
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particularităţile crizei economice  
în societatea bazată pe cunoaştere* 

 
 

Ion IVAN 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

ionivan@ase.ro 
Marius POPA 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
marius.popa@ase.ro 

Dragoş PALAGHITA 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

mail@dragospalaghita.ro 
Bogdan VINTILĂ 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
vb@vintilabogdan.ro 

Mihai DOINEA 
Academia de Studii Economice, Bucureşti, 

mihai.doinea@ie.ase.ro 
 

 
Rezumat. Se prezintă caracteristici ale societăţii informaţionale şi 

ale cerinţelor de tranziţie spre societatea bazată pe cunoaştere. Societatea 
informaţională este descrisă împreună cu avantajele pe care aceasta le 
aduce. Conceptele de sistem informatic şi sistem informaţional sunt 
definite. Rolurile şi funcţiile acestora sunt identificate. Sunt prezentate 
principiile de funcţionare ale sistemelor informatice. Factorii care au dus 
la trecerea de la societatea informaţională la societatea bazată pe 
cunoaştere sunt identificaţi şi analizaţi. Principalele tendinţe în societatea 
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bazată pe cunoştinţe sunt identificate. Pentru fiecare dintre aceste tendinţe 
sunt identificate efectele imediate şi pe termen lung, cât şi consumurile de 
resurse implicate. Cunoaşterea este văzută în noua societate ca principala 
sursă de avantaj competitiv. Modalităţi de transmitere a cunoaşterii sunt 
prezentate. Eficienţa şi aplicabilitatea acestora sunt discutate. În 
societatea bazată pe cunoaştere consumatorii finali au exigenţe din ce în 
ce mai crescute faţă de produse şi servicii. Se discută factorii care conduc 
la reechilibrarea structurală în societatea bazată pe cunoaştere 
prezentându-se modalităţile prin care se realizează aceasta. Se dezvoltă 
concepte ale cercetării în direcţia adaptării aplicaţiilor informatice la 
exigenţele grupului-ţintă. Se detaliază caracteristicile de calitate ale 
aplicaţiilor informatice ce sunt adaptate pentru exigenţele grupului-ţintă şi 
se prezintă sistemul de calitate format pentru acest tip de aplicaţii. Se 
analizează beneficiile obţinute prin adaptarea aplicaţiilor informatice la 
exigenţele grupului ţintă. 

 
 

 Cuvinte-cheie: criza economică; societatea bazată pe cunoaştere; 
aplicaţii informatice; fluctuaţii; model. 
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1. Societatea bazată pe cunoaştere 

Societăţile apar ca o formă de muncă colaborativă între indivizi cu scopul 
de a atinge obiective mai mari decât cele ce pot fi realizate individual. 
Majoritatea activităţilor realizate în societate nu sunt sarcini individuale, ci 
proiecte ample, care necesită echipe mari. Acest lucru este valid şi pentru lumea 
animală, nu numai pentru oameni. Coloniile de furnici şi de albine sunt cele mai 
comune exemple la care s-ar gândi cineva. Acestea lucrează împreună pentru a 
asigura bunăstarea coloniei şi supravieţuirea speciei. Societatea umană a 
evoluat odată cu indivizii. Pe măsură ce oamenii au devenit mai inteligenţi 
aceştia au conştientizat avantajele pe care societatea le aduce indivizilor: 

 securitatea este dată de faptul că toţi indivizii societăţii urmează 
aceleaşi reguli, care sunt realizate pentru a-i mulţumi pe toţi; ca grup, 
puterea militară a entităţii creşte considerabil şi astfel numărul 
ameninţărilor scade; din cauza faptului că nu toţi indivizii respectă 
regulile societăţii sunt create entităţi pentru a pedepsi delincvenţii; cei 
care lucrează în aceste entităţi trebuie să scadă numărul delincvenţilor 
şi să-i pedepsească pe cei deja existenţi; 

 viaţa este mai uşoară deoarece într-o societate indivizii nu trebuie să 
facă toate treburile necesare unei gospodării; în societăţi indivizii se 
specializează în realizarea unei anumite sarcini; cu specializarea vine o 
mare îmbunătăţire în eficienţa muncii;  

 o viaţă mai bună este realizabilă fiindcă, datorită eficienţei ridicate a 
muncitorilor specializaţi, un individ poate beneficia de mai multe 
servicii şi produse; indivizii au o gamă largă de produse şi servicii din 
care să aleagă deoarece fiecare individ încearcă să aibă profit pentru a-l 
reinvesti în servicii şi produse pe care nu le poate produce singur. 

Lista nu este exhaustivă întrucât există mult mai multe avantaje. 
Societatea umană a avansat de-a lungul epocilor şi timpurile moderne 

implică productivitate înaltă, grijă pentru mediul înconjurător, inovaţie bazată 
pe cunoştinţe. Revoluţia industrială a însemnat o creştere uriaşă a productivităţii 
prin înlocuirea oamenilor din procesul de realizare a bunurilor cu maşini 
automate. Acest lucru a dus la creşterea calităţii vieţii. 

Apariţia calculatoarelor a permis o şi mai rapidă dezvoltare a societăţii. 
Societatea informaţională este bazată pe informaţie. Fluxurile de informaţie 
sunt foarte mari şi trebuie împărţite de mai multe entităţi. Companiile sunt 
entităţile de bază ale societăţii ce produc bunuri şi servicii. Acestea 
funcţionează după reguli interne respectate de toţi angajaţii. Documente sunt 
transmise între angajaţi şi acestea sunt o dovadă şi un mijloc de realizare al 
sarcinilor. Un sistem informaţional este reprezentat de toată informaţia, 
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indiferent de forma în care se găseşte şi căile pe care aceasta circulă în 
companie. Fiecare companie are un sistem informaţional ce permite echipei 
manageriale să ia decizii uşor şi să evalueze situaţia companiei în orice 
moment. Societatea informaţională are nişte caracteristici: 

 claritatea în procesul de lucru, care este dată de ghiduri şi căile pe care 
informaţia circulă; fiecare angajat ştie ce trebuie să facă şi cum să 
realizeze activitatea; documentele care sunt utilizate drept suport 
pentru informaţie în interiorul companiei dovedesc că un angajat şi-a 
realizat sarcinile; situaţia companiei este clară în orice moment întrucât 
există multe documente ce pot fi folosite pentru a o determina; 

 precizia este o altă caracteristică a societăţii informaţionale; deoarece toată 
informaţia este clară, nu sunt dubii asupra preciziei datelor (Galin, 2004); 

 informaţia este utilizată în procesul de luare a deciziilor; echipa de 
management trebuie să ia decizii bune bazându-se pe date economice 
clare şi precise; informaţia din companie şi din mediul înconjurător fac 
acest lucru posibil; dacă echipa de management analizează toate 
informaţiile disponibile şi are suficientă experienţă, decizia va duce la 
avansarea companiei în mediul economic. 

