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Software projects are the main component of developing the modern informational society. 
The quality management of those projects assures the context for increasing the software ap-
plication complexity and the end of development and implementation processes for the most 
important software application. The main objective of every producer is to design and to build 
software with high quality characteristics. 
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Prezentarea tabelara a rezultatelor 
analizei calitatii proiectelor 

Se considera caracteristicile de calitate a 
proiectelor C1, C2, C3, ..., Cn si se precizea-
za care sunt factorii de influenta.  Pentru 
fiecare factor se defineste o variabila si un 
mod clar de masurare în timpul testarii sau 
elaborarii. Se construieste dupa o metodo-
logie unitara tabelul cu o structura ce in-
clude m momente de timp T1,  T2,  T3, ..., 

Tm, corespunzator etapelor unui proiect 
software si n variabile V1,  V2,  V3, ...,  Vn 
asociate factorilor care influenteaza calita-
tea proiectului software. Nivelul Xij repre-
zinta rezultatul masuratorii efectuate la 
momentul Ti al unei etape din cicluri de 
realizare a proiectului, pentru factorul care 
influenteaza calitatea si caruia i s-a asociat 
variabila Vj. 

 
Tabelul 1. Înregistrarea comportamentului software în timpul procesului de realizare 

Factorii de influenta  
Etape V1 V2 V3 ... Vj ... Vn 

T1 X11 X12 X12 X1j X1n 

T2 X21 X22 X23 X2j X2n 
T3 X31 X32 X33 X3j X3n 
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Folosind datele din tabelul 1 se procedeaza 
la selectia indicatorilor de estimare a cali-
tatii proiecului software. 
Utilizând software adecvat implementarii 
de metrici ale calitatii proiectului se obtin, 
prin utilizarea datelor matricei X data în 
tabelul 1, nivelurile indicatorilor la mo-
mentele T1, T2, T3, ..., Tm, corespunzatoare 
etapelor elaborarii ofertei, etapelor selecti-

ei si în special etapelor de implementare. 
La început, matricea X are un numar de li-
nii corespunzator etapelor parcurse din ci-
clul de dezvoltare a proiectului. Pe masura 
ce se traverseaza cât mai multe etape, cres-
te numarul de linii ale matricei X si indica-
torii asociati caracteristicilor de calitate a 
proiectului, precum complexitate, comple-
titudine, consistenta, coerenta, gradualitate, 
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ofera informatii suficient de clare privind 
trecerea la etapele urmatoare, respectiv, re-
luarea unor faze pentru a corecta erori care 
afecteaza nivelul calitatii proiectului. 

Rezultatele finale apar sub forma tabelului 
2 în care se includ nivelurile caracteristici-
lor de calitate ale proiectului software, cu 
specificarea modelului utilizat la estimare. 

 
Tabelul 2. Nivelul estimat al caracteristicilor de calitate 

Caracteristica de calitate a 
proiectului software Modelul utilizat Nivelul calculat 

C1 M1
k a1 

C2 M2
k a2 

.  
.  

. 

.  
.  

. 

.  
.  

. 

Ci Mi
k ai 

  
.  

.  
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.  
.  

. 

.  
.  

. 
 

Cn Mn
k an 

 
unde: 
• Mi

k – modelul k asociat caracteristicii de 
calitate Ci 
• ai – nivelul calculat pe baza datelor din 
tabelul nr.1 pentru caracteristica Ci folo-
sind modelul Mi

k 
În faza de implementare se urmareste cali-
tatea procesului de derulare, în care se con-
semneaza diferentele dintre nivelurile pla-
nificate si nivelurile efective ale resurselor 
utilizate, precum si diferentele dintre mo-
mentele de start planificae si momentele de 
star efective ale activitatilor. 
 
