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Capitolul 1. Introducere – Contextul proiectului  

1.1. Motivația și contextul lucrării 

Managementul proiectelor software este o problemă importantă, pe care fiecare 

companie, care dezvolta sisteme software, o ia în considerare, în momentul în care își 

propune să se dezvolte și să aibă o bună organizare. Astfel, au apărut diverse platforme, 

care să simplifice gestionarea lor.  

Marea majoritate a platformelor existente pentru managementul proiectelor, deși 

au multe funcționalități încorporate, nu au reușit să aducă un design simplist, care să nu 

încarce interfața și a căror componente să fie ușor de identificat de către utilizator. În 

acest sens, aplicația propusă își dorește să aducă o alta abordare mai plăcută și mai 

intuitivă decât cele existente, având doar un set de funcționalități de baza, dar esențiale. 

Am ales aceasta temă, deoarece mi se pare foarte util în momentul în care ai un 

proiect să îl poți gestiona cu mai multa ușurință, când sunt implicate una sau mai multe 

echipe, fie ca e vorba de proiectele din cadrul învățământului sau de cele din firmele de 

programare. De asemenea, prezentându-mi-se la facultate diverse abordări de gestionare a 

proiectelor, de la Waterfall pana la Agile, am fost curioasă cum ar putea să fie acestea 

implementate. Din acest motiv, am ales din cadrul Agile, abordarea Scrum ca și punct de 

pornire. Totodată, foarte multă lume din jur vorbește despre Jira și cât de utilizată este în 

cadrul firmelor de programare, întrucât aduce multe beneficii, prin aplicarea principiilor 

Agile. Acest lucru mi-a stârnit curiozitatea și m-a determinat să implementez o platformă 

similară, pentru a putea observa de aproape complexitatea ei. 

 

1.2. Conținutul lucrării  

Primul capitol prezintă contextul lucrării de licență, precum și scopul acesteia. 

Cel de-al doilea capitol evidențiază obiectivele principale și secundare, adică ce 

își propune platforma să îmbunătățească fată de ce există deja, precum și o scurtă 

introducere a conceptelor de bază. 

Capitolul trei este dedicat în totalitatea studiului bibliografic, care este foarte 

important pentru înțelegerea deplină a conceptelor care urmează să fie implementate. Aici 

sunt prezentate principiile Agile, terminologia Scrum, deosebirile dintre abordarea Scrum 

și Kanban, precum și câteva dintre platformele existente pe piață. În cadrul acestor 

platforme sunt evidențiate care sunt punctele lor tari, cum proiectează în mod vizual 

principiile Agile, care sunt costurile și beneficiile asociate. 

În cel de-al patrulea capitol, de analiză și fundamentare teoretică, sunt specificate 

cerințele funcționale și non-funcționale, cu câteva exemple semnificative, este descrisă la 

modul general arhitectura sistemului, precum și tehnologiile și limbajele abordate în 

realizarea platformei pentru managementul proiectelor. 

Capitolul cinci este cel de proiectare și implementare, în care e detaliată structura 

aplicației, cum este gândită, modalitatea de comunicare între componentele sistemului, 

precum și cum au fost folosite anumite tehnologii și principii în realizarea sa. 

În capitolul șase este vorba despre modalitățile de testare ale sistemului, care sunt 

necesare pentru a-i asigura buna funcționare. Testarea s-a realizat prin metoda White Box 

Testing și prin testarea aplicației de alți utiliatori. 
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Capitolul șapte este dedicat manualului de instalare și de utilizare al aplicației. 

Aici va fi prezentat un manual de instalare pentru tehnologiile folosite, precum și cum 

trebuie folosită aplicația și flow-ul acesteia. 

Ultimul capitol, ne prezintă concluziile obținute în urma testării precum și 

modalități de dezvoltare ulterioară, îmbunătățirile care s-ar putea aduce. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

2.1. Obiective principale 

Platforma pentru managementul proiectelor software are rolul de a gestiona 

proiectele, sarcinile și timpul persoanelor implicate în dezvoltarea diferitelor produse, 

lucrând în stilul Scrum, stil care se bazează pe existența mai multor iterații în realizarea 

unui proiect. Prin intermediul acestei platforme, utilizatorii vor putea să își aloce un 

anumit interval de timp și să analizeze rezultatele obținute, pentru a realiza următoarele 

planificări de Sprint.  

În majoritatea platformelor de pe piață există câteva obiective importante pentru 

abordarea Scrum. Printre acestea se află prezența unui panou de Scrum la care au acces 

toți utilizatorii din cadrul proiectului. Prin intermediul acestuia se pot vizualiza taskurile 

ultimului Sprint sau cele din Backlog, în cazul în care Sprint-ul s-a terminat. De 

asemenea, graficul de Burndown este o parte importantă, deoarece ajută la vizualizarea 

progresului implementării sarcinilor,  acestea din urma putând fii prioritizate, pentru un 

flux mai bun al procesului de dezvoltare.  

 

2.2. Obiective secundare 

În momentul actual, există pe piață o multitudine de platforme pentru 

managementul proiectelor software, cu o interfață complexă, care oferă posibilitatea de a 

realiza o diversitate de operații, precum integrarea extensiilor pentru procesul de 

management. Platforma propusă în aceasta lucrare vine să simplifice modul în care 

utilizatorii interacționează cu interfața, fiind mult mai sugestivă și ideală pentru proiectele 

de dimensiuni mici și medii. De asemenea, poate fii utilizată de o gamă mare de 

utilizatori de la studenții de facultate pană la companiile IT. 

Platforma permite crearea mai multor proiecte, cărora le este atribuită o anumită 

echipă. Acest lucru este realizat de către administrator. În cadrul fiecărui proiect, vor 

exista anumite sarcini care trebuie îndeplinite de către angajați, iar pentru o bună 

organizare a sarcinilor se folosește abordarea Scrum. 

Scrum este un principiu utilizat pentru organizarea și împărțirea sarcinilor în sub-

taskuri cat mai mici, care pot fi realizate într-o perioadă de timp predefinită, numită 

Sprint. Pentru a avea o evoluție vizibilă și cât mai bună, un Sprint ar trebui să dureze 

între 2 și 4 săptămâni. Înainte de începerea unui Sprint are loc o ședință de planificare în 

care se stabilesc sarcinile care întră în următoarea iterație și timpul alocat fiecăreia. 

Platforma are 3 roluri importante : Product Owner,  responsabil pentru 

planificare, prioritizare, comunicarea cu clienții și cu angajații, echipa de dezvoltare, care 

se ocupă de sarcinile din Sprint și administrator. Primele 2 tipuri de roluri vor fi asignate 

de către administrator, în momentul creării echipelor pentru proiecte.  

În cadrul sprinturilor trebuie stabilită pentru fiecare sarcină o anumită cuantă de 

timp în care să fie realizată. Ea poarta numele de „Story Point” - SP. Fiecare echipă va 

putea să stabilească o corespondență între SP și numărul zilelor de lucru. De exemplu, 

1SP poate corespunde pentru 2 zile, 3 SP pentru 5 și așa mai departe. Corespondența este 

specifică pe echipă și se păstrează pe durata întregului proces de dezvoltare al proiectului. 

Totodată, platforma permite prioritizarea sarcinilor,  prioritate stabilita de Product 
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Owner. Astfel, echipa va ști care taskuri sunt urgente și trebuie realizare cat mai rapid, 

dar și calitativ.  

De asemenea, există un „Backlog”, care  reprezintă lista de taskuri care urmează 

să fie implementate în următoarele sprinturi. De asemenea, în cazul în care toate sarcinile 

au fost realizate cu succes, se pot lua unele din Backlog pentru a fi realizate pană la 

finalul sprintului, însă acest lucru nu este preferat, întrucât aduc modificări statisticilor. 

Pentru fiecare utilizator, după autentificare, va apărea un „Dashboard” unde vor fi 

afișate ultimele actualizări ale sarcinilor care ii sunt atribuite.  

Totodată, în cadrul Sprintului curent, se va putea vizualiza un „Burndown chart” , 

adică graficul evolutiv al taskurilor fata de un anumit etalon. Acesta este important pentru 

echipa de dezvoltare și Product Owner, deoarece, pe baza statisticilor vor ști cum sa se 

organizeze mai bine în sprinturile viitoare. 

Prin utilizarea acestei aplicații, munca în echipă va fi îmbunătățită, va fi mult mai 

structurată, mai bine organizată, deoarece fiecare persoană își va cunoaște rolul, sarcinile, 

momentul în care va trebui să le termine. De asemenea, de la un Sprint la altul se va putea 

vedea clar evoluția modului de interacțiune al echipei, randamentul ei, dar în același timp, 

se vor putea trage concluzii referitoare la sarcini, la cât de bun este modul de organizare 

curent și ce îmbunătățiri se pot aduce. 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

 

3.1. Introducere în  principiile agile 

Metodologie de management a proiectelor ce încearcă să micșoreze riscurile de 

dezvoltare și timpul de execuție prin implementarea proiectelor în formă foarte flexibilă 

și interactivă. 

Metodologia Agile a fost inițial dezvoltată pentru industria de software pentru a 

îmbunătăți procesul de dezvoltare pentru a putea identifica rapid problemele, defectele și 

pentru a le putea rezolva cat mai rapid posibil. Acesta oferă dezvoltatorilor și echipelor o 

modalitate rapida de a furniza un produs mai bun, prin sesiuni interactive, scurte, 

iterative.  

Agile este potrivit pentru organizațiile care doresc să transforme modul în care 

gestionează proiectele și funcționează în ansamblu.  

În cadrul agile exista 12 principii esențiale: 

1. Cea mai mare prioritate este satisfacerea clientului, aceasta lucru 

realizându-se prin intermediul livrărilor rapide și continue 

2. Schimbările care aduc avantaje clienților sunt mereu bine venite, 

indiferent de stadiul de dezvoltare 

3. Un produs sau un serviciu este livrat des 

4. Stakeholderii și dezvoltatorii colaborează pentru o buna dezvoltare a 

aplicației 

5. Echipa trebuie sa aibă la dispoziție toate tool-urile necesare și de 

asemenea suport dacă este necesar, pentru a putea îndeplini obiectivele 

proiectului. Astfel, atât echipa cât și Stakeholderii  rămân motivați 

6. Întâlnirile față în față pentru clarificarea nelămuririlor 

7. Succesul se obține prin finalizarea produsului 

8. Ritmul de dezvoltare și înțelegere între părțile implicate trebuie să fie 

constant și continuu 

9. Îmbunătățirea abordării Agile prin utilizarea, abordarea unui design 

adecvat și a concentrării pe tehnologiile utilizare 

10. Totul trebuie sa fie cat mai simplu posibil 

11. Echipele trebuie sa se auto-organizeze 

12. Echipele ar trebui să folosească intervale regulate de timp pentru 

îmbunătățirea eficientei 

Avantajele abordării agile 

• Creșterea flexibilității 

• Creșterea productivității 

• Creșterea transparenței 

• Oferirea unor servicii de calitate superioară 

• Scăderea riscului de omitere a unor obiective 

• Creșterea angajamentului și satisfacției stakeholderilor 
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Dezavantajele acestei metode 

Ca și în cazul oricărei alte metodologii, agile nu este o metoda universala, care sa 

se potrivească pe orice proiect, de aceea este necesara o analiza detaliata pentru a 

identifica cea mai bună metodologie pentru fiecare situație în parte. În cazul în care 

clientul nu definește bine scopul de la început, sau nu e sigur care e acesta, sau dacă 

 managerul de proiect, echipa nu au experiență sau dacă nu funcționează sub presiune, 

metoda Agile poate să nu funcționeze așa cum s-a dorit inițial. Pe tot parcursul procesului 

de dezvoltare, agile favorizează dezvoltatorii, echipele de pe proiect și obiectivele 

clienților, dar nu ia în considerare experiența utilizatorului final.  

Datorită proceselor sale mai puțin formale și mai flexibile, agilul nu poate fi 

întotdeauna ușor de abordat în cadrul unor organizații mari, care au o abordare 

tradiționala, în care există fie prea multa rigiditate sau prea multa flexibilitate în cadrul 

proceselor, politicilor sau echipelor. 

Pentru a combate aceste dezavantaje, se pot îmbină mai multe abordări, creându-

se o noua abordare hibrida. Aceasta ajuta la creșterea gradului de adaptabilitate în cazul 

mai multor ramuri de activitate sau pentru particularizarea unei metodologii pentru un 

anumit proiect. 

Printre metodologiile agile cel mai des întâlnite se numără: 

• Scrum 

• Kanban 

• Scrumban 

• RAD 

 

3.2. Abordarea Scrum 

3.2.1. Introducere 

 Scrum este un model agile de gestionare a proiectelor informatice complexe. Este 

o metodă iterativă întrucât, în timp ce infrastructura este dezvoltată, sunt livrate piese 

funcționale către cumpărători, astfel încât organizațiile lor pot începe să utilizeze părți ale 

sistemului în prima parte a ciclului de dezvoltare. Având în vedere faptul că sistemul este 

complex, cumpărătorul va putea determina care părți ale sistemului vor fi construite, în ce 

ordine și când va începe să folosească aceste piese. Cumpărătorul ar putea chiar să nu 

aibă întregul sistem construit, ci doar un subset din funcționalitatea totală dorită inițial și 

cu toate acestea, cerințele lui să fie îndeplinite. 

3.2.2. Roluri în Scrum 

Precum este prezentat în [7], pentru o mai buna organizare, în cadrul proiectelor 

bazate pe metodologia Scrum, s-au stabilit 3 roluri esențiale : Product Owner, Scrum 

master și echipa de dezvoltare. 

Product Owner-ul este punctul central al organizării proiectului. Acesta este 

singurul care are autoritatea de a decide funcționalitățile care vor fi implementate precum 

și ordinea acestora. De asemenea, se asigură că scopul este bine definit și că echipa are o 

viziune clară asupra ce se dorește să se obțină, fiind responsabil pentru succesul general 

al produsului. În acest sens, el colaborează cu Scrum master-ul și echipa de dezvoltare, 



Capitolul 3 

7 

 

răspunzându-le la toate nelămuririle și oferindu-le informațiile necesare pentru o bună 

dezvoltare. 

