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Abstract. The paper describes the main characteristics of the software optimization process. The
quality characteristics of software applications are presented. Based on them, there are defined optimum
criteria regarding minimization of processing volume and maximization of generality, problem to be
solved and precision. There are described methods and techniques used to reach objectives that correspond with minimization of memory space and with minimization of processing volume through modifications of source code. There are taken into consideration the number of optimum criteria analyzed
simultaneous and the characteristics of bicriteria optimization are defined. In order to analyze the effects
of optimization process and to decide on optimal solution, a method for empirical analysis of results is
defined.
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1. Optimizarea software
Optimizarea software este un domeniu foarte larg al
ingineriei software ºi o etapã importantã în dezvoltarea
produselor software.
Se considerã un numãr dat de programe care rezolvã
aceeaºi problemã. Dintre ele programul optim este acela
care dã cea mai bunã valoarea pentru un indicator numit
criteriu de performanþã.
A optimiza un program înseamnã a îmbunãtãþi
performanþele acestuia, cu pretenþia cã s-a obþinut pentru
moment o valoare mai bunã a criteriului de performanþã.
Soluþia nu este unicã întrucât de la o optimizare la alta se
amelioreazã performanþa. În plus optimizarea software are
caracter local, referindu-se la un program care se modificã
sau la rezultatul comparãrii unui numãr foarte mic de
programe între ele, programe care reprezintã versiuni de
rezolvare a unei probleme.
Optimizarea programelor înseamnã îmbunãtãþirea
programului. Toate referirile se fac la o mulþime þintã de

programe. Se evitã referirile de forma: oricare ar fi
programul sau pentru orice program, întrucât în activitatea
de dezvoltare software se lucreazã cu un numãr mic de
programe.
Optimizarea este precedatã de realizarea aplicaþiei
informatice ºi aducerea ei la o formã funcþionalã lipsitã de
orice fel de erori. Procesul de optimizare se aplicã unei
aplicaþii software funcþionale care rezolvã corect ºi complet
problema pentru care a fost realizatã.
Optimizarea nu înseamnã corectarea erorilor. Obiectivul
acestei etape este constituit de îmbunãtãþirea
caracteristicilor aplicaþiei prin aducerea lor la un nivel
optim.
Conceptul de optimizare a aplicaþiilor informatice
descrie procesul de îmbunãtãþirea a produsului software
prin dezvoltarea de versiuni sau soluþii cu un grad crescut
pentru nivelul de calitate software. Principalele
caracteristici ale procesului sunt:
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continuitatea, care se referã reluarea procesului prin
definirea de noi obiective calitative; limitarea temporarã
a reluãrii procesului de optimizare este datã de
constrângerile materiale, tehnologice ºi de timp care
afecteazã procesul de dezvoltare sau de atingere a unui
nivel calitativ considerat adecvat situaþiei prezente;
n
funcþionalitatea indicã faptul cã punctul de start al
procesului este constituit de existenþa unei aplicaþii
software complet funcþionale; pe baza acesteia sunt
determinate nivelurile calitative de bazã în raport
cu care sunt evaluate rezultatele procesului de
optimizare; de asemenea, soluþiile obþinute
reprezintã aplicaþii funcþionale care sã permitã
mãsurarea nivelurilor criteriilor de optim prin
aplicarea metricilor software asociate;
n
caracterul empiric descrie modalitatea prin care sunt
luate deciziile cu privire la alegerea ºi
implementarea unei soluþii optime din mulþimea
de soluþii posibile; la baza procesului decizional se
aflã seturi de date obiective, obþinute prin mãsurarea
directã a nivelurilor criteriilor de optim pentru
fiecare soluþie de îmbunãtãþire în parte.
În ansamblu, activitatea de optimizare include sau este
strict legatã de procesele de:
n
evaluare a aplicaþiei; imaginea obiectivã ºi completã
a aplicaþiei software de optimizat este obþinutã în
urma mãsurãrii directe, prin rularea cu seturi de date
diferite ºi în condiþii de lucru reale, a nivelurilor
caracteristicilor de calitate analizate;
n
testare a versiunilor aplicaþiei; odatã definite
criteriile de îmbunãtãþit ºi soluþiile de atingere a
acestor obiective se realizeazã variante diferite de
module, secvenþe, algoritmi, tipuri agregate de date
care sã fie implementate; evaluarea efectelor
modificãrii aplicaþiei se realizeazã empiric prin
testare ºi mãsurare a nivelurilor criteriilor de optim;
evaluarea efectelor optimizãrii prin prisma
punctelor de vedere teoretice conduce de cele mai
multe ori la îndepãrtarea de cea mai bunã soluþie;
n
ierarhizare a versiunilor îmbunãtãþite; aplicaþia software reprezintã o construcþie complexã cu toate cã
prin intermediul abordãrii modulare are asociatã o
imagine mult simplifcatã; lipsa unei metode care sã
cuantifice efectele produse de optimizare afecteaza
obiectivitatea ºi semnificaþia deciziei de alegere a
celei mai bune versiuni; este necesarã mãsurarea
tuturor factorilor ce influenþeazã criteriul de optim
ºi nivelul de calitate al aplicaþiei;
n
alegerea versiunii optime; în urma analizei
comparate a metodelor de optimizare se stabileºte
calea de optimizare a aplicaþiei astfel încât aceasta
sã fie îmbunãtãþitã pe ansamblu.
Importanþa procesului de optimizarea implicã stabilirea
poziþiei în ciclul de viaþã al produsului dupã ce s-a obþinut
software funcþional conform figurii 1.
n
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Figura 1. Ciclul de viaþã a aplicaþiei

În etapa de realizare a aplicaþiei, specialiºtii ce asigurã
managementul calitãþii software stabilesc pe baza analizei
caracteristicile software considerate esenþiale pentru
viitorul produs software. Se obþin niveluri estimate ºi se
definesc obiectivele de realizat. Întregul proces de
producþie urmãreºte atingerea obiectivului final, realizarea
aplicaþiei, precum ºi asigurarea nivelului de calitate propus.

2. Criterii de optim
Însuºirile economice ale produselor software sunt legate
în principal de capacitatea acestuia de a genera efecte
directe asupra reducerii costurilor de producþie în
întreprinderi, în gestiunea resurselor, la reducerea ponderii
forþei de muncã umane în etapele de prelucrare ºi
interpretare a datelor, respectiv a rezultatelor.
Latura economica vizeazã ºi modul de fundamentare a
deciziilor, atunci când sunt luate în considerare soluþii
oferite prin implementarea de algoritmi determiniºti sau
euristici. Aceºtia au capacitatea de selectare a variaþiilor
eficiente dintr-un numãr extrem de mare de soluþii considerate realizabile.
Însuºirile tehnice privesc produsul software ca entitate
cu comportament specific bazat pe consumuri de resurse.
Produsul este caracterizat prin prisma structurii,
funcþionalitãþii ºi a instrumentelor cu care este înzestrat.
Din aceste puncte de vedere produsul program este uºor de
utilizat, uºor de întreþinut, mentenabil, tolerant la erori ºi
eliminã într-o proporþie ridicatã ºansele apariþiei situaþiilor
care blocheazã execuþia aplicaþiei cu sau fãrã pierderea
datelor, cu consum mic de resurse ºi nu în ultimul rând cu
interfaþã user friendly.
Caracteristicile sociale se manifestã prin efectele determinate de program în colectivitãþi largi sau în grupuri
restrânse de utilizatori, sau prin rolul avut în procesul de
instruire sau de rezolvarea de cerinþe ale utilizatorilor.
Însuºirile sociale vizeazã efortul utilizatorilor pentru a se
familiariza cu un program, dar ºi mãsura în care programul
rãspunde aºteptãrilor.
Din punct de vedere al producãtorului calitatea software este un obiectiv. Din punct de vedere al utilizatorului
calitatea este forma concreta de manifestare a produsului
software. Producãtorul stabileºte ºi ierarhizeazã
caracteristicile de calitate ce definesc programele ca
produse software:

