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red că frumusețea meseriei de programator constă în faptul că aduce cu ea
provocarea continuă, posibilitatea de a descoperi aproape zilnic noi tehnologii
și servicii care să ne facă viața mai bună. Un programator pasionat nu cedează
în fața rutinei, pentru că știe că deține instrumente cu care să-și demonstreze oricând
creativitatea și imaginația. Doar să încerce lucruri noi. Realizarea unui joc în Unity sau
Unreal, generarea de sunete printr-un sintetizator virtual, construirea unei mașinuțe
IoT controlabilă cu o telecomandă sau capabilă să meargă singură prin intermediul unui
cod Python cu un Raspberry PI sau implementarea unui website pentru o idee proprie
sunt doar câteva dintre proiectele care să ne inspire. Pe de o parte, asemenea proiecte
legate de propriile idei ne deschid calea către descoperirea de noi abilități și competențe.
Putem afla despre noi că ne pricepem să fim speakeri de succes la conferințe, să devenim autori de articole și cărți sau traineri și mentori pe anumite tehnologii. Pe de altă
parte, putem să îi ajutăm pe cei din jur. Meseria de programator implică și o mare
responsabilitate în ceea ce privește siguranța datelor, securitatea aplicației, dar și faptul
că ea poate să răspundă la toate cerințele în diverse situații. E suficient să ne gândim
la domenii precum automotive sau la cele bancare unde orice greșeală poate costa vieți
omenești sau falimentul unei companii. Nu în ultimul rând, o deschidere mai mare către
nevoile comunității și o colaborare mai strânsă cu administrația locală pot să conducă
la rezolvarea multor probleme. Poate că recompensa pentru implicare nu o reprezintă
întotdeauna banii, dar, în mod cert, putem avea satisfacția că am contribuit la bunul
mers al lucrurilor. Așadar, să nu uităm care este pasiunea noastră, să încercăm noi tehnologii și poate chiar reușim să transformăm lumea din jurul nostru prin programare.
Această număr se deschide cu o invitație la conferința noastră, IT Days, pe care o
organizăm anual și care a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție. Spre deosebire de anii
trecuți, vom merge cu un streaming online. Acesta va avea loc din sălile de conferință,
chiar dacă acestea vor fi goale. Mai multe detalii găsiți în IT Days 2020 - #ScienceFiction.
Articolul Cele 7 obiceiuri ale oamenilor eficienți – Aplicație practică oferă un set de recomandări tuturor celor interesați să progreseze atât în plan personal, cât și profesional.
Machine learning se menține ca un subiect care fascinează. Dovadă o face articolul: Este
Microsoft ML.NET încă un framework de machine learning? Dacă vreți să vă ridicați
moralul și să descoperiți care sunt principalele domenii de creștere a aplicațiilor mobile
în perioada pandemiei, vă recomandăm: Dezvoltarea de aplicaţii mobile într-o lume postCOVID-19. Vorbeam în prima parte a editorialului despre realizarea de site-uri web. Un
prim pas este alegerea unui framework de dezvoltare actual. Articolul, Realizarea unei
aplicații online folosind Nuxt, Vuex, Node.js și MongoDB (I) vă poate veni în ajutor. Un
răspuns detaliat și foarte optimist oferit celor curioși în legătură cu viitorul testării îl
găsiți în articolul Ce ne așteaptă în noua epocă a testării? În luna iulie am participat la
un eveniment dedicat presei, puteți descoperi toate detaliile în Inaugurarea noii clădiri
a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Pentru că menținerea productivității în timpul
pandemiei este o problemă reală, câteva sfaturi în această direcție găsiți în Companiile
IT și pandemia: 12 întrebări pentru prezent și viitor. Alte soluții utile în noul context
dificil, oferite de această dată din perspectiva unui avocat, puteți găsi în Câteva tendințe
tech în epoca post-Covid. Încheiem cu transcrierea panelului de discuții din ediția precedentă: Expert talks panel - Cyber Security.
Vă dorim o lectură plăcută !

Ovidiu Măţan

Fondator al Today Software Magazine
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IT Days 2020
#ScienceFiction
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diția a opta a IT Days1, 10-11 noiembrie, este în plină pregătire. În ediția din acest
an ne propunem să ne centrăm asupra aspectelor ce țin de sfera științifică - proiecte de cercetare, tehnologii și metodologii noi, descoperiri și idei revoluționare
- abordate din perspectiva implicațiilor acestora în viitorul apropiat și îndepărtat. De
altfel, sintagma aleasă pentru a denumi tema ediției din acest an, #ScienceFiction, arată
că aceasta este o temă cu acoperire generoasă ce oferă ocazia de a expune și pune în
discuție ceea ce este inedit, original și creator în sfera Science. La fel ca tema de anul trecut, #ProgrammingArt, sperăm să vă inspire atât pe voi, participanții, dar și prezentările
1

www.itdays.rovW

speakerilor invitați.
Ne-ar face plăcere să ne revedem cu
toții în sălile de conferință, dar, din păcate,
se pare că nu va fi posibil. Vom încerca, în
schimb, să recreăm o atmosferă specifică
evenimentelor de acest tip. Pentru aceasta,
sălile de conferință de la Cluj Innovation
Park vom avea pregătite scenele pentru o
parte din speakeri. Transmisia va avea loc
live, dar speakerii locali vor prezenta la
fel ca la o conferință normală, chiar dacă
sălile vor fi goale. Sperăm ca prin această
abordare să vă readucem o parte din sentimentul unui IT Days adevărat.
Faptul că suntem online va da în schimb
posibilitatea mai multor participanți să
asiste la eveniment, beneficiind de confortul de acasă. Partenerii vor avea standuri
virtuale, iar pentru fiecare din cele patru
trackuri, veți avea ocazia să adresați întrebări care vor fi luate în considerare de
moderatorii fiecărei scene.
Dat fiind că un eveniment este construit în mare parte de către cei care apar pe
scenă, îmi face plăcere să vă prezint primii
invitați internaționali.

Mark Seeman

Mark este unul dintre speakerii
importanți la conferințele de IT din Europa
și nu numai. Prezentările sale au un impact
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real, reprezentând o adevărată inspirație
pentru cei din audiență. A fost votat de mai
multe ori cel mai bun speaker la IT Days.
Dacă doriți să îl vedeți sau revedeți prezentarea sa de anul trecut este publicată2 pe
canalul TSM Youtube. Este interesat îndeosebi de programarea funcțională, design
OOP în Haskel, F# și C#. Ultima sa carte,
Dependency Injection Principles, Practices,
and Patterns3, p
 ublicată la editura Manning
a fost bine primită de către programatori.

Danny Goh

Danny Goh este un antreprenor pasionat de AI, actualmente este Fondatorul și
CEO al Nexus Frontier Tech, o companie
2

https://www.youtube.com/watch?v=XxcUb41BtyE&l

ist=PLIHsTWKOrToPSrMBHb4w1bzG3DvLEY8uC&index=16

3

h t t p s : / / w w w. m a n n i n g . c o m / b o o k s /

dependency-injection-principles-practices-patterns

pasionat de software craftmanship, clean code, testare automată și
continuous development. Mai multe detalii despre munca sa puteți
găsi pe blogul lui: Think code AB. Prezentarea de la IT Days 2017
a fost despre testare: How deep are your tests ?

Adam Ralph

Este un pasionat de sisteme distribuite, proiecte open source,
speaker și nomad digital. A fost prezent anul trecut la IT Days cu
o prezentare tehnică de calitate: Finding your service boundaries
- a practical guide. Adam a realizat arhitectura și a implementat
sisteme complexe pentru industria bancară. Datorită experienței
sale a putut să observe lucrurile bune și rele care vin din aplicarea
tehnologiilor precum: SOA, DDD și microservicii. Pe lângă colaborarea cu cei de la Particular Software, îi place să fie speaker și
de cercetare în domeniul AI. A fost prezent la prima ediție The să se implice în proiecte open-source.
Developers cu prezentarea The use of AI in IoT/IIoT applications4.
Vom reveni cu detalii în ceea ce privește prezentarea sa de anul
acesta.

Avishai Shafir

Este un programator cu experiență. A fost Chief Functional
Architect la HP ALM și, de asemenea, a condus echipa de arhitecți
Thomas Sundberg
HP Mercury ALM. În cariera sa, a mai avut ocupat poziții de proThomas Sundberg, un consultant din Stockholm, este un duct manager și în zona de business. În prezent este Director of
programator cu peste 25 de ani de experiență și cu un mas- Product Manager la PerimeterX, o companie ce dezvoltă soluții
ter în Computer Science la Royal Institute of Technology din de securitate
Stockholm. Tot aici a predat un curs de programare. Thomas este
4

https://www.youtube.com/watch?v=2-S25oisOOg&list=PLIHsTWKOrToN9FfiS98gqn

PFwL9wjlykh&index=3
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IT Days 2020 - #ScienceFiction
Participare

Biletele sunt disponibile la un preț promoțional de 85 euro +
TVA. Chiar dacă conferința va avea loc online, vă garantăm atmosfera unui eveniment de calitate, cu scene reale. Interacțiunea cu
partenerii va avea loc la standurile virtuale, unde veți putea găsi
oportunități dar și concursuri interesante.

Concluzie

Avishai a fost prezent în Cluj la a doua ediție a The Developers5
din 2019. Prezentarea sa, Serverless testing, the required adaptation to our testing methodologies, a fost pe primul loc conform
votului publicului.

Peter Lawrey

Peter este specialistul numărul unu în ceea ce privește programare în Java la IT Days. Este invitatul special, de tradiție al
conferinței. Peter este în topul celor mai buni specialiști de Java,
cu un scor foarte bun pe Stack Overflow și fondatorul Chronicle
Software. Ultimele sale realizări au fost din zona de Blockchain,
de realizare a unei monede virtuale.
5

8

https://www.the-developers.ro/
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Situația actuală a transformat modul în care participăm la
conferințe. În anii următori probabil nu vom mai accepta faptul
ca o conferință să nu aibă și un stream online. Schimbarea a venit
un pic mai repede, dar vă asigurăm o experiență de neuitat și la
această ediție cu numărul 8 a IT Days.
Vă așteptăm !

management

Cele 7 obiceiuri ale oamenilor eficienți
– Aplicație practică

A
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Software Engineer
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rticolul de față se referă la cartea „The 7 habits of highly effective people”1 aparținând
autorului Stephan R. Covey. Cartea, scrisă în anul 1989, reeditată ulterior, a fost best
seller, care apare deseori pe lista „must read” a trainerilor și persoanelor interesate
de dezvoltarea personală și/sau de afaceri. Recomandările prezentate în aceasta carte pot fi
aplicate de oricine, la orice nivel și în orice domeniu, căci sunt perfect valabile și la copii și la
adulți, și la artiști și la ingineri, fie ei la început de drum sau deja cu experiență
1

https://www.amazon.com/Habits-Highly-Effective-People-Powerful/dp/1451639619

Scopul articolului de față este, ca prin ,,Be proactive”
valorificarea conținutului acestei cărți, să
încurajeze dezvoltarea continuă a fiecărei
persoane care citește acest text, în principal
a programatorilor sau a celor aflate la început de drum, care pot căpăta un avantaj prin
simpla adoptare a unei atitudini potrivite în
raport cu dezvoltarea profesională.

Sursa foto: www.bulacanliving.com

Sursa foto: www.leaderinme.org

Conduită, deprindere, obișnuință

Autorul prezintă șapte obiceiuri/deprinderi/obișnuințe/paradigme sau atitudini, care,
dacă sunt adoptate și aplicate, pot îmbunătăți
rezultatele profesionale și personale.
În rândurile de mai jos, vom expune și
analiza aceste șapte tipuri de conduite, insistând și asupra modalităților în care acestea
pot fi aplicate.

A fi proactiv se referă la asumarea
responsabilității pentru ceea ce ne privește,
mai precis, conștientizarea faptului că este în
abilitatea noastră să alegem cum ne ajustăm
și adaptăm reacțiile la ceea ce se întâmplă în
jurul nostru și ne afectează. Să facem ceea ce
ține de noi în aspectele vieții pe care le putem
controla și să abandonăm grija lucrurilor pe
care nu le putem influența.
Oamenii proactivi își consumă timpul și
energia pe lucruri pe care le pot influența, în
loc să se îngrijoreze și să reacționeze în fața
situațiilor asupra cărora nu au control.
Exemple de acțiuni prin care noi, ca programatori, putem fi proactivi:
• să semnalăm părțile de cod care ar
necesita refactorizări, să creăm taskurile

www.todaysoftmag.ro | nr. 97/iulie 2020
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Cele 7 obiceiuri ale oamenilor eficienți – Aplicație practică

pentru refactorizare și estimarea lor. Decât să ne plângem
de calitatea codului pe care lucrăm, putem sugera și ajuta la
îmbunătățirea lui.
• să dăm ajutor colegilor mai noi, prin recomandarea de
resurse de învățare, explicarea conceptelor mai dificile, punerea în legătură cu colegii care dețin informații despre diverse
proiecte.
• să sugerăm șefilor de echipă sau de departament posibile
soluții pentru problemele pe care le-am identificat noi sau colegii. Vor fi astfel mult mai receptivi, iar șansele ca problemele să
fie rezolvate vor crește semnificativ.

,,Begin with the end in mind”

Sursa foto: www.bighelpproject.com

Această deprindere se referă la faptul că, înainte de a începe
orice activitate, trebuie să avem o imagine clară asupra aceea ce
dorim să obținem. să știm exact ce dorim să obținem.
Dacă dorim să fim eficienți e important să avem imaginea
mentală a ceea ce definim a fi un succes sau un obiectiv atins.
Acest obicei are mai multe nivele pe care poate fi aplicat:
• La începutul fiecărei zile, identificăm cu precizie ceea ce
dorim să realizăm în ziua respectivă.
• Înainte de a iniția o negociere salarială, ne clarificăm limitele minime pe care suntem dispuși să le acceptăm.
• Înainte de a cere să fim parte dintr-un nou proiect, e important să știm exact cât și cum vrem să ne implicăm.
• înainte de a începe să căutăm un nou loc de muncă, e prioritar să definim cu exactitate ceea ce ne dorim de la el.

Put first things first

A stabili o ierarhie în ceea ce privește prioritatea de acordat
diverselor obligații pe care le ai de îndeplinit este o obișnuință
foarte benefică în managementul personal. Ideea din spatele acesteia este să alocăm timpul în funcție de importanța și urgența
diverselor taskuri ce le avem de făcut.

10
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Autorul ne cere să împărțim toate taskurile pe care le facem
sau am dori să le facem într-o matrice ca aceea din imaginea de
mai jos:

Având această clasificare va fi mai ușor de ales ce să facem și
la ce să renunțăm, în cazul în care nu încap în programul nostru
zilnic. Sfatul e să ne petrecem cât mai mult timp în Cadranul 2,
să delegăm, dacă se poate ceea ce e în Cadranul 3 și să nu facem
taskurile din Cadranul 4.
Ce am putea face noi pentru a practica acest obicei?
• să creăm propria noastră matrice, cu taskurile pe care noi
le avem, apoi să estimăm cât timp petrecem în fiecare dintre
cadrane. Pe urmă, să notăm zilnic cât timp am petrecut pe fiecare dintre taskuri și să vedem pentru care taskuri am putea să
reducem din timpul alocat, pentru a avea mai multă vreme de
taskurile mai importante.
• să conștientizăm cât timp petrecem în fiecare dintre cele
patru cadrane și să luăm măsurile necesare, în cazul în care
ceea ce observăm nu este în interesul nostru.

Think win-win

Sursa foto: www.dbhutah.org

Dacă primele trei obiceiuri se refereau la propria noastră persoană, următoarele trei se referă la relațiile noastre cu cei din jur,
cu colegii, cu șefii, cu prietenii sau cu cunoscuții.
Al patrulea obicei, pe care Stephan R. Covey îl recomandă
să ni-l formăm, se referă la faptul că ar trebui să ne gândim și să
acționăm în așa fel încât ambele părți (noi și celălalt) să aibă de
câștigat de pe urma relației și a interacțiunii noastre.

TODAY SOFTWARE MAGAZINE
Ideea este să avem o mentalitate a abundenței, aceea că există
posibilitatea să câștigăm și noi și partenerii noștri și că nu suntem
în competiție cu aceștia.
Ce am putea face în practică? Iată câteva exemple:
• Dacă avem nevoie de o informație de la vreun coleg, să ne
gândim cu ce am putea contribui, astfel încât și el/ea să iasă în
câștig. Chiar și un zâmbet sau o vorbă bună pot fi de mare folos.
• Să ne gândim la ultimele interacțiuni pe care le-am avut
și să evaluăm ce fel de interacțiune a fost. Am avut amândouă
părțile de câștigat, doar noi sau doar celălalt?
• Să îți oferi ajutorul atunci când observi că un coleg are
nevoie.

Seek first to understand, than to be understood

diferențelor dintre noi.
Aceste diferențe sunt cauzate nu doar de personalități diferite
ci și de istorii variate, de evenimentele prin care am trecut de-a
lungul vieții, de oamenii cu care am intrat în contact, de filtrele
prin care noi vedem viața.
Alte persoane decât noi vor vedea aceeași problemă din alte
perspective, completând-o cu noi nuanțe, vor adresa întrebări
care vizează aspecte neidentificate până atunci ca riscante sau vor
înțelege diferit sarcinile sau vor avea viziuni diferite cu privire la
rezolvare. Prin colaborare, cresc foarte mult șansele de a ajunge la
rezultate la care nu s-ar fi putut ajunge individual.
In practică:
• să discutăm sarcinile mai dificile cu alți colegi care au abordări diferite de noi, să încercăm să vedem și din altă perspectivă
• data viitoare când avem o discuție în contradictoriu cu
cineva, să încercăm să înțelegem aspectele pe care le ridică din
poziția lor și să răspundem într-un mod creativ care să fie benefic ambelor părți.

Sharpen the saw

Sursa foto: ro.stockfresh.com

Această recomandare ne îndeamnă să practicăm ascultarea
activă, să ascultăm cu scopul de a înțelege, nu acela de a răspunde.
Care este diferența dintre cele două moduri de a ne raporta la
interlocutor? Primul mod presupune că intenția noastră este să
înțelegem exact ce vrea celălalt să ne transmită, care este viziunea
lui asupra temei discutate, dincolo de filtrele pe care le punem
noi. Cel de-al doilea tip de a asculta presupune că suntem dispuși
să acordăm atenție celuilalt suficient cât să ne putem forma un
răspuns, fără să ne intereseze exact ce vrea să ne spună cel cu care
dialogăm.
Comunicarea empatică sau ascultarea activă, folosite eficient,
ne ajută să îl înțelegem mai bine pe celălalt și pe termen lung ne
ajută să evităm situații cauzate de neînțelegeri.
În practică ce putem face?
• Să punem întrebări clarificatoare, cerând mai multe detalii când discutam cerințele proiectelor, încercând să înțelegem
cum va fi folosit produsul pe care noi îl construim.
• Să reformulăm ceea ce tocmai am auzit: „Vrei să zici că ...”.
• Să folosim termenii utilizați de celălalt.

Synergize

Sursa foto: www.replicahd.ro

Acest obicei este acela al înnoirii personale, al dezvoltării
personale continue. Recomandarea e să petrecem timp și dezvoltându-ne pe noi (învățând lucruri noi), nu doar muncind, adică
aplicând ceea ce știm.
Este un obicei situat deasupra celorlalte, având valoarea unui
principiu după care să ne ghidăm viața. Este o activitate care, deși
nu este foarte urgentă (Cadranul 2), trebuie să fim proactivi și să
o punem în calendarul nostru.
Să ne luăm timp să ne dezvoltăm, nu doar pe plan profesional,
căci, pe termen lung, avem nevoie să fim sănătoși și fizic și psihic.
Astfel că e important să alocăm timp dezvoltării fizice, mentale/
intelectuale, emoționale și spirituale.
Practic putem face câte ceva pe fiecare din cele 4 planuri:
• Să citim zilnic câte un articol de specialitate sau câte un
capitol dintr-o carte din domeniul nostru de interes.
• Să facem activitate fizică zilnic, să medităm, să ne bucurăm
de prezent, să păstrăm legătura cu prietenii, să ne luăm timp
pentru relaxare.

Concluzii

Sursa foto: www.leadimpact.ro

Că să devenim mai eficienți e nevoie să învățăm lucruri noi și
să îmbunătățim ceea ce facem deja. Dar, după cum am remarcat
în rândurile de mai sus, nu e suficient să lucrăm doar la aptitudinile tehnice ci și la cele sociale, precum și la atitudinea pe care o
avem față de munca noastră.

