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1. Introducere 
 
 

În opinia autorului, teza de faţă prezintă cercetările referitoare la 
tehnologiile UI specifice sistemelor informatice integrate de tip SAP ERP, cu 
reliefarea rolului acestora în dezvoltarea de aplicaţii web business. 

În teza de doctorat de faţă s-au integrat rezultatele practice obţinute în 
timpul stagiului de practică ERASMUS, efectuat în anul 2011, la compania SP Lion 
din Heddesheim Germania. Astfel, s-au implementat aplicaţii web business în trei 
tehnologii ABAP UI, pe platforma NetWeaver a SAP. Pe lângă analiza teoretică şi 
măsurătorile efectuate, prezenta teză constituie şi suport pentru evaluarea şi 
ierarhizarea tehnologiilor SAP UI analizate. 

SAP (Systems Applications and Products in Data Processing) sau Sistemul 
Aplicaţiilor şi Produselor [1], a fost printre primele companii dezvoltatoare de 
software pentru sistemele informaţionale de intreprindere. Aplicaţiile de pe 
platforma SAP permit nu numai îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii şi partenerii, ci şi  
eficientizarea întreagii activităţi. În decursul anilor, SAP s-a dezvoltat şi restructurat 
continuu, potofoliul său de produse fiind de mai multe ori restructurat şi redenumit 
[2].  În acest context, sistemul ERP a evoluat de la sistemele R/3 la SAP ERP şi apoi 
la SAP ERP Central Component (ECC), iar în domeniul tehnologiilor de Internet, de 
la SAP ITS la SAP AS şi mySAP, până la mySAP Business Suite, SAP NetWeaver şi 
Xapplications [3]. 

Beneficiind de tehnologii web avansate, SAP a lansat iniţial platforma SAP 
Netweaver  2004, care a însemnat introducerea de tehnologii noi şi suport pentru 
Java şi diferite scripturi. Versiunea următoare, SAP NetWeaver 2004s, a introdus 
tehnologia Web Dynpro pentru ABAP (limbajul nativ al sistemului SAP) [4], care 
împreună cu tehnologia Web Dynpro pentru Java [5] au făcut posibilă dezvoltarea 
de noi aplicaţii web business pe această platformă.  Tehnologia Web Dynpro pentru 
ABAP a fost în continuare îmbunătăţită, astfel încât, în prezent ea este utilizată în 
dezvoltarea aplicaţiilor web pentru platforma Business Suite, platformă care are ca 
suport platforma SAP NetWeaver. 

La baza fiecărui produs de pe platforma SAP NetWeaver (SAP ERP, SAP 
CRM, SAP SCM) stă serverul SAP de aplicaţii web AS [6], [7], a cărui  arhitectură 
este orientată spre servicii (SOA). Diversitatea acestor produse şi multitudinea de 
tehnologii prin care pot fi realizate aplicaţii pe platforma SAP NetWeaver, fac destul 
de dificilă luarea unei decizii în ceea ce priveşte alegerea uneia dintre ele. 

În această teză sunt analizate şi evaluate trei tehnologii UI pentru aplicaţii 
specifice căutărilor în baza de date, şi anume: Web Dynpro, Floorplan Manager şi 
WebClient UI. Tehnologiile analizate sunt recomandate de SAP pentru dezvoltatorii 
ABAP. Pe baza acestei analize s-au formulat criterii, care au permis dezvoltarea unor 
algoritmi pentru ierarhizarea tehnologiilor amintite. Criteriile sunt definite atât pe 
considerente arhitecturale (efort de dezvoltare, de mentenanţă şi de extindere), cât 
şi din punct de vedere al performanţelor aplicaţiilor implementate în cele trei 
tehnologii (timp de răspuns, timp consumat de procesor, timp necesar modificărilor 
în baza de date, timp obţinut în front-end). 

Contribuţiile aduse de autor în această lucrare constituie o sinteză a 
rezultatelor lucrărilor publicate în acest domeniu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.1. Motivaţie 
 
 
Prin experienţa acumulată alături de colaboratorii SAP în cadrul stagiului de 

practică ERASMUS efectuat la compania SP Lion AG din Heddesheim Germania, a 
cărei clienţi sunt în general intreprinderile mici şi mijlocii, în diferite situaţii de 
proiecte bazate pe tehnologii SAP, a devenit clar că pentru dezvoltatori, o mare 
incertitudine este aceea de a găsi soluţia la întrebarea: care tehnologie ar trebui 
folosită la implementare pentru ca proiectul să satisfacă cerinţele clientului, să aibă 
rezultate cât mai optime din punct de vedere al timpului de execuţie şi să poată fi în 
viitor extins cu uşurinţă?  