consecinþã este reducerea volumului de prelucrãri pânã la
un nivel cât mai scãzut, adicã minimizarea volumului de
prelucrãri.
Atunci când se proiecteazã soluþia pentru o problemã,
algoritmii identificaþi diferã unii de ceilalþi prin volumul
datelor care se stocheazã în memorie, volumul rezultatelor
intermediare, operaþii de prelucrare care se executã independent, modalitãþi echivalente, folosirea recursivitãþii ºi
stocarea de rezultate în fiºiere.
Volumul de prelucrãri ca numãr de instrucþiuni
executabile se calculeazã diferenþiat pentru secvenþele
liniare de instrucþiuni, pentru secvenþele alternative ºi
pentru secvenþele repetitive. Aplicând formulele pentru
calculul volumului celor trei tipuri de structuri de control
se calculeazã volumul de prelucrãri pentru orice program.
Rezultatele sunt utilizate pentru a efectua analize
comparate asupra efectelor obþinute prin diverse modalitãþi
de optimizare.
Maximizarea preciziei. Precizia este un concept nou în
raport cu limitãrile pe care le presupun reprezentãrile
existente în sistemele de calcul. Se lucreazã la nivel de
bait, la nivel de cuvânt format din doi baiþi, la nivel de
dublu cuvânt, la nivel de precizie dublã ºi la nivel de zonã
de memorie definitã pe zece baiþi. Pentru fiecare tip de
zonã de memorie se defineºte un domeniu, se defineºte o
reprezentare ºi se stabilesc efectele pe care le au operaþiile
de calcul cu operanzii definiþi pe aceste zone de memorie
asupra indicatorilor de condiþie. Programatorul trebuie sã
efectueze studii privind domeniile operanzilor pentru a
obþine rezultate care sunt garantate ca fiind corecte ºi care
nu genereazã întreruperi de necontrolat în cazul aplicaþiilor
distribuite. De exemplu, dacã se lucreazã cu operanzi
definiþi pe un bait, aceºtia au valori cuprinse între 0 ºi 255,
adicã {0, 1, 2, 3, 4, …, 254, 255}.
Înseamnã cã programatorul trebuie sã aibã grijã sã facã
astfel de prelucrãri încât rezultatul final RFIN dupã
evaluarea unei expresii sã îndeplineascã condiþiile 0 d”
RFIN d” 255.
Programul trebuie sã includã secvenþe de verificare a
apartenenþei lui la aceastã mulþime.
Pentru programe în care intervin iteraþii precizia trebuie
stabilitã astfel încât durata de obþinere a soluþiei sã fie corespunzãtoare, adicã sã fie utilizatã în fundamentarea deciziei.
În cazul în care rezultatul se obþine mult mai târziu
decât momentul fundamentãrii deciziei, rezultatul
respectiv este inutilizabil.
Numãrul de iteraþii trebuie sã fie acceptabil, iar precizia,
de asemenea, trebuie sã fie cu un astfel de nivel încât sã nu
influenþeze comportamentul efectiv al sistemului modelat.
În cazul modelelor euristice, precizia are în opoziþie
eroarea sau gradul de nefolosire de resurse. Impunerea unor
condiþii privind precizia trebuie sã fie rezonabilã fãrã a
determina încercãri repetate care au acelaºi rezultat, adicã
imposibilitatea de a obþine o îmbunãtãþire a utilizãrii
resurselor.
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independent de utilizatori: modularitate,
mentenabilitate, structurabilitate, testabilitate;
n
în funcþie de nevoile acestora: fiabilitate, toleranþa
la erori, generalitate, utilizabilitate.
Nivelurile stabilite ca obiectiv pentru caracteristicile
de calitate urmãrite sunt rezultatul unui proces interactiv
în care intervin resursele umane ºi tehnice disponibile ale
echipei de dezvoltare software, cerinþele utilizatorilor,
resursele financiare pe care utilizatorul le alocã dezvoltãrii
software, limitãrile tehnice impuse de generaþiile software
ºi hardware la un moment dat ºi restricþiile de personal ale
utilizatorilor.
Calitatea software este un concept complex, iar
perfecþionarea sa are la bazã comunicarea permanentã între
producãtorul de software ºi utilizatori, chiar dacã produsul
program este proiectat sã funcþioneze independent de
producãtor.
În contextul existenþei unei canal de comunicaþie,
sugestiile ºi reclamaþiile utilizatorilor sunt sursele sigure
pentru reproiectarea produselor program ºi pentru
dezvoltarea de noi versiuni. Acestea eliminã dezavantajele
semnalate sau introduce noi opþiuni de prelucrare.
În fiecare dintre etapele descrise se urmãreºte obþinerea
caracteristicilor de calitate la niveluri cât mai apropiate de
cele planificate.
Factorii de calitate avuþi în vedere sunt:
n
eficienþã prin economia de timp ºi economia de
resurse;
n
funcþionalitate prin completitudine, corectitudine,
securitate, compatibilitate ºi interoperabilitate;
n
mentenabilitate, ce permite corectarea deficienþelor
ºi dezvoltarea viitoare a produsului;
n
portabilitate, ce asigurã independenþa hardware,
independenþa software ºi reutilizarea aplicaþiei în
produse software diferite;
n
fiabilitatea prin toleranþã la erori ºi prin gradul în
care produsul este operaþional având în vedere
defectarea sistemului hardware sau software;
n
utilizabilitate ce descrie efortul depus de utilizator
pentru a înþelege ºi utiliza produsul.
Pe baza acestora sunt definite criteriile de optim. Acestea
devin obiective în cadrul procesului de optimizare deoarece
descriu calitativ ºi cantitativ ceea ce se urmãreºte a se obþine
în ciclul de dezvoltare a produsului software:
Minimizarea volumului de prelucrãri. Volumul de
prelucrãri influenþeazã decisiv durata prelucrãrii datoritã
faptului cã acesta se defineºte fie ca numãr de cicluri maºinã,
fie ca numãr de instrucþiuni executabile. Ciclul maºinã ºi
instrucþiunea executabilã se caracterizeazã prin durate, iar
un numãr mare de cicluri maºinã sau numãr mare de
instrucþiuni executabile conduce la o duratã mare de
