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Domeniul interacţiunii  om-calculator/maşină  
(H.C.I.- Human-Computer Interaction) I 

"Despite the outward success of personal computers, the daily experience of using 
computers is far too often still fraught with difficulty, pain and barriers for most 

people... The lack of usability and poor design of programs is the secret shame of the 
industry." 

 Michael Kapor (Software Design Manifesto) 
 
 

 Preambul 
1. Human-Computer Interaction (HCI) - studierea şi ameliorarea factorilor care 

influenţează utilizarea efectivă şi eficientă a calculatoarelor: 
o human (persoana care încearcă să îndeplinească un scop); 
o computer (rulează programe de aplicaţii, deseori la distanţă); 
o interaction (dialog între om şi calculator, de forma întrebare-răspuns). 

 
2. Domeniile care se ocupă de 

interacţiunea om-maşină: 
o computer science 
o psihologie 
o sociologie 
o inginerie 
o lingvistică 

3. Se au în vedere: 
o ergonomia 
o factorii umani ("entire person") 

 
Proiectarea interfeţelor utilizator 

  
 Interfaţa cu utilizatorul reprezintă o parte a aplicaţiei software care permite 

utilizatorilor să-şi exprime intenţiile de operare asupra calculatorului şi să interpreteze 
rezultatele acţiunilor efectuate de maşină.  Acest termen îşi are originile din anii 1970 şi 
provine din inginerie. Interfaţa este locul de întâlnire al utilizatorului şi computerului. 
În aceasta interacţiune, utilizatorul poate decide dacă interfaţa folosită îi este cu 
adevărat utilă, iar componentele hardware şi software sunt pentru el doar unelte cu 
ajutorul cărora interfaţa e construită. 
 Interfaţa nu este percepută doar ca parte vizuală a software-ului, ci pentru 

majoritatea utilizatorilor reprezintă întregul sistem de calcul. Orice interfaţă trebuie 
să fie: 

 utilă (useful); 
 utilizabilă (usable); 
 utilizată (used). 

 Proiectarea interfeţelor cu utilizatorul este suma activităţilor de: 
 înţelegere a nevoilor utilizatorilor (cunoaşterea profilului 

utilizatorului); 
 proiectare (design); 
 prototipizare; 
 evaluare/testare; 
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 implementare finală; 
 menţinere. 

 De ce se studiază proiectarea interfeţelor cu utilizatorul? Pentru că majoritatea 
interfeţelor sunt încorporate în programe reale, multe aplicaţii sunt percepute de 
utilizatorii finali doar prin intermediul interfeţelor acestora, interfeţele concepute 
prost sunt numeroase şi, în plus, interfeţele sunt greu de realizat (activităţile şi 
factorii umani sunt complecşi). 

 Cine construieste interfetele? Există foarte multe persoane angrenate în această 
activitate: 

 graficieni; 
 proiectanţi de interfeţe/interacţiune om-maşină; 
 technical writers; 
 marketers; 
 testeri/evaluatori; 
 programatori; 
 utilizatori. 

 Cum se  proiectează şi se realizează o interfaţă? 
Se încearcă să se urmeze următoarele etape: 

 identificarea şi înţelegerea nevoilor 
utilizatorilor finali; 

 analiza task-urilor şi contextului 
interacţiunilor om-maşină; 

 prototipizarea interfeţei; 
 evaluarea interfeţei; 
 programarea interfeţei; 
 iterarea etapelor anterioare. 

 
Ciclul proiectării interfeţelor. 

  Scurt istoric al informaticii (din prisma interfeţei cu utilizatorul). 
 Al-Kashi (Persia, sec. XIV-XV) - dispozitiv pentru calculul conjuncţiei 

planetelor; 
 W.Schickard (Germania, sec. XVI-XVII) - dispozitiv pentru calcule simple; 
 B.Pascal (Franta, sec.XVII) - simplifică dispozitivul – pascalina; 
 C.Babbage (Marea Britanie, sec. XVIII-XIX) - motorul diferenţial (calcula 

polinoame de gradul 6), program prin cartele perforate; 
 H.Hollerith (SUA, sec. XIX-XX) - dispozitiv pentru realizarea de statistici 

privind imigranţii în anul 1890, timpul de realizare al recensământului fiind cu 
trei sferturi mai scurt decât metoda clasică; 

 T.Watson - IBM (International Business Machines) - 1924 - "interacţiunea" om-
maşină prin intermediul cartelelor perforate; 

 A.Turing (Marea Britanie, sec. XX): 
o decriptarea automată a mesajelor criptate de germani prin intermediul 

sistemului Enigma; 
o maşina abstractă; 
o Colossus - tastatura (maşina de scris) - input, teleprinter – output; 

 J.Mauchly, J.Eckert - ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) - 
1946-1955; 

 UNIVAC (Universal Automatic Computer) - primul calculator comercial (46 de 
exemplare vândute în 1957); 

 limbajul de asamblare; 
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 limbajele de nivel înalt: FORTRAN, COBOL, Algol - primul compilator a fost 
creat în anul 1952 de Grace Harper; 

 D.Engelbart (Stanford, 1968) - proiectul Augment: interfaţă grafică şi ferestre 
pe ecran, hipertext, procesor de texte, e-mail, teleconferinţe, script-uri, mouse; 

 Ken Thompson, Dennis Ritchie (1969) - UNIX (AT&T Bell Labs.) - interfaţă 
text; 

 Xerox Alto (1973) - primul calculator cu interfaţă grafică: ferestre suprapuse, 
elemente de interfaţă, utilizarea mouse-ului; 

 8008 Intel (1975)-calculator "personal" (home computer): Commodore, Amiga, 
Spectrum; 

 IBM PC (1981) cu sistemul de operare linie de comandă: DOS (Microsoft) 
inspirat din UNIX şi CP/M; 

 Xerox STAR (1981) - interfaţă intuitivă, icoane, waste-basket, boxe de dialog, 
rezoluţie 1024x768 (interfata grafica era implementata în Smalltalk - unul din 
primele limbaje orientate-obiect, derivat din Simula şi conceput de Alan Kay); 

 1983-1984 Lisa (Apple) - interfaţă inspirată din Xerox STAR, meniuri; memoria 
ROM conţine grafică şi device-uri; 

  
Apple II. Apple Mac OS X. 

