răspunsurilor la 

chestionare, seturi de formulare, rapoarte, descrieri ale posturilor de lucru ş.a., precum şi rezultate 

ale prelucrărilor efectuate de calculator, cum ar fi prototipurile [1]. 

Sistemul de gestiune a bazelor de date trebuie să poată interpreta instrucţiunile exprimate în 

termen de schemă externă şi respectiv schemă conceptuală iar după aceea în termen de operaţii de 

intrare/ieşire la nivel fizic şi să asigure trecerea de la un nivel la altul. 

Plecând de la obiectivul principal putem spune că principalele obiective al sistemului 

proiectat sunt: 

Independenţa fizică a datelor. Schema internă a bazei de date dscrie modul în care datele 

sunt organizate pe suportul fizic (fişiere, înregistrări) precum şi metodele de acces, criteriile de 

ordonare şi regăsire ale acestora, astfel să se asigure un grad de performanţă şi supleţe cât mai 

ridicat. 

Indedpendenţa fizică a datelor constă posibilitatea de a schimba organizarea internă a datelor 

şi structurile de înregistrare, fără a modifica programele care le folosesc (programe utilizator). 

Independenţa logică a datelor. Schema conceptuală a bazei de date se obţine printr-o 

sinteză şi integrare a schemelor externe, care reprezintă interese informaţionale de grup sau 

individuale. În aceste condiţii, este normal ca fiecare grup de utilizatori să aibă posibilitatea să-şi 

modifice în timp cerinţele informaţionale fără a efectua schema conceptuală a bazei de date. 

Independenţa logică a datelor constă în posibilitatea de a modifica schemele externe fără a 

modifica schema conceptuală.  

Principalele avantaje ale independenţei logice a datelor sunt următoarele: 

1. Permite orcărui grup de utilizatori să vizualizeze datele aşa cum îşi doresc; 

2. Permite evoluţia în timp a schemelor externe ale fiecărui grup de utilizatori fără a 

efectua schema conceptuală; 

3. Permite evoluţia unei anumite scheme externe fără a efectua celelalte scheme 

externe. 

Manipularea datelor prin limbaje declarative (neprocedurale) 
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În general există două categorii de utilizatori care manipulează datele dintr-o bază de date: 

utilizatori interactivi, care au nevoie de limbaje de interogare forte simple, apropiate de limbajul 

natural, care să le prmită să obţină informaţiile de care au nevoie şi programatori care folosesc 

limbaje procedurale. 

Administrarea cât mai simplă a datelor 

Pentru a permite un control eficient asupra datelor şi a rezolva diferite conflicte care pot 

apărea cu ocazia definirii acestora, această operaţie cade în sarcina unui grup restrâns de persoane 

numite administratori de date. Administrarea centralizată a datelor, nu conduce totdeauna la 

realizarea unor baze de date performante, capabile să mulţumescă categorii de utilizatori diferiţi. 

Pentru a nu întâlni această situaţie, SGBD-urile actuale oferă instumente adecvate care permit o 

descentralizarea descrierii datelor, asigurând în acelaşi timp coerenţa necesară între diversele 

descrieri parţiale. 

Rezultatele prezentate după această activitate pot fi rezumate astfel: 

1. Informaţii obţinute în urma conversaţiilor cu utilizatorii sau prin observarea 

activităţilor prestate de aceştia: copii sau sinteze ale interviurilor, răspunsurile la chestionare sau 

interpretări ale acestora, însemnări şi rezultate din observarea activităţilor, procese verbale ale 

şedinţelor ce au avut loc în acest scop; 

2. Informaţii scrise care există în unitate: misiunea şi strategia afacerii, exemplare ale 

formularelor, rapoartelor şi machetelor de ecrane, manuale ale procedurilor, descrieri ale posturilor 

de lucru, manuale de instruire, scheme de sisteme şi documentaţia sistemului existent, rapoartele 

consultanţilor  [1]; 

3. Informaţii obţinute cu ajutorul calculatorului: rezultate ale sesiunilor JAD, copii ale 

fişierelor sesiunilor grupului de sprijinire a sistemului, conţinutul depozitelor şi rapoartele 

existente în CASE, ecrane şi rapoarte rezultate din prototipurile sistemului, ş.a  [1]. 

Structurarea cerinţelor sistemului - modelarea logică a datelor şi prelucrărilor. 

Indiferent de metodologiile folosite în realizarea unui sistem/aplicaţie, toate apelează la 

operaţiunea de modelare logică a datelor şi prelucrărilor sub formă de diagrame, diferenţele 

constând doar în folosirea mai pronunţată a diagramelor pentru descrierea sistemului, încadrându-

le în diagrame de context, diagrame ale fluxurilor de date fizice şi diagrame ale fluxului de date 

logice. Altele apelează la combinaţii de diagrame, tabele şi forme descriptive  [1]. 

Diagrama de context scoate în evidenţă aria de întindere a sistemului analizat, prin 

specificarea elementelor din interiorul organizaţiei şi a celor externe, sub denumirea de entităţi 

externe sistemului analizat. 

2.2. Limbaje de programare  
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Cele mai populare (cele mai vizitate) site-uri web au în comun faptul că sunt site-uri web 

dinamice. Dezvoltarea lor implică, de regulă, codificare pe partea de server, codificare partea de 

client, și tehnologie de baze de date. Limbajele de programare folosite pentru a oferi conținut web 

dinamic sunt asemănătoare, cu toate acestea variază foarte mult între site-uri. 

Odata cu dezvoltarea programarii orientate pe obiecte in PHP5 si-a facut aparitia si o 

librarie standard(SPL – Standard PHP Library ) care cuprinde o serie de clase si interfete dezvoltate 

pentru a oferi solutii eficiente unor probleme de accesare si manipulare a datelor. 

Iata mai jos o lista de interfete/clase deja existente(by default) in extensia SPL: 

1. Iteratori 

a. interface RecursiveIterator extends Iterator 

b. interface OuterIterator extends Iterator 

c. class RecursiveIteratorIterator implements OuterIterator 

d. abstract class FilterIterator implements OuterIterator 

e. class ParentIterator extends FilterIterator implements RecursiveIterator 

f. interface SeekableIterator extends Iterator 

g. class LimitIterator implements OuterIterator 

h. class CachingIterator implements OuterIterator 

i. class RecursiveCachingIterator extends CachingIterator implements Recursiv

eIterator 

j. class IteratorIterator implements OuterIterator 

k. class NoRewindIterator implements OuterIterator 

l. class EmptyIterator implements Iterator 

m. class InfiniteIterator extends IteratorIterator 

n. class AppendIterator implements OuterIterator 

o. class RegexIterator extends FilterIterator 

p. class RecursiveRegexIterator extends RegexIterator implements RecursiveIter

ator 

2. Directoare si fisiere 

a. class SplFileInfo 

b. class DirectoryIterator extends SplFileInfo implements Iterator 

c. class RecursiveDirectoryIterator extends DirectoryIterator implements Recur

siveIterator 

d. class SplFileObject extends SplFileInfo implements RecursiveIterator, Seekab

leIterator 
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3. XML 

a. class SimpleXMLIterator extends simplexml_element implements RecursiveIt

erator 

4. Array-uri 

a. class ArrayObject implements IteratorAggregate, ArrayAccess, Countable 

b. class ArrayIterator implements Iterator, ArrayAccess, Countable, SeekableIt

erator 

c. class RecursiveArrayIterator extends ArrayIterator implements RecursiveIter

ator 

5. Numarator 

a. interface Countable 

6. Exceptii 

a. class LogicException extends Exception 

b. class BadFunctionCallException extends LogicException 

c. class BadMethodCallException extends BadFunctionCallException 

d. class DomainException extends LogicException 

e. class InvalidArgumentException extends LogicException 

f. class LengthException extends LogicException 

g. class OutOfRangeException extends LogicException 

h. class RuntimeException extends Exception 

i. class OutOfBoundsException extends RuntimeException 

j. class OverflowException extends RuntimeException 

k. class RangeException extends RuntimeException 

l. class UnderflowException extends RuntimeException 

7. Observatori 

a. interface SplObserver 

b. interface SplSubject 

c. class SplObjectStorage 

8. Clasele de tip “Example” – implementate in subdirectorul ext/SPL si care cu timpul vor fi 

trecute in limbajul C. 

CMS Java 

Un Java CMS este un sistem de gestionare a conținutului construit folosind limbajul Java 

și vastul său ecosistem de biblioteci și instrumente. Majoritatea platformelor CMS bazate pe Java 

profită de cadrele open source precum Spring pentru a furniza software de înaltă calitate. 
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Când vine vorba în special de întreprinderi, un CMS bazat pe Java este ideal, deoarece 

limbajul Java are o lungă istorie de utilizare a software-urilor pentru întreprinderi datorită 

fiabilității și stabilității sale. 