execuþie a programului. A optimiza un program înseamnã
a realiza o astfel de construcþie care permite obþinerea
rezultatelor finale într-un timp cât mai scurt. Rezultã cã a
optimiza un program înseamnã a identifica acele cãi a cãror
n
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Maximizarea preciziei are drept scop realizarea de
aplicaþii informatice care sã genereze rezultate finale ºi
intermediare caracterizate de un nivel al preciziei ridicat.
Anumite domenii de utilizare a aplicaþiilor software impun
restricþii legate de gradul de precizie minimã a rezultatelor.
Urmãrirea acestui criteriu influenþeazã negativ restul de
criterii prin creºterea spaþiului de memorie necesar, a
complexitãþii prelucrãrilor ºi a volumului de prelucrãri.
Maximizarea dimensiunii problemei de rezolvat. Orice
problemã este caracterizatã prin:
n
date de intrare specificate prin structuri de date în
care se stocheazã; dacã este vorba de fiºiere se
precizeazã numãrul de articole ºi lungimea fiecãrui
articol; dacã se lucreazã cu matrice se stabilesc
numãrul de linii ºi numãrul de coloane, iar dacã se
lucreazã cu masive unidimensionale se stabileºte
numãrul de componente ale acestora; dimensiunea
problemei de rezolvat este datã de numãrul de
articole din fiºier sau de numãrul de linii ºi coloane
al matricelor sau de numãrul de componente ale
masivului unidimensional; dimensiunea problemei
de rezolvat se exprimã ca sumã de lungimi de zone
de memorie ocupate de datele de intrare ale acesteia;
n
paºii algoritmului de prelucrare care presupun
evaluarea unor expresii în care apar ca operanzi
zonele de memorie în care sunt stocate datele de
intrare; algoritmii diferã unii de ceilalþi prin
rezultatele intermediare care coexistã pe parcursul
a mai multor paºi; se construiesc algoritmi care
necesitã un volum restrâns de rezultate intermediare
simultane de-a lungul unei succesiuni de paºi, care
însã conduc la operaþii de prelucrare suplimentare;
existã algoritmi care, din contrã, determinã o vitezã
de prelucrare ridicatã ºi o gestiune mai bunã a
iteraþiilor, necesitând însã menþinerea simultanã a
unui volum foarte mare de rezultate intermediare
stocate în zone de memorie;
n
rezultate finale caracterizate prin ocuparea unor zone
de memorie a cãror lungime depinde de intenþiile
designerilor de algoritmi de a reutiliza paºi ai
algoritmului ºi de a reutiliza rezultate finale ulterior;
n
cerinþe de mentenanþã pentru soluþia informaticã
aleasã concretizate prin definirea unor câmpuri
neutilizate la un moment dat, dar care se transformã
din rezervã în zone de memorie cu semnificaþie dedicatã atunci când trebuie sã se defineascã noi operanzi,
noi rezultate finale ºi noi rezultate intermediare;
mentenanþa presupune o nouã abordare a dimensiunii
problemei de rezolvat, întrucât este necesar ca de la
început sã se cunoascã echilibrul ce trebuie stabilit în
definirea unor limite între care se înscriu parametrii ce
definesc datele de intrare ale problemei.
Maximizarea dimensiunii problemei de rezolvat
urmãreºte realizarea unei aplicaþii software care sã includã un
set maximizat de funcþii legate de obiectivul pentru care a
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fost dezvoltatã. Criteriul stabileºte gradul de generalitate a
problemei prin includerea de factori de influenþã consideraþi,
ipoteze de calcul ºi metode de rezolvare a problemei. Dacã se
considerã aplicaþia Math pentru realizarea de operaþii
aritmetice de bazã, atunci maximizarea gradului de generalitate
ºi implicit maximizarea dimensiunii problemei este atinsã
prin implementarea unui numãr cât mai ridicat de operaþii ºi
tipuri de date cunoscute. Atingerea acestui obiectiv afecteazã
negativ nivelul complexitãþii aplicaþiei prin creºterea gradului
acesteia.
Maximizarea dimensiunii problemei de rezolvat este o
tendinþã pe care programatorul trebuie sã o urmãreascã
simultan cu durata de rezolvare a problemei pentru care
elaboreazã software.
Maximizarea generalitãþii. Orice problemã supusã
analizei pentru a elabora software trebuie abordatã gradat.
Se ia o formã mai simplã, dupã care apar dezvoltãri. În
acest timp, programatorul capãtã experienþa necesarã
abordãrii corecte a problemei ºi înþelegerii efortului pe
care îl necesitã trecerea de la un nivel de complexitate la
un nivel de complexitate mai ridicat al problemei.
De exemplu, se considerã problema simplã pentru
calculul mediei aritmetice simple. Textul sursã al procedurii
este urmãtorul.
Pentru a creºte generalitatea se impune elaborarea unei
proceduri pentru calculul mediei aritmetice ponderate,
mediap(). Procedura media() nu calculeazã media aritmeticã
ponderatã, iar procedura mediap() nu calculeazã media
aritmeticã simplã. Dacã se doreºte elaborarea unei proceduri
mai generale se procedeazã la concatenarea celor douã.
În cazul în care creºterea generalitãþii se realizeazã
printr-o variabilã de control VB, care are valoarea 1 dacã
media aritmeticã este ponderatã ºi valoarea 0 dacã media
este simplã. Procedura este:
float mediap(float x[],int* f,int n,int vb){
if(vb==0){
f = new int[n];
for(int i=0;i<n;i++)f[i] = 1;}
return mediap(x,f,n);
}
Dacã se abordeazã de la început probleme în forma cea
mai complexã cu grad de generalitate cel mai ridicat, existã
riscuri sã nu poatã fi înþeleasã, iar beneficiarii sã aºtepte
foarte mult pânã la primirea primelor rezultate corecte. De
regulã, costurile unui astfel de demers sunt cu mult mai
mari decât dacã se parcurg mai multe stadii de la un program care soluþioneazã o problemã mai simplã pânã la un
program asociat unei probleme complexe.