Societatea informaţională aduce avantaje legate de eficienţa muncii, 
comunicare şi securitate. Deoarece toate acţiunile sunt documentate, calea 
urmată de cineva poate fi reconstituită şi erorile identificate. Eficienţa creşte 
deoarece fiecare este specializat şi are la dispoziţie lucrări documentate pe care 
le poate folosi pentru a se îmbunătăţi. Comunicarea prin documente in 
companie îmbunătăţeşte sistemul de management şi permite echipei să ia 
decizii mai rapid. Securitatea în companie creşte întrucât toate acţiunile sunt 
documentate şi o persoană răuvoitoare este uşor identificată. 

 
 

Figura 1. Componentele sistemului informatic 
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Sistemul informatic este un set de hardware şi software suport pentru 
sistemul informaţional. Rolul sistemului informatic este acela de a susţine 
sistemul informaţional. Sistemul informatic este format din trei componente: 

 hardware este reprezentarea fizică a sistemului; hardware include 
calculatoare, servere, imprimante, scanere, camere foto; 

 software este format din programele de calculator şi date utilizate de 
oameni pentru a-şi rezolva problemele; software include sisteme de 
operare, utilitare, antivirus, unelte de editare text, unelte de editare 
imagine, programe pentru redare multimedia; 

 posibilităţile de comunicare sunt date de conexiunea la Internet; 
posibilităţile de comunicare sunt măsurate în lăţime de bandă; nevoia 
de comunicare este dată de tipul de fişiere care se doreşte a fi transmis 
de la o persoană la alta; dacă informaţia e stocată sub formă de fişier 
text, mărimea acesteia poate fi redusă folosind un utilitar de compresie; 
mărimea informaţiei audio şi video poate fi scăzută prin compresie cu 
sau fără pierdere de calitate; informaţia este codificată în diverse forme 
şi deci nevoile de comunicare diferă de la o companie la alta. 

Sistemele informatice respectă următorul principiu de funcţionare: datele 
de intrare sunt introduse în sistem; datele de intrare sunt validate; datele de 
intrare sunt procesate; rezultatele sunt afişate; rezultatele sunt stocate alături de 
datele de intrare. 

Factorii care au condus la evoluţia de la societatea informaţională la cea 
bazată pe cunoştinţe sunt: 

 o nouă sursă de inovaţie şi avantaj competitiv era necesară întrucât cele 
tradiţionale erau epuizate; avantajele aduse de sistemele informatice nu 
mai erau o sursă de avantaj competitiv întrucât toate companiile au 
implementat astfel de sisteme; 

 cantităţi uriaşe de informaţie s-au acumulat în timp şi deţinătorii 
acestora au dorit să aibă avantaje în urma deţinerii acestora; informaţia 
este extensivă şi, de obicei, nu sunt obţinute avantaje din forma brută a 
acesteia; cunoştinţele sunt deci o formă rafinată a informaţiei, care are 
valoare reală şi aduce avantaj competitiv deţinătorului; 

 evoluţia sistemelor pentru asistarea procesului decizional şi nevoia 
continuă a managementului de informaţie valoroasă; întrucât mărimea 
depozitelor de date a crescut tot mai mult, complexitatea sistemelor 
pentru asistarea procesului decizional a crescut pentru a exploata la 
maximum datele de intrare disponibile. 

Societatea bazată pe cunoştinţe nu a adus numai inovaţie prin cunoştinţe, 
ci şi noi tendinţe. 
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Knowledge workers reprezintă o nouă categorie de forţă de muncă 
(Wikipedia, 2010). Aceştia sunt persoane care pot interpreta foarte bine date 
dintr-un anumit domeniu (Huang, 2009, pp. 430-438). Fiind foarte bine 
pregătiţi pot veni cu soluţii foarte bune ale problemelor într-un timp foarte 
scurt. Pregătirea acestor indivizi le permite să se adapteze cu uşurinţă noilor 
situaţii şi să le soluţioneze rapid şi eficient. Cu cât un individ lucrează cu 
cunoştinţe mai mult timp, cu atât acesta devine mai eficient şi poate rezolva o 
gamă cât mai largă de probleme în timp cât mai redus. Knowledge workers 
trebuie să fie în permanenţă în contact unii cu alţii pentru a se asigura că 
realizează transfer de cunoştinţe atât explicite, cât şi tacite. Prin realizarea 
transferurilor de cunoştinţe aceştia devin din ce în ce mai buni în soluţionarea 
rapidă a problemelor. 

Societatea conştientizează gravitatea problemelor climatice cu care 
planeta se confruntă şi se încearcă adoptarea de măsuri pentru remedierea 
situaţiei. Direcţiile de acţiune sunt prevenirea efectelor nedorite cauzate de 
modificările de climă deja existente şi îmbunătăţirea situaţiei actuale privind 
emisiile de noxe.  

Virtualizarea proceselor de afaceri presupune trecerea fluxului informaţiei 
din procesele de afaceri din formă tradiţională cu suport fizic în formă virtuală 
fără suport fizic. Documentele care circulă în companii privind orice operaţiune 
care se realizează sunt acum automat gestionate de sistemele informatice. 