Există multe avantaje în alegerea unui CMS bazat pe Java pentru organizațiile care își 

dezvoltă platforma de experiență digitală (DXP): 

1. Tehnologie Java. Un beneficiu semnificativ cu un CMS Java îl reprezintă tehnologiile 

de bază. Java a fost utilizat de mult timp la nivel de întreprindere, astfel încât platforma de 

dezvoltare este stabilă. Există, de asemenea, o comunitate și un ecosistem mare, cu multe 

biblioteci, cadre și instrumente care fac dezvoltarea Java mai rapidă și mai accesibilă. Aceasta 

înseamnă că CMS-urile Java sunt gata să se încadreze într-o stivă de tehnologie a întreprinderii. 

2. Familiaritate. La nivel de întreprindere, companiile folosesc probabil unele programe 

bazate pe Java deja. Asta înseamnă că echipele lor de dezvoltare vor fi deja familiarizați cu limba 

și instrumentele sale. Chiar dacă compania . nu folosește Java, există o disponibilitate mai mare 

de angajați pentru dezvoltatori decât alte limbaje de programare mai puțin populare. Familiarizarea 

cu Java, prin urmare, poate reduce timpul de introducere pe piață și costul total de proprietate 

pentru implementarea unui CMS bazat pe Java. 

3. Integrări. Pentru majoritatea companiilor, integrarea CMS cu alte aplicații precum 

CRM-uri, ERP-uri și instrumente de automatizare a marketingului este esențială. Din fericire, 

comunitatea Java a specificat un standard pentru software-ul modularizat numit inițiativa Open 

Services Gateway (OSGi). Prin urmare, un CMS bazat pe Java poate profita de standardele din 

ecosistemul Java pentru a face integrările cu alte programe software mai simple pentru 

dezvoltatori. 

4. Securitate. Java - cu mașina virtuală Java (JVM) - este, în general, mai sigur decât alte 

medii de programare. Acest lucru se datorează faptului că codul Java este compilat în bytecode și 

rulează pe JVM într-un mediu de tip sandbox în loc de direct pe server. Java gestionează, de 

asemenea, gestionarea memoriei pentru dezvoltatori și alte sarcini de nivel scăzut. Acești factori 

reduc oportunitățile de exploatare atunci când software-ul Java este implementat în producție. 

5. Independența platformei. Limbajul Java și, la rândul său, un CMS bazat pe Java are 

flexibilitatea de a fi compatibil cu orice server care poate rula JVM. Aceasta înseamnă că un CMS 

bazat pe Java poate fi implementat pe mașini Linux sau Windows - ambele fiind utilizate în mod 

obișnuit pentru infrastructura întreprinderii. Prin urmare, natura multiplataformă a Java 

economisește costul investițiilor în hardware specific pentru a rula un anumit CMS. 

6. Implementare ușoară. Împreună cu independența platformei din punct de vedere 

hardware și al sistemului de operare, majoritatea CMS-urilor bazate pe Java pot rula pe o varietate 
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de servere de aplicații. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea CMS-urilor Java pot fi 

implementate ca un fișier WAR care este compatibil cu serverele de aplicații pe care majoritatea 

întreprinderilor le folosesc precum Tomcat, WebLogic și JBoss. Acest lucru permite companiilor 

să implementeze software-ul în mediile lor Java existente. 

7. Scalabilitate. Scalabilitatea este critică la nivel de întreprindere și de aceea multe CMS 

bazate pe Java folosesc stiva J2EE. Arhitectura J2EE simplifică scalarea pe orizontală și 

distribuirea sarcinilor de lucru pe clustere de servere. Opțiunile de implementare flexibile pentru 

CMS-uri bazate pe Java înseamnă, de asemenea, că pot fi implementate în cloud pentru capacități 

de scalare și mai mari. Cu serviciile cloud precum Amazon EC2, noile instanțe CMS pot fi 

implementate rapid și automat atunci când este necesar. 

Când vine vorba de alegerea unui Java CMS ca bază pentru DXP, trebuie să luăm în 

considerare interoperabilitatea platformei, flexibilitatea și caracteristicile de marketing. 

La nivel de întreprindere, conectarea multor sisteme de afaceri este crucială pentru 

construirea unei platforme eficiente de experiență digitală. De aceea, trebuie să alegem un CMS 

cu interoperabilitate ridicată. Aceasta înseamnă  funcții de integrare robuste disponibile din cutie. 

La dotCMS, avem o filozofie „totul ca serviciu”, ceea ce înseamnă că API-urile REST out 

of the box sunt extrem de robuste. Folosind aceste API-uri REST - sau cea mai recentă  API 

GraphQL - este mai ușor ca niciodată să conectăm și să interacționăm cu alte 

aplicații. Dezvoltatorii și chiar utilizatorii non-tehnici pot crea chiar puncte finale suplimentare 

folosind scripturi ușoare Velocity. Dacă sunt necesare integrări mai profunde sau sistemul terță 

parte nu expune API-uri, atunci dezvoltatorii pot utiliza pluginuri OSGi. 

Un DXP este eficient numai dacă este foarte personalizat pentru a îndeplini cerințele . 

specifice de afaceri. Asta înseamnă că ar trebui să aibă caracteristici și instrumente de care 

marketerii . au nevoie pentru a oferi clienților . experiențe digitale excepționale. Pentru majoritatea 

întreprinderilor, aceasta înseamnă dezvoltarea de funcționalități suplimentare. 

Cu dotCMS, dezvoltatorii pot utiliza pluginuri OSGi pentru a construi noi 

funcționalități. Plugin-urile OSGi rulează izolat, deci există un risc redus de impact asupra 

nucleului dotCMS atunci când sunt implementate. În plus, dacă există cerințe de afaceri foarte 

specifice, atunci codul sursă dotCMS poate fi modificat deoarece este open-source. 

Limbajele de programare general utilizate pe scară largă, cum ar fi Java, reprezintă o bază 

inevitabilă pentru multe dezvoltări moderne de aplicații. În Java Platform, Standard Edition și în 

mașina virtuală Java (JVM) însoțitoare, ar putea fi utilizate mai multe module de programare. 

Timpul este un atu pe care ar trebui să-l prețuim cu toții. Acest lucru este valabil mai ales 

atunci când trebuie să stabilim sau să ținem programări. Dacă avem un loc de muncă care cere să 
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ne întâlnim cu mulți clienți, vom beneficia foarte mult de utilizarea unui șablon de programare a 

întâlnirilor. Principalul motiv pentru care se folosește un astfel de șablon este că trebuie 

întotdeauna să luăm în considerare în mod adecvat modul în care ne petrecem timpul și timpul 

oamenilor cu care trebuie să ne întâlnim.  

Există șabloane de programări pentru: 

 programări zilnice 

 programari medicale 

 programări de instruire a angajaților 

 programări de interviu 

 programările profesorilor 

 întâlniri  

 programări lunare 

 programare nutrițională 

 programări săptămânale 

Acestea sunt doar câteva exemple de situații în care putem utiliza diferitele tipuri de șabloane 

de programare a întâlnirilor. 

Există site-uri specializate în propunerea de șabloane pentru programări: 

https://simplybook.me/en/booking-system-features#popular, https://blackjoomla.com/easy-

timetable.html 

Easytimetable (https://blackjoomla.com/easy-timetable.html) este un nou sistem de 

gestionare a programelor ușor de utilizat pentru a construi orare frumoase în cel mai scurt timp 

datorită interfeței Drag & Drop. 

Totuși alegerea noastră s-a axat pe: Vik Appointments. 

Vik Appointments este o extensie născută pentru a construi un sistem complet de programare 

a programărilor pentru site-ul . Joomla. Conceput pentru a programa și organiza întâlniri de orice 

fel, pentru orice tip de serviciu, afacere care trebuie să aibă un calendar de disponibilitate real și 

eficient. Acceptăm rezervările online și programăm programările pentru fiecare angajat într-un 

mod inteligent și eficient. Programările Vik pot fi construite ca un portal al angajaților singuri 

(cum ar fi profesorii). 

Managementul serviciilor. Serviciile sunt una dintre cele mai importante entități ale 

sistemului și sunt necesare pentru a primi programări online de pe site-ul . web. Serviciile sunt 

locurile de muncă pe care angajații le pot oferi, cum ar fi Tunsori, Consultări, Vizite medicale sau 

orice alt lucru care ar putea fi programat cu o programare. 
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Mai multe întâlniri pentru același serviciu la aceeași dată și oră pot fi acceptate prin definirea 

capacității pentru fiecare serviciu. 

Serviciile pot avea costuri și durate diferite, în funcție de angajatul care urmează să fie 

rezervat. Prețul unui serviciu este costul de bază pe care clienții vor trebui să îl plătească fie online, 

fie la sosire (în funcție de opțiunile de plată definite în configurație). Serviciile gratuite care nu vor 

fi plătite sunt, de asemenea, acceptate. Mai mult, fiecare serviciu poate avea o durată personalizată, 

care este timpul necesar pentru finalizarea serviciului. Durata serviciului este, de asemenea, 

utilizată pentru a calcula următoarele intervale de timp liber ale angajatului pentru a primi și 

accepta alte programări. 