3. Optimizarea spaþiului de memorie
Orice aplicaþie informaticã înseamnã:
n
baze de date sau fiºiere cu date iniþiale;
n
programe de prelucrare;
n
fiºiere cu date intermediare sau rezultate finale.

LAPR = LDate + LFDI + LPRG + LREZ
Programul pentru soluþionarea unei probleme conþine
operanzi care se constituie în definiri de variabile statice
sau dinamice ºi operatori care sunt concretizaþi prin
instrucþiuni executabile incluse în secvenþele de programe,
proceduri, funcþii, module.
Atât zonele de memorie staticã alocatã operanzilor, LZS1,
LZS2, …, LZSopr, cât ºi zonele de memorie alocatã dinamicã
de lungime LDIM1, LDIM2, …, LDIMoprd, precum ºi memoria alocatã codului executabil asociat fiecãrei proceduri
LEX1, LEX2, …, LEXproc joacã un rol deosebit de important
în asigurarea duratelor de execuþie a unui program.
Zonele de memorie alocate static apar în economia
aplicaþiei informatice ca având lungimea datã de relaþia
opr

LTS =

∑ LZS

i

i =1

Alocarea dinamicã presupune lucru pe stivã ºi
transformarea în rezervã care se atribuie urmãrind existenþa
unui necesar care sã permitã existenþa operanzilor ce ocupã
cea mai mare parte din stivã, lungimea totalã a zonei alocate
dinamic fiind datã de relaþia

{LDIM i }
LTD = 1≤max
i ≤ oprd
Structura programului asociat unei aplicaþii informatice
este o arborescenþã, iar lansarea în execuþie cu succes
presupune traversarea tuturor nodurilor de la rãdãcinã pânã
la frunzã.
Frunzei îi corespunde finalitatea execuþiei, concretizatã
prin afiºarea unor rezultate finale.
Drumurile de la rãdãcina RAD la frunzele FRZ1, FRZ2,
…, FRZnrfz au lungimile, respectiv, LDRUM1, LDRUM2,
…, LDRUMnrfrz. Memoria ocupatã depinde de modulele
din program care se încarcã, fiecãrui drum fiindu-i asociat
un necesar de memorie LDRM1, LDRM2, …, LDRMnrfrz.
Ca ºi în cazul memorie alocate dinamic, ºi aici necesarul
de memorie este dat de lungimea cea mai mare a drumului
de la rãdãcinã la frunzã, adicã:

{LDRUM i }
LTDRUM = 1≤max
i ≤ nrfrz
Rezultã cã necesarul de memorie pentru a executa un
program este:
LPRG = LTS + LTD + LTDRUM

În acest context, necesarul de memorie pentru aplicaþia
informaticã este:

{LDIM i } +
LAPR = LDate + LFDI + LTS + 1≤max
i ≤ oprd
max {LDRUM i } + LREZ

1≤ i ≤ nrfrz

Algoritmii implementaþi pentru soluþionarea unei
probleme diferã unii de ceilalþi prin faptul cã impun niveluri
diferite ale memorie utilizate.
Este deosebit de important sã se efectueze o analizã detaliatã
pentru a gãsi algoritmii ce minimizeazã necesarul de memorie
pentru stocarea informaþiilor ºi pentru efectuarea prelucrãrilor.
Metode utilizate pentru minimizarea spaþiului ocupat
de datele de intrare sunt bazate pe:
n
implementarea tipurilor de date corespunzãtoare;
alegerea tipului de datã corespunzãtor se face pe
baza unei analize a mulþimii valorilor de intrare ºi a
situaþiile prelucrate de aplicaþia software; de
exemplu, implementarea unei variabile care ia valori
în mulþimea {0,1} este definitã ca fiind de tip char
ocupând doar un octet;
n
analiza ºi utilizarea structurilor de date adecvate;
în cele mai multe cazuri se foloseºte mai mult spaþiu
decât este necesar datoritã uºurinþei implementãrii
lucrului cu anumite structuri de date ºi datoritã
lipsei unei analize care sã preceadã implementarea
ºi care sã indice cel mai potrivit mod de a stoca
datele astfel încât spaþiul ocupat sã fie minim;
n
reutilizarea spaþiului de memorie prin reiniþializãri
de variabile diferite referite sub acelaºi nume;
n
alegerea modului de stocare a datelor de intrare; de
exemplu, stocarea informaþiilor referitoare la
mulþimea studenþilor dintr-o facultatea se realizeazã
prin intermediul fiºierelor relative; utilizarea acestei
metode prezintã avantaje pentru operaþiile de citire
a datelor despre un student, însã este ineficientã
din punctul de vedere al minimizãrii spaþiului de
memorie pentru cã multe zone de date nu sunt
folosite; dacã numãrul matricol al studenþilor are
valoarea maximã 10.000 ºi dacã poziþionarea
datelor se face dupã aceastã valoare distinctã vor
exista în fiºierul respectiv tot atâtea zone de
memorie de dimensiune egalã cu spaþiul ocupat de
datele unui singur student; în cazul care mulþimea
studenþilor activi este cu mult mai micã decât
valoarea maximã a numãrului matricol vor exista
numeroase zone din fiºier care nu sunt utilizate;
n
compactarea zonei de memorie; se utilizeazã
metode ºi algoritmi de compresie a datelor; cu toate
cã se obþine un spaþiu de memorie ocupat minimizat,
procesul are efecte negative asupra volumului de
prelucrãri din aplicaþie pentru cã presupune o
creºtere a efortului de prelucrare prin repetarea
operaþiilor de compresie/decompresie a datelor la
fiecare citire/scriere;
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Dacã se noteazã:
LDate – lungimea bazei de date, exprimatã în KB;
LFDI – lungimea fiºierului cu date de intrare, exprimatã
în KB;
LPRG – lungimea programului, exprimatã în KB;
LREZ – lungimea fiºierului cu rezultate finale, exprimatã
în KB;
rezultã cã lungimea aplicaþiei informatice LAPL este datã
de relaþia

Economie teoreticã ºi aplicatã

suprapunere de informaþii pe aceeaºi zonã de date;
limbajul de programare C are implementatã
facilitatea de a defini structuri de date de tip union
în care membrii sunt definiþi pe aceeaºi zonã de
date; la nivel de date de intrare se analizeazã setul
de valori ºi se definesc zone din baza de date ce
conþin aceeaºi valoarea pentru mai multe câmpuri.
O altã abordare a problemei (Ivan, Boja, 2006)
presupune stocarea datelor sub formã de ºiruri de caractere
sij ºi identificarea de combinaþii de simboluri ASCII ºi
secvenþe în format binar care sã minimizeze spaþiul ocupat
de acestea.
În varianta 1 se considerã un caracter delimitator de
sfârºit de ºir de caractere „\0” în C++, C# sau în limbaje de
asamblare, α; ºirul sij la care se adaugã acest caracter
n

delimitator de sfârºit de ºir devine s’ij, s ij || α = s ' ij , iar
lungimea ºirului de caractere devine lg(s 'ij ) = lg(sij ) + 1 .
Se concateneazã ºirurile s’ij care descriu elementele ci
din colectivitate. Lungimea ºirului pentru a descrie un element din colectivitate este datã de indicatorul
M

Liart = ∑ lg( sij ) + M .
j =1

Varianta 2 presupune efectuarea de conversii sau
compresii care au menirea de a reduce lungimea bazei de
date.
Cantitãþile exprimate în baza de date ca ºiruri de
caractere sunt supuse conversiei prin reprezentarea întreagã
binarã sau virgulã mobilã. De exemplu valoarea 1.000,
care ocupã 4 octeþi prin memorarea sub formã de ºir de
caractere, este stocatã în format binar necesitând un spaþiu
de 2 baiþi. Rezultã lungimea articolului formatã din:
n
câmpuri cu delimitator (comp1, comp2 ºi comp5);
n
câmpuri cu lungime standard impusã prin conversie
pentru comp3 ºi comp4.
Prin varianta 3 soluþia propusã în variantele anterioare
este îmbunãtãþitã prin definirea unei metode care sã nu
includã utilizarea de delimitatori. Ipoteza de lucru ºi
implementare a acestei variante impune o serie de condiþii
restrictive care sã asigure baza modelului de date utilizat.
Se considerã ºablonul Art ce combinã într-un singur
articol toate datele necesare prelucrãrii unei singure
entitãþi. Forma acestuia este:
articol {tip1 câmp1; tip2 câmp2; … tips câmps;}
Pentru a stoca datele astfel încât spaþiul ocupat de acestea
sã fie minimizat, se implementeazã o modalitate de aranjare
a câmpurilor astfel încât oricare douã câmpuri adiacente
câmpi ºi câmpi+1 sã nu fie de acelaºi tip, tip i ≠ tip i +1 cu
i = 1..s-1. Situaþia permite eliminarea delimitatorilor de câmp,
pentru cã trecerea de la un tip de datã la altul este anunþatã
de modificarea formatului intern.
În varianta 4 se considerã un vocabular Vj care descrie
mulþimea valorilor acordare elementelor colectivitãþii Cj.