Apariţia pieţelor globale este o consecinţă directă a dezvoltării 
tehnologiei. Dezvoltarea de pieţe globale este posibilă întrucât nu mai există 
graniţe pentru accesul la informaţie. Aceasta permite ca magazinele virtuale să-
şi prezinte produsele într-un mod interactiv, iar utilizatorii să poată cumpăra 
indiferent de locaţie, cultură sau ocupaţie. Limitările impuse de pieţele de 
desfacere au fost adesea, în istorie, cauze ale conflictelor majore. În momentul 
în care o piaţă devine saturată, producătorul caută alte pieţe pe care să-şi vândă 
produsul. Beneficiile producătorului scad din cauza costurilor ocazionate de 
studiul de piaţă, de transportul produselor, chirii plătite pentru spaţii de stocare, 
pierderi de calitate suferite de produse în timpul transportului. Pieţele virtuale 
nu au aceste dezavantaje; producătorul prezintă gama de produse prin 
intermediul unei aplicaţii web. Clienţii accesează aplicaţia şi plasează comenzi; 
produsele sunt selectate din stocul companiei şi clientului i se livrează 
comanda. Astfel sunt evitate foarte multe dintre costurile ocazionate de accesul 
pe o nouă piaţă reală. Timpul de acces este de asemenea foarte scăzut atât 
pentru producător, cât şi pentru client. Scăderea costurilor pentru producător 
duce de asemenea la scăderea preţului final şi deci la o satisfacţie mai mare a 
clientului. 
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Conservarea energiei este în societatea bazată pe cunoştinţe o preocupare 
permanentă a producătorilor de echipamente. Atât producătorii de echipamente 
industriale, cât şi cei de electronice conştientizează necesitatea conservării 
energiei electrice şi orientarea spre surse regenerabile de energie (Richard, 
2002). Dezvoltarea automobilelor hibrid, dezvoltarea de tehnologii de reducere 
a consumului de energie la electronice, îmbunătăţirea tehnologiilor de 
producere a energiei din surse regenerabile sunt direcţii în care se merge. 
Producătorii de automobile renunţă treptat la modelele cu consum mare de 
combustibil şi încorporează în automobile componente care duc la reducerea 
consumului şi performanţe sporite. Trecerea de la motoare tradiţionale la 
motoare hibrid este realizată atât pentru modelele economice, cât şi pentru cele 
de top. Motoarele hibrid utilizează energia electrică pentru mişcarea 
autoturismului în condiţii de trafic normal. Dacă sunt necesare performanţe 
superioare intră în funcţiune şi motorul tradiţional. În condiţii de trafic normal 
motorul tradiţional generează electricitate pentru funcţionarea motorului 
electric. Eficienţa acestei combinaţii este foarte mare, consumurile de 
combustibil înregistrate fiind mult mai mici decât la autoturismele care 
funcţionează exclusiv cu motoare tradiţionale. Reducerea consumului de 
energie la echipamentele electronice reprezintă de asemenea o preocupare 
permanentă. Pentru calculatoare, cele mai mari consumatoare de energie din 
sistem sunt procesoarele şi plăcile video.  

Externalizarea proceselor mari consumatoare de resurse se impune ca o 
măsură a reducerii costurilor. Companiile recurg din ce în ce mai mult la 
externalizarea proceselor mari consumatoare de resurse către alte companii, 
specializate pe acel tip de procese. Externalizarea duce la o economie de resurse 
pentru compania în cauză. Principiul specializării este tot mai aplicat de actorii 
de pe piaţă pentru reducerea costurilor. Companiile specializate reuşesc să 
realizeze sarcinile mai repede şi cu consum mai mic de resurse. Calitatea 
serviciilor prestate de companiile specializate este de asemenea mai mare decât 
acelaşi serviciu în varianta internă. Externalizarea aduce şi avantajul 
posibilităţii concentrării eforturilor asupra obiectivelor importante pentru 
companie pe termen lung; în cazul în care majoritatea proceselor sunt 
externalizate, conducerea companiei are mai mult timp pentru a analiza datele şi 
a lua decizii privind direcţia şi obiectivele viitoare.  

Dezvoltarea de aplicaţii informatice orientate spre cetăţean apare ca o 
necesitate în societatea bazată pe cunoştinţe (Ivan, 2009).  

Dezvoltarea tehnologiilor de baze de date, multimedia şi de comunicaţii 
permite dezvoltarea de aplicaţii orientate spre cetăţean. Această nouă categorie 
de aplicaţii are ca element central cetăţeanul, cu cerinţele şi nevoile sale. Aceste 
aplicaţii sunt realizate numai în urma studierii detaliate a grupului-ţintă. 
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Aplicaţiile orientate spre cetăţean sunt aplicaţii distribuite întrucât trebuie să fie 
disponibile online permanent şi să permită de asemenea actualizări rapide, care 
să reflecte realitatea concomitent pentru toţi utilizatorii. Dezvoltarea acestor 
aplicaţii necesită modificări în ciclul de dezvoltare clasic pentru a reflecta 
nevoile şi cerinţele utilizatorilor şi pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii. 
Cetăţenii, dată fiind diversitatea lor, sunt consideraţi a fi persoane fără pregătire 
anterioară în domeniul informatic şi deci aplicaţiile trebuie realizate astfel încât 
aceste persoane să le poată utiliza fără probleme. Orientarea spre cetăţean este 
prioritară în domeniile în care cetăţenii utilizează aplicaţiile în număr foarte 
mare. E-guvernarea, e-votul, plata taxelor sunt domenii în care aproape toţi 
cetăţenii sunt implicaţi şi folosesc aplicaţia pusă la dispoziţie de administraţie.  

În noua societate cunoştinţele sunt văzute ca principala sursă de avantaj 
competitiv. Knowledge workers sunt foarte preţuiţi pentru avantajele pe care 
aceştia le aduc companiei. Produsele şi serviciile sunt inovate şi detalii le sunt 
adăugate prin cunoştinţe. Cunoştinţele sunt tacite şi explicite. Cunoştinţele 
explicite sunt acelea ce pot fi exprimate prin cuvinte, imagini, figuri. 
Cunoştinţele tacite sunt informaţie inexprimabilă pe care doar deţinătorul o 
foloseşte şi nu are mijloace directe de a o transmite. Cunoştinţele explicite sunt 
transmisibile prin cursuri, formare, prezentări, discuţii, grupuri de lucru. Gradul 
în care cunoştinţele explicite au fost transmise poate fi verificat prin teste. 
Cunoştinţele tacite pot fi acumulate doar prin observaţie atentă, dar nu există 
mijloc de evaluare a procesului de achiziţie sau a corectitudinii cunoştinţelor 
dobândite. 