 
Decizia însă, este de multe ori limitată datorită faptului că baza de clienţi 

SAP este segmentată, fiecare având achiziţionate anumite produse SAP. 
Întrebările care apar în acest context ar fi: 
• Care sunt tehnologiile şi mediile de dezvoltare cele mai utilizate pentru 

aplicaţiile web pe platforma NetWeavear a SAP? 
• Care sunt elementele de ansamblu pe baza cărora se poate face o 

evaluare multicriterială a tehnologiilor SAP UI ? 
•  Ce caracteristici comune, specifice tehnologiilor SAP pot fi considerate 

criterii într-un algoritm pentru ierarhizarea acestora? 
• Cum poate să fie cât mai aproape de adevăr rezultatul obţinut în urma 

aplicării unei metodologii de evaluare multicriterială? 
 

În acest context, am considerat necesar efectuarea unei cercetări în această 
direcţie, teza fiind structurată pentru a răspunde acestor întrebări. 

 
 

1.2. Obiectivele tezei 
 

 
Obiectivul principal al acestei teze este de a dezvolta o metodologie pentru 

evaluarea şi ierarhizarea tehnologiilor Web Dynpro ABAP, Floorplan Manager şi CRM 
WebClient UI. Metodologia de evaluare multicriterială propusă, se bazează pe 
definirea unor criterii şi ponderi, necesare implementării algoritmilor de ierarhizare. 
Scopul acestei evaluări este nu doar de facilitare a procesului de decizie, ci şi de 
consiliere eficientă a celor interesaţi. 

 
Metodologia propusă are la bază: 
• analiza comparativă a tehnologiilor ABAP UI dezvoltate pe platforma SAP 

NetWeaver; 
• seturile de măsurători obţinute la testarea aplicaţiilor implementate în 

tehnologiile WD ABAP, FPM şi CRM WebClient UI; 
• analiza statistică şi determinarea dependenţelor dintre parametrii obţinuţi 

prin măsurători. 
Etapele de evaluare multicriterială presupun: 
• stabilirea alternativelor, seturilor de criterii şi a ponderilor 

corespunzătoare acestora; 
• stabilirea metodelor de analiză multicriterială; 
• construirea algoritmilor pentru ierarhizarea tehnologiilor. 

 
Seturile de criterii alese pentru realizarea modelelor ierarhice se bazează nu 

doar pe caracteristici software tehnice şi arhitecturale, ci şi pe indicatori de 
performanţă ca: timp de răspuns, timp consumat de procesor, timp necesar 
modificărilor în baza de date şi timp obţinut în front-end. Rezultatele obţinute în 
urma aplicării metodologiei de evaluare multicriterială şi ierarhizare propuse, conduc 
la stabilirea tehnologiei optime. 



 
Problematica tezei se adresează în special consultanţilor şi dezvoltatorilor de 

tehnologii SAP UI, însă şi categoriilor de persoane care se ocupă în contextul 
proiectelor IT cu diverse tehnologii şi doresc să îşi facă o imagine de ansamblu 
asupra terminologiei şi posibilităţilor specifice SAP.  

Lucrarea, în ansamblul său, poate fi de un real folos şi pentru profesioniştii 
din domeniul IT care nu s-au ocupat de sisteme integrate şi produse SAP şi care, 
astfel, au posibilitatea obţinerii unei perspective asupra platformei tehnologice de 
integrare şi aplicaţii SAP NetWeaver. 

Lucrarea de faţă nu pretinde să arate, sau să pună în discuţie, toate formele 
posibile de implementare, sau toate soluţiile de scenarii pentru aplicaţiile web, ci se 
limitează doar la capacităţile stivei tehnologice SAP ABAP, direcţionându-se spre   
aplicaţiile web de pe platforma NetWeaver. 
 
 

1.3. Structura şi conţinutul tezei 
 
 

Având în vedere obiectivele anterior prezentate, lucrarea are următoarea 
structură: introducere, cinci capitole specifice domeniului cercetat, concluzii, 
contribuţii personale şi referinţe bibliografice. 

 
În primul capitol sunt prezentate motivaţia, obiectivele principale ale 

lucrării şi modul de structurare al acesteia, funcţie de obiectivele şi problematica 
abordată. 