2. Reprezentarea prin poligoane înscrise 
în cerc a nivelurilor de calitate pentru 
proiecte software  
Elaborarea ofertei unui proiect software, 
participarea la evaluare, implementarea a-
cestuia, reprezinta pentru activitatea mana-
gerului de proiect elemente care îl deter-
mina sa identifice tehnici si metode de de-
finire a calitatii si modalitati practice de 
obtinere a calitatii si de masurare a aceste-
ia. 
Reprezentarea grafica a tuturor prelucrari-
lor statistice legate de managementul cali-
tatii proiectelor software trebuie sa fie su-
gestiva si sa creeze premise solide pentru 
fundamentarea rapida a deciziilor corecte 

legate de alocarea si nivelarea resurselor, 
de încadrarea în termene a operatiilor. 
Histogramele, diagramele de structura, cur-
bele nivelurilor indicatorilor sunt moduri 
uzuale de a prezenta de catre managerul de 
proiect a unor situatii privind evolutia de-
rularii proceselor specifice implementarii 
proiectelor software tuturor factorilor de 
decizie din domeniul IT. Daca se includ 
unele elemente referentiale se obtine o 
concentrare de informatie asupra trendului 
fenomenelor supuse analizei calitative a 
ciclului de realizare a proiectului software. 
Pentru reprezentarea cu ajutorul poligoane-
lor înscrise în cerc a rezultatelor incluse in 
tabelul 2, în vederea crearii unei imagini 
sugestive în ceea ce priveste dinamica pro-
ceselor de construire a calitatii proiectelor, 
se defineste un sistem de reguli. Numai si 
numai pentru simplificarea reprezentarilor 
se considera numarul de caracteristici de 
calitate a unui proiect software, n=6, carac-
teristicile fiind C1, C2, ..., C6. Cele sase ca-
racteristici de calitate se considera ca 
având aceeasi importanta. 
Tot din aceleasi motive, se considera ca 
modelele M1, M2, ..., M6 asociate metricii 
caracteristicilor de calitate a proiectelor 
software conduc la valori apartinând inter-
valului [0;L], interval caruia i se asociaza 
un domeniu [0;r], unde r este raza cercului 
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pe care se construieste un poligon înscris 
în cerc . 
În cercul, baza de referinta, se construieste 
poligonul regulat cu n=6 laturi. 
Printr-un sistem simplu de punere în co-
respondenta se obtin coordonate ale punc-
telor ( xi, yi ) pe  segmentele OCi  a nivelu-
rilor ai obtinute în tabelul 2. 
Prin unirea perechilor de puncte (ai,  ai+1)  
cu i=1, 2, ..., 5  si (a6, a1) se obtine descrie-
rea standard din figura 1. 
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Fig.1. Poligonul standard al calitatii pro-
iectului software 

 

Forma finala din figura 3 a poligonului în-
scris în cerc se obtine prin: 
• eliminarea elementelor specifice repre-
zentarii cercului 
• evidentierea abaterilor fata de nivelul 
maxim reprezentat de perimetrul poligonu-
lui  regulat 
 

 
 

Fig. 2 Poligonul standard al calitatii pro-
iectului software 

 

În cazul în care caracteristicile de calitate 
au niveluri de importanta diferite se proce-
deaza la aplicarea de ponderi care vizeaza 
modificarea intervalelor, fiecarei caracte-
ristici Ci, revenindu- i un interval de forma 
[0,Li], unde Li=pi*L, pi fiind coeficientul 
de importanta asociat caracteristicii Ci, pi ?  
[0;1] si Spi=1. 
De exemplu, pentru vectorul de ponderi ( 
0,1; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2 ) se construieste 
sistemul cercurilor de baza, având laturile 
r1, r2, ..., rn. Se obtine un poligon oare-
care cu n laturi.Se înscriu pe segmentele ( 
OCi ) i=1, 2, ..., 6 nivelurile a1, a2, ..., a6 
obtinute în tabelul 2, rezultând figura 3. 
 

 
Fig.3. Poligonul înscris cu ponderi al cali-

tatii proiectului software P 
 
Se obtine o imagine mai buna asupra mo-
dului în care au fost respectate cerintele de 
calitate în conditii de diferentiere a impor-
tantei caracteristicilor de calitate. 
 