Scrum Master-ul este un fel de îndrumător, care face cunoscută întregii echipe 

metodologia Scrum, ajută membrii acesteia să înțeleagă și să pună în practică conceptele 

și principiile care sunt folosite în cadrul Scrum. Datorită schimbărilor care pot interveni  

în procesul de dezvoltare, este nevoie de Scrum master pentru a organiza echipa astfel 

încât să se adapteze noilor modificări. El nu are autoritate asupra echipei, mai degrabă o 

protejează de impedimentele externe, care poate să ii afecteze eficiența. 

Echipa de dezvoltare este formată dintr-un număr restrâns de persoane, 

dimensiunea recomandată fiind între 5 și 7 persoane, având diverse responsabilități și 

abilitați: testeri, designeri, administrator de rețea, analiști, programatori, arhitecți de 

proiect și multe altele. Aceștia se organizează într-o manieră prin care să facă posibila 

îndeplinirea scopului setat de Product Owner. Ei stabilesc cum sa rezolve taskurile din 

Backlog, cum să implementeze produsul cerut într-o manieră cat mai adecvata, fac 

estimări ale taskurilor, își distribuie între ei responsabilitățile și au discuții zilnice pentru 

a monitoriza  evoluția sarcinilor pe care le au. 

 

3.2.3. Terminologia Scrum  

Precum se poate observa în Figura 2.1, în cadrul abordării Scrum există anumiți  

pași și termeni specifici, a căror semnificație trebuie bine înțeleasă și cunoscută de toți 

participanții. 

Scrum este un principiu utilizat pentru organizarea și împărțirea sarcinilor în sub-

taskuri cat mai mici, care pot fi realizate într-o perioadă de timp predefinită, numită 

Sprint. Pentru a avea o evoluție vizibila și cât mai bună, un Sprint ar trebui să dureze între 

1 și 4 săptămâni. Înainte de începerea unui Sprint are loc o ședință de planificare în care 

se stabilesc sarcinile care întră în Sprint Backlog și timpul alocat fiecăreia. 

La fiecare 24 de ore, are loc o ședință numită stand-up, în care fiecare membru al 

echipei discută despre sarcinile pe care le are și dacă există impedimente. 

Pentru vizualizarea progresului în Sprint, se va putea vizualiza un burndown 

chart, adică graficul sarcinilor finalizate în raport cu evoluția așteptată. 

La finalul oricărui Sprint, se va putea crea o pagina de review, în care toți 

participanții vor putea să își scrie părerile în secțiunile de : “What we should stop doing”, 

„What we should  have done better”, „What did we do well”, „What we should start 

doing” și „What we should keep doing”. 

De asemenea, există 3 roluri importante : Product Owner,  responsabil pentru 

planificare, prioritizare, comunicare cu clienții și cu angajații, Scrum master, responsabil 

pentru o bună înțelegere a ceea ce înseamnă Scrum și Echipa de dezvoltare, care se ocupă 

de sarcinile din Sprint.  
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În contextul proiectului, se vor folosi deseori acești termeni de specialitate, 

specifici pentru abordării Scrum. Pentru o înțelegere mult mai rapidă a conceptelor, 

termenii sunt prezentași sumar în tabelul 3.1. 

Tabel 3.1 Semificația termenilor din scrum [5] 

Termen Definitie 
Scrum Abordare Agile bazata pe iterații. 

Dashboard Pagina de pornire, în care sunt afișate ultimele actualizări, care vizează 

utilizatorul autetificat. 

Scrum board Un panou în care sunt afișate informații despre Sprint-ul curent sau 

despre Backlog. 

Sprint O iterație cu un anumit număr de sarcini, pentru o durata maximă de 4 

săptămâni. 

Backlog Lista de sarcini care urmează să fie implementate în următoarele iterații. 

Story Point Unitate de măsura a timpului alocat pentru o anumită sarcină utilizator 

Burndown chart Grafic evolutiv al sarcinilor. 

Product owner O persoană responsabilă cu planificarea, prioritizarea muncii, 

comunicarea cu clienții și cu angajații 

Scum Master O persoană care se asigură ca principiile Scrum sunt înțelese și puse în 

aplicare 

Stand-up Întâlnire zilnică în cadrul echipei, în care se discută despre ce a lucrat 

fiecare în ziua precedentă și cu ce se va ocupa în continuare  

Figura 3.1 Etapele din Scrum 1 
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3.2.3.1.  Backlog-ul 

Pe baza cerințelor primite de la clienți, de la manager, Product Owner-ul  trebuie 

să prioritizeze sarcinile, să le ordoneze în funcție de importanța și relevanța lor și sa le 

grupeze sub forma unei liste, intitulate Product Backlog. Astfel, sarcinile cele mai 

prioritare apar în partea de sus a listei, iar cele mai puțin prioritare, în partea de jos. În 

cazul proiectelor noi, sunt trecute în Backlog caracteristicile care întrunesc viziunea 

owner-ului asupra proiectului, iar în cazul proiectelor care se află în dezvoltare, sunt 

trecute trăsături noi care se doresc a fi implementate. Backlog-ul este o listă variabilă, 

întrucât se pot adăuga pe parcurs diverse artefacte, elementele pot fi șterse, adăugate, 

editate, prioritatea li se poate modifica. 

 

 
Figura 3.2 Reprezentarea Product Backlogului 1 

 

Înainte de a finaliza prioritizarea, ordonarea listei de Backlog , trebuie să 

cunoaștem dimensiunea fiecărui element. Aceasta este echivalentă cu costul, iar Product 

Owner-ul va determina prioritatea în funcție de cost. Dimensiunea este relativa, fiind 

exprimata prin „Story Points” sau „Ideal days”,. Fiecare echipă va putea să stabilească o 

corespondență între SP și numărul zilelor de lucru cu normă întreagă. De exemplu, 1SP 

                                                 
1 https://docplayer.info/70697485-Scrum-project-management.html  

https://docplayer.info/70697485-Scrum-project-management.html
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poate corespunde pentru 2 zile, 3 SP pentru 5 și așa mai departe. Corespondența este 

specifică pe echipă și se păstrează pe durata întregului proces de dezvoltare a proiectului. 

3.2.3.2. Sprint-ul și planificarea sa 

În [4] ni se descrie faptul că un Sprint este o perioada de timp prestabilită, în care 

echipa de dezvoltare realizează anumite sarcini, la final având loc o retrospectiva asupra 

muncii depuse și a rezultatelor obținute. Fiecare Sprint începe printr-o ședință de 

planificare. Pe parcursul acesteia, Product Owner-ul  și echipa de dezvoltare discută 

despre ce o să lucreze în continuare și stabilesc sarcinile care vor intra în Sprint. Echipa 

de dezvoltare stabilește care e capacitatea maximă a efortului pe care îl pot depune, astfel 

încât rezultatele sa fie favorabile, în timp ce Product Owner-ul  impune care sunt 

criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca totul sa fie aprobat. 

În timpul sprintului: 

• Nu se face nicio schimbare care să pună în pericol Obiectivul Sprintului  

• Obiectivele legate de calitate nu scad 

• Scopul Sprintului poate fi clarificat și renegociat între Product Owner și 

echipa de dezvoltare  

 

Durata unui Sprint este determinată de Scrum master, facilitatorul echipei. Odată 

ce echipa ajunge la un consens pentru câte zile ar trebui să dureze un Sprint, toate 

sprinturile viitoare ar trebui să fie de aproximativ aceeași durată. În mod obișnuit, un 

Sprint durează 30 de zile. Durata sa poate varia de la 1 pana la maxim 4 săptămâni, 

pentru o mai bună urmărire a rezultatelor obținute. 

După începerea unui Sprint, Product Owner-ul  trebuie să lase echipa să își 

îndeplinească sarcinile și nu mai are dreptul de a interveni.  

 

3.2.3.3. Întâlnirile zilnice 

În fiecare zi a sprintului, în mod ideal, membrii echipei de dezvoltare se întâlnesc 

la o ședință numita “ stand-up”, care ține 15 minute sau mai puțin. 

O abordare comună a realizării stand-up-ului este ca fiecare participant să 

răspundă  la următoarele 3 întrebări:  

 Ce am realizat de la ultimul stand-up? 

 La ce intenționez să lucrez pana la următorul stand-up? 

 Care sunt obstacolele sau impedimentele care îmi îngreunează progresul? 

Răspunzând la acesta, toată lumea are o imagine de ansamblu a ceea ce este ce se 

întâmplă, ce progres există în îndeplinirea scopul sprintului, modificările care pot apărea 

în orarul membrilor echipei, precum și probleme care intervin. Întâlnirea zilnică este 

esențială pentru a ajuta echipa de dezvoltare să gestioneze munca rapid și flexibil. 
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Scrum-ul zilnic nu este o activitate de rezolvare a problemelor. De obicei, 

echipele decid să vorbească despre probleme care apar după Scrum-ul zilnic. Acesta este 

util pentru a comunica statutul Sprintului curent. Product Owner-ul   poate participa la 

aceste întâlniri în calitate de observator, dar nu are voie să participe, decât dacă răspunde 

la întrebări. El nu poate solicita schimbări în timpul unui Sprint și numai Scrum master-ul 

are puterea de a întrerupe sau opri sprintul.  

Un Sprint poate fi anulat și în cazul în care ținta Sprintului devine perimată. Asta 

s-ar putea întâmpla dacă compania schimbă direcția sau dacă condițiile pieței sau cele 

tehnologice se schimbă. În general, un Sprint ar trebui să fie anulat dacă nu mai are sens 

în circumstanțele date. Dar, din cauza duratei scurte a Sprinturilor, anularea are rar sens. 

Când un Sprint este anulat, toate elementele „Finalizate” ale Product Backlog-ului sunt 

revizuite. Dacă o parte din lucrurile realizate sunt potențial livrabile, de obicei Product 

Owner-ul  le va accepta. Toate elementele incomplete ale Product Backlog-ului sunt 

reestimate și repuse în Product Backlog. Munca făcută pe aceste elemente se depreciază 

rapid și trebuie să le reestimăm în mod frecvent. Anularea Sprintului consumă resurse, 

deoarece toată lumea trebuie să se regrupeze într-o altă ședință de planificare a Sprintului 

pentru a începe un alt Sprint. Anulările Sprinturilor sunt adesea neplăcute pentru Echipa 

de Scrum și sunt foarte rar întâlnite. 

 

3.2.3.4. Finalizarea unui Sprint 

Rezultatele obținute la finalizarea unui Sprint sunt văzute ca o porțiune a 

produsului care e aproape gata să fie livrată. Fiecare echipă își stabilește propria 

interpretare a ceea ce înseamnă finalizarea sarcinilor, a părților obținute în urma 

                                                 
2 https://www.quickscrum.com/ScrumGuide/177/sg-Daily-Stand-Up  

Figura 3.3 Reprezentarea stand-up-ului 2 

https://www.quickscrum.com/ScrumGuide/177/sg-Daily-Stand-Up
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iterațiilor, a produsului final. Această interpretare ia în considerare calitatea obținută dar 

și măsura în care produsul poate fi livrat după Sprint.   

Ca o chestiune practică, de-a lungul timpului, unele echipe pot varia ce înseamnă 

pentru ele ca un produs sa fie finalizat. De exemplu, în stadiile incipiente de dezvoltare a 

unui produs, o definiție minimală a finalizării acestuia în cadrul unui Sprint, constă în 

realizarea unei porțiuni a funcționalității sale, care este proiectată, construită, integrată, 

testate și documentată. Acest lucru ajută la generarea feedback-ului, astfel încât echipa să 

știe cum să se procedeze la următoarea iterație, ce sarcini să facă în continuare și cum să 

le abordeze. 

 

3.2.3.5. Revizuirea Sprintului  

Ședința de revizuirea a Sprintului este ținută la finalul Sprintului pentru a inspecta 

și a adapta product Backlog-ul dacă este necesar. Este foarte importantă conversația care 

are loc între participanții săi, care includ echipa Scrum, părțile interesate, sponsorii, 

clienții și cei interesați membrii altor echipe. Conversația se concentrează pe revizuirea 

caracteristicilor finalizate ținându-se cont de efortul depus. Toți cei prezenți au o 

înțelegere clară în ceea ce se întâmplă și au ocazia de a ghida dezvoltarea viitoare pentru 

a se asigura că soluția cea mai potrivită este adaptată.  

Revizuirea Sprintului include următoarele elemente: 

• În lista participanților este inclusă echipa de dezvoltare precum și alte 

persoanele implicate aduse de către de Product Owner 

•  Product Owner-ul  explică care elemente din Backlog au fost finalizate și 

care nu 

• Echipa de dezvoltare discută ce a funcționat bine în timpul Sprintului, care 

au fost problemele de care s-au lovit și cum au fost rezolvate 

• Echipa de Dezvoltare fac un demo a ceea ce s-a finalizat și răspunde 

întrebărilor legate de sprint 

• Product Owner-ul  discută product Backlog-ul așa cum se prezintă în 

momentul respectiv. Acesta preconizează datele posibile de finalizare, 

bazate pe progresul înregistrat până în prezent  

• Întregul grup colaborează legat de ceea ce urmează să implementeze 

ulterior, astfel încât revizuirea Sprintului să furnizeze date de intrare 

valoroase pentru  următoarea sesiune de planificare a Sprintului 

• Revizuirea cronologiei proiectului, bugetului, capabilităților potențiale și a 

pieței de desfacere pentru următoarea livrare anticipată. 

 

3.2.3.6.  Retrospectiva Sprint-ului  

Retrospectiva Sprintului reprezintă o oportunitate pentru echipă să se inspecteze 

pe ea însăși și să creeze un plan cu ameliorări pe care să le adopte în sprint-ul următor. 