 
Capitolul 2 tratează aspecte legate de platforma tehnologică SAP 

NetWeaver versiunea 7.02 şi  server-ul de aplicaţii SAP AS, scoţând în evidenţă 
facilităţile oferite de acestea referitor la dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii 
web. De asemenea, este prezentată o analiză critică asupra tehnologiilor 
recomandate de SAP pentru dezvoltatorii de aplicaţii web de pe platforma Business 
Suite a NetWeaver: Web Dynpro ABAP, Floorplan Manager, WebClient UI şi Web 
Dynpro Java. Tehnologiile sunt abordate atât din punct de vedere arhitectural, cât şi 
din punct de vedere al modelului de programare.  
 

În capitolul 3 sunt tratate aspecte legate de implementarea aplicaţiilor 
web, la nivelul server-ului ABAP, în tehnologiile UI recomandate de SAP pentru 
platforma Business Suite a NetWeaver. În acest context, sunt evidenţiate 
caracteristicile specifice tehnologiilor Web Dynpro ABAP, Floorplan Manager şi   
WebClient UI, la implementarea aceluiaşi model de aplicaţie web. Aplicaţiile 
implementate în cele trei tehnologii sunt testate cu ajutorul instrumentelor 
specializate: SAP Business Transaction Analysis şi HTTP Watch pentru Internet 
Explorer, în vederea analizării performanţelor acestora. Testele presupun 
interogarea bazei de date cu afişarea rezultatelor pentru trei cazuri diferite. 
 

În capitolul 4 este realizată prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor 
experimentale obţinute la testarea aplicaţiilor în cele trei tehnologii SAP UI (Web 
Dynpro ABAP, Floorplan Manager şi WebClient UI) în capitolul 3. Prelucrarea 
statistică a datelor urmăreşte în primul rând eliminarea valorilor afectate de erori 
grosiere şi verificarea caracterului aleator al acestora. Pentru determinarea corectă a 
legăturilor dintre parametrii obţinuţi prin măsurători, sunt generate noi seturi de 
date pe baza funcţiilor de distribuţie identificate pentru fiecare parametru. 
 

În capitolul 5 este efectuată o analiză corelaţională şi de regresie pentru  
seturile de date experimentale şi generate. În baza acestei analize se obţin 
informaţii referitoare la corelaţiile dintre parametrii datelor experimentale şi dintre 
parametrii datelor generate. Se stabilesc funcţiile analitice şi graficele de 
dependenţă dintre parametrii, în vederea stabilirii parametrilor dependenţi şi 
independenţi. 

 



În capitolul 6, cele trei tehnologii SAP, WD ABAP, FPM şi WebClient UI sunt 
evaluate, utilizând o serie de metode şi instrumente de cercetare. Prima parte a 
acestui capitol prezintă o descriere sintetică a metodelor de analiză multicriterială 
utilizate pentru ierarhizarea tehnologiilor. Cea de-a doua parte este dedicată 
etapelor de realizare a metodologiei de evaluare, în care sunt formulate soluţiile 
alternative, sunt definite seturile de criterii şi implementaţi algoritmii metodelor 
multicriteriale. Ponderile de importanţă aferente criteriilor sunt obţinute cu ajutorul 
metodei AHP, în cadrul unui model ierarhic implementat, utilizând instrumentul 
Super Decision. Algoritmii de ierarhizare propuşi, au la bază metodele de analiză 
multicriterială: TOPSIS, ELECTRE şi MUG. 

 
 Capitolul 7 prezintă concluziile finale, contribuţiile şi dezvoltările de viitor 

ale acestei teze. Sunt prezentate într-un mod sistematizat conceptele de bază 
specifice tehnologiilor UI, recomandate de SAP pentru platforma Business Suite a 
server-ului de aplicaţii ABAP şi sunt evidenţiate proprietăţilor şi calităţilor acestora. 

  
În contextul obiectivului tezei sunt evidenţiate următoarele direcţii de 

cercetare abordate în teză: 
 

 analiza modelelor arhitecturale şi de programare a tehnologiilor ABAP UI pe 
platforma SAP NetWeaver; 

 analiza aplicaţiilor web business implementate prin tehnologiile ABAP UI;  
 analiza statistică, corelaţională şi de regresie a datelor experimentale 

provenite din testarea aplicaţiilor web business implementate prin 
tehnologiile ABAP UI; 

 analiza proceselor decizionale şi a metodelor de analiza multicriterială. 
 
