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REZUMAT

Domeniul  Software  este  o  componentă  prezentă  și  frecvent  indispensabilă  în  majoritatea

activităților  profesionale  sau  personale,  a  proceselor  economice  sau  administrative.  Cererea

pentru  construirea,  actualizarea  și  întreținerea  aplicațiilor  software  cunoaște  fără  îndoială  o

creștere  accelerată.  În  acest  context,  prezintă  deosebită  relevanță  metodele  prin  care  se  pot

optimiza costurile asociate dezvoltării software, prin care se pot reduce timpii până la lansarea în

producție sau se poate crește gradul de inovație al unui produs informatic.

Prin externalizarea serviciilor via Internet, se realizează accesul la un bazin global de specialiști,

care  prin  numărul  ridicat,  prin  apartenența  la  piețe  cu  costuri  de  muncă  mai  mici  sau  prin

diversitatea culturală pot optimiza parametrii menționați anterior. Acest tip de abordare introduce

însă o suită de riscuri și provocări suplimentare, prin comparație cu procesele convenționale de

dezvoltare software cu echipa co-localizată.

Obiectivul acestei  cercetări  constă  în  definirea,  formalizarea,  implementarea și  testarea  unui

model de management al proiectelor software într-o configurație cu membrii echipei de proiect

având o distribuție  geografică globală,  care să beneficieze de avantajele  economice ale  unei

astfel de abordări, eliminând sau atenuând în aceeași măsură riscurile specifice.

Deși  aspectele  prezentate  în  acest  studiu  sunt  aplicabile  cu  oarecare  generalitate  întregului

domeniu software, cercetarea se restrânge asupra dezvoltării aplicațiilor pentru Internet și pentru

terminale mobile. Principalele motive pentru care se face această mențiune:

 ușurința în a valida și lansa în execuție de la distanță astfel de aplicații;

 popularitatea crescută în rândul inginerilor software și programatorilor;

 tendințele evidente de a porta majoritatea aplicațiilor software în Internet;

 gradul de familiarizare al autorului cu această clasă de produse informatice.

Deși externalizarea online a serviciilor de dezvoltare software nu mai este o noutate, de obicei

aceasta  se  desfășoară  prin  contractarea  unor  echipe  co-localizate  aflate  la  distanță.  În  cazul

externalizării către furnizori individuali,  de regulă se optează pentru componente izolate, sau

proiecte de complexitate redusă.



Prin  urmare,  necesitatea cercetării  curente  este  determinată  de  lipsa  unei  abordări,  atât  în

literatura de specialitate  cât  și  în  industria  software,  care să  propună dezvoltarea  produselor

informatice de complexitate medie și mare cu programatori  și specialiști individuali  cu largă

distribuție geografică, fără posibilitatea sincronizării permanente și având o mare diversitate din

punct de vedere al limbii vorbite, al culturii și al cadrului legal al muncii.

În  ceea  ce  privește  motivația  personală, ca  autor  al  acestei  lucrări,  pe  lângă  formația

profesională  de  inginer  în  domeniul  tehnologiei  informației,  manifest  și  o  afinitate  pentru

managementul proiectelor software. Astfel, începând cu 2006, dispun de calitatea de fondator și

asociat într-o companie care are ca principal obiect de activitate dezvoltarea aplicațiilor web și

pentru dispozitive mobile. Mai mult, în ultimii 10 ani, compania invocată a derulat peste 300 de

proiecte, cu o valoare cumulată mai mare de 1 milion USD, pentru peste 70 de beneficiari externi

din țări precum: Marea Britanie, SUA, Norvegia sau Australia. Majoritatea proiectelor au fost

contractate  prin  intermediul  unei  platforme  online  specializate  în  externalizarea  globală  a

serviciilor:  Elance.com,  ulterior  devenită  Upwork.com.  De-a  lungul  acestei  perioade,  atât  în

calitatea de furnizor cât și ocazional în cea de beneficiar, m-am confruntat cu o suită de provocări

specifice colaborării la distanță, dobândind astfel experiență practică în această arie.