 Microsoft Windows: 
o (1985) - ferestre nesuprapuse; o 9x (1995-1998), Me (1999) - butonul Start; 
o 2.03 (1987) - ferestre suprapuse; o XP (2001); 
o 3.0 (1990); o Vista (2006). 
o 3.1 (1991) + Visual Basic;  

 

  
Windows 1.01 Windows 2.03 
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Windows Vista OS/2 Warp 4 
 

 OS/2 - Microsoft & IBM - sistem de operare pe 32 biţi; ulterior, OS/2 este 
comercializat numai de IBM pâna la versiunea OS/2 Warp 5; 

 XWindow - interfaţă pentru experţi - server de interfaţă şi manageri de ferestre 
(clienţi): Motif, GNOME, KDE etc.; 
 
 

  
Interfaţa XWindow (Sun Solaris 10), 

folosind managerul CDE. 
Interfaţa XWindow (KDE sub Knoppix). 

 
 microGUI Photon (QNX, 1994) - microprocesor înglobând funcţiile vitale ale 

unei interfeţe cu utilizatorul; 
 BeOS (1995) - sistem de operare multimedia; 
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Interfaţa BeOS. 
 

 
 MacOS X - UNIX cu interfaţă Macintosh (2000); 
 integrare Web, interfaţă grafică unitară pentru începători/experţi, noi moduri de 

interacţiuni (multimodale): gesturi, voce, emoţie, reprezentarea 3D etc.; 
 wireless computing: medii distribuite şi mobile. 
 
  Scurt istoric al informaticii (din prisma interacţiunii om-calculator). 
 Personalităţi: 

o V. Bush (1890-1974) - accesul universal la informaţie prin MEMEX ("As 
We May Think", 1945); 

o J.C.R. Licklider (1915-1990) - human engineering, promovează 
cercetările în domenii precum time-sharing şi networking ("Man-
computer symbiosis" - 1960, "Libraries of the future" - 1965, "The 
computer as communication device" - 1968); 

o I. Sutherland (1938-prezent) - pionier în grafică computaţională şi CAD; 
o D. Engelbart (1925-prezent) - NLS (oNLine System), 1968: video-

conferinţă, mouse, hipertext, procesare de texte, e-mail, ferestre; 
o T. Nelson (1937-prezent) - hipertext (1960), Xanadu (1981). 

 A. Kay (1940-prezent) - primul limbaj orientat-obiect: Smalltalk, primul laptop: 
Dynabook (1968), concepe Xerox Alto şi Xerox Star - primele elemente WIMP 
(Window, Icon, Mouse, Pointer), metafora desktop-ului; 

 Sisteme: 
 Memex - 1945 (concept); 
 Sketchpad – 1963; 
 NLS (oNLine System) - 1963-68 (mouse '64); 
 Dynabook - 1968-1983; 
 Xerox Alto '72, Star '81; 
 Grid Compass – 1983; 
 Apple Lisa '83, Mac '84, NeXT '88; 
 Powerbook – 1991; 
 Spaţiul World-Wide Web (HTML, HTTP,...) - din 1989. 
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Comunicarea orală om-maşină II 
„Când nu mai suntem copii am murit de mult!” 

Constantin Brâncuşi 
 
 

Obiective:  Sunetul; 
 Vocea şi vorbirea 

 
 

1. Sunetul 
 

1.1. Unde acustice si sunete. Definirea sunetului: fenomenul la care organul 
auditiv normal este adaptat să răspundă (să îl sesizeze). 

Caracteristici ale sunetelor — pornind de la studiul acusticii  s-a constatat că: 
 unda acustică reprezintă o formă de transmitere a unei energii (energia 

acustică), fără transport de materie; 
 transmiterea undei acustice necesită un suport material ( în vid nu se 

transmite) cu proprietăţi elastice, ale cărui particule să poată vibra în jurul 
unei poziţii de echilibru; transmiterea energiei acustice se face din aproape în 
aproape; 

 există fenomene care, deşi satisfac în totalitate condiţiile de mai sus, nu 
conduc la obţinerea senzaţiei sonore (deci nu pot fi denumite sunete); 

 s-a constatat, totodată, că în cazul unui ascultător cu ureche normală, unda 
acustică va produce o senzaţie auditivă, deci va fi percepută ca sunet, numai 
dacă: 

 frecvenţa, determinată de numărul vibraţiilor în unitatea de t imp 
(secunda) este cuprinsă între 20 Hz şi 20 000 Hz; unda cu frecvenţa sub 20 
Hz se numeşte infrasunet; cea cu frecvenţă mai mare de 20 000 Hz, 
ultrasunet; 

 durata depăşeşte o anumită valoare minimă; 
 intensitatea — care reflectă cantitatea de energie transmisă — este mai 

mare ca o valoare minimă, dar sub o valoare maximă.  

 
Figura 1. Semnal sinusoidal. 