2. Stadiul de dezvoltare şi generalizare a aplicaţiilor informatice orientate 
spre cetăţean 

Aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean sunt răspândite mai ales în 
domeniile în care interacţiunea cu utilizatorii este crucială şi numărul acestora 
este foarte mare. Zonele cu cel mai mare interes pentru aplicaţiile orientate spre 
cetăţean sunt: 

 e-guvernarea este procesul de interacţiune dintre stat şi cetăţenii 
acestuia; întrucât toţi cetăţenii unui stat au relaţii cu acesta, aplicaţiile 
informatice orientate spre cetăţean sunt favorizate de numărul foarte 
mare de utilizatori; în procesul de interacţiune comunicarea cu 
cetăţenii trebuie să fie clară şi simplă, întrucât nu toţi cetăţenii unui stat 
au aceeaşi pregătire; interacţiunea cu cetăţenii este influenţată de 
logica şi caracteristicile interfeţei grafice, dar, mai ales, de mesajele 
care sunt transmise utilizatorilor; acestea trebuie să folosească un 
vocabular restrâns de cuvinte simple; mesajele trebuie să fie clare şi să 



Particularităţile crizei economice în societatea bazată pe cunoaştere 
 

19 

specifice clar unde este sursa problemei, care sunt paşii de urmat în 
situaţii problematice; interfaţa grafică trebuie să fie aerisită, iar 
trecerea de la un formular la altul trebuie să fie logică sau pe baza 
alegerilor utilizatorilor; 

 e-votul este o altă zonă în care o foarte mare parte a populaţiei 
participă; e-votul presupune exercitarea dreptului la vot prin utilizarea 
mijloacelor electronice de transmitere a datelor; e-votul trebuie să 
asigure autenticitatea votului, anonimitatea celui care votează şi 
imposibilitatea unei persoane de a vota de mai multe ori; luând în 
considerare numărul foarte mare de dispozitive mobile de comunicaţie, 
acestea sunt un suport foarte bun pentru aplicaţiile informatice pentru 
exercitarea votului; 

 comerţul electronic a debutat odată cu apariţia Internet-ului şi 
înregistrează creşteri în fiecare an ( 

 Figura ); magazinele virtuale sunt tot mai atrăgătoare pentru utilizatori 
întrucât prezintă avantaje faţă de magazinele tradiţionale: 
− oferta de produse este mai largă; întrucât magazinele virtuale nu 

trebuie să aibă toate produsele în stoc acestea pot avea o ofertă de 
produse mult mai diversificată decât magazinele tradiţionale; 

− sunt accesibile indiferent de locaţia cumpărătorului; utilizatorul are 
nevoie doar de un calculator şi o conexiune la Internet pentru a 
accesa magazinul virtual; această situaţie este favorabilă mai ales în 
cazurile în care locaţia fizică a celui mai apropiat magazin 
tradiţional care oferă bunul căutat este foarte mare şi utilizatorul nu 
se poate deplasa; 

− preţurile produselor sunt mai scăzute deoarece magazinele virtuale 
elimină multe din cheltuielile legate de chirii, personal, stocuri, 
publicitate.  
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Figura 2. Evoluţia comerţului electronic (miliarde dolari) 
 

 platformele pentru licitaţii online devin tot mai populare în rândul celor 
care vor să vândă sau să cumpere produse; numărul de utilizatori ai 
acestor platforme, cât şi numărul tranzacţiilor încheiate au crescut foarte 
mult în ultimii zece ani. 

Chiar dacă există multe zone de interes pentru aplicaţiile informatice 
orientate spre cetăţean, generalizarea acestora nu este completă. 

3. Caracteristicile de securitate pentru aplicaţiile informatice 

În vederea adaptării aplicaţiilor informatice la cerinţele grupului ţintă 
securitatea informatică are un rol important, deoarece garantează siguranţa 
tranzacţiilor şi valabilitatea lor. Aplicaţiile adaptate pentru societatea bazată pe 
cunoştinţe au nevoie de un grad ridicat al securităţii pentru a fi adaptate 
cerinţelor utilizatorilor. 

Securitatea se concretizează prin abilitatea sistemelor implementate de a 
proteja resursele logice şi fizice ale sistemului. Securitatea este o condiţie a unui 
sistem care rezultă din instituirea şi menţinerea unor măsuri pentru a proteja 
sistemul. Securitatea informaţiilor este definită în CSRC (2010) ca protecţia 
informaţiilor şi a sistemelor informatice de accesul neautorizat, utilizarea, 
divulgarea, tulburarea, modificarea sau de distrugerea în scopul de a asigura 
confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea. 

Disponibilitatea este procesul de a asigura păstrarea serviciilor şi 
sistemelor operaţionale în cazul unei defecţiuni. Un sistem distribuit trebuie să 
asigure un nivel ridicat de disponibilitate, astfel încât să existe perioade 
continue, în care aplicaţia informatică este accesibilă de către utilizatorii ce 
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doresc rezolvarea de probleme sau au nevoie de informaţii oferite de produsul 
informatic. Pentru a asigura disponibilitatea este nevoie de: 

 existenţa de proceduri şi strategii pentru asigurarea transparenţei în 
cazul apariţiei unei defecţiuni; acest lucru se asigură prin: 
− redundanţă ce este reprezentată prin existenţa unor facilităţi ce oferă 

sisteme informatice şi depozite de date secundare ce pot prelua toate 
sarcinile sistemului distribuit în cazul în care acesta devine 
neoperaţional; depozitele de date secundare trebuie să fie situate în 
alte zone geografice pentru a nu fi supuse aceloraşi riscuri ca 
sistemul principal; această abordare însă este costisitoare şi este 
aplicată numai în cazul sistemelor critice;  

− clusterizare sistemelor este o soluţie mai puţin costisitoare, ea fiind 
implementată de servere precum Windows Server 2008, Linux şi 
Novell Open Enterprise Server; clusterizarea este reprezentată de 
existenţa unor sisteme legate în reţea ce asigură preluarea sarcinilor 
de către alte sisteme dacă unul din sisteme se defectează; 
clusterizarea, pe lângă faptul că oferă o soluţie mai ieftină de a 
obţine redundanţă, garantează şi scalabilitatea sistemelor în funcţie 
de complexitatea sarcinilor;  