Pentru tratarea graduală a  mijloacelor  necesare îndeplinirii  obiectivului,  studiul  propus este

structurat în 8 capitole.  Primele 4 capitole tratează stadiul actual al cunoașterii,  în timp ce

restul  de  4  prezintă  concepte  și  soluții  originale  ale  autorului  și  concluzii  în  raport  cu

problematica definită.

În  Metodologii  de dezvoltare software se definește procesul de dezvoltare software și  sunt

prezentate  principalele  metodologii  pentru  realizarea  produselor  informatice.  Este  definit

conceptul de Dezvoltare Software Global – Distribuită (GDSD) și sunt identificate provocările în

aplicarea metodologiilor descrise în raport cu GDSD, dar și practici pentru evitarea sau atenuarea

efectelor generate.

Se  realizează  astfel  identificarea  principalelor  modele  convenționale  de  management  al

dezvoltării software utilizate în prezent și raportarea acestora la proiectele cu configurația global-

distribuită a membrilor de echipă.  Se constată că,  prin aplicarea unor practici  de evitare sau

atenuare a riscurilor specifice abordării distribuite, există compatibilitate între metodele utilizate

în mod uzual, atât cele structurate cât și agile, respectiv GDSD



În  capitolul  Metode  și  instrumente  care  facilitează  Dezvoltarea  Software  Global  -

Distribuită,  sunt  prezentate  activitățile  specifice  procesului  de  dezvoltare  software  și  sunt

descrise  instrumente  suport,  cu  o  largă  utilizare  în  industrie,  care  facilitează  efectuarea

activităților  într-o  configurație  cu  echipa  de  proiect  global-distribuită.  Sunt  de  asemenea

identificate  activități  conexe  dezvoltării  software  precum  retribuția  și  evaluarea  efortului

membrilor, respectiv metode pentru realizarea acestora de la distanță.

Se evaluează astfel  GDSD prin realizarea activităților specifice procesului de management și

dezvoltare software folosind instrumente și servicii suport care au o largă adoptare în prezent. Se

constată  că  distribuția  geografică,  diferențele  de  fus  orar,  limbă,  cultură  sau  cadru  legal  nu

reprezintă un impediment major, în contextul folosirii unor servicii suport utilizate frecvent și în

procesele  convenționale  de  dezvoltare  software.  De asemenea,  se  constată  că  prin  utilizarea

acestora,  durata,  calitatea  respectiv  costul  realizării  activităților  specifice  proceselor  de

dezvoltare software nu sunt influențate într-o manieră care să anuleze beneficiile abordării de tip

GDSD.

Ca principal motor în extinderea serviciilor de externalizare online, în capitolul cu același titlu,

este definit Fenomenul de freelancing, sunt prezentate date referitoare la amploarea, evoluția și

structura  de  piață  a  acestuia.  Sunt  analizate  beneficiile  și  dezavantajele  din  perspectivele

contractorului respectiv furnizorului.

Se realizează o analiză a pieței actuale de freelancing în tehnologia informației ca resursă pentru

modele elaborate de GDSD: se constată că fenomenul este în continuă evoluție și că resursa

umană  disponibilă  prin  platformele  de  tip  Freelance  Marketplace  în  domeniul  tehnologiei

informației este suficientă și cu o distribuție globală completă.

În  capitolul  Interviuri  din  industria  software,  se  are  în  vedere  discrepanța  dintre

fundamentarea teoretică a proceselor de dezvoltare software și modalitatea prin care acestea sunt

implementate la nivelul industriei. Astfel pentru identificarea unor practici reale, fără a urmări o

abordare exhaustivă, s-a considerat relevantă intervievarea unor experți din domeniul software.