48

Mulþimea Vj este descrisã de elementele Vj = {vj1, vj2,
…, vjh }, unde vj1, vj2 sunt cuvinte din vocabularul Vj ºi
lg(vji) descrie lungimea cuvântului vij.
Oricare ºir de caractere s ij reprezentând valoarea
componentei j a articolului i din baza de date este inclusã
în vocabularul colectivitãþii, Vj.
Ipoteza care stã la baza implementãrii acestei variante
de lucru presupune existenþa unui numãr foarte mare de
date ºi un vocabular cu un numãr limitat de cuvinte. Fiecare
cuvânt din vocabular ocupã o anumitã poziþie. În descrierea
articolului se utilizeazã poziþia cuvântului în articol,
înlocuind ºirul de caractere al valorii printr-un numãr ce
reprezintã poziþia acesteia în vocabularul componentei.
Varianta 5 corespunde efectuãrii de operaþii de
normalizare ºi de utilizare a lucrului pe ºiruri de baiþi.
Normalizarea bazei de date se obþine prin:
n
pentru câmpurile numerice se defineºte baza de
normalizare, B norm, ca fiind valoarea minimã a
seriei de date; normalizarea seriei de date sdi cu
i = 1..dimserie, se obþine prin înlocuirea valorilor cu
forma sd i′ , datã de relaþia: sd i′ = sdi - Bnorm;
n
pentru câmpurile reprezentate de ºiruri de caractere
se defineºte vocabularul valorilor distincte, Vsd;
normalizarea seriei de date se obþine prin înlocuirea
fiecãrei valori cu poziþia acesteia în cadrul
vocabularului seriei.
Varianta 6 presupune transformarea alfabetului. Pe un
bait se reprezintã alfabetul ASCII de 256 simboluri. În
realitate, vocabularele au la bazã alfabete cu un numãr
mult mai restrâns de simboluri. De aceea, este reprezentativ
sã se ia în considerare operarea pe vocabulare cu alfabete
restrânse.
Pentru nume ºi prenume se iau în considerare literele
mari ºi separatorul spaþiu. Alfabetul acesta are 27 simboluri
+ 1 simbol separator, necesitând 5 biþi pentru reprezentare,
deoarece 24 < 27 < 25.
Astfel numele unei persoane care ocupã LNT = 30 baiþi,
în noul context va ocupa nu 30 * 8 biþi, ci 30 * 5 biþi, adicã
19 baiþi.
Variantele descrise presupun dezvoltarea de rutine
diferite care sã þinã seama de particularitãþile fiecãrei metode
de stocare ºi care sã permitã refacerea datelor în memoria
internã. Fiecare dintre aceste rutine presupune realizarea
unui efort, mãsurat în cicluri maºinã, asociat procesului de
prelucrare ºi care depinde direct de complexitatea metodei.
Implementarea uneia dintre variante presupune o
analizã comparatã a eficienþei fiecãrei metode în funcþie
de tipologia datelor.
Reducerea spaþiului de memorare a datelor externe se obþine
prin utilizarea metodelor de compresie a datelor. În (Ivan, Verniº,
1998) sunt prezentaþi algoritmi de compresie ºi indicatori de
evaluare a performanþei proceselor de compresie/decompresie.
Compresia revine la a pune în corespondenþã ºiruri de
biþi pentru alfabete astfel încât sã se obþinã reducerea
lungimii fiºierelor.

4. Optimizarea pe text sursã
În domeniul aplicaþiilor software conceptul de calitate
este definit prin prisma setului de caracteristici de calitate
software. Numeroasele sisteme de caracteristici de calitate
software, ISO 90126, ICI, propun categorii de caracteristici
ce permit derularea unui proces complex de analizã a
calitãþii. La nivel global, prin prisma importanþei acordate
în procesul de producþie, se identificã douã seturi de criterii
ce descriu dimensiunea aplicaþiei prin intermediul spaþiului
de memorie:
n
extern, ce este ocupat de datele de intrare, datele de
ieºire ºi codul sursã;
n
intern, reprezentând necesarul de memorie pentru
ca aplicaþia sã ruleze ciclul de prelucrare a datelor
de intrare.
ºi timpul de prelucrare a datelor ºi afiºare a rezultatelor,
criteriu direct influenþat de viteza de prelucrare.
Optimizarea calitãþii software revine la a îmbunãtãþi o
secvenþã program în aºa fel încât sã fie atins un anumit
criteriu de optim, ce defineºte direct nivelul de calitate al
aplicaþiei.
Metode de minimizare a volumului de prelucrãri
urmãresc optimizarea:
n
codului sursã;
n
algoritmilor implementaþi; se urmãreºte gãsirea de
algoritmi de complexitãþi reduse care sã conducã la
doritele dorite, dar care sã genereze cât mai puþine
prelucrãri; alegerea algoritmului se face în funcþie
de complexitatea acestuia, indicatorul fiind notat
cu O( ); de exemplu, dacã se doreºte cãutarea unei
valori într-o mulþime este mult mai eficient sã se
implementeze operaþia pe arbori binari de cãutare
echilibraþi ºi atunci complexitatea este O(log2N);
dacã operaþia este implementatã pe liste, atunci
complexitatea algoritmului este O(N), fapt care va
genera mult mai multe prelucrãri.
Optimizarea pe cod sursã, (Ivan, Boja, 2006) include:
n
eliminarea subexpresiilor comune;
n
eliminarea instrucþiunilor fãrã sens ºi care nu influenþeazã cu nimic determinarea rezultatului final;
n
compunerea instrucþiunilor care modificã valoarea
unei singure variabile; situaþia aceasta este prezentã
atunci când o variabilã este determinatã prin
evaluarea unei expresii matematice complexe;
descompunerea prelucrãrilor în mai multe
instrucþiuni de atribuire contribuie la creºterea
gradului de înþelegere a codului sursã, însã implicã
creºterea numãrului de cicluri maºinã în primul rând
datoritã salvãrii repetate a valorii în memorie;