− toleranţa la defecţiuni este abilitatea unui sistem distribuit de a 
continua operarea în cazul unei defecţiuni de natura hardware; 
toleranţa la defecţiuni este obţinută prin dotarea echipamentelor 
hardware cu componente secundare ce sunt proiectate să preia toate 
sarcinile componentelor principale în momentul în care acestea se 
defectează sau devin inutilizabile; există numeroase metode de 
asigurare a toleranţei la erori, printre care asigurarea continuităţii 
proceselor de funcţionare prin menţinerea constantă a furnizării 
curentului electric prin folosirea de echipamente UPS sau a 
generatoarelor de curent electric; asigurarea necesarului de 
componente de rezervă prin aplicarea strategiei N+1 ce se 
concretizează prin disponibilitatea a N componente în utilizare 
curentă şi a unuia de rezervă pentru a înlocui orice componentă ce 
se defectează; 

 strategii bine puse la punct de recuperare a datelor; 
 evaluarea riscurilor pentru a contracara efectele nedorite cauzate de 

cuantificarea ameninţărilor prezente în mediul de operare al sistemului 
distribuit. 

Disponibilitatea sistemelor distribuite este afectată de MSDN (2010): 
 testare inadecvată, ce conduce la omiterea unor scenarii de utilizare ce 

cauzează destabilizarea sistemului; lipsa testării conduce la un număr 
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ridicat de defecte software ce contribuie la scăderea nivelului de 
disponibilitate; 

 lipsa monitorizării şi analizei proceselor conduce la: 
− omiterea implementării unor funcţionalităţi din cadrul sistemului 

distribuit; 
− nerespectarea politicilor de dezvoltare software impuse de proiect 

astfel ajungându-se la situaţii dezastroase pentru buna funcţionare a 
produselor informatice componente ale sistemului distribuit; 

− nerespectarea condiţiilor de dezvoltare prestabilite în specificaţiile 
de proiect; 

 erori de operare ce sunt cauzate de utilizarea incorectă a modulelor 
sistemului distribuit ce rezultă în defectarea fizică sau logică a 
componentelor hardware sau software implicate de modulele 
respective; 

 erori de codare ce conduc la situaţii de indisponibilitate prin accesarea 
unor zone de cod sursă ce nu gestionează corespunzător situaţiile 
apărute; 

 interacţiune cu servicii terţe ce cauzează defectarea sistemului 
distribuit prin furnizarea de date în formate nerecunoscute sau ce 
încearcă să acceseze funcţionalităţi ale sistemului distribuit într-o 
manieră necorespunzătoare; un alt aspect al interacţiunii cu servicii 
terţe este constituit de încercările de accesare a unor servicii de natura 
privată sau inexistente ale sistemului distribuit; 

 condiţii de operare ce se caracterizează prin natura mediului ambiant în 
care se desfăşoară procesele sistemului distribuit; condiţiile de operare 
se referă la sistemele de operare pe care este implementat sistemul 
distribuit, sistemele de siguranţă implementate pentru a gestiona 
umiditatea aerului, prevenirea incendiilor şi alţi factori de risc de 
natura umană; 

 defecţiuni hardware ce sunt caracterizate de distrugerea sau defectarea 
anumitor componente ce alcătuiesc sistemul distribuit; 

 securitate slabă ce cauzează accesul neautorizat la resurse software 
protejate din cadrul sistemului sau accesul fizic la parţi fizice ce 
compun sistemul distribuit; 

 dezastre naturale ce sunt specifice amplasării geografice a 
componentelor sistemului distribuit cum sunt: uragane, cutremure, 
incendii sau inundaţii. 

Din punct de vedere economic disponibilitatea asigură prezenţa 
informaţiilor în mediul online. Prin obţinerea unui nivel ridicat de 
disponibilitate a informaţiilor prezentate de produsul informatic se obţine 
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încrederea utilizatorilor în fiabilitatea aplicaţiei. De asemenea, un factor 
important asociat unui nivel ridicat al disponibilităţii este asigurarea permanentă 
a serviciilor prezentate fără costuri suplimentare. 

Integritatea reprezintă asigurarea împotriva modificărilor de informaţii 
incorecte sau distrugere şi include nonrepudierea şi autenticitatea. 
Autenticitatea este necesară pentru a asigura că datele, informaţiile sau 
tranzacţiile sunt originale. Nonrepudierea implică faptul că nimeni nu poate 
nega primirea sau emiterea unei tranzacţii. Autenticitatea şi nonrepudierea sunt 
aplicate în domeniul comerţului electronic prin utilizarea de semnături digitale. 
Integritatea este asigurată la nivel de: 

 date ce se referă la menţinerea integrităţii informaţiilor conţinute în 
sistemul de baze de date utilizat; pentru a realiza acest obiectiv este 
necesar să se: 
− determine structura logică a entităţilor din baza de date; 
− identifice tipurile de date ce trebuie inserate astfel încât să se 

păstreze omogenitatea structurală a informaţiilor stocate în baza de 
date; 

− menţinerea unei forme stabile a structurii bazei de date în vederea 
păstrării relaţiilor între tabele şi a logicii de stocare a informaţiilor; 

 sistem informatic prin elaborarea de proceduri şi funcţionalităţi ce sunt 
menite să prevină atacurile informatice ce ţintesc destabilizarea 
aplicaţiei distribuite; printre acestea se numără: 
− sanitizarea intrărilor pentru a proteja sistemul de atacuri de tip 

injecţie de cod ce au efecte de destabilizare a bazei de date prin 
efectuarea de modificări neautorizate în tabele şi în entităţile stocate 
în ele; 

− eliminarea zonelor de cod sursă ce prezintă elemente de nesiguranţă 
cu privire la expunerea de informaţii ce îmbunătăţesc şansele 
atacatorului de a întreprinde atacuri asupra produsului informatic. 

Din punct de vedere economic integritatea este caracteristica ce conferă 
un comportament omogen al operaţiilor pe date. Acest lucru este perceput de 
utilizator drept validitatea rezultatelor obţinute în urma accesării produsului 
informatic. Prin asigurarea unui grad ridicat de integritate a datelor şi a 
sistemului informatic se asigură păstrarea utilizatorilor actuali şi eventual 
creşterea numărului lor. 