 
Dacă utilizînd un diapazon - instrument cu care se poate produce un sunet 

simplu, de o singură frecvenţă - asociem sunetului obţinut imaginea (figura 1). 
Pentru a scrie corct ecuaţiile în orice punct din spaţiu sau în orice moment 

de timp, să observăm că fenomenul se repetă ciclic — o proprietate 
fundamentală — şi atunci putem împărţi spaţiul şi timpul pe porţiuni de 
lungimi S şi T, valori după care considerăm că avem o repetare şi rezultă: 

a(s)=A sin (nS + s) 
a(t)=A sin(nT+t),  
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unde 0<5<S  0<t<T.  
1.2. Spectrul. Imaginea se complică dacă în loc de un diapazon folosim 

două, vibrând cu frecvenţe diferite şi, eventual, eliberând în aer energii diferite. 
Dacă de exemplu, cele două diapazoane, luate separat, ar produce unde sonore de 
forma din sinusoide pure , împreună vor da o undă rezultantă, obţinută ca sumă a 
celor două iniţiale: 

a1(t)=Alsin(nT1 + t) (1) 
a2(t)=A2 sin(nT2 + t) (2.) 
a1(t)=a1 (t)+a2 ( t) (3.) 

Relaţiile de forma (1), (2) se mai pot scrie şi astfel:  
a(t)=A sin ωτ (4.) 

unde τ este timpul, iar ω=2пf=2п/T se numeşte pulsaţie, (frecvenţă 
unghiulară); f este frecvenţa. In această situaţie  

a(t)=At sin ω1τ +A2 sin ω2τ (5) 
Putem spune — conform acestui principiu al suprapunerii — că unda 

este formată din două unde simple, sau că unda complexă are „spectrul" format 
din două frecvenţe: frecvenţele undelor a1 şi a2, fiecare cu amplitudinea (sau 
intensitatea) respectivă. In general, sunetele reale sunt complexe, în componenţa 
lor intrînd mai multe vibraţii sinusoidale, cu frecvenţe, amplitudini şi decalaje 
dozate cât se poate de diferit. Funcţiile temporale de mai sus pot fi reprezentate 
grafic, fie: 

o în domeniul timp 
o în domeniul frecvenţă 

Cu cât o undă este mai complexă, cu atât va avea un spectru mai bogat (cu 
zeci, sute, mii . . .  de frecvenţe, de semnale simple). In general procesul acesta 
periodic complex va putea fi descris, de o ecuaţie de forma: 

a(t)=A1 sin ω1t + A2 sin ω2 t+ . . + An sin ω1t+ ... (6) 
 
1.3. Eşantionarea. Dubletele se obţin în mod efectiv prin determinarea 

amplitudinii semnalului la momentele de timp respective, altfel spus, tăind şi 
măsurînd amplitudinea unui fragment (eşantion) foarte scurt din semnal. Operaţia 
se numeşte eşantionare. Remarcabil este că din eşantioane, deci din informaţie 
minimă, se poate reface întregul semnal iniţial. Sarcina refacerii semnalelor ar 
putea fi încredinţată unei maşini, fie pe bază de eşantioane, fie prin metoda spectrală, de 
sumare a sinusoidelor. Pentru ca maşina să poată vorbi, mai trebuie doar descompusă 
vorbirea după una din metode. 

 
Figura 2. Eşantionarea unui semnal oarecare. 

 
De reţinut că analiza făcută anterior, privind spectrul şi eşantionarea, este 

valabilă pentru orice semnale periodice, indiferent de natura lor fizică. Această obser-
vaţie va fi utilă după ce vom găsi o modalitate de a transpune sunetul în semnal electric 
de aceeaşi formă, sub raport amplitudine-timp (amplitudinea reprezentând în acest caz o 
tensiune electrică). 
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1.4. Caracteristici complexe ale sunetelor. Există însă şi sunete complexe care 

prezintă o anumită periodicitate în forma lor de undă, deşi aceasta nu corespunde unei 
sinusoide. Caracterul periodic este însă un indiciu cert că sunetul este format dintr-un 
număr mare de sinusoide ale căror perioade sunt în raport de numere întregi. Astfel de 
sunete se numesc armonice şi au o descriere de forma: 

a(t)= A1 sin ωt +A2 sin 2 ωt + A3 sin 3 ωt+ ... 
În percepţia auditivă, pentru definirea sunetelor, s-au stabilit corespondenţe ale 

caracterelor semnalelor acustice. În felul acesta, când ne referim la un sunet ne gîndim 
în primul rând la: 

 Inălţimea lui; 
 Tăria sonoră (intensitatea); 
 Sunetele percepute de sistemul auditiv; 

În afara acestor caracteristici, explicate în oarecare măsură, omul mai sesizează şi 
altele. Pe acestea le redăm ilustrativ în Tabelul 1., păstrînd convenţia iniţială de a ne 
referi la două domenii distincte — subiectiv şi obiectiv — între care se stabilesc 
anumite corespondenţe 
 
Tabelul 1. Caracterizări subiective şi caracteristici determinabile subiectiv ale sunetelor. 

Caracterizări subiective 
 
intens/slab înalt/jos cristalin subţire/gros 
acut/grav luminos stins nazal 
ferm ciupit gol tăios 
dogit greoi sec susţinut 
deschis vag vibrat clar-definit 
pur precis sec moale 
fals bogat înfundat plin 
dur puternic uniform îndepărtat 
„de butoi" surd  (în surdină) aspru dulce 
net cald natural colorat 
viteză  timp propagare 
reverberaţie  intensitate  
frecvenţă  spectru de amplitudini 
putere totală  intermodulaţie 
fază  distorsiune armonică 
modulaţie  densitate spectrală de putere 
raport semnal/zgomot   
interferenţă  distorsiune de tranzient 
reflexie  întârziere de grup 
spectru  imotedanta spaţiului de propagare 
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2. Vocea şi vorbirea. 
 
In primul rînd să stabilim că nu înţelegem aici prin „voce" capacitatea de a cînta, ci 

de a vorbi. Orice om sănătos are voce şi ştie foarte bine să vorbească fără să-şi pună 
problema de ce şi cum o face.  