Managementul angajaților. Angajații trebuie să își definească tabelul zilelor lucrătoare 

pentru a configura un calendar de disponibilitate pentru serviciile pe care le oferă. Un „angajat” 

poate reprezenta o persoană, un obiect, o cameră sau orice altceva care ar putea fi programat să 

primească programări. 

În zilele de lucru pot fi definite cu recurența pe săptămână ( de exemplu, „ în fiecare luni“), 

precum și pentru câteva zile speciale ale anului (cum ar fi festivități). Ele pot fi împărțite în diferite 

schimburi de lucru, astfel încât angajații să poată face una sau mai multe pauze în timpul zilelor 

lor de lucru. De asemenea, este posibil să definim câteva zile de închidere pentru a evita primirea 

rezervărilor. 

Angajații pot fi configurăm pentru a lucra în locații diferite. Locațiile pot avea o adresă și 

coordonatele care trebuie afișate în Google Maps. De asemenea, este posibil să alocăm locațiile 

anumitor zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că angajații pot fi disponibili pentru rezervare într-o 

locație în anumite zile și în alte locații în alte zile. 

O zonă de gestionare front-end este disponibilă pentru angajați la conectarea la conturile lor 

pentru a-și gestiona profilul, serviciile, plățile, zilele lucrătoare, locațiile, abonamentele etc. Toate 

acțiunile pe care angajații le pot efectua prin această zonă pot fi definite din pagina de configurare 

a pluginului. 

Gateway-uri de plată. Versiunea Pro a VikAppointments deblochează posibilitatea de a 

oferi clienților . diverse opțiuni de plată. Acest lucru va face ca site-ul . web să se transforme într-

un sistem complet alimentat de comerț electronic. Pluginul vine cu trei opțiuni de plată 

preinstalate: PayPal, card de credit offline și numerar. Cu toate acestea, cadrul de plată poate fi 

extins prin instalarea unor pluginuri de plată corespunzătoare pentru VikAppointments pentru a 

colecta bani prin gateway-ul bancar preferat. 

În cazul în care am dorit să procesăm plățile și să colectăm banii utilizând un gateway bancar 

diferit de cel disponibil în plugin în mod implicit, putem vizita secțiunea „Plăți” de pe acest site 
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web pentru a vedea lista tuturor gateway-urilor de plată suplimentare disponibile pentru 

cumpărare. Alternativ, dacă suntem  dezvoltator sau dacă cunoaștem  un programator, putem vizita 

documentația noastră tehnică care explică cum să creăm un plugin de plată personalizat pentru 

VikAppointments și gateway-ul . bancar preferat. 

Cele mai importante caracteristici ale VikAppointments: https://blackjoomla.com/vik-

appointments.html pentru programarea programărilor sunt: 

 Gestionarea serviciilor cu prețuri, durată și categorii 

 Managementul angajaților cu imagini, locații, descrieri și detalii 

 Zile și ore de lucru: definim întreaga săptămână de lucru a fiecărui angajat cu schimburi 

diferite în fiecare zi 

 Gestionarea opțiunilor: adăugăm servicii suplimentare pe care utilizatorii le pot rezerva 

online cu costuri și durate suplimentare 

 Gestionăm lista clienților . pentru a vedea cei mai buni cumpărători 

 Lista de așteptare pentru a anunța clienții când rezervările sunt anulate 

 Pachete pentru a vinde mai multe întâlniri de servicii fără selectarea datei și orei 

 Cadrul de recenzii pentru a permite clienților să lase evaluări și comentarii pentru serviciile 

și / sau angajații . 

 Sistem de abonamente pentru a primi plăți de la angajații . pentru a fi listat pe site-ul . web 

 Calendare de administrator: o gestionare completă a programărilor fiecărui angajat pentru 

orice serviciu 

 Angajăm Calendare cu zilele disponibile definite în tabelul turelor de lucru 

 Statistici și rapoarte pentru orice angajat pe baza tuturor programărilor programate 

 Plăți online cu metode de plată personalizate (PayPal, card de credit offline, plata la sosire 

sunt preinstalate) 

 Funcție multilingvă pentru servicii, angajați, opțiuni, grupuri, e-mail și sms 

 Exportări de întâlniri în format CSV și ICS pentru software de calendar precum iCalendar, 

Outlook, Hotmail, Google Calendar etc. 

 Șablon de e-mail personalizabil din back-end 

 Sincronizare automată ICS atunci când este plasată o nouă comandă 

 Notificările prin e-mail pot fi trimise clientului care a făcut programarea, angajatului și 

administratorului (administratorilor) 

 SMS API Framework pentru a trimite notificări de la furnizorul . 

 Managementul zonei angajaților în front-end 

 Cron Jobs Framework pentru a trimite automat mementouri și așa mai departe 
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2.3. Cerințe tehnice și operaționale pentru colectarea și procesarea datelor de 

intrare 

Pregătirea datelor este o activitate realizată în toate tipurile de sisteme informaţionale, dar 

capătă o semnificaţie deosebită în sistemele de prelucrare automată a datelor.  

Figura 2.1. Ciclul prelucrării datelor 

Prelucrarea datelor, poate să includă activităţi, cum sunt  [1]: 

1. Calculaţiile cuprind unele forme de tratare matematică a datelor; 

2. Compararea supune unei examinări simultane două sau mai multe tipuri de date între care 

există o legătură logică (ex. Soldul final şi cel final); 

3. Sintetizarea este o activitate importantă prin care se comasează informaţiile; 

4. Filtrarea este o altă operaţiune prin care se extrag datele ce vor fi supuse prelucrărilor 

următoare; 

5. Restaurarea, prin care sunt aduse datele din memorie într-o formă accesibilă omului, pentru 

prelucrarea umană în continuare, sau într-o formă prelucrabilă tot pe calculator. 

6. În faza de întreţinere a fişierelor există mai multe activităţi, dintre care amintim: 

7. Memorarea (stocarea) datelor în vederea utilizării lor viitoare; 

Culegerea 
datelor 

Pregătirea datelor 

Întreţinere 
fişiere 

Informaţii de ieşire 

Prelucrarea datelor 
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8. Actualizarea datelor memorate  astfel încât să surprindă cele mai recente evenimente; 

9. Indexarea datelor pentru a înlesni o uşoară regăsire a lor; 

10. Protecţia datelor memorate, care cuprinde o mare varietate de proceduri şi tehnici pentru 

prevenirea distrugerii lor sau a accesului neautorizat. 

Ultima fază a ciclului de prelucrare a datelor este obţinerea informaţiilor de ieşire. 

Informaţiile de ieşire pot fi regăsite în una din următoarele trei forme: documente, rapoarte ori 

răspunsuri la întrebări. Termenul ieşiri le cuprinde pe toate  [1]. 

De cele mai multe ori, datele nu parcurg toate activităţile, iar unele dintre ele pot chiar să nu 

treacă prin cele cinci faze.  

Eficacitatea accesului la date. Fiecare utilizator doreşte ca interogările sale asupra bazei de 

date să furnizeze informaţiile necesare acestuia într-un timp cât mai scurt. Există doi parametri 

care măsoară performanţele accesului la date: numărul de tranzacţii pe secundă şi timpul de 

răspuns. Un element foarte important care influenţează aceşti parametri îl constitue operaţiile de 

intrare/ieşire pe disc. Pentru a optimiza aceste operaţii, majoritatea SGBD-urilor actuale folosesc 

memorii cache, unde se depozitează datele cele mai frecvent utilizate pe parcursul execuţiei unei 

aplicaţii. 

Coerenţa datelor. Coerenţa datelor constă în respectarea unor dependenţe care pot exista 

între datele bazei de date. Regulile explicite sau implicite pe care datele trebuie să le respecte de-

a lungul evoluţiei lor în baza de date, se numesc restricţii de integritate. SGBD-ul trebuie să fie 

capabil să păstreze coerenţa datelor prin verificarea acestor restricţii de integritate. 

Redundanţa controlată. Redundanţa controlată constă în posibilitatea de a înregistra unele 

date, eliminând astfel situaţiile de înregistrare multiple. Cu cât redundanţa este mai mică cu atât 

performanţele bazei de date cresc. 

Securitatea datelor. Securitatea datelor se referă la două aspecte: 

 accesul controlat al utilizatorului la baza de date (confidenţialitate); 

 refacerea bazei de date în urma unor avarii. 

Confidenţialitatea bazei de date este asigurată prin proceduri de: 

 identificare a utilizatorilor prin nume sau cod; 

 autentificarea prin parole; 

 autorizarea accesului diferenţiat prin drepturi de creare, consultare, modificare sau 

ştergere pentru anumite segmente de date. 