Retrospectiva Sprintului are loc după revizuirea sa și înaintea următoarei sesiuni de 

planificare a Sprintului.  Această ședință are durata constrânsă la 3 ore pentru  un sprint 

de o lună. Pentru Sprinturile mai mici, acest eveniment durează de obicei mai puțin.  
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Scrum master-ul se asigură că evenimentul are loc și că participanții îi înțeleg 

scopul. El își învață echipa să nu depășească limita de timp definită și participă la ședință 

ca un membru egal al echipei datorită responsabilității sale asupra procesului Scrum.  

Scopul Retrospectivei Sprintului este 

• De a inspecta modul în care ultimul sprint a funcționat cu privire la 

oameni, relații, proces, și instrumente 

• De a identifica și ordona elementele majore care au mers bine și 

îmbunătățirile potențiale 

• De a crea un plan pentru punerea în aplicare a îmbunătățirilor în modul în 

care Echipa Scrum își desfășoară activitatea. 

Scrum master-ul își încurajează Echipa de Scrum să îmbunătățească procesul de 

dezvoltare și practicile pentru ca dezvoltarea să devină mai eficace și plăcută pentru 

sprint-ul următor. Pe parcursul retrospectivei, echipa planifică diverse moduri de creștere 

a calității prin adaptarea definiției „Finalizat” atunci când este nevoie. La finalul acestei 

întâlniri, echipa ar trebui să fi identificat ameliorări pe care să le implementeze în  

sprint-ul următor.  

 

3.3. Scrum vs Kanban 

3.3.1. Kanban 

Kanban, ca și Scrum, este utilizat pentru optimizarea timpului de lucru. Fiecare 

proiect este împărțit în sub-taskuri mai mici care vor fi puse în evidență pe un board de 

Kanban, pentru a vizualiza progresul. Particularitatea acestei abordări este faptul ca 

limitează numărul sarcinilor care pot fi realizare în anumite condiții. În funcție de 

numărul persoanelor care lucrează pe proiectul respectiv și de disponibilitatea lor, un 

anumit număr de sarcini pot fi trecute în partea de „to-do” sau „progress”.   

Scopul principal în  reprezentarea muncii ca o carte pe tabla Kanban este de a 

permite membrilor echipei să urmărească progresul muncii într-o manieră extrem de 

vizibilă. Cardurile Kanban conțin informații despre task, oferind întregii echipe o 

vizibilitate completă în ceea ce privește responsabilul pentru sarcina respectiva, o scurtă 

descriere a sarcinii,  cât timp este estimat în realizarea ei. De asemenea, cardurile Kanban 

au diferite culori, pentru a simboliza cărui tip de utilizator ii este asignat cum ar fii tester, 

dezvoltator. Aceste carduri vor putea fi create de către project manager, întrucât el este 

cel care știe mai bine situația proiectului, prioritățile acestuia și intra în contact cu clienții. 

În cazul Kanban, utilizatorii vor putea vizualiza doua tipuri de grafice : de control 

și cumulativ. Un grafic de control arată durata ciclului pentru fiecare problemă și media 

continuă pentru echipă. Scopul echipei este să reducă durata necesară pentru ca o 

problemă să treacă prin întregul proces. Scăderea duratei medii a ciclului în graficul de 

control este un indicator al succesului.  Diagrama fluxului cumulativ indică numărul de 

probleme din fiecare stare. Echipa poate observa cu ușurință blocajele prin vizualizarea 

numărului de probleme care cresc în orice stare specificată. Problemele aflate într-o stare 

intermediară cum ar fi “In Progress” sau „In review” nu sunt încă expediate clienților, un 
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blocaj în aceste stări putând crește probabilitatea producerii unor conflicte masive de 

integrare, atunci când lucrările se îmbină în amonte. 3 

 

3.3.2. Scrum comparativ cu Kanban 4 

 

Tabel 3.2 Comparație între Scrum și Kanban 

 

Scrum 

 

Kanban 

Folosește o perioada prestabilită de timp 

pentru fiecare activitate 

Divizarea activităților în timp e opțională 

Se folosește capacitatea de muncă pentru 

planificările viitoare  

Estimările se fac în funcție de punctul de 

pornire și data de finalizare dorită  

Sarcinile trebuie împărțite în sarcini mai 

mici, astfel încât să se poată finaliza într-

un sprint 

Sarcinile nu au o dimensiune prestabilită 

Se folosește burndown chart pentru a 

vizualiza evoluția Sprintului 

Nu se folosește un anumit tip de grafic 

implicit 

Sunt necesare estimări Estimările sunt opționale 

Backlogul unui sprint corespunde unei 

anumite echipe 

Un board de kanban poate fii distribuit 

între echipe 

Exista trei roluri: PM, SM, Echipa Nu exista roluri prestabilite 

Fiecare sprint are o listă proprie de taskuri Boardul de Kanban  e persistent 

Sarcinile sunt prioritizate Prioritizarea e opțională 

                                                 
3 https://www.digite.com/kanban/what-is-kanban/ 
4 https://www.softwaretestinghelp.com/kanban-vs-scrum-vs-agile/ 

https://www.digite.com/kanban/what-is-kanban/
https://www.softwaretestinghelp.com/kanban-vs-scrum-vs-agile/
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3.4. Sisteme existente de management al proiectelor  

3.4.1. Jira 

Jira este una dintre cele mai populare platforme pentru managementul proiectelor, 

folosită în cadrul multor companii, pentru a asigura că toate cerințele sunt îndeplinite, 

pornind de la concept pană la lansarea în producție. Aceasta platformă este des utilizată 

de către echipele care lucrează în stilul Agile, întrucât permite utilizatorilor să planifice, 

să urmărească și să lanseze o aplicație cu mai multă ușurință. Se pot crea Sprinturi, story-

uri, se pot asigna taskuri și seta anumite priorități. De asemenea, Jira oferă un set de 

grafice, care prezintă starea curentă a Sprintului, a evoluției proiectului.  

Jira este un sistem care se bazează pe principiile agile și utilizează o abordare 

Scrumban hibridă. Aceasta combină Scrum-ul cu Kanban -ul, pentru a se putea adapta la 

orice scenariu posibil, fiind astfel un sistem flexibil de gestiune a proiectelor. Acest 

sistem colecționează toate datele existente și permite utilizatorilor să realizeze diferite 

analize, statistici, să creeze rapoarte pe baza progresului avut. Totodată, se pot integra 

pluginuri pentru BitBucket, Git care permit crearea de comituri pe baza ticket-ului curent 

de lucru. 

În cadrul Sprinturilor, se pot adăuga diverse permisiuni utilizatorilor precum 

liderii de echipa, Scrum master-ilor, utilizatorilor, pentru un control mai bun și o 

organizare optimă, care să se plieze pe necesitățile proiectului. Deoarece în cazul 

organizării de tip Kanban , accentul se pune pe realizarea task-urilor prioritare, Jira sare 

în ajutor și le ordonează după acest indice. Importanța anumitor task-uri se poate seta prin 

utilizarea unor flaguri de diferite culori. În momentul în care se schimba prioritatea unui 

task, automat Jira te anunță că trebuie adăugat  un comentariu care să motiveze acțiunea 

realizată. 

Costurile pentru aceasta platforma depind de numărul persoanelor implicate. 

Exista un pachet pentru echipe mici, de aproximativ 10 persoane, sau alte opțiuni pentru 

echipele a căror personal e variabil.5  

 

3.4.2. Version one 

VersionOne este o platforma utilizată pentru dezvoltarea aplicațiilor care urmează 

principiile Agile. Este potrivită pentru echipe de orice dimensiune și proiecte diverse, 

având în vedere scopul și dimensiunea. Datorită interfeței user-friendly,  VersionOne se 

bucură de un mare succes, fiind o aplicație scalabilă și care poate gestiona o multitudine 

de abordări. Platforma suportă metodologii precum Scaled Agile Framework, Enterprise 

Scrum, Kanban , DAD, LeSS sau diferite abordări hibride. De asemenea, are versiuni 

specifice: VersionOne Lifecycle pentru Agile ALM, VersionOne Continuum pentru 

DevOps, VersionOne Connect și SAFe.  

VersionOne are un mediu intern de comunicare numit ”Conversations”, prin 

intermediul căruia persoanele implicate, inclusiv investitorii, dacă e cazul, pot să discute 

problemele, ideile care apar. Conversațiile pot fi distribuite, se pot crea grupuri pentru 

fiecare proiect, pentru a fii mai ușoară comunicarea și distribuirea informațiilor. 

                                                 
5 https://reviews.financesonline.com/p/jira/ 

https://reviews.financesonline.com/p/jira/
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Un alt beneficiu oferit este capacitatea de a identifica riscurile care pot apărea, de 

a vizualiza și interpreta planurile strategice aplicate, de a trimite datele necesare 

investitorilor pentru a se putea implica și ei activ. De asemenea, task-urile pot fi 

prioritizate în funcție de necesitățile existente. 

VersionOne are peste 50 de metrici și rapoarte care evidențiază cât are fiecare 

utilizatorul de lucru, taskurile care îi sunt asignate, cât de precise sunt estimările, 

burndown chart-ul și multe altele. Aceste grafice pot fii vizualizate de către cei implicați, 

atât investitori cât și dezvoltatori, echipa de testate, manageri. 

În funcție de necesități, există mai multe oferte disponibile, a căror preț variază 

după pachetul ales. Spre deosebire de alte platforme similare, VersionOne pune la 

dispoziție un pachet gratuit, care deși este mai limitat, este potrivit pentru un proiect mic, 

care nu are nevoie de așa multe facilități.6 

 

3.4.3. Producteev 

Producteev este una dintre cele mai folosite platforme de gestiune a proiectelor, 

fiind folosită la scara largă. Acest soft oferă o interfață ușor de utilizat, prin care 

utilizatorul are acces la proiectele, task-urile sale, precum și la membrii echipei din care 

face parte. Ei pot să creeze cu multă ușurință proiecte, să introducă detalii, să distribuie 

informații, să personalizeze proiectele. 

Fiecare task este organizat într-o listă de TO-DO și i se pot asigna label-uri, 

priorități. Este ușor pentru utilizator sa vizualizeze progresul lor și să adauge comentarii 

la sarcinile altor persoane. Platforma vine cu posibilitate de utilizare a caracterului @ , 

având scop menționarea altor utilizatori în diverse circumstanțe, simbolizând ca anumite 

subiecte au nevoie de atenția lor. 

În cadrul fiecărui task, utilizatorul poate defini un număr nelimitat de sub-sarcini 

care să îl ajute în gestionarea mai bună a sarcinii pe care o are. De asemenea, poate stabili 

termene limită atât pentru task-uri cât și pentru sub-sarcini, fie prin utilizarea semnului de 

exclamare ”!” fie printr-un câmp specific. Totodată, există mai multe prescurtări care pot 

fi folosite, precum ”+” pentru asignarea unor utilizatori la o sarcină sau ”*”  pentru 

setarea priorității. 

Pe partea de securitate, Producteev oferă posibilitatea utilizatorului de a-și bloca 

sau nu workspace-ul. În cazul unui workspace deschis, orice utilizator  din cadrul 

companiei poate avea acces la informațiile altor utilizatori, pot să le modifice anumite 

date, să creeze taskuri. Totuși, în cadrul echipelor mici, acest lucru nu reprezintă o 

problemă, însă dacă sunt mai multe proiecte și un număr ridicat de angajați, lucrurile pot 

deveni complicate și riscante. 

Ce este interesant la Producteev este faptul că oferă marea majoritate a serviciilor 

gratuit : număr nelimitat de utilizatori, proiecte, taskuri, compatibilitate pentru telefoane, 

actualizări în timp real, diferiți algoritmi de urmărire a evoluției și multe alte beneficii, 

care în alte platforme sunt plătite. Singurele servicii care necesită taxă sunt: suport 

personalizat, răspuns la probleme în 24 de ore și customizarea rețelei, a culorilor, a 

logoului.7 

                                                 
6  https://reviews.financesonline.com/p/versionone/ 
7  https://project-management.com/producteev-software-review/ 

https://reviews.financesonline.com/p/versionone/
https://project-management.com/producteev-software-review/
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Tabel 3.3 Comparație între sistemele existente și platforma propusă8 

Caracteristici VersionOne Producteev Jira Platforma 

propusa 

Web based ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mid-size 

bussiness 
✓ ✓ X ✓ 

Agile 

development 
✓ X ✓ ✓ 

Planning 

tools 

X X ✓ X 

Mail 

integration 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Monitoring X X ✓ X 

Prioritizing ✓ ✓ ✓ ✓ 

Charting ✓ X ✓ ✓ 

Commenting X ✓ ✓ ✓ 

Use @ to 

mention users 

X ✓ X X 

Free X ✓ X ✓ 

                                                 
8 https://www.getapp.com/project-management-planning-software/a/versionone/compare/jira-vs-

producteev-cross-platform-task-management-for-teams/ 

https://www.getapp.com/project-management-planning-software/a/versionone/compare/jira-vs-producteev-cross-platform-task-management-for-teams/
https://www.getapp.com/project-management-planning-software/a/versionone/compare/jira-vs-producteev-cross-platform-task-management-for-teams/
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Capitolul 4. Analiză și Fundamentare Teoretică 

4.1. Arhitectura client-server 

Întrucât aplicația propusă poate fi folosită de mai mulți utilizatori din cadrul unei 

anumite companii, cea mai potrivita arhitectură este cea de client-server.  

O arhitectură client-server reprezintă un model de descompunere a unei aplicații în 

două componente distincte: o componentă client și o componentă server. Componenta 

client se execută pe o stație de lucru de la care preia date de la un utilizator, le structurează 

și transmite cereri de realizare a unor servicii de către componenta server pe baza lor. De 

cealaltă parte, server-ul așteaptă cereri de la clienți. Atunci când acesta recepționează o 

cerere o procesează și returnează rezultatul clientului, iar clientul va comunica aceste 

rezultate utilizatorului prin intermediul interfeței sale. 