Ca să ieşim — aparent — din impas, am putea spune că vorbirea este o 
activitate specific umană (?), prin care se transmit informaţii (?), cu ajutorul unor 
coduri bazate pe cuvinte (?) şi prin intermediul sunetelor (?), iar vocea este mijlocul 
de materializare a vorbirii (?). Semnele de întrebare corespund celor mai neclare puncte 
ale definiţiei şi lăsăm cititorului plăcerea de a şi le comenta. 

Fără a avea pretenţia de a defini riguros vocea şi vorbirea, să încercăm să găsim 
cât mai multe caracteristici ale lor care să ne ajute să înţelegem fenomenul şi să con-
struim o maşină vorbitoare. 
 

Transformarea semnalului sonor in semnal electric. Pentru analiza unor 
semnale de diverse naturi, este foarte convenabil în general să le transformăm în 
semnale electrice, pe acestea din urmă tehnica actuală fiind capabilă să le prelucreze 
mult mai bine. 

 
 
 
 

Figura 2. Transformarea semnalului sonor în semnal electric. 
 

Vom transforma deci şi semnalul sonor într-unul electric, folosind în, acest 
scop un microfon de calitate şi eventual un amplificator de microfon. 

 Formele de undă. Repetînd experimentul, se observă că formele de undă 
se modifică' întrucât va fi în funcţie de modul de pronunţie şi de persoana care 
pronunţă, dar, ceea ce este esenţial, întotdeauna un „a" va semăna cu un alt „a" 
şi nu cu un „e" sau un „i". Este logic să fie aşa, pentru că altfel, probabil, urechea 
noastră nu ar fi capabilă să le diferenţieze.  

                                                      
Figura 4. Vizualizarea semnalului corespunzător sunetului. 

 
S-a constatat că formele de undă ale vocalelor se repetă cu frecvenţă mare 

de circa o sută de ori pe secundă iar o vocală este pronunţată pe o durată de 
minim 0.1 s, deci se poate considera ca vocalele sunt fenomene periodice. 
 

Determinarea spectrului. Determinarea spectrului unui semnal, fie el 
sonor, electric, sau de orice altă natură, revine la a-1 descompune în elementele lui 
componente sinusoidale şi a le măsura amplitudinea. Realizarea practică a acestui 
deziderat necesită un aparat care să efectueze în primul rând separarea componentelor 
şi în al doilea prezentarea acestora; aparatul poartă denumirea de analizor spectral sau 
spectrometru.  

diapazon – microfon - amplificator 
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 Paradigmele interacţiunii cu utilizatorul şi a 
proiectării interfeţelor III 

"Machines certainly can solve problems, store information, 
correlate, and play games but not with pleasure." Leo Rosten 

 
 
 

 Punerea problemei  
 Domeniul interacţiunii om-calculator nu vizează doar proiectarea interfeţelor 

aplicaţiilor pentru calculatoare desktop  
 Se au în vedere experienţele utilizatorului:  

 Activităţi efective, eficiente, sigure; 
 Îmbunătăţirea/extinderea modalităţilor de învăţare & instruire;  
 Enjoyable and exciting entertainment; 
 Îmbunătăţirea inter-comunicării & înţelegerii;  
 Noi forme de creativitate & expresivitate;  

 Întrebări:  
   Ce dorim să creăm (dezvoltăm)?  
   Care sunt premisele iniţiale?  
   Care ne sunt obiectivele?  
   Vom obţine ceea ce sperăm să realizăm? Dacă da, cum?  
   Cu ce dificultăţi ne confruntăm?  
   Putem (re)folosi o soluţie deja existentă?  

Exemplu: Care au fost punctele de plecare ale dezvoltatorilor unor aplicatii Web 
precum Flickr.com sau Last.fm?  
 Presupuneri (assumptions):  

 Folosirea succesului blogging-ului  
 Utilizatorii pot să-şi partajeze nu doar însemnările, ci şi fotografiile/muzica 

(personale)  
  Suport pentru realizarea de comentarii + tagging  
 Oamenilor le place să-şi împărtăşească amintirile  

  Declaraţia scopului (claim): “Flickr.com is almost certainly the best online photo 
management and sharing application in the world.” (pretindea Flickr.com în 2005) 

 Realităţi:  
 “Digital products are rude” (Cooper et al., 2007)  

• Responsabilitatea e “aruncată” utilizatorului;  
•  Utilizatorii trebuie să gândească asemenea calculatoarelor; 
•  Aplicaţiile uzuale încurcă oamenii, nu-i ajută;  

 
 De ce produsele digitale sunt atât de “rele”?  

• Ignorarea publicului-ţintă (a utilizatorului obişnuit) - Crearea de programe 
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destinate exclusiv “elitei”; 
• Conflicte de interese: dezvoltatori vs. Business; 
•  Lipsa unui proces coerent de creare a majorităţii aplicaţiilor software-ului:  

o Aplicaţiile software sunt (mult) mai complicate decât 
produsele tangibile; 

o Exemplu: un sistem de operare vs. o aeronavă.  
 Necesităţi: 

 Înţelegerea problemei în vederea realizării designului: tipul de interfaţă, 
comportament, funcţionalitate etc.  

 Crearea unui model conceptual  
 Maniera în care sistemul este perceput de utilizatorii lui  
 “O descriere de nivel înalt a modului cum un sistem este organizat şi 

funcţionează.” (Johnson & Henderson, 2002); 
Observaţii (Dan Saffer, 2005):  
 O parte importantă a procesului de design este aceea de a “vinde” ideile celor 

care le vor implementa şi/sau finanţa  
 “You don’t throw away a tool because it is dangerous. You just use it more 

carefully.” 
 Aspecte ale dezvoltării de produse digitale (Cooper et al., 2007) 
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 Volumul & diversitatea utilizatorilor de produse digitale au crescut  – Utilizatori 

tradiţionali + oameni cu dizabilităţi (vizuale, motorii, cognitive);  
 Varietatea acţiunilor (tasks) ce pot fi realizate;  
 Eterogenitatea platformelor existente –  PC, PDA, telefon, automobil, fax, chioşc 

online, etc. 
 Existenţa mai multor contexte de utilizare – La lucru, acasă, în călătorii, în locaţii de 

divertisment etc.  
 