Acest îndemn se referă la munca în echipă, la colaborarea
Vă invit să citiți cartea, care ascunde și alte informații, exemcu ceilalți în vederea producerii unor rezultate mai bune decât ple și metode bune de urmat pentru a crește atât profesional, cât
am putea produce de unii singuri, în principal prin valorizarea și personal.
www.todaysoftmag.ro | nr. 97/iulie 2020
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Este Microsoft ML.NET încă un
framework de machine learning?

Î

Daniel Costea

daniel_costea@ymail.com
Senior Software Developer
@ EU Agency
Microsoft MVP Developer Technologies

n lumea data science și a machine learning, limbajul de programare Python face regulile. În plus, frameworkurile existente- TensorFlow, Keras, Torch, CoreML, CNTK- nu
sunt ușor de integrat cu proiectele .NET. Frameworkul ML.NET este bazat pe .NET
Core și .NET Standard (moștenind capacitatea de a rula pe Linux, macOS și Windows),
fiind conceput ca o platformă extensibilă. Așadar se pot consuma modele create cu alte
frameworkuri populare cum sunt: TensorFlow, ONNX , CNTK, Infer.NET. Microsoft
ML.NET este mai mult decât machine learning, deoarece include deep learning și vă oferă
acces la o mare varietate de scenarii de deep learning, cum ar fi clasificarea de imagini sau
detectarea de obiecte.

Este Microsoft ML.NET ușor de utilizat?

Utilizatorii Python au la dispoziție
mediul interactiv Jupyter Notebook, care
este un instrument excelent în care puteți
integra text (compatibil markdown), cod și
diagrame.
Până de curând, ML.NET nu avea un
instrument REPL (read-eval-print-loop)
pentru a lucra interactiv cu cod și date, dar
acum, dezvoltatorii .NET pot rula scenarii interactive de machine learning (și nu
numai!), cu Jupyter Notebook folosind C
#, F # sau Powershell într-un browser web.

Instalarea Jupyter Notebook

Există mai multe moduri de a folosi
Jupyter Notebook cu .NET. Dacă doriți
să rulați Notebook Jupyter local, trebuie
să instalați Jupyter Notebook folosind
Anaconda (distribuție de Python pentru data science). Dacă ați instalat cu
succes Jupyter Notebook, îl puteți lansa1
din Windows pentru a deschide / crea un
notebook.

Definirea unui scenariu practic

o sursă de energie (sursa poate fi o lanternă,
o brichetă, lumina ambientală sau o lanternă cu radiație infraroșie). Măsurătorile
se fac cu ajutorul unor senzori conectați
la un dispozitiv IoT (Raspberry Pi 3) și
avem un set de date format din câteva sute
de observații. Aceste observații sunt etichetate, ceea ce înseamnă că avem sursa
fiecărei observații din setul de date. Cu alte
cuvinte, vrem să prezicem sursa pentru fiecare nouă observație.

Să analizăm un document Jupyter
Notebook

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Jupyter Notebook, XPlot.
Plotly, este o bibliotecă excelentă de vizualizare a datelor, responsabilă de randarea
diagramelor.
Să presupunem că am inclus
dependințele, am inițializat contextul
ML și am încărcat seturile de date pentru
antrenarea modelului (training) și pentru
testarea modelului (testing).
#r „nuget:Microsoft.ML,1.4.0”
using Microsoft.ML;
using Microsoft.ML.Data;
using XPlot.Plotly;

Să presupunem că avem un sistem
capabil să măsoare temperatura, luminozistatic readonly MLContext
tatea, radiația infraroșie și distanța până la private
mlContext = new MLContext(seed:
2020);

1

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/

net-interactive-is-here-net-notebooks-preview-2/
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Comanda “display”

Privind diagrama putem extrage informații valoroase, cum
Într-un document Jupyter Notebook putem folosi Console. sunt:
WriteLine pentru a afișa date, dar comanda display este net
• Bara mediană a Distanței este poziționată mult mai sus
superioară, deoarece este capabilă să afișeze text, html, svn și
comparativ cu celelalte măsurători (features), cum sunt
diagrame.
Luminozitatea, Temperatura sau Infraroșu.
• Valorile min-max pentru Temperatură și Infraroșu nu sunt
var features = mlContext.Data
.CreateEnumerable<ModelInput>(trainingData, true);
distribuite uniform.
• Temperatura are multe valori periferice, care, în anumite
display(features.Take(10));
situații, pot fi citiri eronate, dar nu în mod necesar.
Mai târziu, putem utiliza aceste informații pentru a îmbunătăți
exactitatea modelului, dar acum există un alt lucru care ne atrage
atenția: unele măsurători (features), cum ar fi Distanța, par să
cântărească „mai greu” decât celelalte. Să vedem ce se întâmplă
dacă încercăm să le aducem pe toate la aceeași scară sau, cu alte
cuvinte, să le normalizăm.

Bineînțeles că nu înțelegem foarte mult datele în forma lor
tabulară, dar Jupyter Notebook aduce câteva tipuri de diagrame
eficiente prin intermediul bibliotecii XPlot.Plotly, care este capabilă să agrege datele într-un mod mult mai coerent.

var preprocessingPipeline = mlContext.
Transforms.Conversion.MapValueToKey(„Label”)
.Append(mlContext.Transforms
.CustomMapping(parseDateTime, null))
.Append(mlContext.Transforms
.Concatenate(„Features”, featureColumns))
.Append(mlContext.Transforms
.NormalizeMinMax(„Features”, „Features”));

Segmentarea Box Plot

Dacă dorim să aflăm mai multe informații despre datele noastre, putem folosi un alt tip de diagramă, segmentarea box plot.
var featuresDiagram = Chart.Plot(new[] {
new Graph.Box
{ y = featuresTemperatures, name = „Temperature” },
new Graph.Box
{ y = featuresLuminosities, name = „Luminosity” },
new Graph.Box
{ y = featuresInfrareds, name = „Infrared” },
new Graph.Box
{ y = featuresDistances, name = „Distance” }
});
display(featuresDiagram);

Măsurătorile (features) sunt acum normalizate, iar influența
lor asupra modelului care va fi antrenat este echilibrată.

Matricea de Corelație

Privind datele, se desprinde o altă întrebare: Chiar avem
nevoie de toate măsurătorile? Cel mai probabil, unele sunt mai
puțin importante decât celelalte. Matricea de corelație este un
instrument capabil să măsoare corelația dintre coloane sau măsurători, două câte două, după cum urmează:
• O valoare apropiată de -1 sau 1 indică o relație puternică
(proporționalitate).
• O valoare mai aproape de 0 indică o relație slabă.

www.todaysoftmag.ro | nr. 97/iulie 2020
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• O valoare egală cu 0 indică lipsa unei relații.
#r „nuget:MathNet.Numerics, 4.9.0”
using MathNet.Numerics.Statistics;
var correlationMatrixHeatmap = Chart.Plot(
new Graph.Heatmap {
x = featureColumns,
y = featureColumns.Reverse(),
z = z,
zmin = -1,
zmax = 1 });
display(correlationMatrixHeatmap);

Matricea de confuzie

După ce am obținut un model, primul lucru de care trebuie să
ne preocupăm este performanța modelului, iar Matricea de confuzie este o măsurare excelentă a performanței pentru machine
learning în cazul clasificării.
Folosind setul de date de testare putem face predicții și putem
compara rezultatele preconizate cu rezultatele reale. În diagrama
următoare remarcăm cum clasa Infraroșu a fost prezisă corect
(ca Infraroșu)
de 40 de ori,
a fost prezisă
incorect ca
FlashLight de
5 ori, și incorect ca Lighter
o singură dată,
rezultând o rată de precizie de 0,8696.

Importanța caracteristicilor de permutare
Două măsurători puternic corelate nu transmit informații
suplimentare, de aceea una dintre ele poate fi eliminată (nu este
cazul aici!).
De exemplu, caracteristicile noastre cele mai corelate sunt
Distanța și Infraroșu (0,48), iar Temperatura pare să fie cea mai
“necorelată” în comparație cu celelalte.

Pregătirea pipeline-ului de preprocesare

Un alt instrument util este diagrama PFI (Permutation
Feature Importance). PFI calculează scorul de importanță pentru fiecare dintre coloane (măsurători) prin permutări aleatorii
ale funcției, rezultând că unele caracteristici sunt mai mult sau
mai puțin importante.
var pfi = mlContext.MulticlassClassification
.PermutationFeatureImportance(
linearPredictor, transformedData,
permutationCount: 3);

sortedMetrics =
Prin convenție, ML.NET caută în pipeline coloana “Features” var
pfi.Select((metrics, index) => new {
(input) și coloana “Label” (output). Însă, dacă avem aceste coloane,
index, metrics.MacroAccuracy })
.OrderBy(feature => Math.Abs(
nu mai trebuie să le furnizăm, altfel se impune să facem unele
feature.MacroAccuracy.Mean))
transformări pe date pentru a obține și expune aceste coloane.
.Select(feature => feature.MacroAccuracy.Mean);
În plus, dacă folosim pentru construirea modelului o clasificare var pfiDiagram = Chart.Plot(new[] {
binară sau multiplă, trebuie să transformăm coloana “Label” întrnew Graph.Bar { x = sortedMetrics,
y = featureColumns.Reverse(),
un număr folosind MapValueToKey (pentru că machine learning
orientation = „h”,
lucrează intern doar cu numere!).
name = „Permutation Feature Importance”
var featureColumns = new string[] {
„Temperature”,
„Luminosity”,
„Infrared”,
„Distance” };
var preprocessingPipeline =
mlContext.Transforms.Conversion
.MapValueToKey(„Label”)
.Append(mlContext.Transforms
.Concatenate(„Features”, featureColumns));

În cele mai multe cazuri, avem mai multe coloane (măsurători) relevante pe care vom dori să le concatenăm într-una
singură, numită “Features”.

}
});
display(pfiDiagram);

Construirea și antrenarea modelului

În diagrama noastră, Distanța pare să aibă un scor foarte mic.
Excluderea acestei măsurători de la construirea modelului nu va
afecta semnificativ performanța modelului nostru.

var model = postprocessingPipeline.Fit(trainingData);

https://github.com/dcostea/DotnetJupyterNotebooks

În sfârșit, avem tot ce ne trebuie să construim modelul și să
îl antrenăm, folosind unul dintre algoritmii de multi-clasificare, Concluzie
Stochastic Dual Coordinate Ascent (SDCA). Dar am putea dori
Avem, în sfârșit, o platformă și avem un set de instrumente
să încercăm și alți algoritmi.
cu care să îmbunătățim performanța modelului nostru într-un
mod iterativ. O dată ce suntem mulțumiți de precizia modeluvar modelPipeline = preprocessingPipeline
.Append(mlContext.MulticlassClassification.Trainers
lui, putem să mutăm secvența de cod care conține pipeline-ul în
.SdcaNonCalibrated(„Label”, „Features”));
proiectul nostru și putem începe să facem predicții pe date noi
var postprocessingPipeline = modelPipeline
de intrare. Dacă doriți să experimentați cu Jupyter Notebook, îl
.Append(mlContext.Transforms.Conversion
puteți găsi la adresa:
.MapKeyToValue(„PredictedLabel”));
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Dezvoltarea de aplicaţii mobile într-o
lume post-COVID-19

I

ncertitudinea adusă de COVID-19 a făcut ca majoritatea persoanelor active, cu excepția
celor care lucrează în anumite industrii, să petreacă tot mai mult timp acasă. Având în
vedere dificultățile economice cu care se confruntă o mulțime de industrii în noul context, pare rezonabil să presupunem că ecosistemul de dezvoltare a aplicațiilor mobile ar fi, de
asemenea, afectat.
Alin Turcu

alin.turcu@softvision.com
Mobile & AI Community Manager
@ Cognizant Softvision

Cu toate acestea, industria de dezvoltare
În plus, prognoza prevede că veniturile
a aplicațiilor mobile a mizat pe atuurile sale, obținute din aplicațiile mobile, care nu sunt
reușind să-și consolideze inovațiile pentru a pentru jocuri, trebuie să le depășească pe cele
menține industria prosperă.
ale jocurilor mobile pentru prima dată până
în 2024.
O privire mai atentă dezvăluie câteva
În ceea ce privește descărcările de aplicații,
tendințe interesante.
se preconizează o scădere durabilă a impactuDeși, coronavirusul a avut un impact lui COVID-19. Până în 2024, descărcările vor
asupra veniturilor din App Store, creșterea ajunge la 183,7 miliarde, în creștere cu 9% față
rămâne puternică.
de prognoza anterioară, care a apărut înainte
Compania App Intelligence Sensor Tower de COVID-19, care inițial a reprezentat cu 7
a publicat 1 o previziune revizuită a pieței miliarde de instalări mai puțin.
pentru 2020-2024, conform căreia cheltuieÎntrucât fiecare industrie se zbate cu efeclile consumatorilor la nivel mondial pentru tele distrugătoare ale coronavirusului, este
aplicații mobile se estimează că vor ajunge la firesc să ne întrebăm dacă aceste prognoze
171 miliarde dolari până în 2024, mai mult sunt corecte sau poate prea bune pentru a fi
decât dublul celor 85 miliarde dolari față de adevărate. În timp ce economia scade2 și afa2019.
cerile încearcă din greu să supraviețuiască și

1

https://sensortower.com/blog/

sensor-tower-app-market-forecast-2024

2

https://www.marketwatch.com/press-release/5-indus-

tries-most-affected-by-covid-19-lockdown-2020-04-21
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să rămână pe linia de plutire - cum poate o industrie să fie orien- a cheltuielilor cu aceste aplicații în timpul pandemiei, în timp ce
tată spre o creșterea explozivă?
utilizatorii activi zilnic și descărcările au explodat în America de
Nord, Europa și Orientul Mijlociu.
Situaţia actuală
Având în vedere volumul mare de oameni care lucrează de la
În ciuda unei scăderi în utilizarea aplicațiilor de călătorie și distanță, nu este de mirare că video conferințele și aplicațiile de
ospitalitate, potrivit App Annie, oamenii au petrecut cu 20%3 mai conferințe online se bucură de o creștere explozivă. În America
mult timp folosind aplicații în primul trimestru al anului 2020 de Nord, aceste aplicații au înregistrat o creștere astronomică
față de 2019. În această perioadă, consumatorii au cheltuit și peste de 627% a descărcărilor și o creștere de 121% a utilizatorilor
23 de miliarde de dolari în App Store - cea mai mare cheltuială pe activi zilnic, așa că putem confirma nevoia critică de aplicații de
trimestru înregistrată până în prezent4.
comunicare.

Cinci tendințe emergente

Consumatorii caută diferite modalități pentru a se descurca
în situația actuală, iar în unele cazuri, aplicațiile oferă soluția
perfectă.
Câștigătorii de necontestat în această perioadă COVID-19
sunt aplicațiile din industrii precum munca / comunicarea la
distanță, educația, social media și cumpărăturile online. Deși utilizatorii activi zilnic ai aplicațiilor de asistență medicală din Asia
de Sud-Est și India sunt în scădere, a existat o creștere de 110%
3

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/weekly-time-spent-in-apps-grows

-20-year-over-year-as-people-hunker-down-at-home/
4
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În timp ce unele aplicații vor rămâne pe tuşă după carantină,
alte industrii pot continua tendința ascendentă mult timp după
pandemie. Acestea fiind spuse, există cinci tendințe principale
care influențează astăzi industria de aplicații mobile:
Chatboturile. Furnizorii de servicii au trebuit să se adapteze
rapid la situația de carantină și la noile modalități de interacțiune
cu clienții lor. Desigur că toate au apelat la mediul digital.
Aplicațiile mobile cu servicii precum cele bancare, cumpărăturile online, livrarea de produse alimentare și asistența medicală
lucrează la încorporarea de chatboturi în aplicațiile lor. Acestea
le permit consumatorilor să obțină răspunsuri la întrebările lor
frecvente, fără a fi nevoie să apeleze la serviciul de asistență clienți
și, cu 62%5 dintre consumatori interesați să interacționeze cu
chatbot-uri, împreună cu un potențial de a economisi 8 miliarde6
de dolari pentru companii, chatboturile par a fi o opţiune de cursă
lungă.
Sănătatea. Ironia stă în faptul că tocmai sănătatea stimulează
tendința ascendentă. Aplicații precum Push Doctor, o aplicație
de consultare medicală online, a înregistrat o creștere de 70%7
a consultărilor, în timp ce Well, o aplicație de e-telehealth, a
înregistrat o creștere de 400% a numărului de descărcări. Dar
consultațiile video online nu reprezintă singurul domeniu în care
aplicațiile medicale vor experimenta creștere. Există un număr
mare de gadgeturi care vă pot măsura ritmul cardiac, modul
5

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/10/25/ai-stats-news-us-consumers-interest-

in-using-chatbots-to-interact-with-businesses-rise-to-62/#5db474393974
6

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-to-modern-workers

7

https://www.whatech.com/mobile-apps/blog/647186-telemedicine-apps-the

-best-way-to-reach-gps-during-this-coronavirus-flu-season

în care dormiți, temperatura, greutatea etc. toate conectate la
smartphone-uri. Kinsa8, o companie cu un termometru inteligent,
se conectează la telefonul dvs. și oferă îndrumări personalizate
bazate pe vârstă, febră și simptome, în timp ce agregă datele în
fundal - permițând lui Kinsa să urmărească și să prezică unde
debutează bolile. Aceste tipuri de aplicații oferă industriei medicale o șansă mai bună pentru a mobiliza resursele potrivite, în
locurile potrivite, la momentele oportune.
Beaconurile. Tehnologia Beacon este o tendință de dezvoltare
a aplicațiilor mobile care a fost complet adoptată de muzee, hoteluri, industria medicală și multe altele. Este utilă în tehnologia de
localizare și în marketingul de proximitate. Beaconurile ar putea
fi, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza oameni, cum ar fi
pacienții sau medicii din spitale în timpul urgențelor și pentru a
oferi o navigare precisă în interior, folosind informațiile referitoare la proximitatea beaconurilor.
AR și VR. Există multe aplicații în comerțul electronic
(eCommerce), domeniul imobiliar, industria auto, asistența
medicală și educație care înglobează deja această tehnologie pentru o experiență mai bună a utilizatorilor. Cu puterea vitezei de
internet extrem de rapide în mâinile utilizatorului, datorită 5G,
timpul de încărcare și calitatea imaginii vor îmbunătăți foarte
mult experiența utilizatorului pentru aplicațiile AR.
Educația. Odată ce învățarea la distanță se dovedește a avea
succes în climatul actual, va rămâne în continuare o opţiune. Pe
viitor, elevii vor folosi tablete pentru a învăța asistaţi de sistemele
cu inteligenţă artificială, în timp ce interacționează cu profesorul
prin intermediul videoclipurilor și convorbirilor online. Testele
vor fi, de asemenea, efectuate pe tablete sau computere, iar elevii vor fi probabil supravegheați de o inteligenţă artificială care
observă și identifică orice încercare de a copia – economisind
sume importante de bani în acest proces.
Acestea sunt câteva aspecte pe care le putem observa în
prezent, însă putem avea certitudinea că perioada de criză va
influența tendințe complet noi.

8

În timp ce climatul actual a fost imprevizibil pentru consumatori în multe feluri, încrederea în aplicațiile mobile ca mijloc
de comerț, comunicare, educație, cumpărături și divertisment va
continua să crească. Pandemia a consolidat necesitatea unui sistem în care fiecare operațiune care, anterior, a necesitat prezența
noastră reală poate fi realizată de la distanță. De la munca de la
distanță, până la deschiderea unui nou cont bancar, efectuarea de
cumpărături și interacțiuni cu alte instituții, nevoia de digitalizare
a crescut imens, iar în perioada post-COVID-19 vom vedea, mai
mult ca niciodată, mult mai multe afaceri cu aplicații mobile.

https://www.kinsahealth.co/products/
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folosind Nuxt, Vuex,
Node.js și MongoDB (I)
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plicația de față va crea un Address Book simplu, va oferi funcționalitățile CRUD
prin folosirea frameworkului Nuxt / Vue, iar pentru afișare va utiliza Vuetify.
Principalele avantaje sunt reprezentate de codul relativ simplu, definirea și refolosirea componentelor, realizarea unui storage intern al aplicației. Serviciul va rula ca
o aplicație SPA în browserul utilizatorului urmând ca în ediția următoare a revistei să
publicăm și o integrare cu un server Node.js și MongoDB.