Elemente caracteristice ale arhitecturilor client/server: 

• serviciu : client/server reprezintă în primul rând o relație între procese care se 

execută pe calculatoare separate. Server-ul furnizează anumite servicii, în timp de 

clientul este un „consumator” de servicii. În esență tehnologia client/server 

furnizează o separare clară a funcționalităților pe baza ideii de serviciu. 

• resurse partajate: un server poate servi mai mulți clienți în același timp și 

controlează accesul acestora la resursele partajate. 

• protocoale asimetrice: între server și clienți exista o relații 1-n. Clienții sunt cei 

care inițiază comunicarea cu un server prin cererea unui anumit serviciu. Serverele 

sunt entități pasive care așteaptă cererile clienților și transmit acestora doar replici 

la cererile recepționate. 

• transparența locației: serverul este un proces care poate fi localizat pe același 

calculator ca și clientul sau pe unul remote, aflat în rețea. În general aplicațiile 

client/server ascund clienților informațiile referitoare la poziția serverului în cadrul 

unei rețele, redirectând cererile de servicii atunci când este necesar. Un program 

poate fi client, server sau ambele. 

• comunicație bazata pe mesaje: clienții și serverele interacționează între ele prin 

intermediul mesajelor. Mesajul reprezintă mecanismul de cerere și replicare a unui 

serviciu. 

• încapsularea serviciilor: un mesaj specifică server-ului serviciul cerut. 

Determinarea modului în care este satisfăcută cererea cade în responsabilitatea 

server-ului. Server-ele pot fi modificate, actualizate și/sau optimizate fără afectarea 

clienților acestora, atâta timp cât interfața de transmitere a mesajelor rămâne aceeași 

• scalabilitate: sistemele client/server pot fi scalate pe orizontală sau verticală. 

Scalarea orizontală reprezintă influențarea strictă a performantei la creșterea sau 

scăderea numărului de clienți.  

• integritate: datele și codul server-ului sunt reținute centralizat, ceea ce implică o 

actualizare și securizare eficiente a datelor partajate. În același timp, clienții rămân 

independenți de server. 

În cazul aplicațiilor web, comunicarea se bazează pe request-urile HTTP(Hyper 

Text Transfer Protocol), precum se poate observa în Figura 4.1. 

Procesul de comunicare prin HTTP este în felul următor: utilizatorul introduce un 

anumit URL în browser-ul pe care îl folosește. Acesta trimite o cerere către serverul care 
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hostează site-ul și așteaptă un răspuns. Serverul analizează cererea, o interpretează și 

trimite un răspuns corespunzător. Acesta este preluat de către aplicația client și prezentat 

într-un mod plăcut utilizatorului. 

 Un request HTTP returnează alături de informații și un cod de status. Există 5 astfel 

de categorii de statusuri: 

• 1XX – Mesaj informațional 

• 2XX – Mesaj de succes 

• 3XX – Mesaj de redirecționare 

• 4XX – Mesaj de eroare legat de partea de client 

• 5XX – Mesaj de eroare care ține de server9 

De asemenea, există și mai multe tipuri de request-uri, care pot fi observate în 

Tabelul 4.1 

 

Tabel 4.1 Metodele de tip HTTP 

Metodă Scop 

POST Se folosește când se face o cerere de creare 

a unei înregistrări noi în baza de date. 

GET Utilizată pentru citirea datelor din baza de 

date. 

PUT Actualizează datele sau le înlocuiește cu 

altele noi. 

OPTIONS Reprezintă opțiunile de comunicare dintre 

resurse 

DELETE Șterge informații din baza de date. 
10 

 

                                                 
9 https://www.webnots.com/what-is-http/ 
10 https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/HTTP_Basics.html 

 

Figura 4.1 Aplicatie client server care comunica prin HTTP 10 

https://www.webnots.com/what-is-http/
https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/HTTP_Basics.html
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4.2. Cerințele sistemului 

4.2.1. Cerințe funcționale 

Pentru o stabilire cat mai precisă a cerințelor de bază, în cadrul metodologiei Scrum 

este necesară o analiză cât mai amănunțită atât în ceea ce privește conceptele de bază și 

terminologia Scrum, cât și a sistemelor similare existente deja, precum este cel descris în 

[1]. Aici sunt prezentate pe scurt toate cerințele funcționale necesare scopului Scrum. 

În tabelul 4.2 sunt specificate toate cerințele funcționale ale aplicației, împreună cu 

utilizatorii care au dreptul să realizeze operațiile precizate, iar în tabelul 4.3 sunt trecute 

abrevierile utilizatorilor care pot folosi aplicația, precum și semnificația lor. Acesta, vine în 

ajutorul tabelului de mai jos, pentru precizarea rolului îndeplinit de utilizator pentru a face 

o anumită acțiune în cadrul platformei. 

Tabel 4.2 Cerințele funcționale ale sistemului 

 Cerință Rol 

C.F 1 Autentificare A, PO, U 

C.F 2 Creare utilizatori A 

C.F 3 Modificare informații utilizator A 

C.F 4 Ștergere utilizator A 

C.F 5 Creare proiect A 

C.F 6 Ștergere proiect A 

C.F 7 Asignare PO pe proiect A 

C.F 8 Asignare dezvoltatori pe proiect A 

C.F 9 Căutare utilizator în listă A, PO 

C.F 10 Căutare proiect în listă A 

C.F 11 Vizualizare taskuri PO, U 

C.F 12 Creare board PO 

C.F 13 Ștergere board PO 

C.F 14 Asignare utilizatori pe un anumit board PO 

C.F 15 Creare Sprinturi în cadrul unui board PO 

C.F 16 Adăugare task în Backlog PO 

C.F 17 Ștergere task din Backlog PO 

C.F 18 Vizualizare Backlog PO, U 

C.F 19 Căutare după numele unui task PO, U 

C.F 20 Vizualizare taskuri din sprint PO, U 

C.F 21 Pornire sprint PO 

C.F 22 Finalizare sprint PO 

C.F 23 Ștergere sprint PO 

C.F 24 Adăugare taskuri în sprint PO,U 

C.F 25 Vizualizare taskuri sub formă de carduri PO,U 

C.F 26 Vizualizare burndown chart PO,U 

C.F 27 Ștergere task din sprint PO,U 

C.F 28 Editarea taskului PO,U 

C.F 29 Notificare prin mail când are loc o modificare în cadrul unui task PO,U 

C.F 30 Creare retrospectivă la final de sprint PO,U 

C.F 31 Adăugare comentarii la retrospectivă PO,U 
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Tabel 4.3 Legenda abrevierilor 

Abreviere Rol 

A Administrator 

PO Product Owner 

U Utilizator 

 

4.2.2. Cerințe non-funcționale 

 

Utilizabilitatea 

Utilizabilitatea reprezintă măsura ușurinței cu care un sistem poate fi învățat și 

utilizat, a siguranței pe care o inspiră, a eficienței și eficacității, a atitudinii utilizatorilor în 

raport cu acel sistem. 

Printre atributele utilizabilității se număra ușurința de învățare  a aplicației de către 

utilizatorii noi, rapiditatea cu care se familiarizează cu ea, eficiența cu care utilizatorii 

avansați se descurcă, predictibilitatea sistemului precum și multe altele. 

 Platforma propusă are o interfață simplistă, nu e încărcată, astfel încât utilizatorii să 

găsească cu ușurință informațiile de care au nevoie. Denumirile utilizate sunt cât mai ușor 

de recunoscut, conținând cuvinte cheie, cu care cei implicați în procesul Scrum sunt 

obișnuiți. Controalele sunt ușor de observat, cu imagini și descrieri cât mai sugestive, 

oferind productivitate sporită, odată ce utilizatorul e obișnuit cu platforma. 

Securitatea 

 Deoarece aplicația este dedicate utilizării interne, în cadrul unei organizații, datele 

angajaților, a proiectelor în care organizația e implicată trebuie protejate. Astfel, fiecare 

utilizator trebuie să fie autentificat pentru a putea folosi aplicația. Acest lucru se face pe 

baza unui token, unic pe sesiune pentru un utilizator, existând și o perioadă de expirare a 

acestuia, pentru a nu putea fi folosit de către cei din exterior. Fără acest token, request-urile 

către server nu vor putea fi realizate. De asemenea, pentru a restricționa accesul la linkurile 

interne, Spring vine cu componenta de Spring Security, care limitează accesul la resurse. 

Extensibilitatea 

Extensibilitatea a unui sistem este acea caracteristică prin care se care determină în 

ce masură poate fi extins sau reimplementat în diverse moduri. Întrucât aplicația a fost 

realizată pe layere, integrarea unor funcționalități noi nu impune o dificultate majoră, 

întrucât nu modifică comportamentul deja existent. 

Performanța 

          Performanța ca și indicator de calitate reprezintă o măsură care definește fie volumul 

de procesări pe care o aplicație trebuie să îl poată face pe unitatea de timp sau termenul 

care trebuie respectat pentru finalizarea corectă a unei aplicații. Timpul de răspuns la 

request-uri depinde de cantitatea de informații care este livrată și de complexitatea care se 

află în spatele prelucrării datelor, oscilând de la 5 milisecunde, în cazul operațiilor de 

creare până la 30 de milisecunde, în cazul asignării persoanelor pe proiect. 
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4.3. Cazuri de utilizare 

4.3.1. C.F.2 Crearea unui nou cont de utilizator 

 

 

Actor Principal: Administratorul aplicației 

Precondiții :  

• Persoana care folosește platforma trebuie sa fie autentificat și de asemenea să 

aibe autorizație de administrator 

• Administratorul trebuie să se găsească pe pagina “Users” 

 

Postcondiții 

• Utilizatorul este adăugat în baza de date și apare în lista din interfața. 

• Utilizatorul exista deja în baza de date și în interfața apare un mesaj de eroare 

 

Figura 4.2 Cazul de utilizare creare utilizator 
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Use case Start 

4.3.1.1. Sistemul verifică dacă utilizatorul există în baza de date, altfel se trece la pasul 

4.3.2.3.1 

4.3.1.2. Daca acesta exista  are rolul de administrator, este redirecționat la pagina de Users 

corespunzătoare, altfel se trece la pasul 4.3.2.4.1 

4.3.1.3. Sistemul pune la dispoziție lista utilizatorilor care folosesc platforma 

4.3.1.4. Administratorul apasă pe butonul de “Create user” 

4.3.1.5. Apare un form, cu câmpurile care trebuie completate 

4.3.1.6. Administratorul completează câmpurile. 

4.3.1.7. Sistemul verifica corectitudinea câmpurilor introduse. Daca datele sunt corecte se 

trece la pasul 4.3.2.1.8, altfel se trece la pasul 4.3.2.1.1 

4.3.1.8. Butonul de Save este enable și poate fi apăsat.  

4.3.1.9. Sistemul verifică daca utilizatorul există deja în baza de date. În caz afirmativ se 

trece la pasul 4.3.2.2.1, altfel se salvează datele 

 

Use-Case End : Noul utilizator este salvat în baza de date. 

 

4.3.2. Alternative Flows 

4.3.2.1. Câmpurile sunt introduse eronat 

Alternative Flow Starts 

4.3.2.1.1. Utilizatorul este notificat vizual, cu mesaje corespunzătoare în interfața vizuala 

4.3.2.1.2. Utilizatorul reintroduce datele 

4.3.2.1.3. Se revine la pasul 4.3.1.6 

 

4.3.2.2. Utilizatorul există deja în baza de date   

Alternative Flow Starts 

4.3.2.2.1. Sistemul transmite un mesaj de eroare spunând că utilizatorul există în baza de 

date 

4.3.2.2.2. Utilizatorul verifica datele introduse 

4.3.2.2.3. Se revine la pasul 4.3.1.6  

 

4.3.2.3. Utilizatorul care dorește să se autentifice nu există în baza de date 

Alternative Flow Starts 

4.3.2.3.1. Este afișat un mesaj de eroare 

4.3.2.3.2. Datele trebuie reintroduse 

Alternative Flow Ends : Utilizatorul se logheaza 

 

4.3.2.4. Utilizatorul nu are rol de administrator 

Alternative Flow Starts 

4.3.2.4.1. Utilizatorul este redirecționat la pagina corespunzătoare rolului sau. 

Alternative Flow Ends : Pentru a adaugă un utilizator trebuie să se autentifice cu rol 

corespunzător  
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4.3.3. C.F 7 Asignare PO pe un anumit proiect 

 

 

 

Actor Principal: Administratorul aplicației 

Precondiții :  

• Persoana care folosește platforma trebuie sa fie autentificat și de asemenea să 

aibe autorizație de administrator 

Figura 4.3 Adăugare PO 
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• Administratorul trebuie să se găsească pe pagina „Projects” 

 

Postcondiții 

• Un noi PO este adăugat pe proiect. 

 

Use case Start 

4.3.3.1. Sistemul verifică dacă utilizatorul există în baza de date, altfel se trece la pasul 

4.3.4.1.1 

4.3.3.2. Daca acesta exista  are rolul de administrator, este redirecționat la pagina de 

Users, altfel se trece la pasul 4.3.4.2.1 

4.3.3.3. Administratorul navighează pe pagina de Projects 

4.3.3.4. Sistemul pune la dispoziție lista proiectelor existente 

4.3.3.5. Administratorul selectează opțiunea de adăugare PO. 

4.3.3.6. Sistemul pune la dispoziție lista utilizatorilor din aplicație 

4.3.3.7. Dacă există deja o persoană cu un astfel de rol, se trece la pasul 4.3.4.3.1, altfel 

administratorul selectează utilizatorul pe care dorește să îl seteze ca și PO pe 

proiectul curent 

4.3.3.8. Dacă butonul de Update este apăsat se trece la finalul use casului, altfel la pasul 

4.3.4.4.1 

Use-Case End : Noul utilizator este salvat în baza de date. 
 