 Pentru a fundamenta această evaluare, cititorului i-au fost prezentate 
conceptele de bază şi paradigmele ce stau la baza construirii aplicaţiilor pe 
platforma NerWeaver a SAP, care prin intermediul server-ului de aplicaţii AS ABAP 
oferă toate uneltele necesare implementării aplicaţiilor web, oferind soluţii diverse şi 
complexe pentru fiecare dintre tehnologiile sale. Uneltele standard puse la dispoziţie 
de această platformă asigură integritatea datelor în cadrul unor infrastructuri IT 
eterogene,  oferind totodată servicii pentru consolidarea şi gestionarea centrală a 
datelor. Baza de date generată de modulul SAP CRM şi utilizată ca suport pentru 
aplicaţiile testate, poate fi legată şi de baze de date non-SAP, sau poate fi extinsă cu 
o bază de date proprie. 
 
 Informaţiile adunate permit să se verifice dacă cerinţele unui client 
referitoare la un anumit gen de aplicaţii pot fi îndeplinite şi dacă tehnologia aleasă 
este în principiu adecvată sau nu. In plus, devine clar care sunt avantajele şi 
dezavantajele tehnologiei respective şi care îi sunt punctele tari şi slabe. Acest lucru 
face posibil estimarea efortului în legătură cu utilizarea tehnologiei respective. 

Prezentarea rezultatelor, de la o imagine de ansamblu a tehnologiilor până 
la furnizarea detaliată a informaţiilor la nivel arhitectural şi de implementare a 
aplicaţiilor, permite cititorilor familiarizarea cu aceste tehnologii. Prin aceasta se 
reduce posibilitatea alegerii unei tehnologii neadecvate, dar cunoscute, şi se 
măreşte posibilitatea alegerii unei tehnologii mai puţin cunoscute, dar adecvate. 
 
 Seturile de măsurători experimentale obţinute prin testarea aplicaţiilor cu 
ajutorul instrumentelor Business Transaction Analysis şi HTTP Watch şi prelucrarea 
lor statistică utilizând instrumentull EasyFit, au făcut posibilă determinarea funcţiilor 
de distribuţie pentru fiecare dintre parametrii. Pe baza acestor funcţii au fost  
generate noi date de test, necesare interpretării corecte a legăturilor dintre 
parametrii RT, CPUT, DBRT şi HTTPWT. În baza acestor interpretări s-au stabilit 
indicatorii de importanţă pentru fiecare dintre criterii, în cadrul algoritmilor de 
ierarhizare. 
 



Dependenţele dintre parametrii s-au evidenţiat clar în analiza corelaţională şi de 
regresie a datelor măsurate şi generate, realizată utilizând instrumentul DataFit şi 
prezentată în capitolul 5. Rezultatele obţinute demonstrează că:  

 pentru corelaţia simplă între RT şi DBRT sau CPUT (pentru care se obţin 
coeficienţi de corelaţie liniară simplă semnificativi), există o dependenţă  
RT = f(DBRT) numai pentru tehnologiile WD ABAP şi CRM WebClient UI; 
pentru tehnologia FPM, RT=f(CPUT); 

 corelaţia multiplă între RT şi ceilalţi parametrii măsuraţi arată că în toate 
tehnologiile RT depinde semnificativ de DBRT, dependenţa RT de HTTPWT 
este neglijabilă, iar pentru tehnologia FPM, RT depinde de CPUT dar într-o 
măsură mai mică decât dependenţa lui RT de DBRT. 

 
Tot pe baza analizei corelaţionale şi de regresie, din analiza matricelor 

coeficienţilor de corelaţie, rezultă că HTTPWT este singurul parametru independent. 
RT este un parametru dependent care depinde de DBRT sau de CPUT, iar între 
parametrii CPUT şi DBRT nu există o dependenţă semnificativă. Toate rezultate 
obţinute au fost luate în calcul la stabilirea ponderilor de importanţă a criteriilor 
utilizate la implementarea algoritmilor pentru ierarhizarea tehnologiilor. 
  
 Algoritmii pentru ierarhizare AITOP şi AIEL, au fost dezvoltaţi pe baza 
metodelor de analiză multicriterială: TOPSIS, ELECTRE şi MUG. Metoda propusă de  
 
 
autor pentru stabilirea ponderilor criteriilor a urmărit implementarea unui model 
ierarhic bazat pe metoda AHP. 
 
 Concluzia care poate fi desprinsă la finele lucrării este că metodologia 
propusă pentru evaluarea multicriterială a tehnologiilor ABAP UI de pe platforma de 
aplicaţii SAP NetWeaver, constituie o soluţie sigură şi performantă pentru facilitarea 
procesului de decizie şi consilierea eficientă a celor interesaţi. 