 Paradigme pentru interacţiunea cu utilizatorul. Printre cele mai importante 

paradigme pentru interacţiunea om-maşină se enumeră: 
 sistemele multi-utilizator;  manipularea directă; 
 sistemele bazate pe ferestre;  programarea prin exemple; 
 instrumentele de programare (toolkits);  hipertextul; 
 calculatoarele personale;  sistemele multimedia; 
 unităţile video de afişare (video display 

units); 
 activitatea cooperativă asistată 

de calculator. 
 metafora;  

 Principalele stiluri de interactiune om-calculator sunt: 
 limbajele de comandă (instrucţiuni, cuvinte-cheie, abrevieri, simboluri, 

mecanisme intrare-răspuns folosite mai ales de sistemele expert); 
 formularele interactive şi spreadsheet-urile; 
 meniurile; 
 interacţiunea grafică (paradigma WIMP - Window, Icon, Menu, Pointer); 
 manipularea directă; 
 limbajul natural. 

 
 Tipuri de interfeţe. 

 text: Unix, CP/M, DOS etc.; 

 grafice: Macintosh, Motif, Windows, NeXT etc.; 

 senzoriale: gesturi, voce etc. 
 
 Moduri de comunicare:  

 clasic: tastatura + display, la care s-au adăugat ulterior 
mouse, boxe audio, joystick etc.; 

 natural: recunoaşterea textului, vocii, gesturilor, 
utilizatorului; 

 virtual: medii virtuale 3D (bazate sau nu pe VRML - Virtual 
Reality Modeling Language); 

 ubiquitous:  
ubiquitous computing 

Mark Weiser (1991) - omniprezenţa şi conectivitatea 
calculatoarelor. 

 
În ultima perioadă se constată apariţia unor noi dispozitive (head-mounted 

display, retinal display, data glove, data suit, haptic display) şi apariţia unor noi aplicaţii 
(agenţi de interfaţă, asistenţi personali digitali). 
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 Proiectarea interfetelor. Aspecte. Activitatea de proiectare a interfeţelor 
utilizator presupune: 
 proiectarea informaţională 

(information design): 
desktop publishing, multimedia, data-mining; 

 proiectarea interacţiunilor 
om-maşină (interaction 
design): 

modul de creare şi prezentare a scenariilor de 
interacţiune (story creating, story telling); 

 proiectarea senzorială 
(sensorial design): 

design grafic, videografie, cinema, ilustraţie şi 
fotografie, sound design, musical performance, vocal 
talents, tactile, olfactory, kinosthatic design. 

O interfaţă utilizator este bine scrisă atunci când programul se comportă exact 
aşa cum se aşteaptă utilizatorii săi. 
 Direcţii în proiectarea interfeţelor: 

1. task-centered interface design (proiectare dirijată de scop): 
 software-ul este proiectat conform scopurilor producătorului, nu ale 

utilizatorului; 
 atenţia este direcţionată spre tehnologie şi uşurinţa implementării, nu spre 

eficienţa utilizatorului (ergonomia acţiunilor lui); 
 software-ul este direcţionat pe caracteristici (feature-centric software), unele 

niciodată utilizate; 
 software-ul devine mamut, incontrolabil. 

2. user-centered interface design (proiectare dirijată de utilizator): 
 software-ul trebuie să mulţumească, să menajeze şi să ajute utilizatorul; 
 proiectarea se realizează având în vedere cerinţele utilizatorului, nu cele ale 

producătorului; 
 software-ul nu trebuie să utilizeze un limbaj obscur, neînteles de utilizator 

(de exemplu, "precizaţi IRQ", "specificaţi biţii de stop", "setaţi bitrate-ul" 
etc.); 

 software-ul în prezent abuzează de elementele grafice ale interfeţei (meniuri, 
ferestre, icon-uri etc.). 

 Modele: 
Apar astfel două modele de care trebuie să se ţină seama: 

 modelul utilizatorului (user model); 
 modelul programului (program model). 

Deseori, cele două modele se dovedesc contradictorii. Un proiectant de interfeţe-
utilizator trebuie să ţină seama mai ales de modelul utilizatorului. Este dificil să se 
adapteze modelul programului la modelul utilizatorului chiar şi când cel din urmă este 
simplu. Atunci când modelele devin complexe, este aproape imposibil, aşa încât trebuie 
ales cel mai simplu model posibil. 

 
 Întrebările care trebuie să se pună: 

 Cum va fi folosit software-ul?  Cât timp va fi utilizat? 
 Cine va utiliza software-ul?  Cât de uşor va fi de utilizat software-ul? 
 Cât de frecvent va fi folosit?  Cât de portabil va fi software-ul? 

 Software-ul trebuie proiectat conform următoarelor etape: 
 cerinţe;  testare; 
 analiză şi proiectare;  documentare şi menţinere. 
 implementare;  
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 Modelele utilizate de proiectanţi pot fi următoarele: 
 Implementarea. Software-ul se conformează modelului implementării 

(copierea/mutarea unui fişier, în funcţie de discurile sursă şi 
destinaţie, în Windows Explorer). De asemenea, utilizatorul nu 
trebuie să înţeleagă logica booleană; 

 Mental 
(conceptual). 

Software-ul trebuie să respecte modelul mental al utilizatorului - 
modelul epocii mecanice este diferit de cel al epocii informaţionale 
(cartea de telefon electronică) 

 Manifest. Modalitatea prin care programul îşi prezintă (manifestă) 
funcţionalitatea faţă de utilizator. 