Confidenţialitatea înseamnă păstrarea restricţiilor autorizate privind 
accesul şi publicarea, inclusiv prin mijloace pentru protejarea vieţii private şi a 
drepturilor de proprietate a informaţiilor cu caracter personal. Confidenţialitatea 
în aplicaţiile distribuite este asigurată la nivel de: 
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 date stocate în baza de date a produsului informatic prin validarea 
intrărilor de la utilizator pentru prevenirea atacurilor ce utilizează 
injecţia de cod; prin gestionarea cererilor către baza de date prin 
eliminarea conţinutului dăunător ce cauzează distrugerea informaţiilor 
din baza de date; 

 utilizator prin securizarea transmisiilor între clientul de internet şi 
serverul web unde este găzduit produsul informatic; confidenţialitatea 
la nivel de utilizator este importantă şi din punctul de vedere al datelor 
pe care utilizatorul le gestionează sau le introduce în ciclul de utilizare 
al produsului informatic; aceste date sunt reprezentate de cuvinte de 
acces, date personale sau alte date ce vizează direct obiectivul 
aplicaţiei informatice; 

 operare a produsului informatic prin referire la situaţiile în care un 
atacator obţine acces la date despre sistemul de bază de date utilizat, 
versiunea de server web unde este găzduită aplicaţia informatică, tipul 
infrastructurii de componente utilizate pentru dezvoltarea produsului 
informatic; un factor de risc în pierderea confidenţialităţii modelului de 
operare al produsului informatic îl constituie expunerea stivei din 
cauza gestionării defectuoase a erorilor. 

Din punct de vedere economic un nivel înalt de confidenţialitate al datelor 
personale reprezintă un avantaj pentru utilizatorii aplicaţiei, deoarece se oferă 
garanţia desfăşurării tuturor operaţiilor în siguranţă. 

4. Analiza costurilor 

Mediul economic este foarte complex. Realizarea unui model economic 
care să trateze toate situaţiile posibile este imposibilă. Există numeroase condiţii 
care generează fluctuaţii de natură să afecteze modelele economice: dezastre 
naturale de mari proporţii, descoperirea de noi zăcăminte de resurse rare, 
războaie, situaţii politice tensionate. Reechilibrarea structurală este influenţată 
de remedierea problemelor care au cauzat dezechilibre. Pentru rezolvarea 
problemelor mondiale este necesară colaborarea între cât mai multe state. 
Întrucât cerinţele utilizatorilor în societatea bazată pe cunoştinţe sunt tot mai 
ridicate, aplicaţiile informatice trebuie realizate astfel încât să le respecte. 
Modalităţi de adaptare a aplicaţiilor informatice presupun refacerea interfeţei 
grafice, optimizări de cod, proiectarea de noi module, optimizarea bazelor de 
date, trecerea în formă distribuită. Toate modificările făcute aplicaţiilor trebuie 
să ducă la creşteri de productivitate ale utilizatorilor şi la economii de resurse în 
procesul de mentenanţă. Costurile de realizare ale aplicaţiilor informatice sunt 
foarte importante. Trebuie realizat un echilibru între resursele utilizate şi 
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rezultatele obţinute. Analiza costurilor vizează mai multe aspecte: performanţă, 
dezvoltare, securitate, mentenanţă. 

Performanţa este măsura în care un sistem distribuit foloseşte eficient 
resursele disponibile pentru realizarea sarcinilor cerute de către utilizatori. 
Performanţa se analizează la nivel de cerinţe funcţionale şi nonfuncţionale. 
Astfel, pentru evaluarea performanţei la nivel de cerinţe funcţionale se 
analizează timpii şi corectitudinea rezultatelor obţinute de către utilizatori în 
urma aplicării algoritmilor de calcul implementaţi în sistemul distribuit pentru 
rezolvarea unui set de probleme predefinit. Se urmăreşte realizarea cât mai 
rapidă a calculelor necesare obţinerii rezultatelor cerute de către utilizator, cât şi 
corectitudinea acestora. Performanţa la nivel de cerinţe nonfuncţionale este 
evaluată urmărind nivelul în care sunt concretizate nivelurile caracteristicilor de 
calitate a proceselor software pe perioada analizată a funcţionării efective a 
sistemului distribuit. Pentru a cuantifica valorile caracteristicilor de calitate este 
necesară determinarea unor niveluri optime la care se doreşte operarea 
sistemului distribuit.  

Aceste niveluri optime sunt considerate a fi configuraţia de referinţă a 
performanţei aplicaţiei. Pentru a determina măsura în care performanţa 
înregistrată este conform acestor niveluri, se realizează periodic o analiză 
comparată în urma căreia vor rezulta pentru fiecare caracteristică în parte 
indicatori procentuali ce măsoară performanţa înregistrată în perioada analizată 
comparativ cu performanţa optimă definită iniţial. 

Se definesc indicatorii PERFF şi PERFNF reprezentând performanţa 
funcţională, respectiv performanţa nonfuncţională a sistemului distribuit. 

 

 
unde: 

TMini – timpul minim necesar pentru realizarea operaţiunii i; 
TMaxi – timpul maxim necesar pentru realizarea operaţiunii i. 
 

 
unde: 

Cj     – nivelul măsurat al caracteristicii de calitate j; 
COj  – nivelul optim al caracteristicii de calitate j; 
ncp  – numărul de caracteristici de calitate înregistrate în procesul de 

măsurare a performanţei. 
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Nivelul optim de funcţionare al aplicaţiei este stabilit drept o configuraţie 
de bază în cadrul procesului de testare. Se definesc toate cazurile de utilizare ale 
aplicaţiei şi se determină măsurători individuale pentru fiecare. Astfel formula 
de calcul a performanţei aplicaţiei pentru configuraţia k se determină utilizând 
formula: 

 
unde: 

Ckj     – nivelul măsurat al caracteristicii de calitate j asociat configuraţiei k; 
COkj  – nivelul optim al caracteristicii de calitate j asociat configuraţiei k; 
kncp  – numărul de caracteristici de calitate înregistrate în procesul de 

măsurare a performanţei asociat configuraţiei k. 
 