Baza de date trebuie să fie protejată împotriva unor distrugeri logice (anomalie de actualizare) sau 

fizice. Pentru acestea SGBD-ul trebuie să ofere instrumente pentru: 
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 crearea unor puncte de reluare; astfel spus salvarea din timp în timp a unor copii 

curente ale bazei de date; 

 gestiunea unui jurnal de tranzacţii; lista operaţiilor realizate asupra bazei de date după 

ultimul punct de repriză. 

Dacă apre o anomalie, care ar putea distruge baza de date, pe baza copiei de la ultima repriză şi a 

jurnalului de tranzacţii, se poate reface baza de date în forma iniţială. Protecţia împotriva unei 

distugeri fizice se face prin realizarea unor copii a bazei de date. 

 

În urma studierii organizării policlinicii, sa dovedit că există următoarele grupuri de lucru 

(departamente) care utilizează informații despre organizarea managementului policlinicii: 

1. Unități tehnice de calcul - stochează informații despre serviciile intreprinderii. 

2. Profesori - stochează informații despre profesori. 

3. Clienți - stochează informații despre pacienții policlinicii. 

Modelul informațional. Pentru clase, sunt necesare următoarele informații (cerințe conceptuale): 

Informații despre birouri: 

- numărul cabinetului; 

- Titlu; 

- Telefon; 

- Zile lucrătoare; 

- Ore de lucru. 

Următoarele informații sunt necesare pentru medici (cerințe conceptuale): 

Informații despre medici: 

- Numele complet al medicului; 

- poziția; 

- specializare; 

- cabinet; 

- telefon; 

- zile de lucru; 

- ore de lucru. 

Următoarele informații sunt necesare pentru pacienți (cerințe conceptuale): 

Informații pentru pacienți: 

- ID-ul pacientului; 

- numele pacientului; 

- diagnostic; 
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- Data primirii; 

- ultima recepție; 

- următoarea recepție. 

Informațiile despre departamente și alte entități externe (și anume, clienții) cu care interacționează 

departamentul, precum și despre documentele schimbate de departament cu alte departamente, 

sunt prezentate în tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1 - Interacțiunea cu alte departamente 

 Subdiviziune Primind Furnizarea 

1 Departamentul 

tehnologic 

Lista și caracteristicile serviciilor - 

2 Departamentul 

economic 

Prețuri și condiții de reduceri - 

3 Departamentul de 

control al calității 

Rapoarte de progres Detalii despre comanda 

clientului (despre proiectul 

lansat) 

4 Departament servicii 

invatamant on-line 

Documentația proiectului. Rapoarte de progres Detalii despre comanda 

clientului (despre proiectul 

lansat) 

5 Contabilitate Date privind plata de către client pentru lucrări în baza 

contractului (plată anticipată, plată pe baza rezultatelor 

acceptării) 

Facturi de plată 

6 Client Datele clientului 

Cerere 

Rapoarte de derulare a 

contractului Pachet de 

documente 

 

 

2.3. Cerințe de dezvoltare a sistemului de gestiune a programărilor 

 

 

Esența abordării structurale a dezvoltării SI constă în descompunerea sa în funcții 

automatizate: sistemul este împărțit în subsisteme funcționale, care la rândul lor sunt împărțite în 

subfuncții, subdivizate în sarcini și așa mai departe. Procesul de partiționare continuă până la 

proceduri specifice. În același timp, sistemul automat păstrează o viziune holistică, în care toate 

componentele componente sunt interconectate. Atunci când se dezvoltă un sistem „de jos în sus” 

de la sarcini individuale la întregul sistem, integritatea este pierdută, apar probleme la andocarea 

informațională a componentelor individuale. 
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În analiza structurală, există în principal două grupuri de instrumente care ilustrează funcțiile 

îndeplinite de sistem și relațiile dintre date. Fiecare grup de fonduri corespunde anumitor tipuri de 

modele (diagrame), dintre care cele mai frecvente sunt următoarele: 

Modele SADT (Structured Analysis and Design Technique) și diagrame funcționale conexe. 

Această metodă este concepută pentru a construi un model funcțional al oricărui obiect din zona 

subiectului și este un set de metode, instrumente și proceduri. 

Diagramele fluxului de date DFD (Data Flow Diagrams). Această metodologie se bazează 

pe construirea unui model al SI analizat, conceput sau existent efectiv în conformitate cu 

metodologia. În conformitate cu această metodă, modelul de sistem este definit ca o ierarhie a 

diagramelor de flux de date care descriu procesul asincron de conversie a informațiilor de la 

intrarea sa în sistem la ieșirea sa către consumator. 

Diagramele entitate-relație ERD (Entity-Relationship Diagrams). Conceput pentru a 

oficializa informații despre entități și relațiile lor. 

Pe baza analizei domeniului subiect al AS în curs de dezvoltare, vom construi un model 

funcțional SADT care implementează tehnologia IDEF0. 

IDEF0 - pentru documentarea proceselor de producție și afișarea informațiilor despre 

utilizarea resurselor în fiecare etapă a proiectării sistemului. Poate fi folosit pentru a analiza 

funcțiile îndeplinite de sistem. Standardul IDEF0 este un subset al SADT și este acceptat de 

instrumentul software BPWin. 
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Figura 2.2. Diagrama contextuală „Programare” 

Aceste blocuri reprezintă principalele subfuncții ale funcției originale. Această descompunere 

dezvăluie un set complet de subfuncții, fiecare dintre ele fiind reprezentată ca un bloc, ale cărui 
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limite sunt definite de arce de interfață. Fiecare dintre aceste funcții secundare poate fi descompusă 

în mod similar pentru o prezentare detaliată. Astfel se formează ierarhia diagramelor. 

Astfel, a fost construit un model conceptual al subiectului utilizând instrumentele de proiectare 

BPWin IS. 

La următoarea etapă de proiectare a "SI gestiunea programărilor" vom construi un model datalogic. 

Modelul de baze de date datalogice este un model de nivel logic și este o cartografiere a relațiilor 

logice dintre elementele de date. Esența etapei de proiectare datalogică este maparea modelului 

infologic al domeniului bazei de date în capabilități structurale și procedurale. Acestea oferă: un 

tip de structură de date, de exemplu, un model relațional, tipul selectat de SGBD care acceptă acest 

model de date, tehnologie și instrumente de programare a aplicațiilor. 

Pentru fiecare vizualizare locală, se indică următoarele: 

- definirea tipurilor de entități; 

- determinarea tipurilor de linkuri; 

- definirea atributelor și legarea acestora cu tipurile de entități și tipurile de relații; 

- definirea domeniilor de atribute; 

- definirea atributelor care sunt chei primare, alternative sau străine; 

- definirea constrângerilor de integritate. 

Specificațiile relevante trebuie documentate. Analiza documentației permite să formăm o listă de 

atribute. 

Pe baza ideii zonei subiectului, pentru a identifica obiectele informaționale, este necesar să se 

analizeze informațiile de intrare ale acesteia. 

Este obișnuit să împărțim informațiile de intrare în informații contabile condiționate permanente 

și operaționale. 

Informațiile permanente condiționate includ: 

- planul curricular; 

- liste de departamente și facultăți; 

- liste de profesori; 

- lista disciplinelor, publicului; 

- timp de cuplu. 

- Informațiile contabile operaționale includ: 

- liste de cursuri și grupuri; 

- Data; 

- numărul de elevi din grupe. 

Lista documentelor primare și detaliile acestora este prezentată sub forma tabelului 2.1. 
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Tavelul 2.1. Lista documentelor primare cu detalii 

 Titlul documentului Rechizite 

1. Planul de programare Ramură 

Facultate 

Curs 

Data 

Timp 

Grupuri 

Disciplina 

Numele complet al profesorului 

Audienta 

2. Listele profesorilor Numărul profesorului 

Numele complet al profesorului 

Poziţie 

Scaun 

3. Lista disciplinelor Disciplina Nr. 

Numele disciplinei 

Tipul activității 

4. Listele departamentelor și facultăților Filiala Nr. 

Numele sucursalei 

Numele facultății 

5. Liste de cursuri și grupuri Cursul nr. 

Grupa nr. 

Numarul studentilor 

6. Liste de public Numărul de public 

Capacitate 

7. Numărul perechii Perechea nr. 

Începutul orelor 

Sfârșitul orelor 

Obținem următoarea structură a documentelor primare: 

Numărul profesorului, numele complet al profesorului, funcția, departamentul, numărul 

disciplinei, numele disciplinei, tipul ocupației, numărul departamentului, numele departamentului, 

numele facultății, numărul cursului, numărul grupului, numărul studenților, numărul audienței, 

capacitatea, numărul perechii, începutul clase, sfârșitul orelor ... 

Este necesar să se analizeze fiecare atribut pentru o conexiune cu alte detalii. Recuzitele 

capătă sens atunci când sunt legate de alții cu unitate semantică. 

Rezultă următoarele dependențe: 

Numărul profesorului, numele complet al profesorului, funcția, departamentul - reflectă 

informații despre profesor. 