Din prisma psihologiei cognitive, interacţiunea om-maşină se poate caracteriza 
prin următoarele: 
 Perspectiva sistemică. Interactiunea are loc într-un format predefinit, standardizat, fără 

a se avea în vedere modelul mental. Cel care primează este 
sistemul; 

 Perspectiva dialogului. Utilizatorul şi computerul sunt priviţi ca parteneri ai unui dialog 
particular, maşina având un comportament comunicativ similar 
cu cel uman. Aceasta implică faptul ca ambii parteneri să posede 
cunoştinţe unul despre celălalt. 

 modelul conceptual ales în cazul spreadsheet-urilor  
• Analogie cu tabelele concrete ale contabililor; 
• Oferă interactivitate & realizarea în timp-real a calculelor;  
• Uşor de înţeles; 
• Facilităţi pentru extinderi ulterioare;   

Exemplu – Visicalc (1979): - Primul program de calcul 
tabelar (Vezi www.cs.umd.edu) 

 Atunci când se adoptă un model, se ia în consideraţie o anumită perspectivă:  
 Sistemică   (a sistemului manipulat)  -  Interacţiunea are loc într-un format 

predefinit, standardizat (deseori, rigid), fără a se avea în vedere modelul mental.  
 A dialogului  (manieră de interacţiune);  
 Utilizatorul & computerul sunt priviţi ca parteneri ai unui dialog particular, 

maşina având un comportament comunicativ similar celui uman, putându-
se realiza în diverse moduri: 

 vocal - în limbaj natural sau via un set (restrâns) de termeni, precum "mută 
obiectul sus", "deschide fereastra", "listează" etc.; 

 textual - în limbaj natural (de exemplu "Te rog, listează toate rapoartele pe 
care le-am primit prin poşta electronică ieri, după ora 12."), sau prin 
intermediul unei interfeţe în linie de comandă, folosindu-se un limbaj 
de comandă (shell-ul Unix); 

 prin hipertext - la componenta text adăugându-se manipularea directă prin 
intermediul legaturilor dintre fragmente de informaţie textuală 
(navigarea pe Web); 

 manipulare directă - utilizându-se modalităţile actuale ale interfeţelor (grafice): ferestre, 
meniuri, butoane, formulare, deplasare (drag&drop), desenare, gesturi 
realizate cu mouse-ul ori alt dispozitiv similar, plus realitate virtuală şi 
realitate extinsă/îmbogăţită (augmented reality); 

 prin imagine - animaţie, eventual generată dinamic (prezentările Flash sau SMIL) şi 
semne (gesturi) efectuate de utilizator, captate prin camera video sau 
scanare; 
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 prin localizarea 
utilizatorului 

- poziţie în spaţiu, viteză etc.; 

 emoţională - via instrumente de detectare a stării utilizatorului (de exemplu 
bucurie). 

Dialogul poate fi formalizat prin mai multe metode, dintre care se enumeră: 
o Command Language Grammar (CLG) - 1981 (Xerox). Proiectarea 

interfeţei se realizează pe niveluri: 
 nivelul task-urilor;  nivelul sintactic; 
 nivelul semantic;  nivelul interacţiunii. 

o Task Action Grammar (TAG) – 1986. Modelul a fost gândit pentru a 
asigura consistenţa interfeţelor la nivel sintactic, lexical şi semantic; 

o Goals, Operators, Methods and Selection (GOMS) – 1983. 
      Factori de alegere a tipului de dialog (Trăuşan-Matu, 2000)  

• Natura informaţiei: imagini, numere, nume, relaţii între entităţi etc.  
• Structura informaţiei: mulţime de valori, liste de perechi (nume, 

valoare), grafuri etc. 
• Profilul & preferinţele utilizatorului sau clasei de utilizatori;  
• Tipul de activitate (exemplu: interfaţa pentru chirurgi); 
• Concurenţa mai multor activităţi–interfaţa; 

3)  Perspectiva utilitarelor folosite  (calculatorul ca unealtă) - Utilizatorul are controlul 
deplin şi continuu asupra instrumentelor oferite de sistem şi cu ajutorul lor îşi poate 
îndeplini total scopurile 

4)  Perspective ale  mediului  (calculatorul ca partener) - Computerul este văzut ca un 
mediu de comunicare între oameni (de exemplu, prin e-mail, video-conferinţe); 
comunicarea este aceeaşi indiferent de aplicaţiile (program de redactat poşta, editor 
grafic, etc) şi de mediile folosite (text, grafică, video, 3D), în orice formă. 
 

 Moduri de interacţiune (Rogers, 2007) 
1. Instructaj (instructing): 

 emiterea de comenzi 
folosind tastatura ori 
selectând opţiuni via 
meniuri: 

 Utilizatorul îi “spune” sistemului ce să facă;  
 Folosit uzual pentru interacţiunea cu dispozitivele;  
 Interacţiunea esterapidă & eficientă; 

2. Conversaţie: 
 interacţiune de tip dialog 

(voce, gesturi,…); 
• Novicii/tehnofobii pot interacţiona cu sistemul; 
• Apar probleme de interpretare (de exemplu, a 

limbajului natural); 
3. Manipulare: 

 interacţiune directă cu 
obiectele dintr-un spaţiu 
virtual/fizic: 

 Exploatează cunoştinţele utilizatorului în ceea ce 
priveşte mişcarea & manipularea din lumea reală;  

 Obiectele virtuale pot fi manipulate variat; 
 Obiectele fizice manipulate pot declanşa evenimente 

concrete sau digitale;  
 Prin manipulare directă, utilizatorii au feedback 

imediat asupra a ceea ce fac, plus câştigă încredere;  
 Novicii pot învăţa rapid funcţionalităţile de bază;  
 Pot apărea probleme de eficienţă; 
 nu toate activităţile pot fi realizate în mod direct; 
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4. Explorare: 
 evoluţie în cadrul unui 

mediu virtual sau spaţiu 
fizic: 