Pentru optimizarea procesului de măsurare a performanţei sistemului 

distribuit este necesară stabilirea unei mulţimi comune de caracteristici de 
calitate MPCC = {PCC1, PCC2, ..., PCCnpcc} şi a unui număr de ncp seturi 
distincte de caracteristici de calitate asociate fiecărei configuraţii MMPDC = 
{MDPC1, MDPC2, ..., MDPCncp} unde MDPCk = {PDC1, PDC2, ..., PDCnpdck}; 
npdck reprezintă numărul de caracteristici de calitate distincte al configuraţiei k. 
În  

Figura3 se prezintă structura de caracteristici de calitate destinate 
măsurării performanţei sistemului distribuit ce conţine un număr de ncp 
configuraţii distincte, fiecare având asociat un set de caracteristici de calitate. 

 
 

 
 

Figura 3. Structura de caracteristici de calitate a performanţei 
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Asigurarea unui nivel înalt de performanţă este însoţită de costuri ridicate 
de dezvoltare ce nu se justifică în practică. Pentru determinarea gradului în care 
este eficientă investiţia financiară în optimizarea produselor software distribuite 
este realizată optimizarea de costuri. 

Optimizarea costurilor conform Gartner (2010) reprezintă practicile, 
abilităţile şi comportamentul adoptat de o organizaţie pentru reducerea 
cheltuielilor, minimizarea costurilor cu păstrarea calităţii sistemelor software 
dezvoltate şi menţinerea constantă a potenţialului de creştere a organizaţiei. Se 
urmăreşte optimizarea costurilor la nivel de organizaţie, la nivel de echipă de 
dezvoltatori software şi la nivel de texte sursă. 

Procesul de optimizare a costurilor la nivel de organizaţie trebuie să identi-
fice zonele administrative şi de producţie ale organizaţiei în care se înregistrează 
cele mai mari cheltuieli şi să intervină prin minimizarea sau eliminarea costurilor: 

 auxiliare ce nu suportă operaţiuni generatoare de profit; 
 cu personalul auxiliar ce nu influenţează activităţile ce aduc profit; 
 cu procurarea de materiale şi echipamente care nu sunt necesare bunei 

derulări a proceselor de afaceri şi dezvoltare software; 
 cu transportul angajaţilor, în acest scop identificându-se căi de 

micşorare a numărului de călătorii de afaceri dacă este posibilă 
rezolvarea situaţiilor prin intermediul video-conferinţelor sau prin 
intermediul reţelei de calculatoare interne; 

 cu terţii, realizând licitaţii pentru obţinerea celui mai bun preţ pentru 
materialele şi echipamentele necesare. 

Optimizarea costurilor la nivelul echipelor de dezvoltare trebuie să 
urmărească un plan de recompensare a dezvoltatorilor software în funcţie de 
performanţele înregistrate şi de implementarea unui sistem valoric asemenea 
matricei de valoare din  

Tabelul . 
 

Tabelul 1  
Matrice valorică 

Nivel caracteristică 
Caracteristici Slab Mediocru Conform 

aşteptărilor 
Peste 

aşteptări Foarte bun 
C1 X     
C2   X   
C3     X 
... ... ... ... ... ... 
Ci-1 X     
Ci   X   
Ci+1  X  X  
... ... ... ... ... ... 
Cn-2   X   
Cn-1 X     
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Cn    X  
Nivelul caracteristicilor şi aşteptările sunt cuantificate în funcţie de 

experienţa, responsabilităţile şi dedicarea dezvoltatorului software. Pe baza 
acestor caracteristici se stabileşte planul motivaţional al său şi se determină 
evoluţia în timp. Dacă individul este ineficient, adică are o pantă de progres 
negativă, este necesară înlăturarea sa, deoarece costurile produse de activitatea 
sa sunt mai mari decât beneficiile aduse organizaţiei. 

Optimizarea costurilor la nivel de text sursă constă în respectarea 
cerinţelor de calitate impuse de către arhitecţii soluţiei de securitate, astfel 
minimizându-se timpul şi fondurile materiale asociate procesului de depanare. 
De asemenea, dacă se urmăreşte atingerea unui grad ridicat de calitate a textelor 
sursă scad probabilităţile plătirii de despăgubiri şi penalităţi utilizatorilor 
sistemelor de securitate informatică dezvoltate. 

Alegerea momentului optim pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului 
informatic este determinată de progresele tehnologice făcute în domeniul 
aplicaţiilor informatice distribuite ce conduc la îndeplinirea mai bună a 
cerinţelor grupului ţintă.  

 
Figura prezintă elementele ce constituie baza deciziei de îmbunătăţire a 

sistemului informatic. 
 

 
 

Figura 4. Factori de sistem 
 
Conform Uclouvain (2010), se consideră un interval de  timp T = {t1, t2, 

.., tn}, iar pentru fiecare moment t există o singură îmbunătăţire tehnologică. 
Astfel, conform Uclouvain (2010), costul tehnologic este reprezentat printr-o 
funcţie cu parametrii: 

),,( ,, ktktt SQ∏  
unde:  

t∏  -  costul implementării unui model îmbunătăţit de aplicaţie informatică; 

ktQ , - costul de mentenanţă al sistemului informatic vechi şi costul implicat 
de neîndeplinirea exigenţelor grupului ţintă până la sfârşitul perioadei k > t; 
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ktS , -  valoarea de lichidare a sistemului informatic vechi la sfârşitul perioadei 
k > t. 

Se consideră că pe măsură ce trece timpul costul de Qt,k creşte, iar 
valoarea la lichidare scade, astfel: 

1+< tt QQ  şi 1+> tt SS . 
 
Costul implicat de înlocuirea tehnologiilor de utilizate în aplicaţia 

informatică la momentul k este dat de următoarea ecuaţie: 
 

ktkttktktt SQSQTEC ,,,, ),,( −+∏=∏  
 
Se urmăreşte minimizarea costului de înlocuire; astfel se calculează 

),,( ,, ktktt SQTEC ∏  pentru toate momentele k  > t conform datelor din tabelul 2. 
 