Arhitectura aplicației

C onț i n e u r m ăt o are l e e l e m e nt e
principale:
• pages/Index.vue - pagina aplicației.
Afișează lista de contacte.
• components/Contact.vue - componenta de afișare a unui contact din listă,
inclusiv a butonului de update.
• components/ContactForm.vue
- componenta va afișa o fereastră de dialog ce permite adăugarea/modificarea/
ștergerea unui contact. Este inclusă în
Index.vue și Contact.vue.
• store/contact.js - componenta Vuex
este responsabilă de partea de stocare și
manipulare a modelului de date.
• nuxt.config.js - conf igurarea
aplicației.

Primii pași

Lansăm proiectul nou creat: npm run
dev și deschidem http://localhost:3000/

Tema default este dark, vă propun să
avem o pagină mai luminoasă și să realizăm
buildul doar pentru client. Pentru acestea
vom modifica nuxt.config.js astfel:
....
mode: ‚spa’,
…
theme: {
dark: false,
…

Vuetify.js

Pentru cei care venim din zona de
Pornim la drum prin crearea unui nou backend, utilizarea unui framework care
proiect în Nuxt și răspundem la întrebările face să arate bine toate componentele de UI
wizardului
este un mare plus. Vuetify realizează acest
lucru și este direct integrat în Nuxt. Vă invit
npx create-nuxt-app AddressBook
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să vă uitați peste componentele1 puse la dispoziție.
Definirea unei componente
Vom folosi componenta v-list pentru a afișa lista de contacte.
Creăm o nouă componentă în folderul components pe care
Pornim de la un exemplu existent și înlocuim conținutul fișierului o numim Contact.vue. Vom înlocui afișarea numelui fiecărui
pages/Index.vue cu următorul:
contact:
<template>
<div>
<v-card max-width=”500”
class=”mx-auto”>
<v-toolbar color=”indigo”
dark>
<v-app-bar-nav-icon>
</v-app-bar-nav-icon>
<v-toolbar-title>Inbox
</v-toolbar-title>
<v-spacer></v-spacer>
<v-btn icon>
<v-icon>mdi-magnify
</v-icon>
</v-btn>
<v-btn icon>
<v-icon>
mdi-dots-vertical
</v-icon>
</v-btn>
</v-toolbar>
<v-list>
<v-list-item
v-for=”item in items”
:key=”item.name”>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title
v-text=”item.name”>
</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</v-list>
</v-card>
</div>
</template>
<script>
export default
data() {
return {
items: [
{name:
{name:
{name:
{name:
],
}
}
}
</script>

{

<v-list-item-title v-text=”item.name”>
</v-list-item-title>

cu noua componentă în Index.vue

<Contact
:firstname=item.firstname
:lastname=item.lastname>
</Contact>

Observați folosirea acum a firstname și lastname pentru un
mai bun control. Pentru aceasta a trebuit să redefinim json-ul
inițial
items: [
{firstname: ‚Jason’, lastname:’Oner’},
...
],

Revenim la componenta Contact.vue și codul sursă al acesteia:

<template>
<div onclick=””>
<v-row>
<v-col align=”center”>
{{lastname}} {{firstname}}
</v-col>
<v-col align=”right”>
<v-dialog v-model=”dialog”
persistent max-width=”600px”>
<template v-slot:activator=”{on, attrs}”>
<v-btn
elevation=”0”
v-bind=”attrs”
v-on=”on”>
<v-icon large color=”blue darken-2”>
mdi-message-text
</v-icon>
</v-btn>
</template>
<v-card>
<v-form v-model=”valid”>
<v-card-title>Contact edit
</v-card-title>
<v-card-text>
<v-row>
<v-col>
<v-text-field
v-model=”firstname”
label=”First Name” required>
</v-text-field>
</v-col>
</v-row>
<v-row>
<v-col>
<v-text-field v-model=”lastname”
label=”Last Name” required>
</v-text-field>
</v-col>
</v-row>
</v-card-text>
<v-card-actions>
<v-btn @click.stop=”dialog=false”>
Cancel
</v-btn>
<v-spacer></v-spacer>

‚Jason Oner’},
‚Travis Howard’},
‚Ali Connors’},
‚Cindy Baker’},

Câteva observații în legătură cu codul de mai sus. Sunt afișate
toate elementele definite în array-ul items folosind <v-list-item
v-for=”item in items” :key=”item.name”>. Numele fiecărui element este obținut citind cheia ‘name’ a fiecărui element.
Observăm în pagina noastră elementele de demo generate în
cadrul proiectului de care nu avem nevoie. Vom modifica layoutul aplicației definită în layouts/default.vue astfel încât să rămână:
<template>
<v-app dark>
<v-container>
<nuxt />
</v-container>
</v-app>
</template>

<v-btn elevation=”0”
style=”background-color: white; textalign: center” @click=”update()”
:disabled=”!valid”>Update
</v-btn>
</v-card-actions>
</v-form>
</v-card>
</v-dialog>
</v-col>
</v-row>
</div>
</template>

1

https://vuetifyjs.com/en/getting-started/quick-start/
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export default {
name: „Contact”,
props:[‚firstname’,’lastname’],
data:()=>({
dialog: false,
}),
methods:{
update(){
this.dialog=false;
}
}
}
</script>
<style scoped>
</style>

Realizarea unei aplicații online folosind Nuxt, Vuex, Node.js și MongoDB (I)
datelor.
export const state =()=>({
list:[]
})
export const mutations={
add(state,contact){
if (contact.id==null) {
contact[„id”] = state.list.length + 1;
}
state.list.push(contact);
},
delete(state, contact){
let index=state.list.findIndex((value, index)
=> (value.id===contact.id));
if (index>=0){
state.list.splice(index,1);
}
},
update(state,contact){
this.commit(„contacts/delete”,contact);
this.commit(„contacts/add”,contact);
}
}

A se remarca modul în care definim în props[] și folosim pentru afișare proprietățile componentei first/lastname. În cazul în
care se modifică, valorile acestea vor fi reflectate în lista noastră.
Din păcate, modificarea directă a proprietăților afișate nu este cea
mai bună practică. Soluția este realizarea unui store intern unde
export const getters={
vom modifica datele.
contact:(state)=>(id)=>(state.list.

Stocarea datelor

filter((value)=>(value.id===id)).slice(0))
,contacts:(state) =>(state.list.slice(0)
.sort((a, b) =>
((‚’+a.firstname).localeCompare(b.firstname)))),
}

Vom folosi componenta Vuex, valorificând următoarele concepte legate de persistența datelor:
1. State - este locul unde sunt definite proprietățile, datele export const actions={
aplicației. Accesul la acestea nu se realizează direct, doar prin init({commit}){
următorul nivel;
commit(„add”,{firstname: ‚Jason’, lastname:’Oner’})
‚Travis’,lastname:’Howard’})
2. Mutations - schimbarea stării datelor se realizează aici, commit(„add”,{firstname:
commit(„add”,{firstname: ‚Ali’,lastname:’Connors’})
putem defini operații CRUD.
commit(„add”,{firstname: ‚Cindy’, lastname:’Baker’})
3. Acțiunile - aici se regăsesc toate metodele noastre care },
update({commit},contact){
încapsulează logica store-ului Vuex. Datele definite în nivelul
commit(„update”,contact);
State pot fi modificare doar folosind metodele de la nivelul },
Mutations.
delete({commit}, contact){
commit(„delete”,contact);
},

Concret, mai jos este codul sursă al fișierului store/contact.js.
Se poate observa separarea logicii între cele trei nivele și nivelul add({commit},contact){
commit(„add”,contact);
getters de export al valorii datelor. Contactele sunt definite ca json }
și sunt stocate în tabloul list. O observație: operația de update }
a elementelor din list a fost implementată ca un delete + add, Pagina principală
deoarece o simplă modificare în interiorul elementelor nu proRevenim la pages/Index.vue unde aplicația integrează citirea
pagă modificările spre componentele vue. Nivelul actions exportă datelor din contacts.js:
operațiile CUD și tot aici am mutat metoda de pre-populare a
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export default {
components: {ContactForm, Contact},
fetch(){
this.$store.dispatch(‚contacts/init’);
},
computed:{
...mapGetters({
contacts:’contacts/contacts’
}),
},
}

this.closeForm();
},

Procedăm similar și pentru cazul de ștergere:
deleteContact() {
this.$store.dispatch(‚contacts/delete’, {
id: this.id
});
this.closeForm();
},

Sunt folosite două componente: ContactForm pentru adăugaÎn codul html afișăm semnul de editare sau un plus în funcție
rea unui nou contact și Contact pentru afișarea unei înregistrări. de prezența id-ului contactului.
De asemenea, în metoda fetch() lansăm acțiunea de inițializare <v-dialog v-model=”dialog” persistent maxprin metoda dispatch(). Prin ...mapGetter() avem acces la citirea width=”600px”>
v-slot:activator=”{on, attrs}”>
listei de contacte. A se remarca cele trei puncte din față: spread <template
<v-btn
operator
style=”!important;background-color: transparent”
elevation=”0”
În ceea ce privește template-ul html, am inclus componenta
v-bind=”attrs”
noastră ContactForm.
v-on=”on”>
<v-toolbar color=”indigo” dark>
<v-toolbar-title>Address Book</v-toolbar-title>
<v-spacer></v-spacer>
<ContactForm></ContactForm>
</v-toolbar>

Afișarea listei de contacte se realizează prin parcurgerea listei
contacts și afișarea fiecărui rând prin componenta Contact.
<v-list-item
v-for=”item in contacts” :key=”item.name”>
<v-list-item-content>
<Contact :id=item.id
:firstname=item.firstname
:lastname=item.lastname>
</Contact>
</v-list-item-content>
</v-list-item>

Adăugarea unui nou element

ContactForm ne permite adăugarea de noi elemente. Așa cum
se vede în codul de mai jos, componenta acceptă trei parametri:
id, firstname și lastname. Prezența id-ului indică faptul că avem
o operație de update, iar în caz contrar vom avea o operație de
definire a unui contact. Datele folosite sunt:
1. dialog - controlează afișarea ferestrei modale;
2. contact_log - este o variabilă de transport. O vom folosi
pentru copierea datelor de contact astfel încât să nu modificăm
direct proprietățile.
export default {
name: „ContactForm”,
props: [‚id’, ‚firstname’, ‚lastname’],
data: () => ({
dialog: false,
contact_local:{
firstname:’’,
lastname:’’
}
}),
computed: {
contact_copy()
{
this.contact_local.firstname= this.firstname;
this.contact_local.lastname = this.lastname;
return this.contact_local;
},
},

<div v-if=”id!=null”>
<v-icon large color=”blue darken-2”>
mdi-message-text</v-icon>
</div>
<div v-else>
<v-icon large>mdi-plus</v-icon>
</div>
</v-btn>

</template>
<v-card>
<v-form>
<v-card-title>Contact info</v-card-title>
<v-card-text>
<v-row>
<v-col>
<v-text-field
v-model=”contact_copy.firstname”
label=”First Name” required>
</v-text-field>
</v-col>
</v-row>
….

Codul sursă

Codul sursă poate fi descărcat de pe GitHub și rulat în felul
următor:
git clone https://github.com/ovidiumatan/addrbk.git
npm install
npm run dev

Folosim metoda $store.dispatch() pentru a apela acțiunea de Concluzie
update din store.
Aceasta a fost o scurtă introducere în Nuxt și Vuetify. Sper că
v-am
făcut curioși. Vă sugerez să descărcați codul sursă pentru o
update() {
this.$store.dispatch(‚contacts/update’, {
mai bună înțelegere. Timpul de învățare este relativ scurt, iar un
id: this.id,
programator de backend poate să se înțeleagă mult mai ușor cu
firstname: this.contact_local.firstname,
lastname: this.contact_local.lastname
tot ce înseamnă UI.
});
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Ce ne așteaptă în noua epocă a testării ?

I

potezele prezentate în acest articol legate de viitorul testării sau a părții de quality assurance se bazează pe schimbările și trendurile apărute în aceste domenii atât în trecut cât și în prezent. Prin urmare, primul pas pe care îl vom face împreună este să
călătorim în timp și să observăm cum s-a născut testarea software. Anii ’50 reprezintă Epoca de Start, în care testarea propriu-zisă
însemna partea de debugging (depanare) și nimic altceva. După cum menționa și S. Gill în cartea sa, The diagnosis of mistakes in
programmes on the EDSAC, dificultatea se regăsește în diagnosticarea unei greșeli, nu în detectarea ei.
Cel mai interesant și totodată
remarcabil lucru care a marcat
această decadă, a fost dezvoltarea testului Turing în anul 1950
de către matematicianul Alan
Turing. Testul Turing verifică
abilitatea unei mașini de calcul,
de a deveni o entitate gânditoare.
Testul era rulat astfel: se configura
un set de întrebări care era adresat atât unei mașini de calcul,
cât și unei persoane. O persoană numită și observator compara
răspunsurile date de mașina de calcul și de observator, fără să
știe care provin de la mașină și care de la om. Dacă nu se reușea
identificarea răspunsurilor date de mașina de calcul, însemna că
mașina ar fi în stare să gândească. Acest concept a devenit un
pilon important al filozofiei inteligenței artificiale.
Turing a presupus de asemenea că, în jurul anului 2000,
în cel puțin 30% din cazuri, mașinile de calcul vor ajunge la
performanța de a îl induce în eroare pe cel ce verifică întrebările.
La mai puțin de un an după dezvoltarea testului Turing,
un inginer și consultant de management, american de origine
română, născut în Galați, Joseph Juran, introduce în cărțile sale
The cost of poor quality și Juran’s Trilogy, termenii de planificare, control și îmbunătățire a calității. Chiar dacă publicațiile
sale nu se adresau industriei IT, cei de la IBM au preluat și personalizat procesele descrise de Juran și au început să își studieze
costurile de calitate.
La sfârșitul anilor ’50, a existat o distincție clară între testare și
debugging și au apărut primele break points în cod.
Imediat după Epoca de Start, urmează Epoca Funcțională, în
care obiectivul principal al testării era să demonstreze că implementarea software funcționa.
De aici se trage și numele testării funcționale care a luat naștere
în acele vremuri și care a devenit
unul din pilonii procesului de
testare. Va trebui să treacă o perioadă îndelungată de timp sau să
apară o inovație care să ducă la
extincția sau redundanța testării
funcționale.
Tot în timpul acestui deceniu, NASA creează prima echipă de
testare în cadrul primului program spațial uman al Statelor Unite
ale Americii (Proiectul Mercury). De asemenea, în anul 1968,
NATO menționează pentru prima dată termenul de Software
Quality Assurance.
În anii ’70 urmează atât o schimbare de epocă, din Epoca
Funcțională, în Epoca Planificării, cât și o schimbare a mentalității.
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Dacă în epoca precedentă, obiectivul testării era să demonstreze că
programele funcționează, în epoca
planificării totul se schimbă radical. Testarea va avea ca obiectiv
principal acela de a demonstra că
programele nu funcționează, sau
nu funcționează în totalitate așa
cum ar trebui. G. Myers menționa
în cartea sa, The art of Software Testing, publicată în 1979 că
testarea este un proces de execuție al unui program cu obiectivul
de a găsi erori.
Într-un interval relativ scurt, de 10 ani de zile, întregul mod
de gândire și percepție s-a schimbat radical, și testerii au devenit niște vânători de erori. Păstrarea acestui mod de gândire și
în zilele noastre devine un factor toxic pentru întreaga echipă.
Obiectivul echipelor ar trebui să fie aliniat, și anume dezvoltarea
produselor funcționale. Dar această afirmație constituie o altă
discuție și nu intră în scopul prezentului articol.
Tot în anii ’70 au apărut unit testing, introducerea metricilor
și nu în ultimul rând state transition testing.
Mergând mai departe, în
anii ’80 a urmat Epoca Costului.
Aplicațiile/ Programele ajungeau
foarte târziu în producție din
cauza testării exhaustive, astfel
încât costul testării a explodat.
Sosise vremea pentru reducerea
timpului de testare cu condiția să
se păstreze calitatea livrabilelor
într-un interval acceptabil. Pe scurt, să existe un raport corect
calitate – timp sau mai degrabă calitate – cost. Într-un ghid apărut
în anul 1983, Guideline for Lifecycle Validation, Verification
and Testing of Computer Software se menționează faptul că un
set de tehnici alese cu grijă, poate ajuta garantarea calității dezvoltării și mentenabilității programelor, ceea ce înseamnă că testarea
va reduce riscul ca un program să nu funcționeze la o valoare
acceptabilă.
În acești ani a fost dezvoltat
multi-cunoscutul Windows. De
asemenea, conceptul de testare a
securității apare sub denumirea de
Fuzz Testing în anul 1988.
Ultima epocă definită este
cea a Calității, și este cea în care
ne aflăm și astăzi. Este marcată
de prevenție, testarea devine și
o disciplină mentală care aduce

beneficiul unui risc scăzut în
partea de dezvoltare software.
Calitatea livrabilelor derivă dintrun proces colaborativ între toate
părțile implicate într-un proiect.
Acest periplu prin istorie ne
arată faptul că testarea a devenit nu
doar o constantă, dar și o necesitate. Modul sau, mai bine zis, procesele de testare nu s-au schimbat foarte mult de la începuturile
testării. Prin urmare, putem să presupunem că o schimbare radicală s-ar putea produce în anii ce urmează. Adaptarea modului de
gândire va fi cu siguranță un factor cheie pentru a se putea integra
în noul peisaj al procesului de testare care va veni cu siguranță
peste noi mai devreme sau mai târziu.

Ce schimbări aduce viitorul apropiat?

Înainte de a ne îndrepta atenția spre viitorul îndepărtat și la
cum va schimba acesta nu doar testarea dar probabil întreaga
lume, vă invit să vedem care consider eu că sunt pașii intermediari pe care se va marja în viitorul apropiat. Am identificat patru
piloni importanți, despre care cred că vor aduce un plus din ce în
ce mai semnificativ în procesul de testare.
Testarea Automată. Testarea automată vine ca un răspuns
natural la presiunea timpului. Cu cât aplicațiile vor ajunge mai
repede în producție, cu atât mai mult vor beneficia de o returnare
a investiției mai mare. Testerii se vor contopi cu DevOpșii într-un
proces mult mai rapid de livrare fără a afecta calitatea livrabilelor. Tot ce înseamnă repetitiv va fi automatizat din start, utilizând
chiar și instrumente de testare automată codeless. Procesul se va
desfășura într-un CI/CD pipeline în care vor exista deployuri la
Profilul testerului din ziua de azi
interval de ore, nu de zile.
Cuvântul cheie va fi viteză, iar testarea manuală se va utiliza
doar pentru validarea proceselor de business în cadrul testării de
acceptanță.
Machine Learning. Pentru a ține pasul cu echipele de dezvoltare, partea de testare automată nu va face față pe termen lung.
Machine Learning va fi, cel mai probabil, un instrument de un
real și foarte mare ajutor pentru echipele de testare. Va ajuta la
optimizarea suitelor de testare, la obținerea de analize predictive
în zona de loguri, zone de testare și chiar de defecte.
Big Data. Populația globului este într-o creștere continuă,
ceea ce înseamnă o utilizare mai mare a Internetului și prin
urmare creșterea bazelor de date cu informații despre clienți.
Astfel se va crea necesitatea apariției unui instrument prin care să
se poată prelucra un flux atât de mare de informații primite. Big
Sursa foto: https://unsplash.com/photos/wh-RPfR_3_M
Data ne va ajuta cu provocările pe care le vom avea cu privire la
scalabilitate, indexare socială, mutații de date și colectarea instanÎn momentul de față putem să diferențiem două tipologii sau tanee de date și implementarea lor într-un mediu cu o cantitate
profile ale persoanelor care fac parte din aria de testare, de tehnic imensă a datelor care crește continuu.
și de business. Desigur că sunt foarte rare cazurile în care vom
regăsi doar caracteristici și deprinderi dintr-o tipologie anume,
ele îmbinându-se nu doar între ele dar și cu abilitățile conexe, cu
competențele și cu experiențele acumulate de-a lungul carierei.
Un tester tehnic ar putea fi descris ca cineva care înțelege
partea arhitecturală, la nivel macro, privește dincolo de interfața
grafică și poate să înțeleagă interconectabilitatea dintre sisteme
atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere tehnic, al implementării propriu-zise. Poate să scrie cod, să lucreze
cu scripturi și instrumente care să-i ușureze munca. De asemenea,
poate să automatizeze teste atât în zona de interfață grafică, cât și
în aceea a serverului. O altă abilitate ar fi partea de investigare de
loguri a diferitelor sisteme, cât și de cunoștințe despre testarea de
securitate și performanță.
În ce privește secțiunea business, testerul ar trebui să se comporte ca un consultant de vânzări, sau mai degrabă ca un account
manager. Este foarte important să înțeleagă nevoile clienților
sau partenerilor săi și să treacă chiar la următorul nivel, care
înseamnă suport în alinierea proceselor operaționale de business.
Analizează cerințele, și bazat pe ele oferă feedback sau sugestii
cât mai repede posibil. De asemenea, dezvoltă strategii și planuri
de testare adaptate nevoilor fiecărui client. Nu în ultimul rând,
ar trebui să livreze un log de riscuri dacă contextul este necesar
pentru un asemenea proces.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/Tjbk79TARiE

Internetul Lucrurilor. În ziua de azi totul gravitează în jurul
tehnologiei și conectivității. Apar tot mai multe case inteligente,
cu electrocasnice interconectabile. Acesta este doar începutul.
Tehnologia 5G ar trebui să ne ajute să facem pasul următor în
tehnologia mașinilor care se conduc singure. Provocările cărora
va trebui să le răspundem se vor afla în aria managementului de
acces, cerințelor de conformitate, managementului integrării,
securității datelor și a schimbului de date între terți. Toate acestea, pentru a folosi lucrurile de care avem nevoie instantaneu în
rutinele noastre zilnice.
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testare

Ce ne așteaptă în noua epocă a testării ?