 Întâlnită mai ales în cazul mediilor 3D, iar recent şi 
la desktop-urile 3D  (proiectul  Looking Glass);  

 Folosită de jocurile interactive 
 Poate implica şi obiecte reale (de exemplu, senzori 

la wearable computers)  
 Lumile virtuale. Exemplificare: (Second Life)  
 Factori de succes:  

• Mediu personalizat, uşor de modificat de 
utilizator: lumea generată poate fi modificată, 
creată, vândută/cumpărată (inclusiv proprietăţi, 
servicii, obiecte virtuale);  

• Comunicaţii inter-personale: servicii de tip social 
networking & reprezentare virtuală (avatar); 

 
Alegerea unui anumit stil de interacţiune om-maşină influenţează foarte mult 

simplitatea dialogurilor posibile. Alegerea unui anumit tip de dialog este dependentă de 
mai mulţi factori dintre care se pot enumera: 
 natura informaţiei 

comunicate: 
imagini, scheme/ilustraţii, numere, nume, listă de alternative, 
relaţii între entităţi etc.; 

 structura informaţiei 
comunicate: 

mulţime de valori, liste de perechi nume-valoare (arborescente, 
liniare, condiţionale etc.), grafuri de noduri conţinând 
informaţie; 

 profilul şi preferinţele 
utilizatorului sau clasei 
de utilizatori din care 
face parte 

interfaţa automatului bancar, interfaţa de cumpărat bilete de tren, 
interfeţele destinate persoanelor cu nevoi speciale etc.; 

 tipul de activitate interfeţe speciale pentru piloţi de avioane supersonice sau pentru 
chirurgi; 

 concurenţa mai multor 
activităţi 

(de exemplu, manipulare directă în paralel cu voce şi gesturi) - 
interfeţe multimodale; 

 contextul fiecărei situaţii în parte. 
 
Alte modele mentale ale utilizatorului sunt: 
 

Modelul Nielsen (1986) Modelul Taylor (1988) 
o Scop; 
o Activitate; 
o Semantica; 
o Sintaxa; 
o Lexic; 
o Alfabet; 
o Fizic. 

o Fizic; 
o Caracter; 
o Cuvânt; 
o Comanda. 

 

 
Vizualizarea interfeţei: 

 nu conteaza caracterul (grafic sau textual) al interfeţei, ci usurinţa interacţiunii; 
 procesarea vizuală se bazează pe capacitatea minţii de a clasifica formele 

(pattern-urile); 
 fiecare utilizator are anumite modele vizuale: o interfaţă vizuală se bazează pe 

modele vizuale; 
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 fiecare obiect de interfaţă are asociat un simbol. Oriunde este reprezentat 
obiectul pe ecran trebuie folosit simbolul care îl reprezintă; 

 pentru a fi eficiente, interfeţele trebuie să posede simboluri puţine - restrângerea 
vocabularului de interacţiune cu utilizatorul (uşurinţa de utilizare a mouse-ului 
faţă de folosirea tastaturii); 

 termenii asociaţi unei interfeţe fac parte din aşa-numitul vocabular canonic. 
 

Elemente Termeni (input) Termeni (output) 
idiomuri (comenzi specifice 
aplicaţiei/domeniului de utilizare) 

Delete, Create, Draw Scrolling, Sorting, Dialogs 

componente (acţiuni şi simboluri generice 
pentru I/O) 

Double click, Button click, 
Selection 

Edit fields, Checkboxes, 
Highlighting 

primitive (mecanisme şi acţiuni 
indivizibile simple) 

Click, Drag, Keypress Cursor, Text 

 
Metafora. Proiectarea unei interfeţe utilizator în care modelul programului este 
acelaşi cu modelul utilizatorului nu este deloc uşoară. Utilizatorul poate să nu aibă 
aşteptări concrete asupra modului în care funcţionează programul. Trebuie să se 
găsească o metodă de a oferi utilizatorului informaţii despre cum funcţionează un 
anumit lucru; cel mai des întâlnit mod de a realiza aceasta este metafora. Pericol: 
căutarea unei metafore de interfaţă atotcuprinzătoare. Metaforele globale sunt 
ineficiente: 

 
 metafora biroului (desktop-ului) - oficiu, fişete, dosare, coş de gunoi (Macintosh, 

Windows, Motif etc.); 
 metafora străzii - clădiri, străzi, magazine (MagiCap); 
 metafora căminului (home) - camere, mobilă, obiecte componente (Microsoft Bob). 
 

Metaforele se bazează pe tehnologiile vechi (ale epocii mecaniciste). 

 
 

Metafora CD-player-ului. Suprasaturaţia metaforică a unei interfeţe. 
 
O metaforă prost aleasă este mai rea decât dacă ar lipsi complet. Semantica unei 

metafore depinde şi de contextul utilizării ei (tehnologic, cultural, social, geo-politic 
etc.). De exemplu, o aceeaşi metaforă poate fi nepotrivită în cazul folosirii pe o altă 
platformă (desktop versus handheld). 
 

Metaforele şi idiomurile 
folosite de MacOS X. 
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Metaforele şi idiomurile folosite de 
Corel X3. 