înlocuirea expresiilor de referire complexe cu unele
mai simple;
n
eliminarea secvenþelor în care apar instrucþiuni cu
efecte opuse;
n
eliminarea invarianþilor;
n
eliminarea codului mort prin transformarea
secvenþei;
n
reducerea expresiilor indiciale;
n
regruparea structurilor de control.
Ideea de a optimiza se concretizeazã prin modificãri în
programe care reduc volumul de prelucrãri. Volumul de
prelucrãri, V, dat ca numãr de iteraþii se calculeazã pentru
secvenþa:
S = 0;
for(int i=0; i<n; i++ )
S+= x[i];
Volumul de prelucrãri V este V = 3n+1 iteraþii.
n

Îmbunãtãþirea secvenþelor conduce la micºorarea
volumului de instrucþiuni. De exemplu, pentru generarea
matricei unitate:
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<m;j++)
a[i][j] = 0;
for(i=0;i<n;i++)
a[i][i] = 1;
care are un volum V1 = 2n2 + 3n.
Secvenþa îmbunãtãþitã este
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<m;j++)
a[i][j] = (i = =j)
cu un volum V2 = n + n2.
Comparând secvenþele S1 ºi S2 rezultã cã secvenþa S2
este mai performantã. Sunt situaþii în care se urmãreºte
scãderea gradului de complexitate.
Pentru eliminarea subexpresiilor:
a ×a + b× b + c×c×c
a × a + b × b + c × c × c + d × d −1
complexitatea este: C1 = 18 × log218 + 17 × log217.
e=

Dacã înlocuim elementele subexpresiilor cu
exp = a × a + b × b + c × c × c ºi e =

exp
atunci
exp + d × d − 1

complexitatea întregii secvenþe este C2 = 14 × log214 +
+ 12 × log212
Inegalitatea C1 > C2 conduce la concluzia cã prin
eliminarea subexpresiilor se obþine scãderea complexitãþii.
Existã particularitãþi de la limbaj la limbaj de
programare în legãturã cu posibilitãþile de a optimiza.
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De asemenea, compresia presupune efectuarea unor
transformãri asupra ºirurilor de simboluri astfel încât ºirul
rezultat sã fie cu o lungime mult mai micã decât lungimea
ºirului iniþial.
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Cunoaºterea unui limbaj de asamblare rezolvã multe
dintre problemele de optimizare care diferã de la un limbaj
evoluat la celãlalt prin gãsirea numitorului comun.
Optimizarea algoritmului ºi a modelului matematic de
rezolvare a problemei are ca rezultat reducerea numãrului
de prelucrãri ºi, implicit, minimizarea numãrului de cicluri
maºinã. De asemenea, modul în care expresia matematicã
este transpusã în limbajul de programare utilizat are ca efect
îmbunãtãþirea eficienþei aplicaþiei, prin reducerea duratei
prelucrãrilor sau în caz contrar generarea unei soluþii slabe.
Optimizarea expresiilor aritmetice prin fragmentare
reprezintã o modalitate de a implementa prelucrãri
matematice care sã conducã la un volum cât mai mic de
operaþii prin identificare ºi reutilizarea valorii unor
subexpresii comune.
Se considerã expresia
E = (a2 + b 2 + c2 + d2) × (a2 + b2 + c2 + d2 - 1) × (a2 + b2 +
+ c + d2 + g2) × (a2 + b2 + c2 + d2 + g3) × (a2 + b2 + c2 + d2 + g4)
2

În varianta V1 expresia E se implementeazã în forma
iniþialã ºi se procedeazã la compilarea ei neoptimizatã.
Utilizând informaþiile referitoare la numãrul de cicluri
maºinã aferent fiecãrei instrucþiuni, precum ºi un program
utilitar de mãsurare a volumului de prelucrãri, rezultã un
program dezvoltat în limbajul de programare C pentru care
sunt necesare NC(V1) = 88 cicluri maºinã.
Dacã se noteazã e1 = a2 + b2 + c2 + d2 ºi e5 = g2 ºi se
dezvoltã expresia E folosindu-le se obþine construcþia
corespunzãtoare variantei V2:
E = e1 × (e1 - 1) × (e1 + e5) × (e1 + e5 × g) × (e1 + e5 × e5)
ceea ce conduce la obþinerea unei secvenþe a cãrei
execuþie necesitã NC(V2) = 37 cicluri maºinã.
Prin comparare rezultã cã varianta a doua conduce la
minimizarea volumului de prleucrãri.
Necesitatea efectuãrii de calcule simbolice este datã de
obþinerea de forme simplificate ale expresiilor aritmetice.
Dacã se considerã expresia Exp = (a2 – b2)/(a + b), atunci
aceasta necesitã un numãr de cicluri maºinã NC(Exp) = 52.
Dacã are loc simplificarea prin calcule simbolice
obþinem Exp = a – b, cãreia îi corespunde o secvenþã de
program în C a cãrei execuþie conduce la NC(Exp) = 2
cicluri maºinã. Pentru a evidenþia efectele operaþiilor de
optimizare implementate în procesor, la prima rulare a
exemplului anterior s-a obþinut un efort de prelucrare egal
cu 18 cicluri maºinã. Prin rularea repetatã a aceluiaºi
exemplu s-a ajuns la un nivel constant de 2 cicluri maºinã.
Din exemplele anterioare se observã cã efectuarea de
calcule simbolice conduce la optimizarea prelucrãrii ºi
obþinerea unui nivel scãzut de cicluri maºinã în condiþiile
în care simplificã relaþiile prin evitarea efectuãrii unor
calcule suplimentare.
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5. Optimizare bicriterialã
Luarea în considerare a douã criterii reprezintã o etapã
importantã pentru optimizarea multicriterialã a software.
Cele douã criterii alese permit mãsurarea riguroasã a
efectelor ca modificãri ale lungimii zonelor de memorie,
respectiv reducerea numãrului de cicluri maºinã.
Dacã se considerã metodele de reducere a volumului
de date MD1, MD2, …, MDn ºi metode de reducere a
volumului de prelucrãri MP1, MP2, …, MPm rezultã m×n
variante de combinare a efectelor, pentru fiecare pereche
(MDi, MPj) mãsurându-se costul total CTij, respectiv costul
total corectat, CT’ij.
Dacã pentru aceeaºi pereche (MDi, MPj) se obþine relaþia
CTij = CT’ij rezultã situaþia stabilã în care costul economic
coincide cu costul perceput de utilizatori.
Trebuie realizate mãsurãri sistematice pentru a
identifica situaþiile în care metodele nu conduc spre
optimizare, rezultând eliminãri de linii ºi de coloane din
matricea formatã din elementele (MDi, MPj). Astfel se
îmbunãtãþeºte procesul de optimizare a produsului software prin reducerea la minimum a numãrului de perechi,
(MDi, MPj), pentru care se impune realizarea practicã a
soluþiei ºi evaluarea acesteia.
În vederea evaluãrii efectelor optimizãrii bicriteriale
se analizeazã corelaþia dintre volumul de date ºi volumul
de prelucrãri.
Crearea bazei de date în formã naturalã presupune
introducerea de la tastaturã a datelor. Volumul de prelucrãri,
efortul, depind de operatori ºi se împarte durata în:
n
durata specificã operatorilor, în care se analizeazã
timpul necesar executãrii rutinelor de prelucrare a
datelor ºi aducerea lor în formatul specificat; de
asemenea, se cuantificã durata necesarã obþinerii
rezultatelor intermediare ºi finale;
n
durata de scriere pe suport, care are o pondere
însemnatã din timpul total de execuþie al aplicaþiei
ºi este influenþatã de caracteristicile componentelor
hardware; dacã se analizeazã o aplicaþie distribuitã
atunci se iau în calcul ºi parametrii transmiterii
datelor în reþea.
În continuare, problematica optimizãrii este legatã strict
de ceea ce se prelucreazã prin program ºi fãrã a lua în
considerare ceea ce consumã operatorul. Apar ºi probleme
de optimizare, care fac obiectul altei abordãri. Se presupune
cã operatorii care introduc date au randament constante,
iar datele introduse sunt complete ºi corecte. Se construieºte
programul PP. Datele se introduce o singurã datã în baza
de date naturalã BDN ºi se utilizeazã de N ori într-un interval de timp dat, ÄT.
Varianta 0: se creeazã BDN ºi se efectueazã prelucrãrile
pentru a obþine rezultatele. Programul analizat are cinci
secvenþe asociate operaþiilor:
Secv1 – introducerea date operator, V1;
Secv2 – validare ºi scriere date pe suport, V2;