Numărul disciplinei, numele disciplinei, tipul lecției - reflectă informații despre disciplinele 

predate. 

Numărul sucursalei, numele sucursalei, numele facultății - reflectă informații despre 

departamente și facultățile corespunzătoare. 
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Număr curs, grup grup, număr de studenți - Afișează informații despre cursurile disponibile 

și grupurile corespunzătoare. 

Număr de audiență, capacitate - reflectă informații despre segmente de public. 

Pair #, Începutul cursurilor, Sfârșitul cursurilor - reflectă informații despre durata perechii. 

Pe parcursul dezvoltării, este necesar să detaliăm unele dintre detalii, pentru a simplifica și 

preveni consecințele neplăcute. 

Printre atributele identificate care descriu o entitate, se pot distinge unul sau mai multe 

atribute care definesc o instanță a unei entități. O astfel de recuzită va fi numită cheie. Există o 

dependență funcțională între cheie și alte detalii. Vom înregistra rezultatul în tabelul 2. 

Tabelul 2.2. Obiecte informaționale și cerințele acestora 

Obiecte de informare Rechizite 

Ramură 1. Codul sucursalei 

2. Numele departamentului 

Facultate 1. ID-ul facultății 

2. Codul sucursalei 

3. Numele facultății 

Curs 1. ID-ul cursului 

2. ID-ul facultății 

Grupuri 1. ID grup 

2. ID 

3. ID-ul disciplinei 

4. Codul grupului 

5. Grupul nr. 

6. Numărul de elevi 

Profesor 1. profesor didactic 

2. NUME COMPLET 

3. Departamentul 

4. Poziție 

Disciplinele 1. ID-ul disciplinei 

2.ID profesor 

3. Numele disciplinei 

Tipul ocupației 1. Tastăm ID-ul 

2. ID-ul disciplinei 

3. Tipul de activitate 

Audienta 1. ID-ul publicului 

2. Capacitate 

Timp 1. ID de pereche 

2. Începutul orelor 

3. Sfârșitul orelor 

Data 1. DN ID 

2. DN 

programa 1. Ramură 

2. Facultatea 

3. DN 

4. Data 

5 curs 
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6. Grup 

7. Cuplu 

8. Disciplina 

9. Profesor 

Audienta 

 

După ce am analizat zona subiectului, am evidențiat toate detaliile, am desemnat cheile, am 

ajuns la concluzia că am primit 11 obiecte de informare: 

„Departament”, „Facultate”, „Curs”, „Grupuri”, „Profesor”, „Sistem de gestiune a 

programărilor”, „Tipul ocupației”, „Public”, „Data”, „Ora”, „Disciplinele”. 

Următoarea etapă a dezvoltării va fi definirea relațiilor dintre entități [13, p. 18]. 

Tipul de comunicare este unul-la-mulți, deoarece un departament corespunde multor 

facultăți și fiecare facultate aparține unui departament specific. Conexiunea dintre aceste obiecte 

este asigurată folosind variabila „Departamentul ID”. 

Tipul de comunicare este unul-la-mulți, deoarece fiecare facultate este reprezentată de mai 

multe cursuri. Conexiunea dintre aceste obiecte este asigurată folosind variabila „ID-ul facultății”. 

Tipul de comunicare este unul-la-mulți, deoarece fiecare profesor poate preda mai multe 

discipline. Mai mult, fiecare disciplină corespunde unui profesor anume. Conexiunea între entități 

este organizată grație atributului „ID profesor”. 

Tipul de relație este unul-la-mulți, deoarece fiecare disciplină poate avea propria sa 

formă. La fel cum o specie se poate referi la orice disciplină. 

Conexiunea între entități este organizată datorită atributului „Discipline ID”. 

Tipul de relație este unul-la-unu, deoarece entitatea „Programare” include atributele 

individuale „Audiență”, „Grup”, „Timp”, „DN”., Precum și „Curs”, „Profesor”, „ Disciplina 

"... Comunicarea cu entitățile se realizează utilizând cerințe individuale. 

Acum, după ce am desemnat toate conexiunile, putem construi un model informațional-

logic. 

Model logic informațional - un model de date care afișează zona subiectului sub forma unui 

set de obiecte informaționale și legături structurale între ele. 

Sistemul ERWIN CASE este conceput pentru modelarea și crearea bazelor de date pe baza 

diagramelor ER - entitate - relație. 

Modelul logic constă din multe diagrame interconectate, texte și un dicționar de date. Acest 

model descrie ce ar trebui să facă sistemul proiectat fără a face referire la modul în care este 

realizat. 

La construirea unui model ER, fiecărei entități i se atribuie propriul nume unic 

(identificator). 
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În această metodă, o entitate este independentă de cheie sau pur și simplu independentă, dacă 

fiecare instanță a entității poate fi identificată în mod unic fără a-și defini relațiile cu alte entități. Și 

dacă identificarea unică a unei instanțe de entitate depinde de relația sa cu o altă entitate, atunci 

entitatea va fi dependentă de cheie sau pur și simplu dependentă. 

Fiecare instanță a unei entități numită entitate mamă este asociată cu un număr arbitrar de 

instanțe ale unei a doua entități numite entitate descendentă. Prin urmare, o instanță a unei entități 

descendente poate exista numai dacă există o entitate mamă. Dacă o instanță a unei entități 

descendente este definită de relația sa cu o entitate mamă, atunci relația se numește identificare, 

altfel este neidentificativă. 

Următorul pas este proiectarea fizică. Modelul fizic al bazei de date presupune o descriere 

a proprietăților fiecărui câmp din tabel. Iată caracteristicile obligatorii ale câmpurilor din tabelele 

bazei de date. 

Când se construiește un model de date fizice, sunt indicate tipurile de date care sunt utilizate 

în procesul de dezvoltare a sistemului de gestiune a programărilor la cursurile on-line. 

Tabelul 2.3. Tipuri de date ale modelului fizic 

Număr automat 

(contor) 

utilizat pentru numerotarea automată a înregistrărilor. 

Text (text) o succesiune arbitrară de caractere de până la 255. Utilizată pentru text și numere care nu sunt 

implicate în calcule. 

Octet (numeric) ia valori de la 0 la 255, nu poate fi negativ. 

Întreg lung 

(numeric) 

orice număr, utilizat pentru datele numerice utilizate pentru calcule. 

Data / Ora utilizat pentru date (în intervalul de ani de la 100 la 9999) și ora din zi. 

Memo (câmp 

MEMO) 

un tip de date special pentru stocarea unor cantități mari de text (până la 65.535 de caractere), 

o combinație de text și numere. 

Vrăjitor de 

înlocuire 

creează un câmp care solicită să selectăm valori dintr-o listă sau dintr-o casetă combinată care 

conține un set de valori constante sau valori dintr-un alt tabel 

 

Folosind tehnologii moderne de proiectare, sunt construite modele de date logice și fizice. 

Astfel, în acest paragraf a fost considerată o abordare structurală a proiectării sistemului 

automat „Sistem de gestiune a programărilor”. Rezultatul căruia este construirea 

modelului. Principalele conexiuni dintre entități au fost determinate, au fost construite modele 

logice și fizice. Pe baza căruia, în paragraful următor, va fi construită o schemă a unei baze de date 

relaționale și va fi descrisă tehnologia dezvoltării AS "Schedule". 
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CAPITOLUL III. PROIECT DE GESTIUNE A PROGRAMĂRILOR 

3.1.  Date de referință 

 

Utilizarea: 

1. Optimizarea procesului de programare a clienților 

2. Monitorizarea datelor de intrare 

3. Colectarea datelor despre clienți 

Scop si avantaje:  

1. Adaptare pe orice sistem de operare 

2. Portabilitate 

3. Executare din extern (pagina web, rețelede socializare etc) 

Mod de funcționare:  

1. Introducere date inițiale 

2. Colectarea și programarea datelor de inrare 

3. Înscrierea in baza de date (SQLite) 

Mod de funcționare:  

1. Introducere date inițiale 

2. Distribuire în programarea timpului de muncă sau ore de muncă etc 

3. Înscrierea in baza de date (SQLite) pentru a seta programarea 

 

 

3.2. Descrierea modulelor 

 

Instalare. Documentația șablonului de timp este bazată pe extensia VikAppointments din 

extenxia: https://extensionsforjoomla.com/. 

Instalarea șablonului:  

Pasul 1 - Instalăm șablonul E4J Time. După dezarhivarea fișierului.zip, din panoul de setări 

back-end, accesați: „Extensions → Extension Manager”, răsfoim pachetul de instalare E4J Time 

al versiunii Joomla, apoi apăsăm „Încărcați și instalați” TE
ZA
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Figura 3.5. Instalarea șablonul E4J Time 

 

 Pasul 2 - Setăm stilul implicit al șablonului 

Accesați: „Extensii → Manager șabloane”, setăm stilul șablonului E4J Time ca stil de șablon 

implicit. 