Ar trebui să ne îngrijoreze ce ne aduce viitorul?

Există mai multe căi și subiecte care sunt discutate de către
cercetători și analiști cu privire la modul în care testarea se va
schimba, dar aș dori să dezbatem una dintre ele: Inteligența
artificială.
În prezent, un cuvânt controversat, Inteligența artificială reprezintă o inovație care este deja foarte aproape de noi.
Potențialul său este imens și poate ajuta nu numai testerii și procesul de testare, dar și întreaga umanitate.
Inteligența artificială se clasifică astfel:

A. Inteligența Artificială Limitată (Weak AI/Narrow AI)
Este folosită pentru a transforma datele mari în informații
utilizabile, detectând tiparele și făcând predicții. Printre exemple se numără fluxul de știri al Facebook sau produsele sugerate
de Amazon. Filtrele de spam din e-mail sunt un alt exemplu
de Inteligență Artificială Limitată, unde un computer folosește
un algoritm pentru a afla ce mesaje ar putea fi spam, apoi le
redirecționează din inbox către folderul de spam.
Sistemele de inteligență artificială limitată nu au inteligență
generală; au inteligență specifică. Un AI care este expert în a
vă spune cum să conduceți din punctul A în punctul B este, de
obicei, incapabil să vă provoace la un joc de șah. La fel cum un sistem AI care vorbește chineză cu noi nu va fi capabil sa ne măture
podelele.
Problemele cu inteligența artificială limitată includ posibilitatea de a provoca vătămări în cazul în care un sistem eșuează.
De exemplu, o mașină fără șofer, care printr-un calcul greșit al
locației unui alt vehicul, care se apropie, provoacă o coliziune
mortală; posibilitatea de a provoca daune dacă sistemul este utilizat de cineva care dorește să provoace daune - cum ar fi un terorist
care folosește o mașină, care se conduce singură, pentru a detona
explozibili într-o zonă aglomerată. Nu în ultimul rând, este dificil
de determinat cine este responsabil pentru o defecțiune sau un
defect de proiectare.
Nu voi intra în detalii despre testarea inteligenței artificiale
limitate, deoarece este deja aici și o testăm deja de ceva vreme.

pentru a face sarcini simple de zi cu zi, cum ar fi recunoașterea
bunicii, scoaterea laptelui din frigider, urcarea scărilor și așa mai
departe. Inteligența artificială generală va putea să învețe și să se
actualizeze singură, fără instrucțiuni. Va trece printr-un proces de
încercare și eroare cunoscut sub denumirea de auto-îmbunătățire
recursivă.
Practic, vom avea un AI care poate face multe lucruri, nu
numai tehnice, și care poate învăța de la sine dacă întâlnește zone
în care nu are experiență. Dacă aveți sub 35 de ani, aveți mari
șanse să vedeți inteligența artificială generală în acțiune. deoarece
cercetătorii spun că ea se va dezvolta în următorii 50 de ani.
Revenind la testarea inteligenței artificiale generale, din punct
de vedere tehnic, probabil că va trebui să înțelegem codul scris.
Apoi, va trebui să creăm o strategie sau o abordare atât pentru
unit teste, cât și pentru testele funcționale.
Derivă, astfel, următoarele întrebări legate de impactul pe
care Inteligența Artificială Generală îl va avea asupra testingului:
• Ce s-ar întâmplă dacă am avea un tester AI care poate testa
munca programatorului AI?
• Cum putem fi siguri că testele executate de testerii AI sunt
corecte?
• Cum putem stabili un proces de monitorizare a activității
sale și de a ne asigura că nu va greși?
• Cum putem avea încredere în capacitatea AI de a înțelege
procesul așa cum facem noi ca indivizi?
• Cum va schimba această inteligență artificială generală nu
doar procesul de testare, ci întreaga lume?

C. Inteligența Artificială Superioară (Super AI)

Cercetătorii afirma că Super AI va deveni exponențial mai
rapid decât predecesorul său, Strong AI.
Super AI înseamnă că inteligența AI va fi una mai vastă decât
inteligența oamenilor. Aceasta înseamnă că oamenii nu vor mai
fi capabili să înțeleagă procesele tehnice dezvoltate de Super AI.
Inteligența Artificială Superioară va putea chiar să prezică comportamentul uman cu mai multă precizie decât noi.
• Vom putea avea încredere în aceste preziceri?
• Cum vom putea determina care îmbunătățire pe care ar
B. Inteligența Artificială Generală (Strong AI/General AI)
vrea să și-o adauge sistemului este în regulă și care nu?
Va fi atinsă atunci când inteligența AI va fi la nivelul
• Cum ne putem asigura că Super AI va funcționa în contiinteligenței umane. De exemplu, AI va putea decoda imagini 3D,
nuare în beneficiul nostru și nu va încerca să ne distrugă?
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Bill Gates, Elon Musk și Stephen Hawking susțin că epoca
inteligenței artificiale superioare va însemna sfârșitul umanității.
Alții, inclusiv Mark Zuckerberg susțin că Super AI va crea o lume
mai bună și noi, ca umanitate, vom intra într-o nouă eră descrisă
drept „abundentă”. Prețul fiecărui lucru va scădea, oamenii nu vor
mai trebui să se îngrijoreze dina cauza șomajului, deoarece totul
va deveni foarte ieftin și accesibil.
• Dar cum ne putem asigura că această inteligența superioară
nu va încerca să ne distrugă?
• Cum putem implementa această tehnologie, și mai important, cum o putem testa pentru a fi 100% siguri că se va raporta
la valorile noastre de bază?
• Unii dintre noi vor spune că vom șterge codul sau că vom
scoate roboțeii din priză. Ei bine, aceasta ar putea fi ca și cum ai
încerca să oprești internetul folosind o praștie. Destul de greu,
nu-i așa?
• Atunci, cum ne vom putea asigura că Super AI ne va
înțelege valorile și credințele?
• Cum le vom putea oferi percepția despre bine și rău? Noi ca
umanitate nu am ajuns încă la valori comune în ceea ce privește
teme controversate cum ar fi avortul, războiul și alte câteva
exemple. Dacă noi, ca oameni, avem încă dispute în legătură
cu ceea ce este bine și rău, cum putem traduce aceste valori
astfel încât să fie înțelese de inteligența artificială superioară?
Cum va arăta un proces de testare a unui astfel de set de valori?
• Cum vom putea face AI-ul să înțeleagă contextul și să ia
decizii bazate pe date multiple, ca de exemplu date istorice,
experiență, și așa mai departe? Din nou, cum vom testa un astfel de proces?
• Cum vom determina când oprim testarea?
• Cum vom determina momentul în care suntem pregătiți să
livrăm în producție?
• Dar cea mai importantă întrebare este când ar trebui să
începem să gândim și să dezvoltăm acest tip de valoare umană?
• Va fi în regulă dacă încercăm să o îmbinăm într-o inteligență
artificială superioară? Sau va fi deja prea târziu pentru a face
acest lucru?
Știu că sunt multe întrebări fără răspunsuri. Ceea ce mă face
să povestesc puțin despre ultima parte de inteligență artificială,
Inteligența Emotivă Artificială, care poate fi dezvoltată oricând
după inteligența artificială limitată. Poate veni înainte de Strong
AI sau chiar după Super AI.

D. Inteligența Emotivă Artificială (Artificial Emotional Intelligence)

În acest tip de inteligență artificială va fi vorba despre
recunoașterea, interpretarea, procesarea și simularea experienței
umane de sentiment sau emoție. Da, acest AI va avea empatie și
va fi capabil să te înveselească dacă ești trist.
Cred că această componentă AI va fi foarte importantă în
viitorul speciei noastre umane, deoarece numai prin combinarea acestui nou computing afectiv (affective computing cu AI-ul),
putem rămâne optimiști că roboții nu vor încerca să ne extermine. Trebuie să începem să dezvoltăm inteligența artificială
emoțională. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Apare din nou întrebarea, cum o vom testa?
• Cum vom testa emoțiile sau sentimentele?
• Cum vom verifica că o inteligența artificială simte ceva?
• Cum vom măsura dacă un AI este empatic?
• Cum vom putem identifica dacă un AI este trist sau furios?

Ne este greu să identificăm aceste sentimente la oamenii de
lângă noi. Un exemplu concludent în acest caz este o persoană
care este supărată, dar zâmbește chiar dacă pe interior se simte
ca un vulcan.
Cum va putea inteligența artificială să decodeze această mânie?
Din nou, o mulțime de întrebări fără răspunsuri.
Pentru a termina acest articol într-o notă amuzantă și pozitivă, să ne gândim cum ar putea să arate un dialog într-o bucătărie
a unei companiei IT:
-Salut ,TSTS364A! Cum ești?
-Hey, TST543G! Bine, mulțumesc! Doar ce îmi savuram
cafeaua de dimineață.
-Ai văzut ce cod de c#@% a scris iar DEV6743? Deja devine
o obișnuință să primesc de la el cod plin de erori în mediul de
testare.
-Da, ar trebui să discutăm cu TL-ul său, TLSM654. Poate că o
să-și seteze o sesiune de 1: 1 cu el.
-Da, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține
calitatea produsului ridicată.
Credeți că acest dialog s-ar putea întâmpla într-un viitor oarecare? Este oare, cu adevărat, posibil?

Sursa foto: https://pixabay.com/photos/teens-robot-future-science-629046/

Concluzii

Așadar, procesul de testare pe care îl cunoaștem în prezent se
bazează în principal pe nucleul său dezvoltat între anii ’50 și ’70.
Datorită contextului nostru socio-economic actual, procesul de
testare va trebui să fie mai rapid, va trebui să utilizeze mai puțini
oameni și să ofere o calitate superioară.
La prima vedere, acest lucru ar putea însemna că testerii vor
dispărea. Deși aceasta ar putea fi o opțiune, rețineți că vom avea
în continuare nevoie de unele persoane care să verifice și să se
asigure că procesele de business sunt adaptate la nevoile umane,
chiar dacă testarea va fi efectuată de inteligența artificială.
S-ar putea să ne numim analiști de date sau testeri de business
sau beta testeri, ne- am putea pierde numele de testeri, dar mentalitatea, modul de gândire și valorile noastre vor persista.
În cele din urmă, există o șansă să piară testarea?
Din punctul meu de vedere, testarea va persista.
Îndrăznesc să spun că viitorul testării se va desfășura ca pitstopurile din formula 1. Cei care vor executa cele mai rapide și
mai precise teste vor ajunge primii pe piață și vor avea cele mai
mari venituri.
Tu cum te pregătești pentru viitorul testării?
Andrei Marinoiu

Andrei.marinoiu@accesa.eu
Testing Consultant
@ accesa
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dezvoltare

Inaugurarea noii clădiri a
Centrului de Inginerie Bosch din Cluj

A

m fost invitat recent la evenimentul de inaugurare a noii clădiri Bosch, alături de alți jurnaliști ai presei locale clujene.
Întâlnirea cu un design modern, cu accente industriale al edificiului, regăsit- evident- și în interiorul acestuia, prezentarea
unor proiecte inovatoare, precum și desfășurarea unei conferințe de presă a transformat acest eveniment într-o experiență
inedită. Dintre invitații principali, îl menționăm pe Dennis Raabe, fostul director al Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, care și-a
punctat finalizarea mandatului său, prin deschiderea oficială a acestei clădiri, la a cărei edificare și punere în funcție acesta și-a adus
o contribuție esențială. Dennis Raabe îi predă ștafeta lui Frank Wolf, care ne-a comunicat că printre obiectivele legate de dezvoltarea
Bosch în Cluj, se numără și planificarea celei de-a doua clădiri Bosch în campusul existent. Un alt invitat, a cărei prezență trebuie
evidențiată, este Mihai Boldijar, directorul general al Bosch România și Bulgaria. Acesta ne-a înfățișat o panoramă clară asupra
impactului proiectelor Bosch în cele două țări.
Prelucrare datelor din camerele video se axează pe folosirea
semantică a senzorului video pentru înțelegerea mediului înconjurător. Estimarea distanței se realizează prin senzori ultrasonici
pentru distanțe mici, în timp ce estimarea pentru distanțe mai
mari sunt utilizați senzorii de tip radar. În cadrul echipei de prelucrare video a datelor se realizează algoritmi pentru înțelegerea
semantică a scenei, acestea fiind folosite atât în industria auto dar
și în cea a trenurilor.

Sistemul de simulare a mediului înconjurător

În rândurile de mai jos, expunem o scurtă trecere în revistă a
câtorva proiecte realizate local.

Căruciorul inteligent

Un proiect original realizat de către o companie automotive
are în centru: căruciorul inteligent. Componentele acestuia au
fost dezvoltate au
fost dezvoltate cu
contribuția echipelor din Cluj. Este
o demonstrație de
proiectare a echipei de ingineri ai
centrului dar și de
colaborare fructuoasă cu fabrica de
la Jucu. Sperăm să vedem, în viitor, mai multe astfel de proiecte.

Drumul către conducerea autonomă

Poate fi aplicat în scopul verificării și testării diferitelor sisteme, precum cel de direcție. Ni s-a oferit ocazia de a avea acces
la o demonstrație de conducere autonomă pe străzile din centrul
Clujului. De asemenea, într-un mediu virtual s-a demonstrat parcarea autonomă.

Stocarea datelor

Datele sunt generate de către senzori la fiecare 10 miliseConducerea autonomă este un proiect al viitorului, dar deja se cunde. Acestea sunt colectate, pentru ca, ulterior, să fie folosite
lucrează la elemente de bază ale acestuia, cum ar fi senzorii video, atât pentru validarea produselor dar și pentru dezvoltarea de
noi module și servicii. A fost menționat ca exemplu un proiect
ultrasonici și radar precum și procesarea datelor de la aceștia.
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realizat în Cluj pentru determinarea și predicția stării de sănătate
a bateriilor mașinilor electrice.
Electrificarea sistemului de propulsie este una din preocupările Centrului de Inginerie Bosch din Cluj. Pe baza simulărilor se
dezvoltă prototipuri care, apoi, sunt construite și testate. Datele
colectate de la acestea sunt folosite pentru a realiza modele Digital
Twin. Întreg ciclul de viață, de la producție la utilizare, este acoperit de către acestea. O aplicație realizată de către echipa R&D din
Cluj permite identificarea și fixarea problemelor care apar într-o
fabrică.

Managementul proceselor din noua clădire

S-a pornit de la un badge care acum se regăsește ca un Digital
Twin în soluția de smart office. Îmbunătățirea condițiilor la locul
de muncă se realizează apelând la un set de funcționalități, prin
care fiecare angajat își poate indica preferințele.
• Biroul mobil și implicit sugestiile pentru propunerea de loc/
birou în fiecare zi.
• Interactive indoor map – navigarea virtuală prin clădire.
• High quality insights – oferă într-un dashboard predicția
temperaturii în acea zonă.
• Vizualizarea meniului zilnic de la cantină și vizualizarea
Colaborarea cu universitățile
timpului de așteptare la coadă. Acesta este modificat real time
Au fost prezentate o serie de inițiative, puse deja în practică:
și ajută la o bună planificare a timpului la prânz.
• Realizarea de cursuri de conducere autonomă și de rea• Confidențialitatea este un amănunt important luat în conlizarea de software automotive. Există colaborări atât cu
siderare atunci când a fost realizată platforma.
Universitatea Tehnică cât și cu Universitatea ,,Babeș-Bolyai”,
din orașul nostru.
În încheiere, le dorim celor de la Centrul de Inginerie Bosch
• 50 de burse ,,Robert Bosch” oferite studenților pe durata din Cluj mult succes în noua clădire și dezvoltarea a cât mai multe
unui an de zile.
proiecte inovatoare.
• 100 de burse acordate studenților pe durata verii.
• Colaborarea cu Institutul de Cercetare în Inteligență
Ovidiu Măţan
Artificială (ICIA) al UTCN. Toate parteneriatele viitoare în
ovidiu.matan@todaysoftmag.com
zona de AI vor fi realizate prin acest centru.
Editor-in-chief
• Bosch Future Mobility Challenge este un concurs pen@ Today Software Magazine
tru studenți, care timp de 6 luni dezvoltă software de condus
Organizator
@ IT Days & The Developers
autonom pe mașini la scara 1:10 cu suportul experților Bosch.
La ediția de anul acesta s-au înscris 42 de echipe din Italia,
Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și România.
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Companiile IT și pandemia:
12 întrebări pentru prezent și viitor

Î

Monica Chiș

mchis9@gmail.com
Freelancer IT Software
Consultant și Trainer

Doru Șupeală

doru@dorusupeala.ro
Managing Partner
@ SPOR
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n ultima perioadă s-a vorbit destul de mult despre modul în care au fost afectate
(sau nu!) companiile IT după această criză generată de pandemia de COVID-19. În
acest context, credem că este important să se analizeze cauzele care au dus la apariţia
unora dintre problemele cele mai mari. Ne vom referi doar la companiile IT și vom avea
în vedere mai ales companiile din Cluj. Am formulat 12 întrebări care pot ajuta orice
manager sau profesionist din domeniu să înțeleagă mai bine prezentul și să își construiască mai sănătos viitorul.
Poate că, în urma unei analize atente, se
va descoperi că există foarte multe lucruri
care se pot schimba la nivel de organizaţie,
prin îmbunătăţiri structurale și calitative
aduse culturii organizației, climatului de
lucru, dar și fiecărui proiect. Credem că,
înainte de a menţiona că au fost scăderi
salariale sau au fost eliminate beneficii (ca
efecte ale situației dificile), trebuie să ne
gândim la cauzele care au generat situațiile
dificile din unele companii.
Suntem convinși că, înainte de a fi
luat măsuri care să afecteze organizaţia şi
oamenii cu care lucrează pe termen lung,
decidenții de top din marile companii ar fi
trebuit să folosească oportunitatea actualei
crize pentru a descoperi ce nu a funcționat
cum trebuie în activitățile companiei, înainte de pandemie. Din păcate, deciziile
dure de reducere a personalului, salariilor
și beneficiilor au venit rapid și, în foarte
multe cazuri, analiza critică și onestă a cauzelor crizei a lipsit. Ceea ce înseamnă că se
lucrează la efecte, nu la cauze. De aceea, în
viitor problemele vor continua să apară.
Vom face o scurtă analiză generală,
fără a nominaliza companii sau lideri,
bazându-ne pe un set de întrebări directe
și clare. Invităm cititorii să ia acest set de
întrebări și să îl aplice, transparent și onest,
organizației lor. Punctual, pentru fiecare
organizaţie, ar putea exista foarte multe
alte întrebări particulare. Depinde doar de
liderii și angajații fiecărei companii IT să își
pună toate întrebările necesare și să caute
răspunsurile corecte.