4.3.4. Alternative Flows 

4.3.4.1. Utilizatorul care dorește să se autentifice nu există în baza de date 

Alternative Flow Starts 

4.3.4.1.1. Este afișat un mesaj de eroare 

4.3.4.1.2. Datele trebuie reintroduse 

Alternative Flow Ends : Utilizatorul se logheaza 

 

4.3.4.2. Utilizatorul nu are rol de administrator 

Alternative Flow Starts 

4.3.4.2.1. Utilizatorul este redirecționat la pagina corespunzătoare rolului sau. 

Alternative Flow Ends : Pentru a adaugă un utilizator trebuie să se autentifice cu rol 

corespunzător  

4.3.4.3. Există PO pe proiect 

Alternative Flow Starts 

4.3.4.3.1. Administratorul deselectează PO-ul curent 

4.3.4.3.2. Se revine la pasul 4.3.3.7 

4.3.4.4. Se selectează anularea operațiunii 
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Alternative Flow Starts 

4.3.4.4.1. Administratorul selectează butonul de Cancel 
Alternative Flow Ends : Modificările sunt anulate. 

 

4.3.5. C.F 28 Editare task - Asignare SP pentru task 

 

 

Figura 4.4 Adăugare SP pentru un task existent 
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Precondiții 

• Persoana care folosește platforma trebuie sa fie autentificată și de asemenea să 

aibe rolul de Product Owner sau de User 

• Utilizatorul autentificat trebuie să se găsească în backlogul unde este taskul pe 

care dorește să îl editeze 

 

Postcondiții 

• Taskul e actualizat 

 

Use case Start 

4.3.5.1. Sistemul verifică dacă utilizatorul există în baza de date, altfel se trece la pasul 

4.3.2.3.1 

4.3.5.2. Sistemul verifică daca utilizatorul  are rolul de Product Owner sau User, este 

redirecționat la pagina de Dashboard corespunzătoare, altfel se trece la pasul 

4.3.2.4.1 

4.3.5.3. Utilizatorul navighează pe pagina de Proiecte 

4.3.5.4. Sistemul pune la dispoziție lista proiectelor asignate utilizatorului autentificat 

4.3.5.5. Utilizatorul selectează proiectul dorit 

4.3.5.6. Sistemul pune la dispoziție boardurile proiectului curent 

4.3.5.7. Utilizatorul selectează board-ul corespunzător 

4.3.5.8. Sistemul pune la dispoziție Backlog-ul și Sprinturile existente în board  

4.3.5.9. Selectează backlogul boardului curent 

4.3.5.10. Sistemul returnează taskurile din Backlog 

4.3.5.11. Utilizatorul caută taskul în listă și dacă îl găsește trece la pasul 4.3.3.12, altfel 

revine la 4.3.3.7 

4.3.5.12. Utilizatorul selectează din tabel butonul cu informații pentru taskul căutat 

4.3.5.13. Sistemul pune la dispoziție informațiile taskului 

4.3.5.14. Introduce în secțiunea de SP numărul dorit 

4.3.5.15. Apasă pe butonul de update și se face request către server 

 

Use case End: Sistemul actualizează informațiile despre task în baza de date 

 

4.3.6. Flow alternativ  

 

4.3.6.1. Utilizatorul care dorește să se autentifice nu există în baza de date 

Alternative Flow Starts 

4.3.6.1.1. Sistemul trimite un mesaj de eroare  

4.3.6.1.2. Utilizatorul trebuie sa reintroducă 

Alternative Flow Ends : Utilizatorul se autetifică din nou 
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4.3.6.2. Utilizatorul nu are rol de PO sau User 

Alternative Flow Starts 

4.3.6.2.1. Utilizatorul este redirecționat la pagina corespunzătoare rolului său. 

Alternative Flow Ends : Pentru a edita un task trebuie să se autentifice cu rol 

corespunzător  

4.3.6.3. Taskul nu se găsește în backlogul board-ului curent 

Alternative Flow Starts 

4.3.6.4. Utilizatorul revine la pasul 4.3.3.5 

Alternative Flow Ends: Utilizatorul selectează un nou board 

4.4. Perspectiva tehnologică 

4.4.1. Hibernare Framework 

După cum este descris în primul capitol din [1] , ORM este o mapare relațională a 

obiectelor din aplicațiile Java, în tabelele din baza de date utilizată. Maparea este 

bidirecțională, întrucât poate transforma oricând datele dintr-o reprezentare în alta, pe baza 

metadatelor. Hibernate este un framework ORM care suporta maparea obiectelor complexe 

care se bazează pe compoziție, moștenire, polimorfism, persistentă. Stratul de persistenta 

este transparent. Frameworkul se ocupă de abstractizarea informațiilor în baza de date, prin 

utilizarea unui “Hibernate core”, care se folosește în spate de interogări SQL.  

Am ales Hibernate, deoarece ajută la maparea claselor în tabele și pentru că este 

independent de baza de date utilizată, aceasta putând fi modificată în orice moment. 

 

4.4.2. CSS 

CSS sau mai bine zis, Cascading Style Sheets este un limbaj destinat stilizări, 

formatării diferitelor documente scrise în limbaje de markup precum HTML. Prin 

intermediul CSS-ului, se poate seta culoarea textului, stilul fontului, al tabelelor, 

paragrafele, se poate particulariza fundalul unei pagini web, a unui buton, precum și multe 

alte efecte vizuale. Un lucru foarte important pe care CSS îl aduce, este faptul ca același 

cod se poate refolosi pentru mai multe pagini. [6] 

Am ales CSS deoarece facilitează stilizarea paginilor web, care ar putea fi adaptate 

pentru mai multe dispozitive și rezoluții. 

 

4.4.3. Bootstrap 

Bootstrap este un framework care facilitează dezvoltarea atât a aplicațiilor  web, cât 

și a celor mobile. Este construit pe baza HTML, CSS și JavaScript reușind astfel să 

satisfacă mai ușor și mai rapid necesitățile utilizatorilor. Bootstrap este compatibil cu 

aproape toate browserele, precum Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox și 

Safari. Designul receptiv face posibilă ca o pagină web sau o aplicație să detecteze 



Capitolul 4 

29 

 

dimensiunea și orientarea ecranului vizitatorului și să adapteze automat afișajul după acest 

aspect.11 

Am ales să folosesc acest framework deoarece vine cu anumite componente 

predefinite, care ușurează munca și evită existența codului duplicat. 

4.4.4. TypeScrip 

TypeScript este un limbaj de programare open-source, construit pe baza JavaScript. 

Scopul este acela de a face posibil și ușor de utilizat bibliotecile existente în JS și de a 

adăuga noi funcționalități pe lângă cele existente. Poate fii folosit pentru a dezvolta atât 

partea de client cât și partea de server. Deși este o extensie din JS, TypeScript trebuie să fie 

compilat în JS înainte sa poată rula într-un mediu bazat pe JS. Din acest motiv, putem 

spune că orice fișier .js este un fișier .ts, întrucât dacă i se schimbă extensia poate fi 

compilat cu celelalte fișiere de tip .ts. 12 

TypeScript a fost utilizat în cadrul componentei client, pentru a dezvolta partea de 

logică necesară. 

4.4.5. Angular 5 

Angular este o platformă pentru crearea aplicațiilor web, bazată pe HTML și 

TypeScript. Fiind scrisă în TypeScript, implementează funcționalitatea sa de bază și o serie 

de biblioteci, care sunt importate în momentul creării proiectului. 

La baza unei aplicații realizată cu Angular se găsesc așa numitele NgModules, care 

oferă un context de compilare pentru componente sale. Întotdeauna există cel puțin un 

modul rădăcină, numit AppModul,folosit pentru pornirea aplicației. Un modul conține în, 

componentele, serviciile folosite, precum și diverse fișiere a căror scop este bine definit de 

către dezvoltator. Fiecare modul are asociată una sau mai multe componente, care sunt 

încărcate în momentul accesării paginii asociate. De asemenea, toate componentele care 

aparțin aceluiași modul beneficiază de același context, după cum se poate observa mai jos. 

13 

 

                                                 
11 https://whatis.techtarget.com/definition/bootstrap 
12  https://www.typescriptlang.org/docs/home.html 
13  https://dzone.com/articles/angular-5-release-whats-new 

Figura 4.5 Componentele și modulele lor 14 

https://whatis.techtarget.com/definition/bootstrap
https://www.typescriptlang.org/docs/home.html
https://dzone.com/articles/angular-5-release-whats-new
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Spre deosebire de alte platforme pentru crearea parții vizuale, angular e mult mai 

accesibil și mai simplu de abordat, fiind bine structurat și punând la dispoziție o 

multitudine de componente. Din această cauza, am decis să implementez componenta client 

folosind acest framework. 

4.4.6. Spring Boot 

Spring este un framework modular, care permite ca dezvoltatorul să folosească doar 

componentele care îi sunt necesare, fără a integra și celelalte componente din Spring. 

Componenta IoC(Inversion of Control) din Spring îmbină mai multe componente 

independente pentru a oferi utilizatorului o aplicație consistentă. Pentru a realiza acest 

lucru, implementează diverse design patternuri care pot fi integrate cu ușurință în orice 

aplicație. Această componentă este cunoscută mai degrabă ca și “dependency injection”. 

Este un proces prin care se definesc dependințe față de alte obiecte fie prin constructor fie 

prin instanțele obiectelor. Injectarea efectivă a obiectelor se face de către un container în 

momentul în care se creează componentele numite „beans”. Un bean este de fapt un obiect 

care e instanțiat, asamblat și gestionat de IoC. Beanurile și dependințele dintre ele se pot 

vedea în configurațiile de metadate, utilizate de container. 

Spring Boot este utilizat pentru a crea și a porni aplicații stand-alone, bazate pe 

Spring.  

Caracteristici principale: 

• Creează aplicații stand-alone 

• Pune la dispoziție un POM pentru simplificarea configurărilor de Maven 

• Are integrat Tomcat, Jetty 

• Configurează Spring automat 

• Nu sunt necesare configurări de XML14 

4.4.7. REST API 

REST, numit și REpresentational State Transfer, este un stil arhitectural utilizat 

pentru a ușura comunicarea între diferite platforme. E utilizat pentru separarea clientului 

față de server, adică se pot face modificări în cadrul aplicației client fără să influențeze 

modul în care operează serverul. Singurul lucru de care au nevoie ambele părți este 

formatul mesajelor care este folosit pentru comunicare. 

 Comunicarea între client și server se face prin intermediul request-urilor de tip 

HTTP. Un request conține acțiunea dorită: GET, POST, PUT, DELETE, un header prin 

intermediul căruia clientul transmite diverse informații adiționale către server, locația 

resursei și un body cu date. 

 Deoarece aplicația propusă este online, REST a fost cea mai bună alegere pentru 

comunicarea client-server. 

4.4.8. Swagger 

Swagger este un framework utilizat pentru descrierea API-ului realizat de 

dezvoltatori într-un mod cât mai natural, folosit în general pentru request-uri. El vine în 

                                                 
14  https://spring.io 

https://spring.io/
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ajutorul dezvoltatorilor, făcându-le munca mai ușoară, deoarece este rapid de folosit, fiind 

un fel de substituent pentru Postman.  

Am ales să utilizez Swagger deoarece pune la dispoziție o interfață ușor de utilizat 

și înteles, API-urile sunt ușor de vizualizat, iar requesturile sunt mai simple de făcut. 15 

4.4.9. PostgresSQL 

În cadrul platformelor SQL, PostgreSQL are reputația de a fi cea mai puternică și 

mai extensibilă. Este utilizat în cadrul sistemelor mari, în care viteaza de citire și de scriere 

este elementul cheie. Are o performanță foarte buna în cadrul sistemelor care necesita 

query-uri complexe. Din punctul de vedere al securității Are suport nativ de SSL în cazul 

conexiunilor, pentru a cripta comunicarea client/server.  

Am ales baza de date PostgreSQL este mult mai avantajosă decât celelate baze 

relaționale existente. În primul rând, suportă interogări complexe pe baza de date, care duce 

implicit la o performanță mai bună a sistemului. În al doilea rând securitatea se bazează pe 

SSL, ceea ce presupune criptarea comunicării. 16 

4.4.10.  Lombock 

Lombok este o librărie care poate fi folosita în Java, fiind utilă în special în cazul 

entităților. Ea se bazează pe adnotări pentru generarea metodelor precum gettere, settere, 

toString, hashCode, equals. Un avantaj al acestei librării este în momentul refactorizării 

claselor, căci dezvoltatorul nu mai trebuie să modifice altceva în afară de numele 

variabilelor. Lombok știe automat să le ia și să transforme metodele corespunzător. 17 

4.4.11. Maven 

Maven este un tool folosit pentru managementul proiectelor Java și pentru a realiza 

build-ul acestora. Pentru procesul de build se folosește un fișier XML, numit POM sau 

Project Object Model și are rolul de a conține și pune la dispoziție toate configurările unui 

proiect. În POM sunt trecute toate dependințele din surse externe, plugin-urile necesare 

proiectului, ordinea în care să se facă buildul. Cel mai mare avantaj al Maven este faptul că 

downloadează în mod dinamic librăriile și plugin-urile necesare proiectului, din diferite 

repository-uri online, alocându-le ulterior într-un spațiu de memorie local.18 

 Am ales Maven deoarece este ușor de utilizat și configurat, actualizarea la o 

versiune mai nouă a oricărui plugin fiind foarte ușor de realizat 

 

4.4.12. JWT 

JSON Web Tokens, cunoscute ca JWT-uri, sunt token-uri care sunt folosite pentru 

autentificarea utilizatorilor în aplicații. conectează cu succes, un token în format JSON este 

returnat și trebuie salvat local. Ori de câte ori utilizatorul dorește să acceseze un URL sau o 

                                                 
15  https://blog.readme.io/what-is-swagger-and-why-it-matters/ 
16  https://www.2ndquadrant.com/en/postgresql/postgresql-vs-mysql/ 
17 http://www.baeldung.com/intro-to-project-lombok 
18 https://maven.apache.org/what-is-maven.html 

https://blog.readme.io/what-is-swagger-and-why-it-matters/
https://www.2ndquadrant.com/en/postgresql/postgresql-vs-mysql/
http://www.baeldung.com/intro-to-project-lombok
https://maven.apache.org/what-is-maven.html
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resursă protejată, clientul trebuie să trimită pe lângă request-ul obișnuit,  un JWT,  în 

header-ul de Authorization, utilizând folosind Bearer. 