 

Figura 3.6. Setarea stilului implicit al șablonului E4J Time 

Descrierea modulelor: În inginerie software, un modul este o porțiune a unui proiect care 

îndeplinește o funcție specifică și poate fi utilizat singur sau combinat cu alte module ale aceluiași 

proiect. Aici prezentăm descrieri detaliate ale fiecărui modul, evidențiind principalele sale 

caracteristici, semnificația și relația cu alte module. 

Descrierea modulelor utilizate: 

1. Slider de conținut Vik 

2. Icoane Vik 

3. Cuvinte Vik 

4. Vik Google Maps 

5. Vik Counters 

6. Formular de contact Vik 

7. Căutare întâlniri Vik  

8. Coș de întâlniri Vik  

9. Servicii de întâlniri Vik Shuffle 
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10. Grila de numire a angajaților Vik 

Setările  șablonului 

Configurare siglă. În această pagină putem alege diferiți parametri, de la configurarea logo-

ului . pentru a alege dimensiunea textului. 

Extensiile sunt preluate din Manager șabloane oferite de E4J Time: 

 

Figura 3.7. Configurare siglă. 

 

Aspectul culorilor și fonturilor. În această pagină putem alege varianta de culoare conform 

cerințelor clientului pentru site-ul . web. Putem alege diferite fonturi și dimensiuni pentru corpul 

și antetele site-ului web. 

 

Figura 3.8. Aspectul culorilor și fonturilor 

 

Meniu fix. Acest parametru permite antetului să rămână fixat în site-ul web când îl derulăm.

 

Figura 3.7. Configurare meniu. 

 

Configurare meniu principal. După instalarea șablonului, facem  clic pe Meniuri »Meniu 

Manager meniu» Adăugăm un meniu nou în meniul de administrare din partea de sus. Dați-i un 

nume și facem  clic pe Salvare și închidere. Acum putem atribui elemente de meniu 

meniului. Facem  clic pe Meniuri »MENIUL TĂU» Adăugăm un nou element de meniu. 

Lățimea modulelor 

Cu acest șablon folosim câteva clase de module pe care trebuie să le configurăm în funcție 

de aspectul pe care dorim să îl creăm. Lățimea implicită pentru fiecare modul este de 100%. 
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Putem utiliza următorul sufix de clasă pentru a defini lățimea modulului dumneavoastră: 

 lățimea100 

 lățimea50 

 lățimea33 

 lățimea25 

 lățimea20 

Ascunde modulul pe smartphone 

Cu acest Sufix de clasă vom ascunde un anumit modul în vizualizarea smarthphone. 

Sufix de clasă: dispozitiv oprit 

Personalizări CSS. Din versiunea 1.4 a șablonului a fost 

adăugat fișierul custom.css pentru a plasa toată personalizarea CSS. Este recomandat să adăugăm 

toate modificările . la acest fișier, în acest fel nu le vom pierde niciodată, acest fișier nu va fi 

suprascris în viitoarele actualizări ale șablonului. 

Putem găsi fișierul în panoul Extensii> Șabloane> Șabloane> Detalii și fișiere e4j Time> 

css> custom.css 

Înainte ca meniul să funcționeze corect în șablonul ., trebuie să îl atribuim unui modul 

de meniu publicat în poziția modulului meniului principal. Pentru a realiza acest lucru, facem  clic 

pe Extensii »Module Manager» Nou. Alegem  Meniu. Apoi publicăm modulul în poziția din 

meniul principal al șablonului. 

 

Figura 3.8. Configurare meniu principal 

Configurare module 

Vik Content Slider - Configurăm modulul Slider. Cu acest modul putem crea oricâte 

glisante dorim prin butonul „ Adăugăm diapozitiv ”. Avem  următoarele câmpuri pentru fiecare 

imagine: 

 Slide image Acest câmp permite să alegem  imaginile 

 Diapozitiv Titlu diapozitiv În acest câmp putem scrie titlul diapozitivului 

 Subtitrare diapozitiv Acesta este câmpul pentru descrierea diapozitivului. 
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Figura. 3.9. Vik Content Slider 

Căutare întâlniri Vik. Acesta este unul dintre principalele module ale Vik Appointments, îl 

putem găsi în pachetul de extensii Vik Appointments. 

 

Figura. 3.10. Căutare întâlniri Vik. 

Pe site-ul nostru demonstrativ îl configurăm în acest fel: 

Poziția modulului: complet 

Sufixul clasei: căutare culoare-orizontală centru-titlu-învelire titlu. 

 

Figura. 3.10. Căutare întâlniri cursuri online 
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În acest modul am folosit sufixul cu mai multe clase, unele dintre ele vor explica mai târziu 

în acest document, dar despre clasa „ căutare-orizontală ” este un sufix care poate fi utilizat doar 

pentru acest modul. 

Serviciu de întâlniri Vik Shuffle. Acest modul afișează serviciile programărilor Vik într-o 

vizualizare grilă și cu un mod de amestecare. Clasificarea etichetelor sunt numele grupurilor, 

putem alege ce grupuri doresc să se afișeze și ce servicii ale grupului pe care alegem  să le afișăm. 

 

Figura. 3.11. Afișarea modulelor de bază (cursuri online) 

Programare timp în modul 

 

Figura. 3.12. Programare timp în modul 
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Modulul Administrator: Acest modul trebuie să conțină funcții GUI puternice, cu ajutorul 

cărora administratorul acestui sistem poate fi creat și întreținut eficient. Acesta ar trebui să ofere 

funcții pentru a genera rapid rapoarte pe baza cărora pot fi analizate performanțele elevilor atât 

înțelepți, cât și în procente. Ar trebui să fie o interfață de tip formular pentru administratorul de 

înregistrare și logare. Acest modul ar trebui să împuternicească administratorul monitorizăm 

utilizarea eficientă a acestei aplicații web în mod central. 

 

Figura. 3.13. Modulul administrator 

Modificări ale modulelor. Pentru a personaliza modulele, putem utiliza Sufixul clasei, în 

fiecare modul putem găsi undeva (depinde de module, dar de cele mai multe ori acest câmp se află 

în fila Opțiuni Advacend), în cazul nostru, trebuie să scriem  tot sufixul clasei. cu un spațiu alb 

chiar înainte de scrierea tipului, în acest fel (culoarea albastru deschis pe care o putem vedea în 

această captură de ecran este un spațiu alb lăsat înainte de cuvântul "langtab"): 

 

Figura. 3.14. Modificări ale modulelor de programare 
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Putem utiliza, de asemenea, mai mult de un sufix de clasă, pentru a amesteca mai multe 

aspecte grafice ale modulelor, un exemplu, un titlu centrat cu margini (putem citi despre acea clasă 

doar în partea de mai jos a documentației), în cazul în care dorim să amestecăm ambele clase de 

care va trebui întotdeauna să lăsăm un spațiu alb între ele, în acest fel: 

 

Figura. 3.15. Modificări ale modulelor la nivel avansat 

 

Modulul cursurilor: Toată interfața de utilizator necesară cu funcționalitate completă ar 

trebui dezvoltată în acest sens modul pentru a permite facultății să interacționeze cu studenții. Ar 

trebui să ajute facultatea în postarea materialului legat de cercetare.  

Acest modul ar trebui să ofere instrumente pentru a comunica interacțiunea dintre studenți 

și facultate. Acest modul este, de asemenea, responsabil pentru furnizarea abilității de a efectua 

sarcini de sarcină în format electronic către membrii facultății. TE
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Figura. 3.16. Modulul cursurilor 

Designul vizualizărilor SUI este descris în această secțiune. Părerile sunt concepute astfel 

încât să îndeplinească cât mai mult posibil cazurile de utilizare și cerința definită. Dispunerea SUI 

este foarte simplă și ușor de utilizat. În SUI, fiecare set de colecții selectat creează o nouă filă 

pentru aspectul setului de date. Această funcționalitate permite deschiderea mai multor colecții 

simultan și ajută utilizatorul să păstreze datele răsfoite în vizualizare. 

 

Figura. 3.17. Designul vizualizărilor 
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Figura 3.18. Vedere principală a configurării globale 

 

Figura 3.19. Setări : Metadate colectate. 

 

Metadatele colecției pot fi găsite din fila Metadate. Fila de metadate oferă toate informațiile 

de metadate care sunt stocate în baza de date referitoare la colecția selectată. Metadatele pot ajuta 

utilizatorul să verifice conținutul pe care îl caută. 
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Încărcarea datelor 

 

Figura 3.20. Încărcarea datelor 

 

Interfeţe. Una dintre cele mai importante sarcini ale Symboldatabase este furnizarea de 

simboluri instrumentelor client automatizate. Pentru a putea satisface aceste nevoi (cazul de 

utilizare 3); Symboldatabase trebuie să ofere interfețe simple și fiabile pe care instrumentele client 

le pot utiliza. Symboldatabase oferă două interfețe HTTP care permit utilizarea fișierelor simbol 

și IAD direct de pe serverul Symboldatabase. Scopul interfețelor este de a oferi o modalitate 

dinamică și simplă pentru ca aplicația client să găsească și să utilizeze fișierele necesare din 

Symboldatabase. Toate interfețele următoare sunt implementate folosind un cadru pur Yii PHP 

fără niciun JavaScript. Interfețele sunt simple de utilizat și reduse, deoarece sunt prezentate doar 

datele foarte necesare. În continuare, sunt descrise interfețele. 