Secv3 – citire date de pe suport, V3;
Secv4 – prelucrare date, V4;
Secv5 – afiºare rezultate, V5;
unde V1, V2, V3, V4 ºi V5 reprezintã volumul de prelucrãri
ca numãr de cicluri maºinã necesare execuþiei secvenþelor.
Volumul total de prelucrãri este V(0) cicluri maºinã, iar
baza de date ocupã zona de memorie de lungime LBDN
octeþi.
Varianta 1: se creeazã baza de date BDN ºi se produc
modificãri în program pentru a optimiza programul ca
numãr de cicluri maºinã.
Programul conþine:
Secv1 – introducerea date operator, V1;
Secv2 – validãri ºi scriere date, V2;
Secv3 – citire date de pe suport, V3;
(Secv4)modificatã – prelucrare date, V’4;
Secv5 – afiºare rezultate, V5.
Varianta aceasta conþine un volum de prelucrãri egal
cu V(1) cicluri maºinã, iar V(0) > V(1). Contribuþia la reducerea
ciclurilor maºinã revine secvenþei Secv4modificatã.
Zona ocupatã de datele de intrare rãmâne neschimbatã,
LBDN.
V(0) = V1 + V2 + k × (V3 + V4 + V5)
unde k reprezintã numãrul de rulãri ale programului pentru
obþinerea de rapoarte.

În cazul în care se continuã optimizarea secvenþelor de
prelucrare obþinându-se V(3) este important sã se obþinã
inegalitatea V(0) > V(2) > V(3), adicã optimizarea prelucrãrilor
sã compenseze efectul compresiei/decompresiei.
Se observã cã minimizarea spaþiului de memorie e
însoþitã de introducerea de secvenþe de prelucrare ºi deci
de creºtere a volumului de prelucrãri. Din alt punct de
vedere minimizarea prelucrãrilor are ca efect scãderea
volumului de cicluri maºinã.
Efectele sunt în cele mai multe cazuri contradictorii.
Cele douã criterii nu sunt complementare, iar procesele ce
conduc la minimizarea nivelurilor lor se influenþeazã
reciproc bazându-se pe mãsuri ce scad nivelul unei
caracteristici ºi, implicit, determinã creºterea valorii pentru
cealaltã caracteristicã.
În cazul în care se doreºte minimizarea volumului de
prelucrãri prin controlul redundanþei, creºte spaþiul de
memorie rezervat de aplicaþie în vederea efectuãrii
prelucrãrilor.
Existenþa unui unic loc unde se aflã o informaþie
impune repetarea operaþiei de citire a acelui articol ori de
câte ori este nevoie de informaþie. Minimizarea redundanþei
conduce la creºterea volumului de operaþii de citire.
Pentru minimizarea prelucrãrilor, anumite informaþii
trebuie sã fie memorate în mai multe locuri, ceea ce conduce la creºterea lungimii zonei de memorare. Mai mult,
iniþializãrile presupun efectuarea de operaþii în toate
punctele, nu într-un singur punct, fapt ce genereazã
creºterea volumului de prelucrãri.

V(1) = V1 + V2 + k × (V3 + V’4 + V5).

V(2) = (V1 + V2-0 + V2) + k × (V3-0 + V3 + V4 + V5-0 + V5).
Se reduce lungimea zonei de memorie ocupatã de BD la
LBDCompresat < LBDN, iar volumul de prelucrãri este V(2) > V(1).
Dacã V 2 > V0 > V1 rezultã cã efectul minimizãrii
secvenþei de prelucrare este depãºit cu mult de efectul
compresiei de date, obþinând un volum de prelucrãri aferent
lucrului cu baza de date naturalã.
Rezultã cã efortul optimizãrii prelucrãrilor este atenuat
de compresia/decompresia datelor, fãrã a depãºi volumul
prelucrãrii cu baza de date naturalã.