Atunci când un server primește o cerere cu un JWT, primul lucru de făcut este să 

valideze tokenul. Aceasta constă dintr-o serie de pași, iar dacă oricare dintre acestea nu 

reușește, cererea trebuie respinsă19: 

• Verifica dacă JWT este bine format 

• Verifica semnătura 

• Valideaza revendicările standard 

• Verifica permisiunile clientului  

                                                 
19 https://auth0.com/blog/implementing-jwt-authentication-on-spring-boot/ 

https://auth0.com/blog/implementing-jwt-authentication-on-spring-boot/
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu și Implementare 

5.1. Arhitectura sistemului 

Cel mai des utilizat pattern arhitectural și de asemenea, cel ales în realizarea acestei 

aplicații este cel structurat pe layere, adică  pe mai multe nivele. Componentele acestei 

arhitecturi sunt organizate în layere orizontale, fiecare având un anumit rol bine definit. 

Ca și majoritatea aplicațiilor care folosesc această abordare, și aceasta are cele 4 layere de 

bază: presentation, business, persistence și database, dar pe lângă acestea conține un API 

între client și business logic, care se găsește în layerul de REST Controller, precum poate 

fi observat în figura 5.1. 

Clientul, care conține modulele de angular 5, comunica cu serverul prin intermediul 

protocolului HTTP, întrucât, deși organizată pe layere, aplicația are la baza principiile 

client-server. Serverul interceptează cererile în nivelul de Rest Controller, le procesează 

la nivel de business logic, și operează cu baza de date prin intermediul layerului de JPA, 

adică cel de persistență. Comunicarea este bidirecțională, iar după terminarea acestor 

operații, clientul primește un răspuns fie cu mesaje de eroare, fie cu datele necesae. 

 Cea mai importantă caracteristică a acestei arhitecturi este separarea 

responsabilităților dintre componente, întrucât fiecare se ocupă de o anumită 

funcționalitate, care corespunde layerului din care face parte. Datorită acestei separări a 

comportamentului, este mult mai ușor de gestionat, de adăugat anumite funcționalități, 

fiind totodată mai ușor de dezvoltat, testat și menținut o astfel de aplicație bazată pe 

nivele. Fiecare nivel este independent față de celelalte, nefiind conștiente de 

funcționalitatea celorlalte, iar când o schimbare apare, aceasta afectează de obicei, doar 

nivelul din care face parte. 
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Figura 5.1 Arhitectura generală a aplicației 
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5.2. Componenta server 

5.2.1. Layerele și componentele lor  

Pentru o mai bună delimitare a funcționalităților pe partea de server, am ales să 

structurez aplicația pe 4 nivele, precum se poate observa în figura 5.2:  

 

 

 

 

5.2.1.1. Nivelul transferului de date  

Nivelul de transfer de date se ocupă cu manipularea informațiilor primite prin in-

termediul request-urilor HTTP: le preia, le transmite mai departe la componentele de 

business logic, de unde primește un anumit răspuns. Acesta e interpretat și mapat pentru a 

putea fi trimis mai departe într-un format corespunzător, prin HTTP, către client. 

Figura 5.2 Nivelele componentei server 
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Pachetele din java, care corespund acestui nivel sunt cele de „rest.api” și de 

„rest.imp”. După cum sugerează și numele, în cadrul primului pachet, sunt definite 

interfețele, adică Endpoint-urile, cu care request-urile interacționează. Fiecare interfață 

definește o serie de capabilități specifice, care urmează să fie realizate de către clasele 

care le implementează, Controller-ele, și care sunt situate în cel de-al doilea pachet, cum 

se poate vedea și în figura 5.3.  

 

Metodele din interfețe folosesc adnotări specifice, prin intermediul cărora se 

stabilește ce tip de request este, dar și URL-ul corespunzător. De exemplu, pentru crearea 

unui Proiect am folosit adnotarea @PostMapping, prin intermediul căreia transmiteam 

metodei createProject, că urmează să aibe loc o modificare în baza de date, care 

presupune inserarea unei noi întregistrări, precum putem observa în figura de mai jos. 

 

 
Figura 5.4 Exemplu de mapare 

 

În pachetul „rest.impl”, vor fi preluate datele trimise prin URL și drin corpul 

requestului, dacă e cazul și vor fi convertite la un format înțeles de către limbajul Java. 

Intervine acum un nivel de indirectare, cel de business. După ce datele sunt preluate, sunt 

trimise mai departe prin intermediul acestui nivel spre procesare. În urma operațiilor care 

sunt aplicate, controllerele primesc un răspuns, care este asamblat într-o maniera 

înțeleasă de protocolul HTTP și de către aplicația client. 

5.2.1.2. Nivelul de business 

Aici sunt realizate toate procesările, validările necesare, pentru a asigura 

corectitudinea datelor. Acest nivel este necesar, deoarece partea care se ocupă de 

interceptarea mesajelor nu trebuie să fie legată în mod direct de nivelul de persistență, 

pentru a menține modularitatea și scalabilitatea aplicației, aplicând astfel Design 

Patternul Indirection. Și în acest caz m-am folosit de interfețe, deoarece implementarea 

trebuie să fie ascunsă de interacțiunile externe. Astfel, în cazul modularizării proiectului, 

acestea ar fii vizibile doar la runtime, iar utilizatorul s-ar putea folosi doar de interfețe. 

Pentru a evidenția legăturile dintre clasele și interfețele Java, am ales o parte din 

întreaga reprezentare, ilustrată în figura 5.5. Putem observa cum doar controller-ele 

interacționează cu interfețele service-urilor, încapsulând astfel  funcționalitatea. 

Figura 5.3 Porțiune din structura REST 
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 Există mai multe pachete care intră în componența acestui nivel: 

 

• Model  

 

Acest pachet conține entități, care sunt de fapt  clase care mapează tabelele din 

baza de date la o reprezentare orientată pe obiect. Pentru a realiza acest lucru, se folosește 

adnotarea @Entity, care marchează o clasă ca fiind o reprezentare a unui tabel din DB. 

De asemenea, pentru a indica relațiile dintre tabele, se pot folosi adnotările: 

@OneToMany, @OneToOne, @ManyToMany, care sunt puse deasupra obiectelor de 

instanță. Totodată, se pot pune și anumite restricții, modalotăți de generare pe câmpurile 

din clase, precum se pot observa în exemplul din figura 5.6. Câmpul key are 2 restricții: el 

nu poate fi null, acest lucru fiind marcat prin adnotarea @NotNull și de asemenea, trebuie 

să fie unic, restricție marcată prin  @Column(unique = true). 

 

Pentru a evita codul duplicat în fiecare entitate, am creat o clasă abstractă numită 

BaseEntity, care e moștenită de toate celelalte clase de model. Pentru a realiza acest 

lucru, am folosit adnotarea @MappedSuperclass. O astfel de clasă poate fi mapată ca 

orice entitate, dar nu va avea niciun tabel asociat în baza de date. Cu toate acestea, 

informațiile pe care le conține se vor propaga în cadrul tabelelor subclaselor. De 

exemplu, clasa BaseEntity conține câmpul id, care, la runtime, va fi distribuit tuturor 

tabelelor, adică, fiecare îl va conține și va avea restricțiile asociate lui. Totodată, 

superclasa conține metodele de conversie la dto și din dto în entitate, care vor fi 

suprascrise de fiecare subclasă în parte. Aceste metode sunt foarte importante, deoarece 

ajută la codificarea, respectiv decodificarea conținutului primit din requesturi. 

 

• Dto 

 

Dto-urile, sau Data Transfer Object, sunt obiecte care ajută la comunicarea între 

client și server. Ele sunt obiecte care ajută la serializarea și deserializarea datelor în 

momentul comunicării, conținând doar informațiile de care clientul trebuie să știe. Ele 

Figura 5.5 Porțiune din structura de service 

Figura 5.6 Restricții pe câmpul key 
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„ascund” datele care nu trebuie să fie cunoscute de către client și fiind utilizate și pentru a 

reduce numărul de cereri pe care serverul le primește. De exemplu, dacă un client dorește 

să vizualizeze ultimele sale sarcini care au fost modificare recent, în loc să  realizeze câte 

un request pe proiect pentru a afla ultimele taskuri care au fost actualizare și mai apoi să 

filtreze rezultatele în codul de client, este suficient să realizeze un singur apel către 

server, care îi returnează un singur obiect cu toate informațiile necesare. 

 

• Service.api  

 

Pachetul de service.api am definit interfețele cu care nivelul de transfer de date 

interacționează. Este un alt nivel de indirectare, care ajută la abstractizarea funcționalității 

sistemului. 

 

• Service.impl 

 

Acest pachet conține toate clasele care se ocupă de business-ul logic al aplicației. 

Clasele de service comunică în mod direct cu interfețele de repository pentru a putea 

realiza prelua informațiile din baza de date și pentru a le edita. Ele sunt specializate 

pentru a realiza anumite operații pe o anumită entitate. 

 

• Exception 

 

Pachetul exception conține clasele de excepții care pot apărea în momentul în care 

un request nu se poate realiza cu succes. Aceste excepții sunt aruncate în clasele de 

service, în momentul în care se observă ceva în neregulă. Excepția va fi tratată ulterior, în 

clasa de controller, unde se va crea răspunsul final.  

 

• Config 

 

În pachetul config există 2 clase, care contribuie la realizarea autentificării în 

cadrul aplicației respectiv, la setarea serviciului de mailing. În clasa CustomSecurityRole 

am creat metode pentru a verifica rolul curent al utilizatorului autentificat. Aceste metode 

vor putea fi folosite în clasele de service, prin intermediul unei adotări, pentru a stabili 

dacă persoana logată are acces sau nu la anumite operații. În figura de mai jos, se poate 

observa că înainte de crearea unui Sprint se testează dacă persoana care e logată are sau 

nu rol de Product Owner în cadrul boardului în care vrea să creeze Sprintul. 

Clasa de TimeleafConfiguration ajută la configrarea mailurilor și indică unde să 

caute template-urile pentru mailurile care trebuie trimise. 

Figura 5.7 Testare rol 
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• Auth 

 

Pachetul auth conține toate clasele necesare autentificării unui utilizator în cadrul 

platformei, ajutând la validarea și verificarea corectitudinii tokenului. 

 

• Security 

 

Acest pachet vine să asigure securitatea aplicației, adică să garanteze faptul ca 

nici o persoană care nu e înregistrată în sistem nu are acces la informațiile acestuia. Sunt 

preluate din fișierul application.yaml datele necesare token-ului, precum timpul în care 

acesta va expira și câmpul secret. Pentru a asigura securitatea sistemului se codifică 

datele utilizatorului și de asemenea se pune restricții pe URL-urile din aplicație. În acest 

fel, doar persoanele care se autentifică pot avea acces la resursele pe care aplicația le 

pune la dispoziție.  

Când un utilizator încearcă să se autentifice, metoda loadUserByUsername din 

UserDetailsService primește numele de utilizator, caută baza de date o înregistrare care o 

conține acest utilizator și, dacă este găsită, returnează o instanță a utilizatorului. 

Username-ul și parola sunt apoi verificate în funcție de credențialele trimise de utilizator 

în cererea de autentificare. Acest ultim proces este executat în afara acestei clase, de către 

Spring Sercurity. 

 

• Boot 

 

Pachetul boot conține clasa care dă startul întregii aplicații, cu ajutorul Sprig 

Boot. Aici sunt scanate toate componentele sistemului, se creează  beanurile necesare 

întregii aplicații.  

 

5.2.1.3. Nivelul de persistență 

Am introdus acest layer pentru a evita cuplarea strânsă dintre componente. Astfel, 

atât partea de business cât și baza de date sunt izolate, iar impactul care se propagă dato-

rită modificărilor este diminuat. Se poate observa în figura 5.9 cum acest nivel 

interacționează cu cele deja existente. 

Acest nivel conține interfețele de repository. Ele sunt macate cu acest rol, prin 

intermediu adnotării specifice de Spring, @Repositoy. Acesta e un mecanism utilizat 

pentru încapsularea, căutarea și primirea datelor din baza de date. Este o specializarea a 

adnotării @Component, ceea ce permite scanarea la runtime a claselor care 

implementează interfețele. Un avantaj major al acestei adnotări este faptul că pune la 

dispoziție implementarea metodelor definite. De asemenea, în momentul în care se 

creează interfața, aceasta trebuie să extindă CrudRepository sau subclasele sale, pentru a 

Figura 5.8 Configurarea template-urilor pentru mail 
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beneficia de crearea automată a interogărilor asupra bazei de date. Tot în acest moment, 

trebuie precizată și entitatea, adică tabelul, asupra cărora se vor face aceste interogări. 

Acestea din urmă se fac pe baza sintaxei metodelor. De exemplu, o metodă de findAll(), 

în ProjectRepository va fi echivalentă unui „SELECT * FROM project”. Un aspect 

esențial, este faptul că trebuie ținut cont de denumirile câmpurilor din entități. Am 

întâmpinat probleme chiar la începutul implementării, deoarece nu respectam această 

constrângere. Am definit o metodă de findAllByKey(), dar nu am luat în calcul faptul că 

în entitate eu definisem câmpul ”sprintKey”, acest lucru generând o excepție.  