3.3.  Cerințe de implementareși de testare a programului 

Introducerea tehnologiilor informaționale moderne este costisitoare. Funcționarea 

companiilor într-un mediu de piață necesită cel puțin o analiză a consecințelor economice și chiar 

mai bună - o evaluare a eficienței economice a unui anumit pas în transformarea sistemului. 

Procesul tehnologic al problemei rezolvate constă în trei etape. Scopul primei etape este 

colectarea, înregistrarea și transmiterea datelor pentru prelucrarea ulterioară. Rezultatul este 

pregătirea unui document (cerere). Scopul celei de-a doua etape este transferul de date pe suportul 

computerizat și formarea inițială a bazei de informații. A treia etapă include operațiuni de 

acumulare, sortare, corectare, procesare a datelor și ieșirea rezultatelor. 

În acest caz, trebuie luate în considerare următoarele cerințe: 

- asigurarea fiabilității informațiilor procesate; 

- rezolvarea problemelor în timp util; 

- asigurarea forței de muncă și a costului minim al procesării datelor; 

- disponibilitatea capacității de a procesa date pe un computer; 

- capacitatea de a rezolva problema în diferite moduri. 

Aceste cerințe pot fi îndeplinite din cauza mai multor factori: 

- reducerea numărului de operațiuni, în special manuale; 

- dezvoltarea unui sistem de control strict al informațiilor de intrare; 
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- îmbunătățirea abilităților utilizatorilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și, ca 

urmare, creșterea productivității. 

Următorii factori influențează alegerea metodei de colectare, înregistrare și transfer de date: 

- îndepărtarea surselor de informații din centrul de procesare a datelor; 

- capacitatea de a comunica cu surse de informații prin canale de comunicare 

dedicate. 

Implementarea sistemului depinde de mulți factori și este o sarcină practică non-banală. În 

timpul implementării, se utilizează o procedură în mai multe etape, la fiecare dintre acestea 

existând o interacțiune strânsă între antreprenori și specialiștii clienților, monitorizând îndeplinirea 

cerințelor și instruirea personalului. 

Trebuie să se distingă trei etape ale implementării sistemului informațional: 

Studiu. Inițial, se efectuează un studiu al domeniului și al proceselor de afaceri. 

Rafinarea sistemului. Programatorii personalizează sau modifică funcționalitatea necesară a 

sistemului. 

Pornirea sistemului. Începutul utilizării reale a sistemului include procese de instruire a 

personalului. 

În etapa de cercetare a proceselor de afaceri, este alocat un anumit timp. Aici este necesar să 

se descrie cât mai precis posibil ce procese trebuie îmbunătățite. 

De regulă, funcționalitatea sistemului informațional este oarecum mai largă decât procesele 

reale de afaceri ale companiei. În această etapă, este necesar să se determine modul în care prezența 

anumitor funcții va afecta costul final al sistemului, momentul implementării și, cel mai important, 

dacă funcționalitatea propusă îndeplinește obiectivele companiei. 

Este important ca rezultatele cercetării să fie furnizate ca un document separat, unde, în 

conformitate cu cerințele companiei, ar trebui descrisă în detaliu domeniul studiat. 

După etapa de cercetare, este necesar să răspundem cu exactitate la întrebarea despre costul 

și calendarul implementării sistemului informațional. 

În etapa de finalizare a sistemului, este recomandabil să controlăm implementarea funcțiilor 

necesare în sistemul informațional. Este rezonabil ca clientul să fie reprezentat de o persoană care 

cunoaște bine sarcinile companiei și procesele sale de afaceri. 

La faza de lansare a sistemului, este important să comutăm procesele de afaceri ale 

companiei pentru a utiliza sistemul implementat. Sarcina principală este de a instrui și motiva rapid 

personalul să utilizeze noul sistem informațional. 

Multe proiecte de implementare a sistemelor informatice au eșuat sau nu au adus rezultatele 

dorite din cauza reticenței oamenilor de a utiliza un nou sistem incomod, este necesar să se 

TE
ZA

.M
D



52 
 

organizeze instruiri și să se arate cum utilizarea sistemului va permite să scăpăm de sarcinile de 

rutină și optimizăm munca. 

Sistemul implementat, de regulă, nu începe să funcționeze imediat. Este necesar să analizăm 

cât de reușită a fost implementarea, dacă principalele obiective ale implementării au fost atinse. 

Implementarea poate fi considerată reușită numai dacă sistemul permite să obținem  

beneficii, și anume, optimizează munca serviciilor, permite să lucrăm mai repede și îmbunătățește 

calitatea proceselor. Este necesar să se analizeze constant indicatorii de performanță ai sistemului, 

precum și gradul de interes al personalului în utilizarea acestui sistem. 

Procesul de implementare a sistemului informațional durează cel puțin câteva luni. În acest 

timp, este important să concentrăm asupra obiectivelor pe care compania dorește să le atingă prin 

implementarea sistemului. Este logic să ne amintim despre posibilele riscuri și costuri financiare 

[38]. 

Înainte de a decide cu privire la implementarea unui sistem informațional, este necesar să se 

determine gama de sarcini pe care sistemul informațional ar trebui să le suporte [38]. 

În viața de zi cu zi a departamentului didactic, programul a fost întocmit în fișiere Excel și 

Word și, uneori, cu ajutorul materialelor obișnuite de birou: hârtie și creion. Problema programării 

a fost deja discutată în primul capitol, unde au fost indicate numeroase nuanțe. Menținerea acestei 

activități de birou este foarte problematică fără automatizarea acestui proces, deoarece viteza de 

încărcare și prelucrare a acestei cantități de informații este extrem de scăzută, ceea ce face dificilă 

metodologia departamentului de învățământ. 

În general, crearea și implementarea sistemului automat „Sistem de gestiune a 

programărilor” în departamentul educațional al universității va oferi o soluție eficientă la 

următoarele sarcini de management: 

- aplicarea tehnologiilor moderne extrem de eficiente pentru stocarea și prelucrarea 

informațiilor, transformarea contabilității datelor privind procesele educaționale 

în formă electronică; 

- va contribui la asigurarea unei creșteri a eficienței, preciziei, fiabilității și a ofertei 

complete de informații pentru categoriile de consumatori interesați (profesori și 

studenți); 

- să realizeze o creștere a nivelului de satisfacție a personalului universitar implicat 

în procesul educațional; 

- oferă instrumente convenabile și fiabile pentru planificarea, monitorizarea și 

analiza rezultatelor; 
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- prin automatizarea procesului contabil, reducerea intensității muncii, creșterea 

preciziei și fiabilității, precum și a eficienței contabilității; 

- automatizează procesul de raportare și generează rapoarte operaționale. 

Programul dezvoltat îndeplinește cerințele și putem trece la etapa de punere în funcțiune. 

După instalarea programului, este necesar să completăm sistemul cu datele necesare pentru 

lansarea complexului software în modul de operare: 

- despre facultăți; 

- despre departamente; 

- despre profesori; 

- despre grupuri; 

- despre discipline; 

- despre public. 

Această etapă este realizată de personalul instituției de învățământ cu sprijinul direct al 

furnizorului de sistem. 

Durata implementării etapei depinde de mărimea instituției de învățământ și este determinată 

de planul de implementare a sistemului informațional. 
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IV. ANALIZA ECONOMICĂ 

Scopul părții economice a acestei teze este de a calcula costurile de creare și implementare 

a sistemului automat „Sistem de gestiune a programărilor”. Soluția la această problemă este 

imposibilă fără evaluarea eficienței tehnice și economice a sistemului dezvoltat. 

În procesul de calcul, datele privind costurile creării unui sistem sunt comparate cu datele 

care reflectă o creștere a eficienței sistemului informațional. Sistemul va fi rentabil dacă indicatorii 

de performanță (perioada de recuperare, raportul calculat al eficienței investițiilor de capital) 

îndeplinesc standardele din industrie pentru eficiența investițiilor de capital. 

Evaluarea eficienței economice a unei centrale nucleare este o muncă complexă și care 

necesită mult timp, care necesită nu numai abilități tehnice, ci și economice. Și numai prin 

combinarea acestor două componente poate duce la un rezultat fiabil al analizei [1]. 

Evaluări economice ale implementării centralei nucleare 

Eficiența este performanța funcțiilor necesare la un cost minim [19]. 

Efectul economic este rezultatul introducerii unui sistem sau a unei tehnologii, exprimat sub 

formă de costuri, precum și a economiilor din implementare. 