Criza va trece mai devreme sau mai târziu, dar nu toate organizațiile vor reuși să
iasă vii și nevătămate din actualul context.
Unele își vor descoperi problemele și le vor
rezolva, ieșind mai puternice din această
încercare, altele vor continua să se mintă și
să evite confruntarea cu problemele reale,
iluzionându-se că vor putea reveni ușor
la paradisul prosperității și lăcomiei, de
dinainte de pandemie.

A scăzut productivitatea? De ce? Cum
remediem?

Productivitatea este o măsură a eficienţei producţiei. Eficienţa (randamentul)
angajaţilor a scăzut probabil semnificativ
o dată cu pandemia, pentru că oamenii au
fost nevoiţi să lucreze într-un alt mediu şi
în alte condiţii. Din punct de vedere tehnic, multe probleme pe care le rezolva de
obicei compania au fost lăsate în sarcina
angajatului. În acest fel au existat mulţi factori colaterali care au generat o “abatere”
de la programul zilnic și au dus la scăderea
productivității.
Au existat impedimente legate de
platformele și canalele de comunicare,
conexiunile VPN, vulnerabilități de securitate a datelor şi alte deficiențe tehnice.
Pe termen scurt, sistemul work from home
este benefic pentru cei care au un spațiu
propice de lucru acasă. Dar foarte mulţi
oameni au fost afectaţi în activitatea zilnică
pentru că s-au schimbat radical condiţiile
de muncă şi modul de abordare: acasă nu
au la dispoziție condițiile ideale de lucru,
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dacă e să luăm în calcul aglomerarea familiei, copii zgomotoși
sau implicați în cursuri online, vecini care renovează, internet cu
viteză slabă, lipsa unor echipamente etc.
Comunicarea a fost şi rămâne un aspect extrem de important
în activităţile de dezvoltare software. Toţi cei implicaţi activ în
echipe de software development ştiu că munca în echipă înseamnă
pair programing, testare în echipă, şedinţe de analiză, găsire de
soluții prin colaborare, knowledge sharing, use cases etc. Toate
acestea s-au mutat online și au devenit mai obositoare, greoaie și
lipsite de consistență.
Echipele care folosesc frameworkul SCRUM au descoperit că
un daily stand-up meeting cu întreaga echipă remote este mult
mai dificil online, deoarece comunicarea este mai greoaie și mai
neclară. Foarte multe echipe au renunţat la daily stand-up sau l-au
transformat în episoade mai restrânse. Să ne gândim și la şedinţele de review în SCRUM. Cât de accesibil este un sistem de test în
care se pot face demonstraţii? Dacă într-un astfel de meeting este
prezent şi clientul, cât de uşor este pentru client să urmărească
livrabilul? Ce facem ca să devenim mai productivi? Îi întrebăm și
pe oameni, poate au idei?

Apoi, lipsa unei nevoi urgente pentru o anumită aplicaţie
a generat amânarea ei sau renunţarea la achiziţia unui produs
software. Trebuie să luăm în calcul şi faptul că în această perioadă
nevoile clientului s-au schimbat foarte mult. O analiză corectă a
acestor nevoi poate salva multe proiecte viitoare. Dar credem că
au existat şi cazuri în care s-a pierdut un proiect pentru ca nu s-a
livrat ceea ce se dorea, nu au fost respectate specificațiile şi nu s-a
livrat la termenul stabilit.
Ce putem învaţa de aici? Ce ar trebui să analizăm pentru
a vedea unde sunt probleme? Dacă ne vom pune câteva întrebări, poate că vom reuşi să vedem ce avem de învăţat şi ce putem
îmbunătăţi:
• Am documentat foarte bine prezentările pe proiecte? Sunt
simple şi uşor de urmărit?
• Avem un pachet bine organizat cu ceea ce dorim să vindem,
descris într-o manieră care să faciliteze chiar şi o discuţie online
cu clientul?
• Cât de uşor este să preluăm şi să descriem noi features?
• Avem un sistem de organizare clar, structurat pe business
case-uri?
• Colectăm uşor şi într-o manieră organizată cerinţele cliEchipa de proiect/produs este corect alcătuită?
entului? Avem un proces și un tool specializat pentru această
Atunci când ne referim la o echipă corect alcătuită ne gândim
activitate?
la o componenţă care să răspundă într-un mod adecvat nevoilor
tehnice pentru dezvoltarea proiectului/produsului. Poate că am Avem procese clare, simple şi eficiente?
realizat în această perioadă în care nu am lucrat de la distanţă, că
Asigurarea calității este un aspect extrem de important.
foarte multe echipe au avut dificultăţi pentru că:
Pentru a realiza produse software de calitate trebuie să avem şi
• Au existat juniori în echipe care au avut nevoie de mai procese bine definite, flexibile, uşor de adaptat şi mai ales simple
multă îndrumare.
şi aplicabile. Trebuie să verificăm şi să înţelegem dacă procesele
• Cei cu mai multă experienţă au fost implicaţi brusc şi în de dezvoltare software existente ne-au ajutat sau nu în această
alte activităţi.
perioadă.
• Problemele tehnice și de comunicare au generat întârzieri
Dificultăţile tehnice de comunicare, timpul necesar uneori
şi foarte mult cod care nu a fost conform cu specificaţiile si cu pentru stabilirea conexiunilor şi apoi timpul acordat pentru a
guideline-urile.
explica lucruri pe care ar fi trebuit să le avem undeva documentate într-un tool, într-o pagină de wiki, au redus din timpul efectiv
Credem că este bine să ne gândim la problema componenței de muncă concretă pentru rezolvarea unui task. Pentru o analiză
echipelor şi să răspundem creativ dacă putem îmbunătăți lucru- concretă şi punctuală credem că este necesar să răspundem la
rile. Evaluăm componenţa echipelor pe bază unei matrice de câteva întrebări:
competenţe şi a gradului de răspuns în rezolvarea problemelor?
Am analizat corect la sfârşitul fiecărui proiect, al fiecărei inteNe gândim că e nevoie de traininguri adecvate, adăugăm în tasku- grări de produs plusuri şi minusuri în procesele pe care le avem
rile zilnice timp pentru prezentarea unor informaţii tehnice şi la nivel de proiect? Exemplu: în cazul în care folosim metodoloacordăm timpul necesar pentru sedinţele de knowledge sharing? gia Agile și frameworkul SCRUM, cât de repede am îmbunătăţit
Da, aceste şedinţe trebuie să fie eficiente şi să abordeze topi- procesele pe parcursul dezvoltării şi cât de uşor au fost asimicurile concret. Credem că, înainte de a lua decizii de concediere, late de către echipă? Am avut dificultăţi în a respecta release-uri?
reducere a salariilor sau suspendare a programelor de învățare, Cum s-au desfăşurat şedinţele retrospective? Cât de uşor a fost
companiile și echipele ar trebui să facă o foarte necesară și cinstită să organizăm sedinţele de Sprint review? Am avut infrastructura
analiză, pentru a identifica precis cauzele care au dus la scăderea tehnică necesară pentru a prezenta rezultatele (de exemplu, siseficienţei și la apariția erorilor. Fiindcă echipele care funcționau temul de test funcţional?) Ce putem face în perspectivă pentru a
treacă-meargă în contextul de la birou nu mai funcționează atunci avea infrastructura necesară?
când oamenii sunt împrăștiați pe la casele lor.
După ce se răspunde la aceste întrebări se poate face un plan
global de îmbunătăţire la nivel de companie şi se pot implica
Am pierdut proiecte? Care au fost cauzele?
resursele existente care, poate, au rămas fără un proiect concret.
Sunt foarte multe proiecte care au fost amânate fiindcă unii
clienți au probleme sau pur și simplu au suspendat unele. Dar Cât de bine facem Learning și Knowledge Management?
sunt proiecte suspendate și fiindcă echipele de sales şi presales nu
Avem nevoie de procese simplificate, de instrumente care
au putut să realizeze în timp util o comunicare directă cu clien- să ne ajute să colectăm informaţiile la nivel de individ, echipă și
tul, nu au putut să facă prezentări ale soluţiilor și nu au reușit să organizație, să le organizăm și să le oferim, accesibil, tuturor celor
obțină un agreement pentru a începe. Clientul nu a avut posibi- care au nevoie de ele în diverse momente. Cum facem concret
litatea să vadă anumite demonstraţii ale aplicaţiei, nu a putut să acumularea și gestiunea informaţiilor în interiorul companiei?
adreseze suficiente întrebări şi proiectul s-a pierdut sau, în cel mai Am oferit suficiente traininguri specifice proiectului în care angafericit caz, a fost amânat.
jatul este implicat? Colectăm eficient documentaţia internă utilă?
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Avem la nivel de organizaţie instrumentele necesare în care
să colectăm date fundamentale despre munca noastră, de la How
To... până la What if? Avem un KMS (Knowledge Management
System) care să acumuleze toată informația despre cunoștințele
și proiectele noastre, despre modulele dezvoltate deja sau despre
specificațiile, metodele și bazele de date implicate și care să ajute
la optimizarea resurselor folosite?
Mai mult, avem în organizație un LMS (Learning Management
System) pe care toți colegii să îl poată accesa, în orice moment,
pentru a găsi răspunsul la întrebări, pentru a descoperi date relevante fără a îi deranja pe alții și pentru a asimila aptitudini noi,
pentru a parcurge și singuri o parte din ciclurile de învățare?
Am discutat mult un topic colateral legat de calitate şi suntem
siguri că aici se încadrează şi trainingurile necesare unui angajat.
Fără îndoială, investițiile în asimilarea de soft skills sunt utile, însă
multe companii uită că oamenii trebuie să evolueze și în zona
cunoștințelor specifice domeniului. Sigur că e nevoie şi de training-uri de comunicare, dar avem nevoie de traininguri tehnice,
de traininguri pentru asigurarea calităţii produsului, de traininguri pentru a înţelege domeniul pentru care produc software,
pentru a putea oferi soluţii eficiente.
În ultimii ani, foarte mulţi specialişti plecați din companii au
fost înlocuiţi cu angajați mai puţin experimentați și calificați, care
au foarte multe dificultăţi în înţelegerea întregului proces de dezvoltare software. Clienților li s-au vândut de multe ori echipe cu
expertiză supraevaluată, iar acest lucru a dus la satisfacție redusă
și de multe ori la pierderea unor proiecte. De foarte multe ori,
în această perioadă s-a pierdut timp pentru că au fost lucruri
neclare, pentru că persoane noi din echipă au avut nevoie de mai
mult suport tehnic care era foarte uşor acordat în birou, unde
fiecărui task i se puteau asocia informaţii verbale foarte utile.
Oare am avut suficiente traininguri corect alese și aplicate?
Oare am oferit suficiente traininguri tehnice colegilor, în aşa fel
încât să aibă resursele tehnice necesare dezvoltării software-ului
şi a unei oarecare independenţe în a lucra pe o anumita nişă? De
câte ori am supraevaluat sau subevaluat cunoştinţele unui angajat
atunci când am avut nevoie de un anumit număr de ore pentru un
proiect? Știm că această evaluare eronată costă enorm și produce
efecte toxice?
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Ce putem automatiza și simplifica?

Cu siguranţă atunci când vine vorba despre integrarea unui
proiect la client este clar că această etapă a fost blocată în perioada
pandemiei din cauza măsurilor stricte de deplasare atât în ţara de
origine cât şi la clienţi internaţionali.
Poate că trebuie să ne gândim şi aici la implementarea unor
soluţii care să poată automatiza o bună parte din munca de deploy
on site. (nu ne referim la partea de hardware). Integrarea proiectelor on-site poate să fie automatizată? Putem simplifica anumite
aspecte ale instalării?

De ce expediem etapa de analiză pentru noi proiecte?

Probabil foarte multe proiecte s-au pierdut şi pentru că etapa
de analiză nu s-a făcut corect sau pentru că echipele nu au reuşit
să se adapteze unei analize operate online, la distanță. Sunt multe
feluri în care putem să îmbunătățim această activitate de analiză.
Avem instrumentele necesare pentru etapa de analiză a unui proiect (fie că utilizam Agile sau Waterfall)?
Toţi ştim cât de importantă este analiza inițială corectă a proiectelor în evoluţia fiecărui proiect, indiferent de metodologia
folosită. Credem că trebuie să ne punem şi aici cîteva întrebări:
Avem instrumentele necesare pentru a realiza analiza remote?
Avem procese simple de analiză? Avem instrumente uşor de
utilizat ? Ne-am gândit să lucrăm prototype-based acolo unde se
poate?

Cum evaluăm corect contribuțiile individuale?

Credem că este important să găsim instrumentele necesare
pentru a înţelege care este valoarea exactă pe care fiecare persoană din echipă o aduce în proiect. Auditarea unui proiect în
timpul desfăşurării şi la sfârşitul lui ne poate aduce informaţii
vitale despre proiect şi despre performanţele echipei.
Considerăm utilă o analiză mai detaliată a modului în care
au fost evaluate uneori rezultatele și performanţele unui proiect.
De multe ori, organizațiile uită să inventarieze “lessons learned”,
deși aceasta este o etapă importantă la finalizarea unui proiect.
Poate că trebuie analizate în detaliu performanţele pentru care
se acordă recompensele și beneficiile componenților echipelor.
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Avem un Management al proiectelor eficient?

Un alt aspect care a generat foarte multe probleme în această
criză a fost şi faptul că anumite proiecte nu au avut o organizare
foarte bine pusă la punct. De cele mai multe ori în cazurile proiectelor ratate, procesele nu sunt bine definite şi acest lucru afectează
atât calitatea muncii, cât și calitatea produselor.
De fiecare dată trebuie să se folosească instrumentele (tools)
potrivite pentru fiecare etapă de dezvoltare a unui proiect. Am
pierdut oare controlul pentru că nu avem instrumentele necesare?
Sau pentru că nu le aplicăm corect, coerent, consistent? Trebuie
să analizăm cu foarte mare atenţie dacă avem procese clare şi
dacă aceste procese sunt implementate corespunzător în toolurile
folosite.

Cum menținem echipa de mentenanţă?

În cele mai multe cazuri, echipele de suport răspund cerințelor
clientului, dar de foarte multe ori apare nevoia de a cere informații
suplimentare și chiar efort de asistență, prin implicarea echipei de
development. Acest lucru se întâmplă mereu atunci când proiectele livrate nu sunt corect documentate, iar transferul acestora de
la echipa de dezvoltare la cea de exploatare sau mentenanță este
superficială, inconsistentă și incompletă.
O altă situație apare când se pierd contracte de mentenanță
din cauza faptului că beneficiarii nu percep valoarea și utilitatea acestora. Trebuie să privim cu atenție: există posibilitatea ca
anumiți clienți care au fost inactivi în această perioadă să nu apeleze la serviciile de suport. Echipele de suport au fost probabil
nevoite să rămână în așteptarea unui request, dar concret nu au
avut incidente. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să interpretăm
că pe viitor asistența lor nu va fi necesară și să luăm decizii neinspirate de realocare a resurselor respective.
Ce facem în situațiile în care, temporar, nu apar incidente?
Cum motivăm și cum ținem activă echipa de suport? Poate că
implicarea oamenilor în activități interne de dezvoltare a unor
instrumente care să simplifice activitățile de suport sau în elaborarea unor documentații (evident într-un KMS/LMS) ar fi o
oportunitate și ar motiva echipa. Am avut totuși nevoie de sisteme
din interiorul companiei care au avut nevoie de mentenanţă? Să
alocăm aceste echipe pentru astfel de proiecte.

astfel de proiecte generează şi o abordare creativă şi responsabilă,
dar şi învăţarea unor noi tehnologii. Win-win.

Cât de responsabili suntem? Cum învăţăm să fim responsabili?

Considerăm că trebuie să înţelegem că livrarea unui produs
software nu înseamnă doar scrierea unui cod mai mult sau mai
puţin de calitate. Credem că trebuie să înţelegem că monitorizarea
unui commit nu înseamnă neapărat nici calitate şi nici eficienţă.
Atunci când vom înţelege că suntem parte dintr-un întreg şi
că fiecare acţiune va face ca întregul să rămână intact, atunci când
vom înţelege cu adevărat cât sunt de complexe și cât trebuie să
fie de clare și transparente procesele de dezvoltare software, vom
privi cu RESPONSABILITATE rezultatul pe care fiecare dintre
noi trebuie să îl livrăm.
Credem că trebuie să înţelegem că responsabilitatea se cultivă.
Putem învăţa la nivel de echipă şi organizaţie că asumându-ne
cu adevărat responsabilitatea, manifestând integritate și onestitate, dobândim un brand personal credibil, puternic, valoros, care
produce efecte benefice pentru oameni, pentru echipe și pentru
organizațiile în care lucrăm.
Un citat atribuit lui Osho ar putea să ne fie de folos:
„Libertatea nu înseamnă lene și nepăsare. Libertatea este responsabilitate. Dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea, o va face
altcineva pentru tine. Așa devii sclav.”

Cât de eficient gestionăm numărul orelor lucrate pe proiecte
?

Intenţionat am lăsat această întrebare la sfârşit. Trebuie şi aici
să răspundem la câteva întrebări pentru a înţelege problemele.
Avem instrumente eficiente și verificate la intervale regulate pentru colectarea datelor atunci când vine vorba de numărul de ore
lucrate pe proiecte?
Facem prea mult micro-management. Sigur acest aspect a
ridicat multe probleme în contorizarea şi centralizarea orelor în
foarte multe proiecte. Acordăm o prea mare atenţie acestui aspect
în loc să “învăţam” angajaţii să fie implicaţi şi să folosească eficient timpul de lucru. Oare e nevoie de tooluri de monitorizare? Și,
dacă le folosim, în ce măsură pot fi ele ”fentate” și cât de mult ne
arată acestea adevărul?
Putem să analizăm şi să gândim un sistem eficient de colectare automată a orelor din toolurile de software development? Da,
se poate! Și putem astfel să eliminăm foarte multe ore consumate
inutil, în care cei care trebuie să facă acest lucru pot gândi noi
STRATEGII de dezvoltare. Putem să stimulăm mult creativitatea prin aducerea în discuţie, apelând la reţele interne, a unor
proiecte mici de îmbunătăţire în activităţile zilnice. Implicarea în
www.todaysoftmag.ro | nr. 97/iulie 2020
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T

oate firmele își doresc echipe și angajați extraordinari, care să lucreze la un nivel
maxim de eficiență, să reacționeze pozitiv și instant la orice nouă cerință, să ia
inițiativă în fața lucrurilor care nu merg conform planului, să fie dispuși să facă
un extra efort când e necesar, chiar și fără să li se ceară; să își ajute colegii proactiv și
necondiționat, de dragul rezultatelor de echipă și care, nu în ultimul rând, să investească
timp în dezvoltarea lor profesională. Iar lista aceasta, probabil, poate continua.
Andreea Bușecan

andreea.busecan@backtobasics.ro
Co-Founder & HR Business Partner
@ Back to Basics
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Toate aspectele menționate mai sus par
idealiste și aproape imposibil de obținut. Cu
atât mai mult în perioada în care trăim, în
care atât firmele, cât și angajații manifestă
o anxietate destul de crescută cu privire la
viitor. În contextul pandemiei, firmele au
făcut diferite schimbări pentru a se adapta
la noile condiții: munca remote, regândirea
proceselor, scăderea salariilor, concedieri,
amânarea sau chiar anularea programelor
de dezvoltare profesională.
Deși traversăm momente dificile, este
important să nu uităm de dezvoltarea
angajaților, deoarece tocmai aceștia ne pot
ajuta să trecem cu bine peste momentele
dificile. Tot ce trebuie să știți e că nu aveți
nevoie de un buget prea mare pentru a
implementa câteva inițiative de dezvoltare.
Aveți nevoie, în schimb, de puțin timp și
de un plan bine pus la punct. În acest sens,
sperăm că informațiile din acest articol vă
vor ajuta.
Pentru recomandările pe care urmează
sa le expunem, ne vom baza pe “Modelul
70:20:10” (oferit de Morgan McCall și
David Day), care ne spune că:
• 70% din dezvoltarea angajaților are
loc prin experiență și anume, prin realizarea sarcinilor zilnice, și, în special,
prin expunerea la situații provocatoare
precum implementarea unui nou proces,
gestionarea unui client dificil, intrarea pe
un nou rol etc.
• 20% din dezvoltare are loc prin
comunicare și interacțiune. Ne referim la

conversații pe marginea sarcinilor, sprijin și ghidare din partea managementului
și a altor colegi mai experimentați;
• 10% din dezvoltare este reprezentat
de educație, adică traininguri și cursuri
formale.
După cum vedeți, 90% din formarea
angajaților stă în mâinile firmelor și a proceselor interne pe care acestea le au, și doar
10% în mâinile unor specialiști în învățare
și dezvoltare.
Cu alte cuvinte, e nevoie să oferiți
oamenilor posibilitatea de a pune în practică anumite abilități, în situații cât mai
diverse și mai stimulante. De asemenea,
ajută să le creați contextul de a le discuta/
analiza/dezbate cu angajați bine calificați în
acele abilități. Apoi e important să le oferiți
ocazia să participe și la traininguri specializate, pentru a-și ridica și mai mult nivelul
de dezvoltare.