Totodată, aceste interfețe permit și interogările imbricate, simplificând mult 

munca. Astfel, am putut face interogări mai complexe, cum ar fi găsirea primelor 10 

taskuri asignare unei persoane, indiferent de proiectul din care face parte, folosind 

sintaxa:  

findTop10ByAssigneeUserUserMailOrWatcherUserUserMailOrderByActualizationDate 

 

5.2.1.4. Nivelul bazei de date 

Acesta poate fi accesata doar de către nivelul de persistență din aplicație și 

conține tabelele precum și relațiile dintre ele. Mai multe detalii despre tipul bazei de date 

și structura ei, vor fi prezentate în secțiunea 5.3 . 

5.2.2. Managementul utilizatorilor 

Întrucât în aplicație există mai multe roluri doar anumiți utilizatori au permisiunea 

de a edita anumite informații. Administratorul poate să realizeze operațiile de CRUD și 

de asemenea, poate să asigneze utilizatori pentru anumite proiecte și să specifice rolul pe 

care îl au în cadrul acestora: de Product Owner sau de dezvoltator pe proiect. Deoarece în 

cadrul unui proiect pot exista mai multe echipe, care să se ocupe de un anumit board, 

Product Owner-ul trebuie să decidă cum să le organizeze și care vor intra într-o anumită 

echipă.  

Pentru a face o deosebire clară între utilizatorii platformei, persoanele asignate pe 

proiect și persoanele de pe un board am creat clase separate. În cazul persoanelor de pe 

proiect, clasa corespunzătoare conține utilizatorul sistemului, proiectul pe care e asignat 

și de asemenea rolul pe care îl are în cadrul proiectului. Pentru utilizatorii de board, 

trebuie precizat utilizatorul de proiect care e asignat și de asemenea boardul 

corespunzător de pe proiect. 

Figura 5.9 Porțiune din structura de repository 
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5.2.3.  Managementul proiectelor 

Managementul proiectelor implică nu doar operațiile de CRUD asociate, ci și 

gestionarea Sprinturilor, Backlog-ului și a taskurilor asociate. 

Administratorul este cel care răspunde de gestionarea proiectelor: crearea, 

ștergerea, editarea și asignarea personalului. Echipa de dezvoltare are dreptul de a accesa 

boardurile existente pe proiect și de a putea face modificări în cadrul celor în care e 

asignată. Fiecare utilizator din Board poate să acceseze backlogul și Sprinturile, precum 

și task-urile existente. Acestea pot fi prioritizate, asignate și de asemenea li se pot adăuga 

comentarii, prin care se poate preciza de exemplu, constatările obținute în urma testării. 

Product Owner-ul, pe lângă permisiunile echipei de dezvoltare, este singura persoană 

care poate să creeze sau să steargă board-uri, să pornească și să oprească un Sprint. 

Operațiile care vizează un anumit tabel din baza de date sunt grupate într-o singură clasă 

de service, aplicând astfel design patternul Information Expert.  

5.2.4. Managementul notificărilor 

În momentul în care unui utilizator i se asignează un proiect, un board sau un task, 

acesta este notificat prin mail. Pentru fiecare tip de notificare este trimis un mesaj 

corespunzător. Pentru a realiza acest lucru, în resources/mails am create template-uri 

html, stilizate, pentru a particulariza mesajele trimise. De exemplu, în momentul în care 

se face o modificare în la un anumit task la care e asignat un utilizator, în clasa 

SprintTaskServiceImpl sau BacklogTaskServiceImpl, se preia mailul utilizatorului, se 

stabilește mesajul care trebuie trimis și se apelează metoda de trimitere a mailui din clasa 

MailService. Stabilirea mesajului se realizează cu ajutorul enum-ului MailTemplate, unde 

am definit subiectele și mesajele care pot apărea în cazul trimiterii de mail. În clasa de 

MailService se testează validitatea adresei pe care urmează sa fie trimis mailul, se aruncă 

excepții în cazul în care anumite informații lipsesc, se setează contextul mesajului 

precum și alte configurări necesare pentru a putea trimite mesajele.  

Pentru a putea folosi serviciul de smtp pentru trimiterea mesajelor, a fost necesar 

un fișier numit application.yml, în care am stabilit care este durata de viață a token-ului, 

serviciul folosit pentru gmail, portul utilizat, precum și adresa și parola de pe care se face 

trimiterea mailurilor. Toate aceste configurări, pot fi vizibile în figura 5.10.  

 

 
Figura 5.10 Configurare SMTP 
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5.2.5. Interacțiunea dintre componente 

Având o arhitectură bazata pe layere, componente aflate la nivelele superioare 

apelează la cele de la nivelele de mai jos. Astfel, controllerele apelează metodele din 

clasele de service corespunzătoare. Acestea la rândul lor, deoarece conțin partea de logică 

a aplicației comunică atât cu repository-urile pentru accesul la baza de date, cât și cu 

entitățile și dtou-rile. Service-urile primesc de la controllere dto-uri sau diversi 

parametrii, pe care ii prelucrează. Service-uril sunt singurele clase care lucrează direct cu 

entitățile, deoarece acestea trebuie să fie ascunse controller-elor. Acestea primesc de la 

service tot dto-uri, sau în cazuri speciale, excepții, pentru a putea fi transmise mai 

departe, pe requesturi. Astfel, datele sunt încapsulate utilizatorului, căruia îi sunt puse la 

dispoziție doar informațiile care îi sunt strict necesare. De asemenea, în clasele de 

service, se testează, înainte de a face orice operație, dacă utilizatorul are rolul necesar, 

care să îi permită să le realizeze. 

Un exemplu de conexiune între componentele sistemului poate fi observat în 

figura 5.11. Am luat doar o porțiune din aplicație, și anume cea legată de managementul 

proiectelor, pentru a putea scoate în evidență relațiile descrise anterior. 

 

Figura 5.11 Managementul proiectelor 
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 Se poate observa în cadrul diagramei de secvență din figura 5.12 modalitatea de 

interacțiune între componentele sistemului în momentul în care se face o cerere de create 

a unui proiect nou. Când se face un request de la client, mai întâi se verifică dacă token-ul 

este cel corespunzător și abia apoi, se trece la executarea cererii de creare a unui nou 

proiect.  

 

 

5.3. Structura bazei de date 

Deoarece aplicația folosește Spring Boot, la început să folosesc baza de date 

internă H2, deoarece este lightweight, mai ușor de folosit și simulează alte baze de date 

alături de JPA și Hibernate. Întrucât este o bază de date internă, nu pune la dispoziție 

spațiu de stocare, însă este foarte rapidă pentru testarea funcționalității. Pentru că avea 

mai multe restricții, am ales ulterior să instalez postgreSQL, pentru a asigura persistența 

datelor. 

Pentru a configura postgreSQL în cadrul Spring, am folosit un fișier 

application.properties în care am setat baza de date, credențialele pentru o accesa, precum 

și driver-ul necesar bazei de date psotgreSQL, după cum se poate observa în figura 5.13. 

 

Figura 5.12 Diagrama de secvență pentru crearea unui proiect nou 
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Figura 5.13Configurarea bazei de date 

 

              Pentru a structura baza de date, am considerat că o abordare adecvată ar fi 

reprezentarea sa sub forma unui arbore,  având ca nod rădăcină tabelul „project”. Acesta 

conține atât date referitoare la proiecte, cât și referințe la utilizatorii și boardurile de pe 

proiect. Pentru o mai bună gestionare a utilizatorilor, există un tabel „project_user” în 

care pe lână proiect și utilizator este precizat și rolul pe care îl are în cadrul acestuia, care 

contribuie la deosebirea permisiunilor din cadrul aplicației. Tot în acest scop există și 

tabelul de „board_user”, în care există referire atât la board cât și la utilizatorul de pe 

proiect care face parte din acest board. Acest tabel este utilizat în momentul în care se 

stabilește echipa responsabilă pentru o anumită parte din proiect.  

O abordare similară am folosit și în cadrul taskurilor. Deoarece acestea puteau 

face parte atât din Backlog, cât și din Sprint, am ales să le separ în două categorii, având 

un tabel comun pentru câmpurile similare, întrucât ceea ce le diferențiază este referința la 

părinte.  

Fiind o structură de tip arbore, marea majoritate a tabelelor trebuie să aibă o 

referință la părintele asociat, pentru a putea naviga în ierarhie, fără nici o problemă. Am 

ales această structurare a bazei de date, deoarece în momentul în care se realizează 

diferite interogări, acestea să fie cât mai rapid și simplu de realizat. Inițial, proiectasem 

baza de date fără referințe la părinte, ceea ce ar fi făcut operațiile pe baza de date mult 

mai complexe, în special cele de ștergere, deoarece astea acestea trebuiau propagate în 

mai multe tabele. Datorită bunei proiectări, este suficient în cazul de față să fie rupte 

referințele în cadrul tabelelor de legătură. 

Baza de date se găsește în forma normală trei deoarece nu există dependințe 

tranzitive, deoarece fiecare atribut care nu este cheie e dependent direct de cheia primară. 

Întrucât există pentru fiecare tabel o singură cheie candidat, baza de date se găsește în 

forma normală Boyce-Codd. 
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Figura 5.14 Diagrama bazei de date 
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5.4. Componenta client 

Componenta client se referă la partea vizuală a aplicației. Pentru realizarea sa, au 

fost respectate principiile de proiectare a interfețelor utilizator, prezentate în [8]. Clientul 

comunică cu serverul prin transmiterea unor mesaje în format JSON, prin intermediul 

protocolului HTTP. Codificarea acestor mesaje trebuie cunoscută de ambele părți ale 

comunicării, pentru a putea fi procesate cererile. 

Aplicația client are o componentă principală numită app.modulde, unde sunt 

incluse toate celelalte componente definite în cadrul sistemului, dar și cele externe, puse 

la dispoziție de angular, precum poate fi observat în figura 5.18. Pentru ca o componentă 

să poată fi accesată la un anumit path, acesta trebuie precizat în app.module, în secțiunea 

Routes, alături de modulul pe care îl reprezintă. Acest lucru este evidențiat în figura 5.15. 

De asemenea, Router-ul înregistrează activitățile care au avut loc în istoricul browser-

ului, permițând astfel buna funcționare a butoanelor de back și forward 

 

 

Spre deosebire de server, unde a fost abordată o arhitectură pe mai multe nivele, 

în cazul clientului, fiecare componentă reprezintă un anumit modul. Elementele care 

vizează o anumită parte vizuală trebuie grupate, iar pentru cele comune, se creează un 

modul separat. Fiecare componentă definește o clasă care conține logica aplicației, datele 

necesare, și un șablon, care combină codul de HTML cu directivele oferite de Angular, 

împreuna alcătuind un „view”. Acesta este de fapt alcătuit dintr-o serie de elemente 

vizuale, actualizate în concordanță cu datele aplicației. 

Pentru a putea distribui anumite secvențe de cod între „view-uri”, am folosit așa 

numitele clase de service. Acestea trebuie să conțină adnotarea „@Injectable” pentru a 

putea fi folosite în componente ca și dependințe. Rolul  principal al acestor clase este 

acela de a prelua datele de la server, de a le valida și a le transmite mai departe. În acest 

mod, se separă partea de logică de partea vizuală, oferind o mai buna structurare a 

aplicației, ea devenind mai ușor de dezvoltat. 

Deoarece fiecare request avea nevoie de transmiterea tokenului și a altor headere 

pentru a putea trimite diferite cereri către server , a fost creată o componentă numită 

interceptor. În momentul în care se solicita o anumită resursă de pe server, mai întâi se 

crează url-ul către acea resursă, iar apoi, prin intermediul interceptorului, se adăugă 

requestului curent, credențialele necesare. Astfel, s-a realizat o metodă generică pentru 

completarea cererilor către server, evitându-se codul duplicat. Mai întâi se definesc 

headerele necesare, iar apoi, pentru a putea modifica request-ul existent, acesta trebuie 

clonat. Doar apoi i se vor putea adăuga headerele definite, după cum reiese din figura 

5.16 

 

Figura 5.15 Rutarea componentelor. 
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În figura 5.17 este prezenta un exemplu de interacțiune între componente în 

cadrul managementul proiectelor de către administrator. Există o componentă centrală, 

project.component.ts, care conține referință la celelalte componente necesare, pentru a 

putea reprezenta vizual informațiile de care are nevoie. La fel este și în cazul celorlalte 

elemente vizuale, realizate cu angular. 

 

 

 

 

Figura 5.16 Realizarea interceptorului 

Figura 5.17 Managementul proiectelor 



Capitolul 5 

47 

 

 

 

 

Figura 5.18 App module 
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5.5. Diagrama de deployment 

 

Diagramele de deployment sunt formate din cuburi, numite noduri, reprezentând 

componentele hardware și software de bază ale sistemului. Liniile dintre noduri, indică 

faptul că ele sunt interconectate, iar informațiile descrise în dreptunghiuri reprezintă 

artefactele software care sunt depuse. 

 În figura 5.19 este prezentată diagrama de deployment a sistemului propus. Există 

unul sau mai mulți clienți în aplicație, care comunică prin intermediul protocolului http 

cu serverul, care poate fi accesat la portul 80. Serverul primește cererea și o procesează, 

având acces la informațiile din baza de date. Baza de date utilizată este postgreSQL, 

comunicarea serverului cu aceasta având loc prin intermediul unui driver, JDBC,  

Figura 5.19 Diagrama de deployment 
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Capitolul 6. Testare și Validare 

Precum în cazul tuturor aplicațiilor existente, pentru a verifica corectitudinea 

comportamentului platformei propuse, sunt necesare realizarea unor teste de validare. În 

acest sens, pentru testarea sa am ales modalitatea White Box20.  Această abordare se 

referă la un scenariu în care testerul înțelege pe deplin funcționarea internă a sistemului 

sau a componentei care trebuie testată. Acest lucru este de obicei realizabil când testerul 

înțelege  conceptele la nivel de cod, nu doar ca și principiu. Asta implică faptul că, 

testerul trebuie să înțeleagă sau să aibă acces la codul sursă al sistemului. Prin testarea la 

nivel de cod sursă, un tester va putea anticipa orice anomalie pe care programul le-ar 

poate genera. Atunci când testarea se întâmplă la un nivel jos, aduce eventuale defecte în 

atenția dezvoltatorilor mult mai rapid și mai ușor.  