În capitolul Inteligența Colectivă ca Serviciu și Platformele de tip Human Cloud se definește

noțiunea  de  inteligență  colectivă  ca  serviciu.  Pe  baza  acesteia,  se  identifică  și  clasifică

platformele online cu impact global care urmăresc acest deziderat. Se prezintă o analogie între



aceste  platforme  și  conceptul  de  Cloud  Computing  și  se  propune,  o  variantă  proprie  a

Conceptului de Human Cloud.

În  Dezvoltarea Software în Schimburi - Follow The Sun (FTS) Software Development,  se

prezintă implementări parțiale ale unui proces de programare software în schimburi documentate

în literatura de specialitate, se propune o abordare proprie a autorului și se analizează avantajele

și riscurile în raport cu procesul convențional. Se remarcă o reducere teoretică a timpului până la

lansarea în execuție de peste 60% cu o creștere a costurilor care variază între 6-45% în funcție de

configurația  schimburilor.  Prin  perioadele  de  suprapunere  a  schimburilor  consecutive,  care

facilitează  programarea  în  pereche,  se  asigură  creșterea  calității  software  însă  se  constată  o

creștere a efortului de coordonare și management de proiect.

Construirea unui model pentru alocarea automată a echipei optime de programatori într-o

configurație FTS reprezintă capitolul central al contribuției originale din această cercetare și

tratează problema selecției automate a programatorilor, pentru un proiect software plecând de la

informațiile din cadrul unor platforme de tip Freelance Marketplace la care ar avea acces în mod

normal și un decident uman. Capitolul are 3 sub-secțiuni:

 Colectarea datelor, în care se prezintă sursa datelor, strategia de colectare, relevanța și

preprocesarea acestora;

 Procesarea datelor, presupune implementarea unor algoritmi de Inteligență Artificială

pentru analiză supervizată în vederea predicției unor indicatori necesari în problema de

decizie, respectiv pentru analiză nesupervizată în vederea segmentării programatorilor pe

clase de expertiză și productivitate;

 Definirea  problemei  de  selecție  și  algoritmul  de  decizie,  prin  metoda  Brute-Force

respectiv  prin  soluționarea  unei  probleme  non-liniare  într-o  manieră  computațional

favorabilă.

Se realizează formalizarea unui model de selecție automată a echipei optime de dezvoltare pentru

un proiect software GDSD în regim FTS și implementarea practică a modelului pornind de la

metodologiile  actuale,  instrumente  suport  actuale  și  resursa  de  furnizori  de  tip  freelancer

accesibilă  actual.  Soluția  este  implementată  practic  cu ajutorul  unei  suite  de  7  programe de

calculator.  Colectând  informații  disponibile  în  mod  public  pe  platformele  de  tip  Freelance

Marketplace și folosind tehnici actuale de inteligență artificială și învățare automată, se constată

că  se  poate  construi  un  model  robust  din  punct  de  vedere  statistic,  care  să  clasifice  un



programator din perspectiva riscului pe care îl  prezintă în raport  cu un proiect software.  De

asemenea, analiza nesupervizată asupra colecției de programatori de tip freelancer returnează o

segmentare similară cu clasele de experiență utilizate în mod curent în industria software. Având

ca parametri de intrare clasa de risc, segmentarea și costul programatorilor, sunt formalizate și

soluționate, prin algoritmi și aplicații practice, 3 probleme de optimizare non-liniară cu variabile

discrete prin care se obține perechea optimă de programatori, din perspectiva costului minim,

termenului  de  execuție  minim  și  al  riscului  minim  pentru  un  proiect  software  conform  cu

conceptul FTS.

Capitolul Concluzii, diseminarea rezultatelor și direcții viitoare de cercetare descrie măsura

în care obiectivul studiului a fost atins, sunt prezentate soluțiile originale și sunt propuse direcții

ulterioare  de  cercetare.  De asemenea,  se  subliniază  maniera  în  care  rezultatele  originale  ale

cercetării au fost prezentate de către autor în jurnale de specialitate, în cadrul unor conferințe,

programe de cercetare sau alte tipuri de manifestări științifice.
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