Cum puteți pune în aplicare aceste
soluții?
1. Identificați nevoile firmei și totodată
nevoile de dezvoltare ale angajaților.
Pentru aceasta, puteți folosi un model
cunoscut în evaluarea performanțelor și
anume “Analiza diferențelor”, pornind de
la modelul de mai jos:

TODAY SOFTWARE MAGAZINE
Obiectiv

Acțiuni

Dată start

Fiecare abilitate necesară, existentă și inclusiv diferența, o
puteți evalua pe o scală cu 3 niveluri: scăzut, mediu si înalt. În
momentul completării, puteți să vă gândiți la abilități tehnice, de
soft skills, de business, astfel încât să fie cuprinzător și relevant
pentru contextul firmei voastre.
Această analiză completată și actualizată periodic, vă va oferi
o imagine de ansamblu asupra firmei sau asupra unui departament, precum și o direcție în dezvoltarea angajaților și implicit
a firmei.

2. Organizați sesiuni de mentorat.

3. Organizați întâlniri de grup pentru învățare și schimb de
cunoștințe.
Pornind de la cele mai importante abilități lipsă din cadrul firmei voastre, selectați un grup sau mai multe grupuri de persoane,
care doresc să își dezvolte acele abilități. Pentru ca aceste întâlniri
să aibă și un rezultat, setați împreună cu persoanele participante
la întâlniri scopul sesiunilor, problemele sau neajunsurile pe care
doriți să le diminuați, timpul pe care doriți să îl acorde pentru
acestea, ce așteptări aveți la finalul întâlnirilor. Totodată, ar fi bine
să știți barierele și provocările persoanelor în ceea ce privește
acele abilități.
Setați un plan de întâlniri pentru fiecare abilitate și propuneți
ca fiecare persoană să pregătească una din întâlniri. În cadrul acestora, fiecare e liber să aleagă ce consideră important și util legat de
acea abilitate și poate folosi materiale precum TedTalk-uri, cărți
pe care le-a citit deja și l-au ajutat, materiale de la trainingurile
anterioare care, probabil, ar prinde bine să fie reluate, descrierea
unor situații în care a aplicat cu succes acea abilitate etc.
Întâlnirile le puteți încheia cu acțiuni pe care fiecare dorește
să le implementeze până data viitoare, iar următoarea sesiune o
începeți cu o evaluare a acțiunilor implementate. Așa aflați ce
funcționează, ce nu și de ce ajustări e nevoie să aplicați pentru ca
aceste întâlniri să aducă valoarea dorită.

Identificați persoanele care dețin abilitățile necesare la un
nivel crescut și oferiți-le un rol de mentor în dezvoltarea altor
colegi. Cu acordul și împreună cu aceștia, realizați un plan care
să includă: numărul de colegi pe care urmează să îi ghideze, la ce
nivel să îi aducă, ce să includă planul de mentorat, cât să dureze,
cât timp din zi sau săptămână poate să își aloce persoana pentru
mentorarea colegilor etc. Periodic, evaluați progresul și ajustați
planul dacă este necesar. Oferiți libertate mentorului în gândirea
și implementarea planului, dar fiți alături de el, dacă are nevoie de 4. Oferiți feedback.
susținerea voastră. Oferiți un model de urmărire a obiectivelor și
Având în vedere că 70% din dezvoltare are loc în timpul realirezultatelor sau lăsați-i pe ei să își seteze un model propriu.
zării sarcinilor de zi cu zi, oferirea periodică a feedbackului, atât a
celui pozitiv, cât și a celui de îmbunătățire, este un element cheie.
Rolul feedbackului în dezvoltarea profesională este incontestabil
Obiectiv Acțiuni Dată start Suport necesar Măsurarea
și putem să ne dăm seama de acesta din următoarele statistici:
progresului
• 4 din 10 angajați au o implicare scăzută în sarcini când nu
primesc feedback sau când îl primesc rar;
• 65% din angajați își doresc mai mult feedback;
• 69% din angajați declară că ar munci mai mult dacă s-ar
În desfășurarea unui asemenea program, există beneficii atât
simți mai apreciați;
pentru mentor, cât și pentru persoana mentorată: ambii află noi
• 43% din angajații care sunt foarte implicați în muncă priperspective, avansează în carieră, ajung la o satisfacție personală
mesc feedback cel puțin o dată pe săptămână.
crescută și își îmbunătățesc abilitățile de comunicare. În plus,
• 78% din angajați spun că feedbackul pozitiv și aprecierea îi
mentorul își dezvoltă abilități de leadership, iar cel care a benefimotivează să își realizeze cu succes sarcinile;
ciat de un asemenea ghidaj câștigă autonomie în ceea ce privește
• 80% din angajați spun că preferă feedbackul punctual și nu
abilitățile nou învățate sau dezvoltate.
evaluările anuale formale.
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Dezvoltarea angajaților cu buget de pandemie

Este foarte important ca feedbackul să fie frecvent (cel puțin
o dată pe săptămână), specific, orientat spre comportament și nu
spre persoană, asertiv, empatic și să aibă câțiva “pași de urmat”
pentru a asigura creștere în direcția menționată. Pentru dezvoltarea abilității de a oferi și inclusiv de a primi feedback, puteți
să organizați câteva sesiuni în genul celor descrise mai sus, cu
scenarii de test, astfel încât să vă ajutați între voi să vă creșteți
această abilitate, tocmai pentru a merge mai încrezători către
ceilalți colegi.

5. Periodic, realizați un tur al ascultării.
În situații dificile este recomandat ca organizațiile să
conștientizeze și să adreseze incertitudinea și anxietatea pe care
angajații o simt. În astfel de perioade sunt necesare mai multe
discuții 1:1 pentru ca angajații să primească suportul emoțional
de care au nevoie.
În aceste discuții doar culegeți informații referitoare la cum
se simt, ce s-a schimbat în rutina lor în această perioadă, cum îi
afectează aceste schimbări etc. Cu alte cuvinte, arătați că vă pasă
cu adevărat de ei ca oameni, nu doar ca angajați.
Fiți disponibili pentru angajații voștri, ghidați-i în timp ce
navighează prin aceste momente incerte și pregătiți-i pentru
momentul în care lucrurile vor reveni la normal.
Ascultarea nu costă nimic și vă oferă informații prețioase cu
privire la deciziile pe care e nevoie să le luați mai departe, pentru
a asigura productivitatea echipelor.

We shape
the digital future
of commerce

www.metrosystems.ro

6. Delegați și împuterniciți angajații.
Citind recomandările de mai sus, poate v-ați gândit că nu sunt
realizabile deoarece nu aveți timpul necesar pentru a le implementa și că rolul trainingurilor cu specialiști externi tocmai acesta
era, să vă degreveze pe voi de sarcinile de mai sus.
Aici intervine delegarea. Recomandările de mai sus pot fi
delegate total sau parțial altor angajați de încredere și cu potențial,
iar astfel contribuiți la dezvoltarea lor mai accelerată și îi motivați,
în timp ce voi economisiți timp.
Delegați sarcini și inițiative, în timp ce vă împuterniciți
angajații să ia decizii singuri. Cele mai bune resurse pentru ca
aceștia să se dezvolte sunt autoritatea decizională și responsabilitatea asupra unui proiect.

7. Maximizați valoarea ședințelor.
Poate nu aveți timp să vă dezvoltați personal angajații pentru că petreceți mult timp în ședințe strategice, ședințe cu alte
departamente, clienți, investitori sau alți terți. Oricând puteți
folosi întâlnirile respective pentru a vă dezvolta oamenii cheie.
Invitați-i la întâlnirile voastre pentru a-și putea contura o imagine
de ansamblu asupra modului de operare, tocmai pentru ca în viitor să poată prelua cât mai multe din atribuțiile voastre.

8. Sesiuni de coaching.
Pe lângă cele menționate mai sus, dacă în această perioadă
bugetele vă permit să investiți și bani, nu doar timp în dezvoltarea angajaților, sugerăm programele de coaching, deoarece
este metoda de învățare și dezvoltare cu cele mai bune și rapide
rezultate. Recomandăm să introduceți în programe de coaching
persoane despre care știți că, dacă se dezvoltă și mai mult, vor
avea un impact direct asupra altor angajați și totodată asupra
businessului.
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După cum observați în cele expuse mai sus, există posibilitatea de a construi un program de dezvoltare personalizat pentru
angajații voștri, cu zero costuri, folosind abilitățile, talentele și
expertiza acelorași angajați. Avantajul e că toate soluțiile de mai
sus sunt realizabile și online, folosind softuri specifice precum
Zoom sau altele din această categorie.
Este important să nu opriți procesul de dezvoltare, tocmai
pentru a nu deprinde obiceiuri greșite în momentele de criză:
frică, evitarea riscurilor și o mentalitate de supraviețuire. Folosiți
aceste experiențe pentru a încuraja oamenii să adopte o mentalitate de rezolvare a problemelor, axată pe oportunități. Acest lucru
îi va ajuta pe angajați de-a lungul carierei și vieții lor, dar asigură
organizațiilor o recuperare și adaptare mai rapidă la noul viitor al
muncii, un viitor post-pandemic.
Dacă vi se pare mult să investiți în dezvoltarea angajaților în
această perioadă, atunci gândiți-vă cât pierdeți dacă nu investiți.
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(Ne)siguranța trainerului în vremuri de COVID-19
- Studiu de caz

C

iteam zilele trecute o glumă postată pe rețelele sociale de o amică HR Manager, în care se expunea o ierarhie a locurilor de
muncă cele mai puțin necesare. Gluma era că jobul de HR Manager era pe locul 5 al acestui top. Chiar a fost amuzant, pentru
câteva secunde. După aceea, inevitabil, au început gândurile cu privire la propria „carieră” – oare jobul nostru pe ce loc ar
fi? Ce bine că nu îl vedem aici, că ne-ar fi pierit tot cheful de haz.
N-am gândit mereu așa. De fapt, nici
în urmă cu două luni nu gândeam așa. În
urmă cu două luni ne-ar fi amuzat copios
să vedem pe unul dintre ultimele locuri o
carieră de „language & soft skills trainer”,
pentru că aveam contractele frumoase cu
organizații importante din Cluj ca dovadă
că piața știa mai multe, dorea mai multe și
făcea mai multe. Nu zic că eram aroganți,
dar eram „confident and driven”. Și mai
suntem, nu ne înțelegeți greșit. Doar că
ultima perioadă ne-a forțat să ne reevaluăm aspecte absolut banale și, până acum,
neimportante, cum ar fi: chiria – o mai plătim sau nu? Materialele și platforma online
– le folosim ca suport pentru trainingurile
față în față sau le dăm o formă „rotundă”,
de sine stătătoare,gândindu-ne că nu
știm exact când va mai veni acel „față
în față”? Ce se întâmplă cu conferințele
internaționale? Cum mai participăm la
ele? Pe lângă toate celelalte schimbări scăderea numărului de contracte semnate
în această perioadă și, implicit, a numărului de cursuri; munca de la domiciliu, cu
copiii roindu-ne în jur; munca de acasă în
sine și toată ștergerea limitelor, care e lipită
de ea, între ce e „personal” și ce e „profesional” – pur și simplu nu ne-am gândit că
motive de sănătate globală vor sta la baza
deciziilor noastre de business în viitorul
apropiat sau chiar pe termen mediu.

În trecut, ne doream să publicăm în
revista Today Software Magazine un
studiu de caz cu privire la bune practici
pe care le-am observat și dobândit, de-a
lungul timpului, în domeniul trainingului de comunicare într-o limbă străină și
la metoda noastră și beneficiile ei. Ni se
păreau utile mai ales pentru departamentele de HR, care iau decizii cu privire la
dezvoltarea personală a colegilor, dar și
pentru alți traineri, care nu vor să reinventeze roata. Azi, noi suntem studiul de caz și
rezultatele studiului încă nu există. Există
limitări ale cercetării, există variabile independente și importante cum ar fi adaptarea
la nou (vorba unui amic gamer: „dacă n-ai
+200 la adaptation skills, nu contează câte
vieți ți-au mai rămas”) și nu există grup
de control. Dar e timpul să facem ce face
popa, nu ce zice popa (sau să „practice
what we preach”) în condițiile cele mai
prielnice dezvoltării competențelor transversale, iubitelor noastre soft skill-uri, adică
în condiții de criză. Chiar este momentul
și avem ocazia să dobândim +200 la adaptation skills. Și la communication skills. Și
la leadership skills. Și la multe altele. Criza
aceasta a adus cu sine multe subiecte prea
mult neglijate și extrem de sensibile, cum
ar fi drepturile minorităților, identitatea
de gen, violența în familie sau definiția
siguranței în muncă. Ne-a dat peste cap

viața, dar dacă reușește să ne dea peste
cap și somnolența, torpoarea în care ne
bălăceam în timp ce credeam că bunele
practici se generează pe timp de liniște și
pace, cred că vom ieși cu atât mai câștigați.

Oana Urs

Oana@smart-flow.ro
Founding Partner
@ Smart Flow

Nora Vințeler

Nora@smart-flow.ro
Founding Partner
@ Smart Flow
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Câteva tendințe tech în epoca
post-Covid

O

amenii de afaceri susțin că orice criză aduce și oportunități. Reușita sau supraviețuirea depinde de modul în care te adaptezi
și cât de bine știi să ’’încasezi’’ loviturile adversarului (invizibil, în acest caz). Dar nu despre omniprezentul Covid-19 vorbim în acest articol; ci despre tendințele tech pe care le-a generat, unele dintre ele cu efecte de modernizare la nivelul unei
societăți care, de altfel, este încă tributară unor mentalități conservatoare.

Ședințele de judecată prin videoconferință

Cine și-a imaginat în decembrie 2019 că în scurt timp, în
România, justițiabilii vor participa la ședințe online de judecată?
Și că li se va solicita Skype ID printr-o citație1 comunicată prin
e-mail? Judecătorii Tribunalului București, cu siguranță, nu au
prevăzut acest lucru. Dar iată că, uneori, evenimente imprevizibile
pot provoca schimbări radicale (chiar) și în domenii cu organizare strictă. Tribunalul Bucureşti este prima instanţă din țara
noastră care a stabilit la finalul lunii martie 2020, ca desfășurarea
unor ședințe de judecată să aibă loc prin videoconferinţă; ulterior,
pe 7 aprilie 2020, a aprobat procedura de desfășurare a ședințelor
prin videoconferință în materie civilă, în sens larg.(Detalii privind dificultățile întâmpinate la implementarea soluției tehnice,
puteți găsi în interviul2 luat de JURIDICE.ro doamnei judecător
Laura Radu, Preşedintele Tribunalul Bucureşti, la final de aprilie
2020).
Din câte cunosc, Curtea de Apel sau vreo altă instanță din
București nu a implementat soluții tehnice pentru ședințe ținute
prin videoconferință, în materie civilă/comercială. În materie
penală, în schimb, s-au folosit platforme informatice pentru a
permite audierea persoanelor aflate deja în detenție, fără participarea fizică în sala de judecată.
Într-o minută3 din 02.07.2020, CSM (Consilul Superior al
Magistraturii) a stabilit că vor fi analizate următoarele aplicații
informatice: arhivarea dosarelor după un cod de bare generat
automat, dosar electronic și comunicare electronică documente,
semnare electronică documente, depuneri online documente,
programări videoconferințe etc. pentru a se găsi cele mai bune
variante cu scopul generalizării utilizării lor de către toate
instanțele.
Așa-numitele virtual courtrooms au devenit o realitate și în
alte țări europene – de exemplu, Irlanda și Marea Britanie.
Este normal ca accesul la justiție să fie menținut în orice
situație. În plus, se vorbește și despre nevoia unei digitalizări
mai mari a sistemului judiciar, deși este o tematică controversată
în practică; unii judecători și avocați pledanți privesc cu multă
precauție intrarea tehnologiei în instanță. Este firesc pentru că,
se știe, schimbarea este mai mereu întâmpinată cu rezistență. Așa
că întrebarea care ne apare acum în minte este dacă conceptul
de ’’justiție la distanță’’ va fi păstrat (măcar parțial) și ulterior
1

https://bit.ly/3hkC2vj

2

https://www.juridice.ro/680840/laura-radu-tribunalul-bucuresti-a-avut-curajul-de-a-

implementa-o-solutie-care-se-bucura-de-suport-normativ-si-tehnic.html
3

Instituțiile publice, semnătura electronică & documentele
electronice

Și autoritățile publice au fost provocate odată cu apariția
#Covid. Tot spre finalul lunii martie 2020, a poposit OUG nr.
38/30.03.2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică
la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Acestea sunt obligate
să primească online documentele semnate cu semnătură electronică trimise de persoane fizice și persoane juridice. Iar actele pe
care le emit în format electronic trebuie semnate cu semnătură
electronică calificată, fiind asimilate înscrisurilor autentice.
Sigur, totul se înscrie în curentul digitalizării post-Covid și
este de salutat. Dar oare chiar a fost nevoie de un nou act normativ de vreme ce aveam deja legea nr. 455/2001 privind semnătura
electronică și normele sale tehnice și metodologice de aplicare,
chiar și un regulament UE pe acest subiect? Să fie, oare, pentru a ne da de înțeles că, de acum înainte, vor exista mai puține
conflicte cu unii funcționari care nu cunoșteau sau nu respectau
dreptul de a folosi tehnologia în relația cu statul?

Telemedicina

Doctorii fac parte din categoria profesiilor liberale dar strict
reglementate, cărora li se impun anumite interdicții în modul
de exercitare a profesiei (având în centru ideea de răspundere
profesională).
În același context epidemiologic și aproximativ în aceeași notă
de ,,hai că se poate și la noi’’, a fost reglementată accelerat telemedicina. Pe perioada stării de urgență4, doctorilor români li s-a
permis oficial să acorde consultații medicale ‘la distanță’. Pacienții
au putut primi sfaturi medicale pentru diverse boli, inclusiv pentru boli cronice, prin orice mijloc de comunicare; rețetele au fost
transmise pe cale electronică. Această reformă a fost cerută atât
de doctori, cât și de pacienți, pentru a permite în continuare accesul la servicii medicale și la tratament în perioada neprevăzută
generată de #Covid.
Ca urmare, multe clinici private care cochetau deja cu acest
concept de telemedicină, au implementat diverse proiecte (de
exemplu, serviciile MediCall și HomeDoctor prin platforma

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2020/07/Minuta-intalnirii-din-

data-de-02.07.2020_2020-07-10.pdf
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încetării pandemiei sau, din contră, va fi rapid dat uitării și se va
reveni complet la vechea organizare. Ca urmare a crizei #Covid,
sistemul judiciar și profesiile juridice – cunoscute ca bastion
al tradiției – au fost împinse destul de brutal în secolul XXI al
tehnologiei.
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4

http://www.cnas.ro/cjastm/media/postFiles/HG%20252_2020.pdf

ATLAS5 a Medicover, platforma MedicalStory6 pentru clinicile Affidea, Hiperdia și Sanmed etc.). Deși cadrul legal este în
continuare lacunar și instabil, este de așteptat să asistăm în anii
următori la dezvoltarea unui model nou de business în medicină.
Soluții locale de telemedicină existau chiar dinainte de #Covid.
Doar cu titlu de exemplu, amintesc de platforma MultiMED
(multi-med.ro) care a fost premiată7 la Salonul de Inventică de
la Geneva, platforma Medicentrum (medicentrum.ro), aplicația
Recomedica (recomedica.com/), platforma Telios (telios.ro/) etc.

Aplicațiile software de urmărire #Covid

În plin lockdown, dezvoltarea software a continuat.
Tehnologii digitale precum AI și Big Data analytics pot prezenta avantaje în lupta împotriva #Covid, așa că aplicațiile care
avertizează utilizatorii care au fost în contact cu o persoană
infectată pot ajuta la prevenirea răspândirii virusului. Dar aceste
aplicații de urmărire (contact-tracing apps) sunt eficiente în
funcție de câți oameni le folosesc. Mai multe țări europene au
lansat asemenea aplicații, printre care Germania, Franța, Italia,
etc. Aplicații similare au fost implementate în China, India, Israel,
Singapore și Australia.