Tabelul 2  
Alegerea costului optim de îmbunătăţire 

k1 k2 ... ki ... km 
),,(

1,, ktktt SQTEC ∏  ),,(
2,, ktktt SQTEC ∏   ),,( ,, iktktt SQTEC ∏   ),,( ,, mktktt SQTEC ∏  

 
Se urmăreşte găsirea: 

)},,({min ,,..1 iktkttmioptim SQTECTEC ∏=
=

 

 
Optimizarea costului este un aspect economic important în orice proiect 

IT, dar mai ales pentru securitatea informatică, unde este necesară optimizarea 
costului fără a afecta nivelul de calitate al sistemului de securitate informatică. 

5. Dezechilibrul generat de maximizarea profitului prin modelul de 
optimizare iterativ 

Modelul de optimizare iterativ este reprezentat de realizarea 
îmbunătăţirilor pornind de la o variantă iniţială V1, o variantă intermediară Vi şi 
o variantă finală Vk conform schemei prezentate în figura 5. 
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Figura 5. Modelul de optimizare iterativ 
În aplicaţiile dezvoltate în societatea bazată pe cunoştinţe optimizarea este 

un proces continuu, astfel cu fiecare variantă dezvoltată este necesară 
observarea de îmbunătăţiri în comportamentul aplicaţiei informatice de 
securitate. În figura 6 se prezintă evoluţia variantelor de aplicaţie V1, V2, ..., Vk 
de-a lungul momentelor M1, M2, ..., Mk. 

 

 
 

Figura 6. Evoluţia variantelor de aplicaţie 
 
Astfel se respectă următoarea ecuaţie: 

1..1
)()( 1

−=∀
>+

ni
VVVV ii  

unde: 
V(Vi+1) – valoarea aplicaţiei la momentul Mi+1; 
V(Vi)  – valoarea aplicaţiei la momentul Mi. 
 
Dezechilibrele create prin utilizarea acestui sistem iterativ sunt 

determinate de propagarea acelor caracteristici de calitate ce la momentul M1 
satisfac cerinţele grupului ţintă, însă până la momentul final Mk ajung învechite 
şi nu mai tratează corespunzător aşteptările utilizatorilor. Dezechilibrul generat 
astfel conduce la scăderea performanţei aplicaţiei distribuite şi pierderea cotei 
de piaţă deţinute în favoarea altor produse ce sunt actualizate. În situaţia în care 
caracteristicile de calitate sunt monitorizate, iar în fiecare etapă a sistemului de 
optimizare iterativ sunt reanalizate pentru a determina validitatea lor, se creează 
premisele obţinerii unei variante performante a aplicaţiei. 

În economie, utilizând modelul de optimizare iterativ pentru maximizarea 
profitului, există posibilitatea apariţiei de dezechilibre întrucât, deşi sistemul 
pare că funcţionează mai bine, în timp acesta tinde către o stare de dezechilibru. 
Stabilitatea sistemului este foarte mare şi nu permite manifestarea imediată a 

V1               V2                                                  Vi                                                    Vk

M1               M2                                                  Mi                                                    Mk

Variantă 

Moment 



Particularităţile crizei economice în societatea bazată pe cunoaştere 
 

31 

factorilor nefavorabili. Maximizarea profitului nu este sustenabilă pe termen 
lung, întrucât sectoare care funcţionează bine pe termen scurt cu mai puţine 
resurse nu rezistă pe termen lung şi duc la prăbuşirea sistemului. 

O aplicaţie informatică ce nu a suferit adaptări pentru a atinge cerinţele 
utilizatorilor, comparativ cu o aplicaţie care a fost adaptată în acest scop, are o 
performanţă mai redusă, costurile de dezvoltare sunt mai reduse deoarece nu 
includ costurile adaptării şi costurile de mentenanţă sunt mai mari. Structura 
aplicaţiei adaptate este mai clară şi mai logică, întrucât adaptarea presupune şi 
reorganizarea modulelor şi optimizarea codului. Complexitatea aplicaţiei 
modificate este mai mare deoarece cerinţele care se ating sunt mai mari. 
Indicatorul de performanţă al aplicaţiei modificate este calculat ca raport între 
performanţa acesteia şi performanţa obţinută înaintea modificărilor. 
Caracteristicile de calitate ale aplicaţiilor adaptate sunt identice cu cele ale 
aplicaţiilor neadaptate, diferenţa fiind în nivelurile foarte înalte care se ating. 
Adaptarea aduce numeroase beneficii: mai mulţi utilizatori, satisfacţia 
utilizatorilor mai mare, rapiditate, economie de resurse. 

Concluzii 

Societatea bazată pe cunoştinţe pune accentul pe cunoştinţele explicite 
sau tacite ale oamenilor. Aceştia devin adevărate containere valoroase pentru 
companii deoarece aduc numeroase avantaje. În societatea bazată pe cunoştinţe 
inovarea produselor şi serviciilor se face pe baza cunoştinţelor acumulate în 
timp. Sistemele informaţionale sunt suport al echipelor de management ale 
companiilor. Acestea furnizează informaţii pe baza cărora echipa de 
management ia decizii corecte şi rapide. Sistemele informatice sunt suport 
pentru sistemele informaţionale. Acestea asigură procesarea rapidă a 
documentelor şi transmisia instantanee a acestora. În societatea bazată pe 
cunoştinţe apar tendinţe către protejarea mediului, dezvoltarea de tehnologii cu 
consum redus de energie, virtualizarea proceselor. Aplicaţiile informatice 
orientate spre cetăţean sunt de interes ridicat pentru domenii ca e-guvernarea, e-
votul, comerţul electronic, portalurile de licitaţii. Securitatea este un aspect 
foarte important pentru aplicaţiile informatice. Întrucât viteza de transmisie a 
datelor este foarte mare prin conexiunile la Internet, orice breşă de securitate 
poate avea efecte dezastruoase.  Analiza costurilor este vitală pentru proiecte 
întrucât arată dacă sunt viabile sau nu. Continuarea unui proiect care nu este 
viabil duce la risipă de resurse fără a obţine rezultate. În realizarea aplicaţiilor 
informatice orientate spre cetăţean trebuie realizat un echilibru între consumul 
de resurse şi rezultatele obţinute. Atât în dezvoltarea de produse informatice, cât 
şi în economie pot apărea dezechilibre la utilizarea sistemului iterativ. 
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Recunoaştere 

Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului “Doctorat şi doctoranzi 
în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)“, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice 
din Bucureşti. 
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