3. Prezentarea programului QSPM 
Programul QSPM de analiza si de repre-
zentare grafica a calitatii unui proiect sof-
tware are urmatoarele : 
• preluarea datelor de intrare similare celor 
descrise în tabelul 2; 
• efectuarea calculelor pentru indicatorii 
M1, M2, ..., M6; 
• afisarea poligonului înscris în cerc, for-
matul standard; 
• afisarea poligonului înscris în cerc for-
matul cu ponderi; 
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• afisarea graficului valorilor pentru carac-
teristicilor de calitate ale proiectului; 
Programul este structurat în trei grupuri de 
componente si anume: Date, Optiuni, Me-
saje ajutatoare. 
 
3.1. Date 
Aceasta sectiune contine partea de initiali-
zare/ actualizare a datelor. Sectiunea cu-
prinde: 
a. Initializarea datelor se realizeaza cu 
functia al carui prototip este: 
Initializare( ) 
În aceasta sectiune se realizeaza 
introducrea datelor din tabele si validarea 
acestora si are loc: 
• selectarea dintr-o lista actualizabila a de-
numirii caracteristicilor de calitate 
• introducerea valorii caracteristicilor de 
calitate 
• optarea pentru poligon înscris varianta 
ponderata 
• introducerea valoarii ponderilor caracte-
risticilor de calitate 
• optarea pentru calcularea ponderilor, prin 
acordarea de puncte în functie de impor-
tanta acordata fiecarei caracteristici 
• salvarea / restaurarea listei caracteristici-
lor de calitate 
• restaurarea unei situatii anterioare fiind 
astfel pretabila unor actualizari 
Programul se remarca prin utilizarea unor 
functii de validare solide. Astfel programul 
nu permite introducerea unor valori nega-
tive sau supraunitare în cazul valorii carac-
teristicilor de calitate si în cazul ponderi-
lor. Programul valideaza suma ponderilor 
care trebuie sa fie 1. 
b. Încarcarea datelor din fisier pentru  
actualizare/ reprezentare se realizeaza cu 
functia al carui prototip este:  Fisier( ) 
Prin aceasta optiune programul permite în-
carcarea datelor dintr-un fisier aflat pe disc 
pentru reprezentarea grafica a acestora. 
Programul dispune de filtru pentru regasi-
rea mai usoara a fisierelor pe disc, fisiere 
identificate prin extensia „qsn”. 
c. Salvarea datelor în fisier pentru res-
taurarea ulterioara se realizeaza cu func-
tia al carui prototip este: Salvare( ) 

Prin aceasta optiune programul permite 
salvarea datelor în fisier pentru restaurarea 
ulterioara. 
d. Optiuni pentru imprimare se reali-
zeaza cu ajutorul functiilor ce au prototi-
pul: Print( ); Print preview( ); Print setup( ) 
 
3.2. Optiuni 
Aceasta sectiune cuprinde optiuni pentru: 
• activarea/dezactivarea barei de instru-
mente 
• activarea/dezactivarea barei informative 
• activarea/dezactivarea afisarii poligonu-
lui înscris în cerc cu abateri  
• modificarea razei cercului, baza de refe-
rinta a poligonului înscris în cerc calitatii 
• afisarea graficului cu bare 
 
4. Rezultate experimentale 
TEST 1 
Date de intrare  

 

 
 
Reprezentari grafice 
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TEST 2 
Date de intrare  

 

 
 
Reprezentari grafice 

 
 

 

 
 

 
TEST 3  
Date de intrare  

 

 
 
Reprezentari grafice 
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Test 4 
Poligonul înscris, varianta neponderata 
pentru 16 caracteristici de calitate a proiec-
tului software este: 

 
 

Testele evidentiaza comportamentul nor-
mal, al produsului program QSPM. 
 
5. Concluzii 
Poligoanele înscrise în cerc asociate calita-
tii proiectelor software au rolul de a crea o 
imagine sugestiva asupra modului în care 
este conceput proiectul, fiind un bun in-
strument în managementul calitatii. În ca-
zul în care se fac suprapuneri privind nive-
lul planificat si cel efectiv se vede mult 
mai clar ceea ce s-a realizat si ceea ce lip-
seste produsului software. 
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