Sursa foto: https://epthinktank.eu/2020/04/21/
tracking-mobile-devices-to-fight-Covidvirus/

Și în România, s-a creat o aplicație de mobil8 pentru monitorizarea cazurilor de #Covid, de către Spitalul Militar Central.
Însă utilizarea unei astfel de aplicații întâmpină reticență; neîncrederea masivă în stat și teoriile conspiraționiste au dat naștere
unor uriașe reacții negative în societatea românească. Rămâne
Proiectul9 Coronavirus COVID-19 Romania care este un demers
100% voluntar, inițiat și susținut de către geo-spatial.org. Include
o hartă a distribuției spațiale cu focarele din țară, prin utilizarea tehnologiilor open source. Codul sursă este publicat sub
licență MIT și poate fi accesat pe platforma GitHub.
Unele dintre aplicațiile dezvoltate în alte state s-au dovedit a
fi relativ eficiente, însă sunt considerate intruzive în viața privată,
ceea ce ar intra în conflict cu drepturile și libertățile fundamentale
și cu reglementările europene privind protecția datelor cu caracter personal.
De aceea, în aprilie 2020, Comitetul European 10 pentru
Protecția Datelor a emis Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea
5

https://www.medicover.ro/telemedicina/

6

https://www.affidea.ro/consultatii-online/

7

https://www.fntm.ro/multimed--inventie-romaneasca-premiata-la-geneva-2356.html

8

https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24056306-aplicatie-telefon-mobil-

smartphone-covid-19-coronavirus-romania-spitalul-militar.htm
9

https://covid19.geo-spatial.org/

10

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1878

instrumentelor de urmărire a datelor de localizare și de contact
în contextul izbucnirii COVID-19, și a listat principiile ce trebuie
avute în vedere în dezvoltarea acestor aplicații de urmărire, astfel
încât drepturile persoanelor vizate să fie respectate, iar prelucrarea să fie adecvată, necesară și proporțională. Principalele cerințe
care trebuie respectate:
• Utilizare voluntară;
• Implicarea autorității naționale de sănătate publică, care să
aibă și responsabilități în calitate de operatori de date;
• Implicarea și consultarea autorității naționale de protecție
a datelor;
• Aplicarea de către dezvoltatorii aplicațiilor a unor măsuri
de securitate adecvate și eficiente;
• Consimțământ specific din partea fiecărui utilizator;
• Asigurarea efectivă a exercitării drepturilor persoanelor
vizate, așa cum sunt prevăzute de GDPR;
• Informarea în mod corespunzător a utilizatorilor cu privire
la prelucrarea datelor;
• Minimizarea datelor prelucrate și neutilizarea datelor de
localizare (datele de proximitate ar putea fi mai potrivite decât
utilizarea datelor de geolocalizare, care pot fi considerate prea
intruzive în viața privată a utilizatorilor).
• Utilizarea doar pentru durata strict necesară.
Criza ultimelor luni ne-a relevat și mai mult importanța tehnologiei, nu doar în mediul privat (unde era deja întâmpinată cu
entuziasm). Administrațiile publice și instituțiile statului au fost
forțate să implementeze soluții de digitalizare a unor activități care
anterior ar fi părut de domeniul fantasticului pentru România
(școala online, medicina la distanță, întâlnirea virtuală cu judecătorul, facilitarea interacțiunii online cu autoritățile etc.). Și,
totuși, trebuie să ne întrebăm ce procent din populație are acces
la tehnologie și, implicit, la avantajele unor asemenea schimbări?
Ca societate, este evident că am început ușor-ușor să redefinim ideea de normal. Dar ce este normal? Cum ar spune
personajul Morticia din Familia Addams: Ce este normal pentru
un păianjen, este haos pentru o muscă.

Resurse suplimentare
[1] https://monitoruljustitiei.ro/sistemul-de-justitie-din-romania/
instante-de-drept-comun/tribunale/digitalizarea-sistemului-judiciar-sedintede-judecata-pe-skype-la-tribunalul-bucuresti-19052785/
[2] https://www.mediafax.ro/social/procesele-din-instante-pot-fi-organizate-prin-videoconferinta-si-dupa-starea-de-urgenta-ce-spun-judecatorii-19112921
[3] http://www.tmb.ro/wp-content/uploads/2020/03/extras-pct-8-HCC82020-rectificat.pdf
[4] http://www.tmb.ro/wp-content/uploads/2020/04/extras-procedura-videoconferinta.pdf
[5] https://www.universuljuridic.ro/tribunalul-bucuresti-anunt-privind-desfasurarea-sedintelor-de-judecata-prin-videoconferinta/
[6] https://www.juridice.ro/680840/laura-radu-tribunalul-bucuresti-a-avutcurajul-de-a-implementa-o-solutie-care-se-bucura-de-suport-normativ-sitehnic.html
Claudia Jelea
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cursuri

Schimbări majore ale cursurilor pentru
specializările Cloud Microsoft Azure și
Microsoft 365

Î

Marian Pandilică

marian.pandilica@bittnet.ro
Customer learning
@ Architect Bittnet Training
Microsoft Senior Trainer,
Authorized Instructor Amazon,
Cloud Solution Architect Azure,
M365, AWS
Microsoft Learning Consultant

n septembrie 2018, ca urmare a profundelor transformări ale platformelor cloud
Microsoft Azure și Office 365, relansate cu numele Microsoft 365, lumea specialiștilor
în acest domeniu avea să fie surprinsă și deopotrivă incitată de anunțul vânzătorului de a înlocui complet consacratele certificări Microsoft Certified Solution Associate
(MCSA), Solution Expert (MCSE) și Solution Developer (MCSD) cu noul format de tip
aptitudini bazate pe roluri.
A fost un moment deopotrivă șocant,
dar și extrem de incitant, să vezi cum, după
mai bine de douăzeci de ani în care MCSA,
MCSE, MCSD erau sinonime cu specializările pentru platformele Microsoft, aveau
să dispară conform planificării vendorului
până în ianuarie 2021. La acel moment au
fost făcute publice informațiile privind traseele bazate pe roluri disponibile pentru
platforma Microsoft Azure:
Aceste schimbări au însemnat o
investiție consistentă în cariera profesională, ce a însumat peste 6000 de minute
de examene și 11 noi certificări ce au dus
la depășirea numărului greu de acceptat
pentru oricine de peste 70 de certificări
Microsoft într-o perioadă de douăzeci de
ani de activitate profesională în domeniu!
Mărturisesc că am fost “tentat” pe moment

să încerc un alt domeniu de activitate însă
curiozitatea și mai ales provocarea acestor
schimbări m-a determinat să fac o investiție
de peste trei luni de pregătire și susținere de
examene, multe dintre ele în formă beta.
Diagrama de mai sus nu făcea altceva
decât să evidențieze alinierea Microsoft la
certificările de profil din piață, atât Amazon
Web Services cât și Google Cloud Services
propunând structuri și viziuni foarte asemănătoare. Personal, am considerat această
“aliniere” a celor care vând, cea mai bună
reprezentare a noului concept multicloud (dispunerea serviciilor și resurselor
organizațiilor în infrastructuri de cloud
ale mai multor vendori, păstrând un nivel
maxim de compatibilitate și interacțiune
între tehnologii).

Sursa: site-ul oficial Microsoft
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Prin urmare, am avut sentimentul că această investiție majoră
în cariera profesională avea să se reflecte în viitor în multitudinea
de oportunități ce deveneau vizibile. Acest lucru a fost, pe deplin,
justificat de oportunitatea de a fi alături de Microsoft în proiectele
derulate în ultimul an de instruire și certificare a unui număr de
peste 5000 de specialiști în servicii cloud.
Anul 2019 avea să aducă maturizarea traseelor de certificare și
instruire, astfel încât, formatul inițial de instruire, alcătuit din câte
două sesiuni de cursuri pentru o certificare (compuse din topicuri
granulare de o zi), a fost înlocuit cu un format mai consistent, ce
a comasat topicurile de o zi într-o structură de 3-5 zile, aliniată la
noile schimbări tehnologice și la specificul activităților de zi cu zi
a specialiștilor cloud.
Luna iunie 2020 a adus schimbări majore în structura cursurilor asociate certificărilor cloud Microsoft Azure, schimbări ce vor
continua în iulie cu noile formate Microsoft 365 și se vor încheia
la sfârșitul lunii august, o dată cu retragerea unor trasee mai vechi
de instruire și certificare. Microsoft a investit în ultimul an foarte
mult în instruirea și certificarea câtorva mii de specialiști cloud și
încearcă prin aceste schimbări o aliniere a aptitudinilor acestora
la nevoile pieței, pe fondul unor schimbări profunde în piața produselor de cloud.
Ca parte activă în aceste campanii, în care am avut șansa de
a transmite participanților la sesiunile organizate din septembrie
2019 - iunie 2020, pot face o radiografie obiectivă a noilor formate. De aceea vă propun să trecem împreună în revistă noile
schimbări, cu scopul de a vă informa și, deopotrivă, de a vă
simplifica procesul decizional privind investiția într-o carieră
profesională pentru domeniul cloud services.
Dacă inițial viziunea Microsoft era de a direcționa viitorii
specialiști, după parcurgerea unui modul “fundamentals” Azure
și M365, către traseele de administrare și development pentru
nivelul 2, respectiv solution architect și DevOps pentru nivelul
cu complexitatea cea mai ridicată, beneficiem în acest moment
de un număr impresionant de 86 de certificări granulare de tip
role bassed, împărțite pe următoarele tehnologii: Azure, Microsoft
365, Dynamics, Office, Power Platform, SQL Server, Visual Studio
și Windows.
Principalele îmbunătățiri și schimbări ale noilor formate sunt
următoarele:
• Extinderea nivelului Fundamentals cu șase certificări și cursuri pentru platformele principale Microsoft Azure și Microsoft
365, adăugându-se module pentru Microsoft Dynamics 365,
Artificial Inteligence, Power Platform și Data.
• Extinderea certificărilor intermediare, nivelul Associate, la
nu mai puțin de 23 de certificări:
• Microsoft Azure, 7 certificări – administrator, database
administrator, data engineer, data scientist, developer, security engineer, developer și AI engineer
• Microsoft 365, nu mai puțin de 6 certificări: messaging,
security, modern desktop, teamwork, developer și Teams
administrator
• Microsoft Dynamics 365, cu 10 certificări – power platform app maker, functional consultant (customer service,
field service, marketing, sales, finance, supply chain manufacturing) ș.a.
• Nu în ultimul rând, completarea cunoscutelor certificări de
nivel Expert Azure solution architect și DevOps și Microsoft
365 Enterprise administrator cu Dynamics 365 + Power
Platform Solution Architect și Dynamics 365 Finance and

Opperations Apps Solution Architect.
• Acestor trei nivele de complexitate li se adaugă cel de speciality între care pot aminti SAP Workloads și IoT Developer.
O simplă parcurgere a noii planșe1 de prezentare a acestor
specializări scoate în evidență rapid toate aceste noi formate.

Sursa: site-ul oficial Microsoft

O descriere completă a acestor trasee de certificare și instruire veți găsi în linkul2 următor iar pentru cititorii care doresc să
parcurgă rapid structura relațională a acestora în acest poster3.
Microsoft aduce schimbări importante în structura și formatul cursurilor de certificare pentru arhitecții de soluții Azure,
înlocuind formatele vechi AZ-300: Microsoft Azure Architect
Technologies (livrat ca un pachet de 5 cursuri de o zi) si AZ-301:
Microsoft Azure Architect Design (livrat ca un pachet de 4 cursuri de o zi) cu noile formate AZ-3034: Microsoft Azure Architect
Technologies și AZ-3045: Microsoft Azure Architect Design.
Această schimbare aliniază structura cursurilor la actuala formă
a competențelor și aptitudinilor necesare unui Azure Solution
Architect 2020, ce ține cont de evoluția accelerată a platformei
Azure.
Pentru a sprijini procesul de pregătire, cursurile au fost complet rescrise, schimbându-se formatul de topicuri de o zi în noul
format compact de 5 zile și 15 capitole pentru AZ-303 si 4 zile și
15 capitole pentru AZ-304. Principala problemă a participanților
la vechiul format era dată de abordarea conceptuală și teoretică a tehnologiilor Azure, acest lucru fiind complet schimbat
în prezent, prin introducerea completă a informațiilor necesare
înțelegerii atât a funcționalității cât și a implementării celor mai
vizibile tehnologii Azure ale momentului.
Modificările sunt realizate plecând de la ideea concentrării
acestor două cursuri pe implementarea și designul tehnologiei
Azure, AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies acoperind
tehnologiile următoare: compute, networking, storage, load-balancing și security, automation resource deployment, Azure Active
Directory și hybrid identity, governance, compliance, monitoring și
autoscaling, app infrastructure, noSQL și SQL databases. .
Cel de-al doilea modul din serie, AZ-304: Microsoft Azure
Architect Design, păstrează secțiunile descrise anterior, completându-le cu principiile de planificare și design ale acestor
tehnologii, incluzând recomandările de introducere în proiectele
finale, dar și multiple studii de caz inserate în capitolele cursului:
1

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4wyqh

2

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWtQJJ

3

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2PjDI

4

https://docs.microsoft.com/ro-ro/learn/certifications/courses/az-303t00

5

https://docs.microsoft.com/ro-ro/learn/certifications/courses/az-304t00
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Schimbări ale cursurilor pentru specializările Cloud Microsoft Azure și Microsoft 365

design network solution, hybrid identity, enterprise-ready cloud,
O atenție deosebită o acordă Microsoft cursurilor de specibuilding a resilient IaaS architecture, building continuity and disas- alizare a specialiștilor Amazon Web Services pentru platforma
ter recovery, Axure Logic App integration with Azure Event Grid și Microsoft Azure, fiind anunțate următoarele module:
serveless architecture.
• AZ-010T00A - Azure Administrator for AWS SysOps (2
zile)
• AZ-020T00A - Microsoft Azure solutions for AWS
Developers (3 zile)
• AZ-030T00A - Microsoft Azure technologies for AWS
Architects (4 zile)

Sursa: site-ul oficial Microsoft

Astfel, noul format acoperă în detaliu următoarelor topicuri:
• Implement and monitor an Azure infrastructure ;
• Implement management and security solutions ;
• Implement solutions for apps ;
• Implement and manage data platforms ;
• Design monitoring ;
• Design identity and security ;
• Design data storage ;
• Design business continuity ;
• Design infrastructure .
Totodată, impune ca cerințe obligatorii experiența
participanților în folosirea sistemelor de operare, a serviciilor de
virtualizare, cunoașterea conceptelor fundamentale cloud (AZ900), a mediilor de stocare și de rețea, precum și a conceptelor de
restaurare la dezastre și reziliență.
Nu pot să nu amintesc modificarea formatului certificării Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert, care a fost
schimbat radical dintr-un format cu 7 topicuri de o zi în noul
format compact de cinci zile.
Cursul tratează peste 50 de tehnologii diferite și o descriere completă a aptitudinilor vizate poate fi consultată aici
AZ-400T00-A6: Designing and Implementing Microsoft DevOps
solutions.

Nu putem ignora noile formate de cursuri dedicate specializărilor pentru infrastructura Windows Server și Private/Hybrid
Cloud:
• WS-011T00 A - Windows Server 2019 Administration (5
zile)
• WS-012T00 A - Windows Server 2019 Hybrid and Azure
IaaS (3 zile)
• WS-013T00 A - Azure Stack HCI (3 zile)
• WS-050T00 A - Migrating Application Workloads to
Azure (2 zile)
• AZ-600T00 A - Microsoft Azure Stack Operator (va înlocui 20537)
(5 zile)
Se pot spune multe despre alinierea formatului cursurilor și
certificărilor Microsoft la schimbările majore ale platformelor și
tehnologiilor Microsoft Azure și Microsoft 365, însă doresc în
încheierea acestui articol să vă invit alături de echipa Microsoft
Learning și Bittnet Training pentru a descoperi împreună cea mai
eficientă cale de a vă specializa în zonele de tehnologie vizate, în
funcție de viziunea unei cariere profesionale de succes în domeniul cloud services.
Vă invit totodată să studiați descrierile cursurilor oficiale
Microsoft pe portalul oficial Microsoft Training and Certification7
și pe portalul Bittnet Training8

Ce ne rezervă viitorul?

În lunile iulie-august vor continua comasările traseelor de
instruire și pentru platforma Microsoft 365, între cele mai importante modificări amintind:
• Lansarea noului curs MS-203 de 5 zile pentru traseul de
certificare Microsoft 365 Messaging Administrator (consolidare și update al cursurilor MS-200T0X și MS-201T0X);
• Lansarea cursului MS-040 de 3 zile Manage SharePoint
Online and OneDrive for Business (consolidare, update și
replacement pentru MS-300T01 și MS-300T02; MS-300T03 și
MS-300T04 fiind înlocuite de noul curs Teams MS-700T00 de
4 zile);
• Lansarea noului curs MS-050 de 5 zile SharePoint Hybrid
Deployment and Migration (consolidare, update și replacement
pentru cursurile MS-301T0X) ;
• Nu în ultimul rând lansarea noului curs MS-600 de 5
zile Building Applications and Solutions with Microsoft 365
Core Services axat pe specializarea Microsoft 365 Developer
Associate.
6
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7

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/browse/?type=role-based

8

https://www.bittnet.ro/cursuri/
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ână acum câteva luni, organizațiile foloseau ședințele virtuale în locul celor face-to-face
deoarece erau potrivite pentru echipele care își desfășurau activitatea din locuri diferite. În momentul de față, pentru majoritatea companiilor, nu mai este doar o variantă
prin care să aibă loc ședințele, ci este o necesitate. Ședințele virtuale au nevoie de o abordare
diferită de ședințele obișnuite în cadrul cărora angajații se aflau în același loc. În acest sens,
avem câteva recomandări pentru a ne asigura că vom organiza ședințe virtuale productive și
eficiente.
1.

2.

3.

Alegerea tehnologiei potrivite reprezintă primul pas. În acest sens, există
multe variante din care putem alege.
Fie că vorbim despre platforme ca
Skype, GoToMeeting sau Zoom,
acestea ne oferă oportunitatea de a
interacționa precum și de a personaliza ședința prin opțiunea de video
conferință. Este nevoie de testarea platformelor pentru a ne asigura că ceea ce
am ales se potrivește cel mai bine cu
nevoia noastră.
După ce am ales platforma cea mai
potrivită, urmează setarea unor reguli
de bază. Aceste reguli sunt importante în special în cadrul ședințelor
virtuale, deoarece acestea vor ghida
comportamentul angajaților. În acest
sens, o regulă poate fi aceea în care
toți vor accesa platforma cu 5 minute
mai devreme pentru a evita sau rezolva
anumite probleme tehnice din timp.
Folosirea opțiuni mute în momentul în
care unul dintre angajați vorbește pentru a evita distragerile sau zgomotele
din fundal, poate fi o altă regulă. Un alt
exemplu de regulă este cea în care, toți
angajații, care vor participa în cadrul
ședinței, să fie punctuali.
A treia recomandare pentru o ședință
eficientă este folosirea camerei video

4.