Testarea White Box a fost realizata pe backend, prin intermediul testelor unitare. 

Acestea au fost realizate pe majoritatea claselor de service, având în vedere metodele 

utilizate în request-uri. Pentru a putea rula testele alături de SpringBoot, au fost folosite 

următoarele adnotări. 

 
Figura 6.1 Configurare teste  

Testarea pe partea de client, s-a făcut manual pentru a putea observa cu mai multă 

ușurință defectele care pot apărea, deoarece în marea majoritate a cazurilor au trebuit ana-

lizate request-urile și răspunsurile primite, în consola browserului. 

Pentru a putea face o evaluare cât mai veridică, am selectat un grup de persoane 

care au aplicat principiile Agile și care au folosit diverse platforme pentru managementul 

proiectelor software. În urma sondajului, am obținut rezultatele din Tabelul 1.  

 

Tabel 6.1 Părerea utilizatorilor despre aplicație 

 

 

                                                 
20 https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/white_box_testing.htm  

 Look & feel Easy to Learn Scrum 

Integration 

Espectations 

1 7 9 8 6 

2 8 8 6 8 

3 5 8 7 7 

4 7 9 8 8 

5 5 7 7 6 

6 6 8 6 8 

7 5 7 8 6 

8 8 9 7 9 

9 7 8 6 7 

10 9 9 8 9 

https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/white_box_testing.htm
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Marea majoritate a persoanelor, au considerat platforma descrisă în această 

lucrare ca fiind de nivel mediu. Din punctul de vedere al interfeței, aceasta a fost ușor de 

intuit, dar în schimb, când a venit vorba de aspect, nu toți au fost la fel de încântați. Din 

punctul de vedere al principiilor Scrum, marea majoritate a conceptelor au fost 

implementate. Așteptările generale, au fost favorabile, ținând cont de timpul avut la 

dispoziție. , 
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Capitolul 7. Manual de Instalare și Utilizare 

7.1. Instalarea  tool-urilor necesare 

Pentru a putea rula aplicația în modul de dezvoltare trebuie instalate și configurate 

următoarele: 

1. Java 

Java se poate downloada de pe site-ul https://java.com/en/download/, unde se va 

găsi ultima variantă. Se rulează executabilul și după ce se termina instalarea trebuie 

adăugat JAVA_HOME și JRE_HOME la variabilele de environment.  

 

 
Figura 7.1 Setarea variabilelor pentru Java 

 

2. PostgreSQL 

Se selectează de pe site-ul https://www.postgresql.org/download/windows/ 

varianta postgreSQL dorită. De asemenea, trebuie adăugat în variabila de environment 

Path urmatoarele locatii: 

 

 
Figura 7.2 Setarea variabilelor pentru PostgreSQL 

 

3. NodeJS 

Node.js se poate instala accesând linkul: https://nodejs.org/en/. Se downloadează 

și se rulează installerul. Npm se instalează automat odată cu NodeJs. Pentru a verifica 

versiunea se deschide un terminal și se folosește comanda „node –version” 

4. Angular 5 

Angular va putea fi instalat abia după ce e instalat nodejs, deoarece pentru a 

instala Angular se folosește comanda „npm install -g @angular/cli” 

5. Lombok 

 Este un plugin, care trebuie instalat în IDE-ul curent, pentru a putea fi folosit. 

Pentru a se instala, trebuie urmați pasii:  

File -> Setting -> Plugins -> Browse repositories -> Search Lombok Plugin -> 

Select Install Button -> Restart InteliJ 

 

7.2. Manual de utilizare 

 

Rularea serverului 

Mai întâi trebuie creată o nouă bază de date cu ajutorul postgreSQL.  Adresa 

acesteia, username-ul și parola sunt esențiale, deoarece trebuie  specificate în fișierul 

https://java.com/en/download/
https://www.postgresql.org/download/windows/
https://nodejs.org/en/
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application.properties din proiectul realizat cu Maven. Cel mai favorabil ar fi , să se 

creeze o bază de date cu următoarele informații, pentru simplitate. Astfel nu vor trebui 

făcute configurări adiționale. 

 
Figura 7.3 Configurarea bazei de date 

 

 Portul default al serverului este 8080, dar acesta poate fi schimbat dacă este 

nevoie, tot din fișierul application.properties. 

 Aplicația poate fi pornită din InteliJ, din clasa BootApplication. 

 

Rularea clientului 

 Pentru a rula clientul trebuie să fie instalat angular cli. Se deschide linia de 

comandă, se execută „npm -i” pentru instalarea tuturor dependințelor necesare, iar apoi cu 

„npm start” se pornește aplicația client.  

 

 Interactiunea cu UI-ul 

 Aplicația client rulează la adresa http://localhost:4200/. 

 Prima pagină care apare este cea de login, figura 7.4, unde se vor afișa mesaje de 

eroare în cazul în care nu sunt bune credențialele. 

 
Figura 7.4 Pagina de login 

  

 În cazul în care utilizatorul care se autentifică are rol de administrator, acesta 

poate vizualiza și edita  utilizatorii și proiectele existente. Pagina care este afișată după 

login este cea a utilizatorilor din sistem, după cum se vede în figura 7.5. 

http://localhost:4200/
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Figura 7.5 Pagina de utilizatori 

 

În cadrul acestei pagini, administratorul poate sa adauge un nou utilizator, dând click pe 

butonul de Create user , figura 7.6 a,  poate să editeze informațiile unui utilizator 

existent, figura 7.6 b, poate șterge un utilizator apăsând pe butonul „X” și de asemenea 

poate filtra utilizatorii, figura 7.7. Butoanele de Save, respective Update vor fi dezactivate 

pană când datele introduse sunt valide. 

 

Figura 7.6 Dialog pentru crearea (a), respectiv editarea(b) unui utilizator 
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Filtrarea utilizatorilor se poate face atât după nume, cât și după prenume. În 

momentul în care datele din textul de căutare sunt șterse, tabelul este reîncărcat cu 

informațiile inițiale. 

În figura 7.8, se poate vedea pagina corespunzătoare proiectelor. Aici, 

administratorul poate face diferite operații de CRUD pe proiecte, precum și adăugarea 

unui PM pe proiect, figura 7.9, sau a echipei de dezvoltare, figura 7.10 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.7 Filtrare utilizatori 

Figura 7.8 Pagina de proiecte 



Capitolul 7 

55 

 

În momentul în care o persoană este asignată pe un anumit proiect, aceasta 

primește notificări pe mail. Acest lucru se poate observa în figura de mai jos. 

 

 

 Un alt rol, pe care o persoană îl poate avea în aplicație este acela de utilizator 

obișnuit. În momentul în care se autentifică, va fi redirecționat către un Dashboard, unde 

sunt afișate ultimele 10 taskuri ale utilizatorului care au fost actualizate. Dacă utilizatorul 

va selecta un task din tabel, va fi redirecționat la pagina unde acesta se găsește. 

 

Figura 7.10 Adăugare PM pe proiect Figura 7.11 Adăugare echipă de dezvoltare 

Figura 7.9 Notificare pe mail 
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Pe pagina „Projects” din figura 7.12, utilizatorul poate avea acces la toate 

proiectele care îi sunt asignare. Dacă selectează un anumit proiect, va fi trimis spre 

pagina cu boardurile corespunzătoare, precum în imaginea 7.13. În cazul în care 

utilizatorul este PO pe proiectul respectiv, el va putea crea board-uri noi, dând click pe 

butonul de CreateBoard. Dacă utilizatorul nu este PO pe proiect, nu va putea realiza acest 

lucru, butonul fiind ascuns. 

În cadrul fiecărui board, va exista un Backlog și o lista de Sprinturi, figura 7.14. 

Backlog-ul conține o listă de taskuri care se doresc să fie implementate. Aceste taskuri 

pot fi editate și șterse definitiv. 

În cadrul unui Sprint, figura 7.15, există de asemenea o listă de taskuri, care 

trebuie implementate în iterația respectivă. Când un task este șters din această secțiune, el 

trece automat în Backlog, nu se pierde. Taskurile din cadrul unui Sprint pot fi vizualizate 

în două moduri: Cea default, tabelară, precum se vede în figura,, și cea sub formă de 

card-uri. În ultimul caz, editarea statusului este foarte simplă deoarece este suficient ca 

userul să dea click pe direcția dorită. În partea din dreapta sus se pot observa operațiile 

care se pot realiza în cadrul sprintului curent. Pe lângă acestea, daca un Sprint nu este 

activ și încă nu s-a lucrat la el, poate fi șters, sau dacă nu există alt Sprint activ, poate fi 

pornit. 

 

 
Figura 7.12 Pagina de proiecte a utilizatorlui 

 

 

 

 
Figura 7.13 Listă de boarduri din cadrul unui proiect. 
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Figura 7.14 Componentele unui board 

 

 
 

Figura 7.15 Componentele unui  Sprint 
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Capitolul 8. Concluzii 

8.1. Analiza rezultatelor obținute 

Aplicația ThinkAgile reușește să pună la dispoziție utilizatorilor o platformă cu 

funcționalitățile necesare abordării Scrum, contribuind  la o bună gestiune a proiectelor 

care adoptă acest principiu de organizare.  

Platforma este ușor de înțeles și învățat de către utilizatori, deoarece denumirile, 

dar și imaginile folosite sunt sugestive. Navigarea în cadrul aplicației se face cu multă 

ușurință, tranziția dintre elemente având un curs logic. 

Platforma este ușor de extins, datorită organizării pe layere, adăugarea unor 

componente noi, este facilitată datorită designului adecvat. 

Utilizatorii care au testat aplicația au fost în medie încântați de aplicație. Au fost 

obiecții în ceea ce privește limitarea utilizatorului la template-ul default al aplicației, 

imposibilitatea de personalizare a aplicației, dar și unele nemulțumiri legate de aspect. 

8.2. Dezvoltări ulterioare 

Ca și în orice altă aplicație, mereu există loc de mai bine, care constă deseori în 

adăugarea unor funcționalități noi platformelor existente. 

Fiindcă aplicația este axată doar pe abordarea Scrum, are de pierdut în cazul în 

care anumite proiecte ar avea nevoie de alte abordări. Un beneficiu foarte mare al 

aplicației ar fi adus dacă s-ar integra și alte metode de gestionare a proiectelor precum 

Kanban și Scrumban. În acest fel, s-ar putea găsi cea mai potrivita abordare în cadrul 

diferitelor proiecte, oferind mai multă flexibilitate. 

În cazul de față, pe Dashboard, utilizatorul poate vizualiza taskurile actualizate 

recent, dar ar trebui să aibă posibilitatea de a-și personaliza Dashboard-ul, cu ceea ce îl 

interesează. Totodată, administratorul ar trebui să aibă pagina de Dashboard, pentru a-și 

organiza munca în funcție de prioritate. 

De asemenea, aplicația ar trebui să permită diferite filtre pentru căutarea și nu 

numai. Criterii precum căutarea taskurilor după persoana care este asignată, după data de 

creare, sau după status ar trebui să facă parte din aplicație. 

Un alt aspect important ar fi limitarea accesului utilizatorilor și introducerea 

unor roluri noi în aplicație. Momentan echipa de dezvoltare conține atât developerii cât 

și testării, dar acestea ar trebui separate. Astfel, s-ar putea restricționa închiderea 

taskurilor, ele putând  fi închise doar de QA.  

Printre aspectele importante care ar trebui luate în considerare pe viitor, este 

timpul de răspuns. Ar trebui optimizate unele requesturi, astfel încât cuanta de timp 

necesară realizării unei anumite sarcini să fie cât mai mică posibilă.  

O alta funcționalitate care ar fi utilă, este folosirea de drag’n’drop în cel de-al 

doilea mod de vizualizarea al taskurilor, cel cu card-uri. În acest fel, nu ar mai fi necesare 

cele doua butoane ci doar o acțiune simplă de tragere. 

Printre dezvoltări ulterioare se numără și integrarea unui chat intern, în cadrul 

board-urilor, dar și în cadrul proiectului, pentru a facilita comunicarea între persoanele 

care lucrează pe un anumit proiect. Acest lucru este benefic în special în momentul în 

care echipele nu se găsesc în același spațiu de lucru și trebuie să se consulte între ele. 
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Pentru a putea fi folosită în mai multe zone, s-ar putea introduce și partea de 

Internaționalizare în platformă. Astfel, aria sa de utilizare s-ar lărgi. 

Un bonus pentru utilizatorii platformei ar fi logarea orelor angajaților. Aceasta s-

ar putea face atât automat, pe baza taskurilor realizate, în funcție de numărul de SP dar și 

de zilele actuale lucrate, cât și manual, utilizatorul mergând în secțiunea corespunzătoare 

și selectând numărul de ore lucrate, precizând alături o scurtă descriere a muncii depuse. 
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Anexa 3 – Glosar de termeni 

 

Termen Definiție 
Scrum Abordare Agile bazata pe iterații. 

Dashboard Pagina de pornire, în care sunt afișate ultimele actualizări, care vizează 

utilizatorul autetificat. 

Scrum board Un panou în care sunt afișate informații despre Sprintul curent sau 

despre Backlog. 

Sprint O iterație cu un anumit număr de sarcini, pentru o durata maximă de 4 

săptămâni. 

Backlog Lista de sarcini care urmează să fie implementate în următoarele iterații. 

Story Point Unitate de măsura a timpului alocat pentru o anumită sarcină utilizator 

Burndown chart Grafic evolutiv al sarcinilor. 

Product owner O persoană responsabilă cu planificarea, prioritizarea muncii, 

comunicarea cu clienții și cu angajații 

Scum Master O persoană care se asigură ca principiile Scrum sunt înțelese și puse în 

aplicare 

Stand-up Întâlnire zilnică în cadrul echipei, în care se discută despre ce a lucrat 

fiecare în ziua precedentă și cu ce se va ocupa în continuare  
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