Perioada de rambursare - perioada în care costurile sunt recuperate. 

Surse de economii - o evaluare economică a rezultatelor impactului procesării și utilizării 

datelor asupra proceselor tehnologice: îmbunătățirea performanței unei organizații; creșterea 

volumului și reducerea timpului pentru prelucrarea informațiilor; scăderea numărului de 

personal; apariția de noi oportunități; creșterea productivității muncii. 

Pentru a calcula eficiența economică a dezvoltării, se utilizează următorii indicatori 

principali [19]: 

- reducerea costurilor de prelucrare a informațiilor, creșterea anuală a profitului 

(economii anuale); 

- eficiența economică anuală; 

- perioada de rambursare. 

Programul „Sistem de gestiune a programărilor” permite reducerea intensității muncii și a 

timpului petrecut pentru prelucrarea datelor. Drept urmare, economiile anuale (creșterea 

profitului) sunt calculate din economiile de muncă vie. Și alți indicatori de eficiență (creșterea 

preciziei, eficiența calculelor) sunt luați în considerare la nivel calitativ. Fezabilitatea economică 

a dezvoltării „programului” AS constă în reducerea costurilor forței de muncă în comparație cu 

prelucrarea manuală și obținerea de informații mai fiabile într-un timp mai scurt [40]. Următorii 

specialiști sunt implicați în proiectul nostru: manager de proiect, specialist în sprijinirea 

informațiilor (IO) și proiectant.  
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Să luăm în considerare programul de lucru la IS. 

Ciclul de viață al unui program este perioada din momentul luării unei decizii de realizare a 

dezvoltării până la finalizarea pensionării. 

Etapele ciclului de viață: 

Etapa de lucru a proiectului a fost de aproximativ trei luni. 

Etapa implementării SI a fost de o lună. 

Etapa maturității: tranziția la un sistem automat - o lună. 

Etapa declinului: concluzia deficiențelor, nevoia de îmbunătățire, apariția noilor tehnologii 

și perimarea nu sunt încă stabilite. 

Vom include datele în detaliu în tabel: Timpul petrecut pentru dezvoltarea programului 

(Tabelul 4.1). 

 Tabelul 4.1. Timpul petrecut pentru dezvoltarea programului 

Numele etapelor Interpreți Perioada 

(zile) 

Studiu pre-proiect 

(analiza domeniului) 

Manager de 

proiect 

 

7 

Sarcină tehnică 

(formularea cerințelor programului) 

Manager de 

proiect 

 

9 

Dezvoltarea și depanarea IS 

(dezvoltarea arhitecturii și structurii programului, algoritm, dezvoltarea 

interfeței utilizator) 

Manager de 

proiect 

 

Designer 

30 

Testarea 

(verificarea și analiza rezultatelor cu posibilitățile reale ale mediului extern) 

Manager de 

proiect 

 

Designer 

7 

Raportare tehnică 

(înregistrarea documentației software) 

Manager de 

proiect 

 

Designer 

10 

Implementarea sistemului Manager de 

proiect 

 

3 

 

Conform calculelor de mai sus, perioada de dezvoltare a sistemului este de 66 de zile (puțin 

mai mult de 2 luni). 

Orientarea teoretică este o trăsătură caracteristică a lucrării efectuate. Rezultatul final poate 

fi un sistem informațional care demonstrează posibilitatea aplicării dezvoltărilor teoretice și nu 

oferă introducerea pe piață a produselor științifice și tehnice. În consecință, principalele surse de 

costuri atunci când se lucrează la un subiect, ca parte a etapei de proiectare a ciclului de viață al 

unui SI vizat, pot fi considerate costuri de pre-producție de capital, care pot fi luate în considerare 

și reduse la minimum. 
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Tabelul 4.2. Costuri consumabile  

Numele materialului Consum, buc. preț, lei. / PC. Suma, lei. 

Unitate flash 1 6000 6000 

Literatura suplimentară 4 900 3600 

Papetărie - - 2000 

Total: 1 1600   

 

Calculul salariilor dezvoltatorilor este prezentat în Tabelul 7. Dat fiind 22 de zile lucrătoare pe 

lună. 

Tabelul 4.3. Salarii pentru dezvoltatori 

Numele etapelor Interpreți Oameni cu intensitate de 

muncă zile 

Salariu 

zilnic, 

lei. 

Studiu pre-proiect 

(analiza domeniului) 

Manager de 

proiect 

1 382,35 

 Designer 8 236,67 

Sarcină tehnică 

(formularea cerințelor programului) 

Manager de 

proiect 

2 382,35 

Dezvoltarea și depanarea IS 

(dezvoltarea arhitecturii și structurii programului, 

algoritm, dezvoltarea interfeței utilizator) 

Manager de 

proiect 

5 382,35 

 Designer 10 236,67 

Testarea 

(verificarea și analiza rezultatelor cu posibilitățile reale 

ale mediului extern) 

Manager de 

proiect 

2 382,35 

 Designer 2 236,67 

Raportare tehnică 

(înregistrarea documentației software) 

Manager de 

proiect 

6 382,35 

 Designer 10 236,67 

Implementarea sistemului Manager de 

proiect 

1 382,35 

După ce am compilat datele din tabel, rezultat obținem (Tabelul 4.4): 

Tabelul 4.4. Salarii de bază pentru dezvoltatori 

Interpreți Zile lucrătoare Salariu zilnic, lei Salariu, lei 

Manager de proiect 17 382,35 6 5000 

 25 492 12 3000 

Designer 30 236,67 7 1000 

Total: 259000   

 

Pe baza acestor rezultate, se poate întocmi un tabel: „Calculele proiectului” (Tabelul 4.5). 

 

 

 

Tabelul 4.5. Calculele proiectului 

Denumirea articolelor de cheltuieli Costuri, lei. 
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Consumabile 1160 

Salarii de bază pentru dezvoltatori 259000 

Salarii suplimentare pentru dezvoltatori 5180 

Contribuții de asigurări sociale 10878 

Cheltuieli generale 6475 

alte cheltuieli 2880 

Costul total: 285573 

Drept urmare, obținem costul plății dezvoltatorilor în valoare de: 285573 lei. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

 

În cadrul tezei, a fost dezvoltat un software pentru păstrarea evidenței clienților în registrul 

unei instituții private de învățământ on-line pentru programatori. Produsul software dezvoltat va 

îmbunătăți eficiența personalului și calitatea asistenței clienților de către manager și va reduce 

costurile de creare și completare a unor liste fizice dce evidențăa programărilor. 

Sistemele software moderne devin din ce în ce mai complexe pentru a oferi capacitatea de a 

rezolva probleme globale, de exemplu, cum ar fi crearea unui sistem unificat de management al 

întreprinderii. Cererea de sisteme software complexe este în creștere. Pe măsură ce productivitatea 

crește și costul calculelor scade, devine posibilă automatizarea proceselor din ce în ce mai 

complexe. Valoarea principală a proiectării atunci când creează sisteme informatice complexe este 

aceea că îți permite să minimizezi munca de rutină care consumă mult timp și să te concentrezi pe 

rezolvarea problemelor creative. 

Sistemul automat de informații „Sistem de gestiune a programărilor” a fost creat în baza de 

CMS, modulul fiind selectat din opțiunile Joomla pentru sisteme similare. 

Utilizarea unui sistem automat face posibilă îndeplinirea diferitelor cerințe ale fiecărui client. 

Pentru companie, acest sistem este un punct cheie, deoarece vă permite să creați o bază de date 

pentru clienți, care conține toate informațiile necesare. Adică vă permite să concurați cu companii 

similare care vând și Programe IT online. Și a fi o întreprindere competitivă este cheia succesului 

și extinderii ulterioare a activităților sale directe. 

Din punct de vedere al eficienței economice, acest sistem este fiabil și va oferi randamente 

economice în doar câteva săptămâni, deoarece timpul prețios nu va mai fi pierdut, de exemplu, în 

căutarea informațiilor necesare. Va fi suficient să selectați doar elementul pentru care este nevoie 

de informații și sistemul va „răspunde” imediat. 

Și fiabilitatea constă în faptul că toate informațiile care vor fi disponibile în sistem nu vor fi 

disponibile persoanelor neautorizate, deoarece o persoană va fi numită pentru anumite operațiuni. 

Astfel, rezumând toate cele de mai sus, este sigur să spunem că automatizarea este cheia care 

deschide ușa spre obținerea celor mai bune rezultate și succes. 

Limitarea memoriei. Nu au fost identificate restricții de memorie. 

Cerințe de adaptare a site-ului. Deoarece sistemul nu este o gradare în sus a niciunui sistem 

existent, prin urmare nu este necesară adaptarea. 

Constrângerile. Următoarele constrângeri au fost identificate pentru Tehno Forex 

Conexiunea la Internet pentru serverul web trebuie să fie disponibilă 24 de ore pe zi și 7 

zile pe săptămână. 
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