5.

deoarece angajații se pot vedea și,
de asemenea, pot observa limbajul corpului, un aspect important în
comunicare. Una dintre provocările pe care le întâmpinăm în cadrul
ședințelor virtuale este implicarea
tuturor participanților, iar în acest scop
un facilitator este mai mult ca necesar.
Rolul acestuia este de a se asigura că
toți participanții au oportunitatea de
a vorbi și de a-și exprima părerea. În
plus, se pot adresa întrebările deschise
care necesită participarea tuturor. De
exemplu: Maria, tu ce părere ai despre
raportul prezentat de către George ?
Durata unei prezentări nu trebuie să fie
mai mare de 2 ore. În timpul ședințelor
virtuale este de preferat purtarea unor
discuții despre un anumit subiect, și nu
prezentări în sine. Informațiile pot fi
trimise spre angajați înainte de ședință,
pentru a evita momentul în care doar
o persoană vorbește iar ceilalți doar
ascultă.
Ascultarea activă este abilitatea de
care avem nevoie în orice tip de
interacțiune, inclusiv pentru cea
online. Iar pentru a consolida această
abilitate, accentul este pus pe persoana
care vorbește. Ascultarea activă presupune prezența noastră 100% în orice
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discuție participăm precum și multă concentrare asupra
a ceea ce se spune. Pentru a arăta că ascultăm activ, putem
face o scurtă recapitulare a informaților furnizate, asigurând, în acest fel, persoana care le-a transmis că am înțeles
mesajul.
6. Cererea feedbackului după primele ședințe online contribuie considerabil la ședințe eficiente. Participanții pot avea
sugestii de îmbunătățire în ceea ce privește calitatea și eficiența
acestor ședințe.
7. O întâlnire eficientă are un obiectiv sau rezultat dorit bine
definit. E recomandat ca acesta să fie luat în vedere înainte de a
face planificarea unei ședințe.
8. Știm că timpul este prețios, așadar trebui folosit astfel încât
participanții să nu simtă că îl irosesc. Pentru a ne asigura că
folosim acest timp într-un mod productiv, utilizarea unei
agende este mai mult decât utilă. În acest mod ne asigurăm
că vom avea parte de rezultatul de care avem nevoie. Pentru
pregătirea unei agende, putem lua în considerare următoarele
elemente:
• Care sunt prioritățile ? Ce este absolut necesar de discutat ?
• Care este rezultatul de care avem nevoie după această
ședință?
• Care este ordinea subiectelor discutate?
• Care este data și ora ședinței?
• Cât timp va dura ședința?
Prin urmare, dacă alegem o platformă potrivită, stabilim un
set de reguli simple de comunicare și ne asigurăm că ședința are
un facilitator sau moderator care să se asigure că nu participăm
la o ședință prea lungă, avem șanse mari să fie o ședință eficientă. Ședințele virtuale pot câștiga în eficiență dacă este stabilit
și urmărit un obiectiv pe parcursul acesteia. Fiecare dintre noi
poate contribui la calitatea unei ședințe, dacă oferă organizatorilor ședinței un feedback constructiv.
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ema evenimentului de lansare1 a al numărului 96 / iunie 2020 al revistei a fost Cyber
Security iar în acest context am discutat despre provocările de securitate ale aplicaților
ce rulează în producție dar și despre programe de descoperit breșe de securitate .
Invitații noștri au fost:
• Anett Stoica - Security Training & Awareness Lead @ Betfair Romania Development
• Cătălin Pătrașcu - Cybersecurity Architect @ NTT DATA Romania
• Ciprian Sorlea - CTO @ Nordlogic
• Joao Morais - Security Testing Lead @ Paddy Power Betfair
1

https://www.youtube.com/watch?v=yTtGZ5_a1V4

Anett Stoica: Mă numesc Anett. Lucrez
la Betfair de cinci ani. Am lucrat ca analist
de conformitate (Compliance Analyst), am
efectuat audit ISO și evaluări terțe. Am fost
implicată și în activități de guvernanță business, continuitate în business, iar în ultimii
doi ani, m-am axat pe programul Securitate
& Conștientizare în ceea ce privește livrarea
mai bună a mesajului, înțelegerea importanței
securității și înțelegerea modului în care
putem livra mai bine informațiile legate de
securitate.
Joao Morais: Mă numesc Joao și lucrez cu
Anett. Sunt membru al echipei Application
Security, mai precis membru al echipei de
Penetration Testing. Activitatea mea zilnică
presupune identificarea vulnerabilităților
din aplicațiile noastre. Ofer suport echipelor
noastre interne, explicându-le și rezolvând
vulnerabilitățile. Asta am făcut în ultimii trei
ani.
Cătălin Pătrașcu: Lucrez ca arhitect
de securitate cibernetică la NTT DATA.
Anterior, am lucrat pentru sistemul național
român, CERT. Am experiență în gestionarea
incidentelor de securitate.
Ciprian Sorlea: Sunt CTO la Nordlogic.
Suntem o companie software din Cluj. Sunt

implicat și în activitatea mai multor startupuri, unde sunt fie co-fondator, fie CTO. De
asemenea, sunt membru al consiliului Cluj IT
Cluster.
Ovidiu Mățan: Este foarte important să
avem un produs sigur. Să vorbim despre analiza de cod. Ce instrumente folosiți pentru
analiza de cod?
Cătălin Pătrașcu: Am făcut acest lucru
doar de câteva ori și nu este punctul meu forte
când vine vorba de securitate cibernetică. Am
folosit LGTM, un instrument open-source.
Am încercat câteva produse comerciale,
dar nu pot vorbi despre acestea. Poate că nu
instrumentul de lucru este cel mai important.
Avem nevoie de analiză statică de cod, dar nu
vom descoperi toate vulnerabilitățile.
Joao Morais: Prima măsură de securitate este o scanare care va ridica niște alarme.
Folosim niște produse comerciale, care sunt
incluse în fluxul proceselor noastre, acestea
scanând orice bucată de cod pe care o lansăm.
Ce presupune securitatea când vorbim de
browsere? Care browsere sunt mai sigure?
Anett Stoica: Nu aș întreba care este mai
bun sau care este mai rău. Totul se rezumă
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la ce se potrivește mai bine activităților pe care le desfășoară
compania. Trebuie să cunoașteți care sunt aspectele esențiale ale
activității companiei. Cel mai bine este să evaluați riscurile și să
decideți care sunt riscurile pe care vi le asumați.
Ciprian Sorlea: Contrar părerilor majorității, Internet
Explorer este cel mai sigur, deoarece, ia foarte mult timp să
dezactivați politicile și setările ce țin de domeniul privat și de
securitate. Cele mai sigure aplicații, cele mai sigure browsere sunt
cele care oferă securitate fără a vă împiedica să lucrați, securitatea
fiind integrată perfect în experiența de lucru a utilizatorului. La
nivel de sisteme de operare, îmi place abordarea Apple și cât de
ușor se poate uita de grijile legate de securitate. Mulți consideră
Chrome cel mai sigur browser, pentru că e unul dintre cele mai
populare. Dar, dacă ne uităm la aspectele specifice, sunt multe
clone Chrome sau derivate Firefox care sunt mult mai sigure decât
browserele propriu-zise. În cele din urmă, nivelul de securitate al
fiecărei aplicații sau browser este legat de nivelul de securitate al
utilizatorului. Orice browser, orice aplicație sau sistem de operare
poate fi sigur sau nesigur în funcție de cel care le folosește. Așa
cum știm din Agile, ne axăm nu pe procese și instrumente, ci
pe oameni și interacțiuni. Oamenii care sunt conștienți de riscurile de securitate pot lucra cu orice browser sau orice sistem
de operare.
Cătălin Pătrașcu: Nu e vorba doar despre browsere. Ca utilizatori, folosim browsere sau extensii de browsere. Orice browser
e vulnerabil. Le-aș evalua pe baza modului în care gestionează
datele private.
Am primit cu toții notificarea că Adobe Flash nu va mai putea
fi folosit. L-ați dezinstalat? Ce decizie ați luat?
Cătălin Pătrașcu: Ar trebui să renunțăm la el.
Când ar trebui să demareze o companie un eveniment bug
bounty (vânătoare de bug-uri)?
Joao Morais: Atâta timp cât vă evaluați ca fiind o companie
matură, cu echipe tehnice, puteți organiza un astfel de eveniment.
Atât produsul, cât și echipa voastră de securitate trebuie să fie
foarte mature, deoarece trebuie să implicați mulți oameni și un
buget considerabil. Acest eveniment nu se potrivește unui startup.
Cătălin Pătrașcu: Nu aș sfătui o companie să facă nici măcar
un test de penetrare dacă nu au fost luate toate măsurile de securitate ce țin de companie. Dacă acea companie știe că are un produs
vulnerabil, de ce ai face un test de penetrare? De ce te-ai expune?
Ce se întâmplă cu atacurile de tip phishing? Există vreun
browser ce iese în evidență la capitolul securitate?
Anett Stoica: Un aspect important ține de partea tehnică, celălalt, de conștientizarea pericolului. Când vorbim de
organizații, vorbim de o infrastructură puternică, de instrumentele potrivite, de filtrare avansată, de protocoale. Când vorbim
de utilizatori, Chrome oferă soluții, dar- să fiu sinceră- sunt specialistă în activități de conștientizare, mă întreb: cum îmi pot da
seama că am de-a face cu un e-mail de tip phishing? Care sunt
semnele la care să fiu atent?
Folosiți AI pentru a identifica problemele de securitate, prin
recunoașterea tiparelor comportamentale ale utilizatorilor?
Anett Stoica: Nu folosim AI momentan. Analizăm datele pe
care le avem (rapoartele, incidentele) și identificăm tiparele pe
parcurs. De exemplu, identificăm e-mailurile externe ce conțin
date personale sau confidențiale. Este important să identificăm
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cauza. Ne folosim de instrumentele noastre pentru acest lucru.
Sunt companii care fac analiza datelor comportamentale, care
folosesc psihologi pentru a extrage date și a construi tipare.
Toți au fost și sunt înnebuniți de GDPR. Chiar ajută sau vorbim
de încă un buton la care dăm OK pe un website?
Anett Stoica: Sunt o persoană care promovează conformita-

tea și lucrez în securitate, deci sunt pentru utilitatea GDPR. Datele
personale sunt o versiune digitală a noastră și mulți oameni nu
fac legătura între cele două aspecte, anume că datele sunt noi sub
o altă formă. Oamenii reacționează rapid când vine vorba de
amenințări fizice. Nu vrem să ni se fure mașina, poșeta sau să ni
se spargă casa. Aceeași abordare se aplică când nu vreți să vă fie
spart contul bancar, dar e nevoie de conștientizarea pericolului
și când trebuie să ne protejăm datele. Folosim din ce în ce mai
multe produse ce sunt online. Facem cumpărături online, facem
online banking. Oamenii tind să creadă că nimeni nu le va sparge
contul până când acest lucru chiar se întâmplă. GDPR determină
companiile să construiască produse mai sigure. Totul depinde de
cât de stricte sunt cu implementarea controalelor, deoarece lista
e lungă, dar la finalul zilei, dacă aveți date personale, dacă nu
respectați regulile, sunteți expuși la un risc mai mare. Dacă companiile se confruntă cu o breșă a datelor, sunt mulți bani în joc,
deci e vorba de un echilibru care se reduce la cât de mult vreau să
investesc. GDPR este o cerință legală, care obligă companiile să fie
mai atente la securitate și la protecția datelor personale.
Ciprian Sorlea: Orice lucru de pe acest pământ poate fi folosit

pentru a face bine sau pentru a face rău. Provocarea GDPR-ului
sau a oricărui alt concept similar este că oamenii îl aplică doar de
dragul de a avea conformitate, pentru a mai bifa o căsuță, iar asta
nu e bine. Dacă fac asta pentru a securiza datele utilizatorilor și a
oferi o bună experiență de utilizare, ceea ce presupune încredere,
GDPR nu ar trebui să ne împiedice să oferim servicii de calitate.
Problema e că modul în care aceste aspecte de securitate sunt
implementate este fundamental greșit. Să vă dau un exemplu.
Înainte de GDPR, am avut o platformă ce a trebuit să fie conformă
cu HIPAA. HIPAA se aplică cu precădere în domeniul medical,
fiind o cerință mai des întâlnită în SUA. Am trecut de audit, s-a
stabilit că suntem conformi, dar eu știam că avem cel puțin 20
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de greșeli și mă așteptam să fie identificate de audit, dar nu au
fost. Documentația nu sugera prezența acestor greșeli. Desigur,
fiind de bună credință, am rezolvat problemele chiar dacă eram
deja conformi HIPAA. A fost un fel de experiment social, care a
arătat că acea validare e ca și cum nu ar exista. Deci, dacă vedeți
un website care susține că este conform cu HIPAA sau GDPR, să
nu credeți acest lucru orbește. Am un prieten care promovează
GDPR intens, în special în e-commerce, fiind mii de magazine
care erau conforme GDPR, până s-a dovedit contrariul. Ofereau
aceste site-uri o experiență bună pentru utilizator sau doar se
prefăceau?
Joao Morais: Nu lucrez cu GDPR în munca mea zilnică, dar

dacă datele erau compromise, nu știați că au fost compromise.
Acum, cei care dețin datele sunt constrânși să demonstreze că au
făcut tot ce le-a stat în putință să protejeze datele.
Anett Stoica: Precum orice reglementare legală, este nevoie
de timp pentru a înțelege cum se aplică un anumit concept și
cum trebuie aplicat astfel încât să fie realmente util personalului
și infrastructurii organizației voastre.

sunt de acord cu Anett și Ciprian. Încerc să folosesc e-mailuri
diferite și parole diferite pentru site-urile unde mă înregistrez.
Interacționez cu GDPR ca utilizator final, iar, ca regulă, eu nu am
încredere în site-uri.

integrăm securitatea pe dispozitiv și în aplicație. Istoric vorbind,
am încercat să rezolvăm aceste probleme configurând perimetre imaginare, folosind firewalls, folosind programe de analiză a
codului etc. Am încercat să implementăm securitatea prin sisteme externe. În ceea ce privește IoT, dispozitivele trebuie să fie
sigure. Securitatea trebuie implementată pe dispozitiv. Telefoanele
mobile sunt mai sigure decât calculatoarele desktop, deoarece primele au o formă de sandboxing implementată.
Ciprian Sorlea: Provocările la nivel de telefoane mobile
sunt puțin diferite. Apple a declarat recent că TikTok monitoriza
informația de pe clipboardul utilizatorilor, aceasta putând conține
parole, imagini. Aceasta nu este o breșă la nivel de date, ci o breșă
la nivel de viață privată. Dispozitivele mobile sunt mai personale,
mai atașate de noi. Securitatea mobilelor este diferită de securitatea IoT. Vorbind de ultima, dacă punem orice server online (o
mașină virtuală publică), în 24 de ore, veți înregistra 50000 de
atacuri pe acea mașină, sub formă de încercări de conectare la terminal. Dacă aveți și un port pentru bazele de date, dacă adăugați

Partea intersantă la autentificare este că, de exemplu, noi trebuia să difuzăm acest interviu pe Facebook, YouTube și Twitch, iar
serviciul meu de difuzare care este găzduit pe o mașină virtuală îmi
cere parolă. Deoarece folosesc serviciul o dată pe lună, s-a întâmplat ca luna aceasta să uit parola și nu am putut accesa serviciul.
Acesta poate fi pericolul parolelor multiple.
Joao Morais: Experiența utilizatorului este greu de gestionat
având în vedere câtă securitate trebuie implementată. Trebuie să
facem compromisuri.
Cătălin Pătrașcu: Nu cred că avem nevoie de GDPR. Avem
nevoie de securitate.
Ciprian Sorlea: Un lucru bun legat de GDPR este că obligă
legal companiile să protejeze datele personale, deoarece anterior,

Ce părere aveți de securitate în ceea ce privește IoT și dispozitivele mobile?
Cătălin Pătrașcu: IoT și dispozitivele mobile ne vor forța să
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un serviciu e-mail, dacă adăugați orice serviciu care are date,
sistemul poate fi scanat și penetrat. Deci, trebuie să cunoașteți
toate sistemele, toate serviciile și cum pot fi acestea accesate ca
să fie furate datele. Recent, am creat o mașină virtuală pentru un
experiment și am lăsat un port deschis pentru un deployment,
iar în 20 de minute, un server Amazon din China a încercat să
facă deploy la un container Docker pe acea mașină. Desigur, am
șters tot și am instalat toate nivelele necesare de securitate. A fost
nevoie de 10 minute ca intrușii să știe ce făceau serviciile și cum
puteau acestea fi accesate.
Joao Morais: IoT este un joc complet diferit, iar majoritatea
dispozitivelor IoT nu au securitate. Aș spune că 80% - 90% dintre
ele sunt nesigure, cel puțin din ce vedem la știri și din ce citim. De
ce ar trebui un aspirator să facă poze în casă pentru a le trimite
apoi într-un loc? Nu are sens.
Pot microserviciile să fie predispuse la risc?
Joao Morais: Din perspectiva securității la nivel de aplicație,
este ușor de controlat un microserviciu, iar prin el o aplicație,
dar din perspectiva infrastructurii avem reversul medaliei – o
aplicație se perpetuează prin componente multiple, servicii multiple, servere multiple. Noi avem aplicații bazate pe microservicii,
dar acestea din urmă nu au acces direct la date, prin urmare, dacă
un microserviciu e compromis, nu vei afla nimic din el. Aceasta
este o arhitectură securizată.
Ciprian Sorlea: E nevoie mereu de un compromis. Vorbeam
anterior de securitate și experiența utilizatorului. Spuneam că
securitatea poate îmbunătăți experiența utilizatorului, dar poate
fi la fel de bine un blocaj. De exemplu, securitatea poate fi un
blocaj pentru performanță, deoarece adăugați un nivel sau mai
multe nivele de validare, control, verificări ce trebuie efectuate
înainte de orice altă comunicare. Întrebarea este: Veți decide să
nu faceți compromisuri? Veți risca? Acum câțiva ani am avut o
prezentare despre arhitectura nomadă. Ideea e că, atunci când ne
aflăm într-un mediu controlat, putem alege dacă vrem să avem
încredere unii în ceilalți. Dacă microserviciile sunt dezvoltate și
implementate pentru a asigura securitate, nu e nevoie de un nivel
mare de securitate între acele servicii, dar, dacă preluați serviciile
fără a avea conformitate sau validare de orice fel, serviciile voastre
s-ar putea să fie sigure, dar dependințele să nu fie. Marele pericol
vine din pachetele și librăriile preluate.
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Cum vedeți viitorul securității? Vom
avea mai multe reglementări? Va juca AI
un rol mai pregnant?
Cătălin Pătrașcu:
Trebuie să securizăm endpointurile
din aplicații. Acesta
e viitorul. Trebuie să
securizăm aplicațiile.
Oamenii prezic că AI
va aduce avantaje net
superioare. Eu cred
că trebuie să revenim
la lucrurile de bază
în materie de securitate și să nu ne bazăm
doar pe antivirus. Să
revizuim codul și să verificăm procesele din codurile open-source.
Anett Stoica: Într-un fel, ne vom baza mai mult pe tehnologie. Utilizatorii au așteptări mari; vor aplicații mai rapide, mai
bune. Ritmul dezvoltării este foarte rapid, iar securitatea a fost
pusă la colț, dar sunt multe inițiative bune precum ENISA pentru
IoT. Deoarece lucrez cu partea umană a securității, sunt abordări
precum “Oamenii sunt veriga slabă”, dar, chiar dacă acest lucru ar
fi adevărat, securitatea este rezultatul interacțiunii dintre instrumentele pe care le folosim pentru a face viața utilizatorilor mai
ușoară și ceea ce utilizatorii doresc și știu.
Joao Morais: Oamenii sunt elementul cheie. Trebuie investit
în oameni. Dacă aveți 100 de angajați într-o companie care nu
se ocupă de industria software, 90 dintre ei vor fi non-tehnici.
Oamenii vor folosi tehnologie și trebuie educați să folosească tehnologia în mod sigur. În loc să cumpăr un AI sofisticat, aș educa
personalul.
Ciprian Sorlea: În lumea securității, se vorbește de echipa
roșie și de echipa albastră. AI va afecta ambele echipe și o a treia
echipă, să-i zicem echipa neagră. Pentru echipa albastră, Google,
Microsoft, Amazon au investit mult în statistică și algoritmi
ce analizează comportamentul și identifică ce iese din grafic.
Informația poate fi folosită de experți sau de echipa de securitate. Această tehnologie va fi mai prezentă în companiile noastre,
după ce revenim la birou. Pentru echipa roșie, provocarea va fi
că, având atât de multă putere computațională, atât de mulți algoritmi inteligenți, va fi foarte ușor pentru AI să interpreteze datele.
De exemplu, tu, Ovidiu, nu ai un background difuz, putem să îți
vedem ecranul, iar acesta are multe informații sensibile. Echipa
neagră va folosi AI pentru a păcăli programatorii din echipele
albastre, pentru a păcăli alte sisteme AI. Sistemele AI au la bază
tipare și urmează regulile unui model de antrenament. Dacă acel
model de antrenament este modificat, se pot întâmpla lucruri
foarte periculoase. Deciziile oamenilor (precum DA/NU) sunt
inversate, deci în loc de “DA” răspunsul este “NU”, ceea ce duce la
o catastrofă. Modul nostru de gândire trebuie să fie “Securitatea
e pe primul loc”. Securitatea nu e ceva ce reparăm la 3 luni de la
lansare.
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