O problemã P se construieºte în numeroase variante în
funcþie de limbajul de programare utilizat, tehnici de
programare, structuri de date folosite, mod de abordare:
distribuit, reþea, standalone.
Pentru fiecare variantã intervin elemente de optimizare.
Dupã aceea se pune problema alegerii variantei celei mai
potrivite, concept care se identificã în mare mãsurã cu
procesul de optimizare (Ivan, Boja, 2005b).
Existã nenumãrate modele de analizã, proiectare ºi
implementare a unui produs software. Marea majoritate
urmãresc realizarea unei variante funcþionale care este
îmbunãtãþitã într-un proces repetitiv pânã când se ating
nivelurile stabilite ca obiective finale sau pânã când
raportul calitate/cost este optim.
Fiecare dintre variantele produsului, cu excepþia
prototipului iniþial, se obþine în urma testãrii ºi evaluãrii
variantei precedente, care este supusã modificãrilor la
niveluri diferite, cod sursã, framework, algoritmi, pentru a
fi optimizatã. Îmbunãtãþirea calitãþii variantelor produsului
program este un proces bazat pe optimizare entropicã.
Efectele optimizãrii sunt materializate prin creºterea
calitãþii produsului program. Existã situaþii în care se alege
implementarea soluþiei economice în defavoarea soluþiei
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6. Analiza empiricã a efectelor optimizãrii
Varianta 2: se executã compresia de date ºi decompresia
la fiecare execuþie a programului. Se introduc secvenþele:
Secv2-0 – pentru compresie înainte de a fi scrise pe
suportul de memorare; se obþine un spaþiu de memorie
ocupat de dimensiune redusã;
Secv3-0 – pentru decompresia datelor; dupã citirea
datelor, acestea sunt decompresate pentru a fi prelucrate;
Secv5-0 – pentru compresia datelor înainte de a rescrie
baza de date; odatã ce au fost obþinutele rezultatele dorite,
iar sesiunea de lucru se închide, datele obþinute sunt
compresate ºi scrise în memorie.
Varianta 2 conduce la V(2) cicluri maºinã:
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performante, însã aceste decizii privesc pãrþi specifice ale
aplicaþiei ºi sunt luate în considerare dacã nu afecteazã
descrierea produsului în ansamblul sãu.
Optimizarea ºi metodele de realizare a acesteia capãtã
sensuri diferite în realizarea variantelor de program în
funcþie de obiectivele urmãrite. Din perspectiva entitãþii
produsului software, optimizarea conduce la obþinerea
variantei finale, care este ºi cea mai bunã din punct de
vedere al producãtorului.
Realizarea variantelor de program presupune obþinerea
de produse software funcþionale intermediare care sã
reprezinte baza de evaluare a efectelor optimizãrii
multicriteriale sau unicriteriale prin mãsurarea nivelurilor
caracteristicilor analizate. Obþinerea nivelurilor agregate
permite derularea analizei comparate a variantelor de program care sã conducã la alegerea soluþiei optime.
Se considerã lista formatã din ºapte variante ale
produsului program Prog, Prog1, Prog2, Prog3, Prog4, Prog5,
Prog6, Prog7 ce implementeazã în moduri variate metode
identice necesare rezolvãrii problemei Prob. Obiectivul
analizei constã în determinarea soluþiei optime,
reprezentatã de una dintre variante care sã rezolve problema
Prob, astfel încât sã fie obþinute cele mai bune niveluri
pentru caracteristicile de calitate software considerate. Lista
de produse software se considerã omogenã prin prisma:
setului de date de intrare ce are caracteristici
comune pentru toate programele;
problemei de rezolvat;
platformei hardware ºi software pe care ruleazã
aplicaþiile analizate.
Diferenþele dintre programe au la bazã modul de
implementare în surse al metodei de rezolvare. Algoritmul
de prelucrare a datelor diferã prin modalitatea de
reprezentare a modelului de date ºi prin complexitatea
metodei de obþinere a rezultatelor.
Se considerã setul de caracteristici de calitate software
SQCS : C1 – durata unei tranzacþii; C2 – durata de prelucrare;
C3 – grad de încãrcare a setului de date de intrare; C4 –
volum de prelucrãri.
Setul de caracteristici variazã în funcþie de obiectivul
final al analizei ºi reprezintã un instrument pus la dispoziþia
cercetãtorului. Prin intermediul caracteristicilor ºi al
metricilor software execuþia programului analizat este
descrisã de valori numerice ce reprezintã niveluri reale,
mãsurate. Validarea procesului de evaluare a produsului
software evidenþiazã semnificaþia mãsurãtorilor ºi atestã
faptul cã niveluri obþinute pentru aplicaþii software diferite
sunt comparabile.
Obþinerea unui indicator agregat construit pe baza
acestor niveluri direct mãsurate porneºte de la identificarea
coeficienþilor de importanþã asociaþi caracteristicilor
analizate. Obþinerea variantei optime de program care sã
rezolve problema Prob analizeazã influenþele tuturor
caracteristicilor software luate în discuþie. În acest sens,
coeficientul de importanþã ick, asociat caracteristicii Ck,
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descrie ponderea acesteia în caracterizarea produsului software ca fiind optim.
Pe baza analizelor anterioare ºi prin studiul dependenþei
dintre caracteristicile C1, C2, C3, C4 ºi viteza de obþinere a
rezultatului se determinã valorile coeficienþilor de
importanþã.
Fiecare caracteristicã software analizatã are asociatã o
funcþie de optimizare care sã conducã la alegerea nivelului
eficient. Identificarea acestei funcþii are importanþã în
compararea directã a nivelurilor caracteristicii pentru douã
sau mai multe variante de program.
Reprezentând criterii diferite se impune normalizarea
valorilor în vederea determinãrii unui indicator agregat
care sã descrie varianta de produs software printr-o valoarea
direct comparabilã cu valorile agregate asociate restului
de variante. Dacã criteriul Ci are funcþie de optimizare de
tip Minim, valoarea normalizatã se determinã folosind
prima relaþie, în caz contrar se utilizeazã cea de-a doua
expresie:
VNCi j =

VCimax − VCi j
VCimax − VCimin

(1)

VNCi j =

VCi j − VCimin
VCimax − VCimin

(2)

în care:
VNCij – valoarea normalizatã a criteriului Ci pentru
programul Progj;
VCimax – valoarea maxim înregistratã de criteriul Ci
pentru variantele testate;
VCimin – valoarea minim înregistratã de criteriul Ci
pentru variantele testate;
VCij – valoarea înregistratã de criteriul Ci pentru
varianta curentã de program Progj.
Valoare indicatorului agregat IA este determinatã prin
ponderarea valorilor normalizate cu valoarea coeficientului
de importanþã asociat fiecãrui criteriu prin relaþia

IA j =

4

∑ VNC

j
i

× pi .

i =1

Alegerea variantei optime de program este condiþionatã
de o valoare mare a indicatorului agregat.
În cazul în care existã douã sau mai multe soluþii
optime, se alege varianta pentru care caracteristica cu
coeficientul de importanþã cel mai mare are cel mai bun
nivel înregistrat.
Rezultatele mãsurãtorilor sunt utilizate ulterior la
evaluarea influenþei pe care o are dependenþa dintre
caracteristicile de calitate software asupra obþinerii unei
soluþii optime. Acest lucru se realizeazã prin analiza
suplimentarã a relaþiei dintre caracteristici ºi prin
construirea de modele de regresie care sã includã acele
caracteristici între care existã o relaþie puternicã.
Determinarea unui model matematic prin intermediul
cãruia se determinã valoarea indicatorului agregat are la

7. Concluzii
Rezultatele au fost publicate în volumul de lucrãri al
unor conferinþe ºi comunicãri ºtiinþifice, precum ºi în

paginile unor reviste de specialitate, iar în acest articol se
prezintã într-o formã unitarã rezultatele cercetãrilor
întreprinse de autori.
La fiecare zonã se face referire la articolele publicate.
Optimizarea pentru domeniul programãrii paralele
reprezintã o arie de cercetare distinctã, iar rezultatele cele
mai convingãtoare au la bazã algoritmi genetici ºi metode
ale inteligenþei artificiale în care definirea reþelelor
neuronale ºi învãþarea lor demonstreazã caracterul deschis
al demersului definit generic optimizarea aplicaþiilor
informatice.
Aplicaþiile informatice sunt construcþii unitare în care
maximizarea gradului de satisfacþie pe care îl înregistreazã
utilizatorul se obþine numai maximizând nivelul de
corectitudine ºi nivelul de completitudine al datelor de
intrare, maximizând indicatorul agregat asociat calitãþii
produsului software ºi obþinând rezultate finale, de
asemenea, complete, corecte ºi absolut necesare
utilizatorului.
Optimizarea aplicaþiei informatice revine în primul rând
la a agrega trei criterii de performanþã ce privesc datele de
intrare, software ºi rezultate finale, într-o singurã expresie
analiticã ºi, în al doilea rând, a maximiza printr-un proces
iterativ de transformare simultanã a datelor de intrare, a
software ºi a rezultatelor, indicatorul agregat al calitãþii
aplicaþiei.
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