 
Pornind de la obiectivele acestei lucrări, sunt prezentate în continuare 

principalele contribuţii originale ale autorului: 
  

• Elaborarea unei sinteze critice asupra stadiului actual în domeniul 
tehnologiilor UI ale platformei de aplicaţii SAP a cărei infrastructură 
complexă facilitează dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor web business 
pentru stocarea şi procesarea datelor. 

 
• Analiza modelelor arhitecturale şi de programare a tehnologiilor UI: Web 

Dynpro ABAP, Floorplan Manager şi CRM WebClient UI, recomandate de SAP 
pentru dezvoltatorii de aplicaţii web ABAP pe platforma Business Suite, cu  
evidenţierea funcţionalităţilor şi capabilităţilor fiecăreia dintre tehnologii.   

 
• Analiza comparativă a tehnologiilor Web Dynpro (ABAP şi Java), precum şi a 

conceptelor şi tehnicilor care stau la baza dezvoltării aplicaţiilor Web Dynpro 
ABAP la nivelul platformei SAP NetWeaver. 

 
• Stabilirea la nivelul server-ului SAP AS ABAP a bazei de date şi a tuturor 

elementelor de dezvoltare necesare implementării aplicaţiilor web în toate 
cele trei tehnologii (elemente de dată, tabele, vederi, componente web, 
clase, etc.). 

 
• Modelarea şi implementarea aplicaţiilor web în cele trei tehnologii: Web 

Dynpro ABAP, Floorplan Manager şi CRM WebClient UI. 
 

• Prelucrarea statistică a datelor experimentale pentru parametrii RT, CPUT, 
DBRT şi HTTPWT în vederea: 

1. identificării valorilor suspecte şi a eliminării lor din eşantioanele de 
date experimentale; 



2. determinării unor parametrii statistici cum ar fi: valoarea medie, 
abaterea standard, estimaţia punctuală, în scopul realizării 
algoritmilor pentru ierarhizare; 

3. verificării caracterului aleator -utilizând testul Young. 
 

• Analiza seturilor de date obţinute prin măsurători experimentale, în vederea 
găsirii funcţiilor de distribuţie pentru fiecare dintre parametrii RT, CPUT, 
DBRT şi HTTPWT. 

 
• Identificarea distribuţiei celei mai semnificative pentru datele prelucrate, pe 

baza rezultatelor testelor de concordanţă Kolmogorov-Smirnov, Anderson-
Darling şi Hi-pătrat şi a analizei acestora. 

 
• Generarea pe baza funcţiilor de distribuţie identificate, a unor seturi de date 

mai mari, necesare validării existenţei legăturilor dintre parametrii, precum 
şi a stabilirii relaţiilor dintre aceştia 

 
• Stabilirea dependenţelor dintre parametrii măsuraţi şi generaţi realizată 

prin: 
1. generarea matricelor coeficienţilor de corelaţie dintre parametrii obţinuţi 

în toate cele 3 tehnologii UI: WD ABAP, FPM şi CRM WebClient UI; 
2. determinarea sub formă analitică şi grafică a dependenţelor liniare 

simple, duble sau triple numai dintre parametri pentru care coeficienţii 
de corelaţie au valori semnificative (apropiate de 1). 

 
• Stabilirea parametrilor dependenţi şi independenţi pe baza analizei 

matricelor coeficienţilor de corelaţie. 
 

• Stabilirea funcţiilor analitice şi a graficelor de dependenţă dintre parametrii 
(analiza de regresie). 

 
• Prezentarea unei sinteze a principalelor metode de analiză multicriterială în 

vederea realizării algoritmilor de ierarhizare a tehnologiilor. 
 

• Stabilirea seturilor de criterii, definite pe baza caracteristicilor arhitecturale 
şi de performanţă, pentru aplicaţiile implementate în cele 3 tehnologii UI. 

 
• Conceperea strategiei de dezvoltare a metodologiei de evaluare 

multicriterială şi a algoritmilor pentru ierarhizare. 
 

• Realizarea şi implementarea unui model ierarhic MEIAHP, pentru 
determinarea ponderilor criteriilor necesare implementării algoritmilor de 
ierarhizare. 

 
• Realizarea analizei senzitive a ierarhizării tehnologiilor, pentru modelul 

MEIAHP 
 

• Dezvoltarea algoritmilor AITOP şi AIEL pentru ierarhizarea tehnologiilor WD 
ABAP, FPM şi CRM WebClient UI. 

 
• Conceperea şi construirea matricei de decizie a modelelor dezvoltate, pe 

baza valorilor estimaţiilor punctuale ale parametrilor măsuraţi şi a valorilor 
convertite a caracteristicilor arhitecturale. 
 
 
 
 

*** 
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