Metaforele şi idiomurile adoptate de Windows 
Vista Explorer 

 
Paradigme de proiectare a interfeţelor: 

 Tehnologică - interfaţa se bazează pe modelul de implementare (mai ales în 
cazul interfeţelor text: Unix, CP/M, DOS); 

 Metaforică - interfaţa se bazează pe metafore (de exemplu, icon-uri pentru tipuri 
de fişiere). Utilizatorul deseori trebuie să intuiască acţiunea pe care programul o 
implementează; 

 Idiomatică: 
o interfaţa se bazează pe modalitatea în care se învaţă şi se folosesc 

idiomuri sau figuri de stil; 
o multe modele vizuale ale unei interfeţe grafice se bazează pe idiomuri 

(ferestre, casete de dialog etc.); 
o învăţarea se face fără înţelegere (de exemplu: aranjamentul mobilei într-o 

cameră sau învăţarea utilizării mouse-ului); 
o toate idiomurile trebuie învăţate. Idiomurile bune se învaţă o singură 

dată: simbolul radioactivităţii, jocurile olimpice, ferestrele zburătoare, 
pinguinul, butonul radio, meniurile pulldown etc.; 

o idiomurile şi metaforele sunt dificil de găsit pentru concepte care nu fac 
parte din lumea fizică (de exemplu procese, relaţii, servicii, transformări) 
- clipboard-ul; 

o nu trebuie să ne bazăm niciodată pe metafora globală, ci pe idiomuri. 
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 Metodologii de proiectare a interfeţelor IV 
 

"Saint: A dead sinner revised and edited." Ambrose Bierce 
Ceea ce suntem este exprimat în ceea ce creăm.” (B.J. Fogg, 2003) 

 
 
  Cunoaşterea utilizatorului. Înainte de a proiecta o interfaţă, trebuie găsit răspunsul 
la întrebarea: "Cine este utilizatorul?" (Raspuns: Cel care interacţionează direct cu 
produsul (serviciul); Cel care angrenează direct utilizatorii; Cel care receptează output de la 
produs; Cel care ia decizia de achiziţie a produsului; Cel care utilizează produsul/serviciul 
competitorului nostru). Probabil nu ne place de el… dar, trebuie să discutăm cu el, să tragem 
cu ochiul la ceea ce face el şi să ne folosim imaginaţia!  
 Tipuri (Eason, 1987): 

 Primar: utilizator frecvent (frequent hands-on); 
 Secundar: ocazional sau prin intermediul altcuiva; 
 Terţiar: afectat de prezentarea unui produs sau care 

va fi influenţat de acesta; 
Un aspect important în proiectarea interfeţei este cel referitor la cunoaşterea 

utilizatorului, trebuind identificate caracteristicile populaţiei de utilizatori care va folosi 
software-ul dezvoltat: 

 vârstă, gen, etnicitate;  experienţa în domeniu; 
 educaţie, mediul de lucru şi alţi 

factori sociali; 
 abilităţi (skills): uşurinţa de a tasta, de a 

citi; 
 abilităţi fizice;  experienţa în ceea ce priveste tipul 

software-ului dezvoltat; 
 experienţa generală în utilizarea 

calculatorului (eventual, a 
platformei-ţintă a aplicaţiei); 

 relaţii cu alte persoane şi şabloane de 
comunicare (communication patterns). 

 Tehnicile privind cunoasterea utilizatorilor recurg la1: 
 chestionare (surveys); 
 interviuri (interviews);  
 observaţii (directe sau indirecte) -  Recurgerea la aplicaţii conversaţionale & colaborative 

Impedimente: dezvoltatorii şi utilizatorii finali sunt izolaţi, uzual, unii de ceilalţi 
(suportul tehnic se poate interpune între utilizatori şi dezvoltatorii propriuzişi; similar, 
sectorul de marketing). Unii utilizatori nu pot fi uşor contactaţi sau nu vor să fie 
contactaţi (de exemplu medici, manageri etc.). 

Deseori, se realizează diverse scenarii privind interacţiunea dintre utilizator şi 
programul conceput: 

 Ce anume doreşte utilizatorul de la sistemul proiectat? 
 Realizarea de investigaţii pas-cu-pas: 

o ce doreşte să vadă: schiţe, capturi-ecran etc.; 
o ce doreşte să realizeze şi cum; 
o ce gândeşte utilizatorul. 

 Utilizarea proiectelor deja existente (studii de caz). 
                                                        
1  Majoritatea  aplicaţiilor au numeroase tipuri de utilizatori.  
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 Remarci (Rogers, 2007): 
 Rareori utilizatorii chiar ştiu ceea ce doresc cu adevărat; 
 Utilizatorii nu pot exprima de ce au nevoie pentru a fi ajutaţi să-şi îndeplinească 

scopul; 
 Trebuie analizate task-urile: Contextul 

 informaţiile necesare; 
 nivelul de colaborare cu alţi utilizatori; 
 maniera de îndeplinire; 

 Task-urile “naturale” trebuie anticipate, conform comportărilor observate ale 
utilizatorilor 

 Analiza sarcinilor 
 Analiza sarcinilor (task analysis) identifică sarcinile individuale pe care programul 

ar putea să le rezolve; 
 Fiecare sarcină are un scop (goal): “ce?” şi nu “cum?”; 
 Uzual, se realizează o evaluare a scopului general al sistemului şi apoi se 

descompune ierarhic în sarcini; 
 Pentru fiecare activitate (task) se investighează: Scopul; Pre-condiţiile - activităţile 

de care depinde, informaţiile ce trebuie preluate de la utilizator; Sub-activităţile - 
pot fi descompuse în sub-activităţi, recursiv; 

Exemplu – în cadrul blog-ului asociat unei discipline academice: 
Scop:             trimiterea unui mesaj unui coleg (student); 
Pre-condiţii:  trebuie cunoscute numele de cont & parola, plus identificatorul colegului; 
Sub-activităţi:  autentificarea (login); identificarea destinatarului; editarea mesajului; 

expedierea mesajului; primirea de feedback de la sistem; 
 Aspecte privind Analiza Sarcinilor: 
 Context: unde este executată activitatea?La un chioşc informaţional, stând în 

picioare, într-un mediu zgomotos, fără mouse, etc. 
 Repetivitate: cât de des e realizată sarcina?De câte ori pe zi, săptămânal, lunar, etc. 
 Constrângeri: de timp/resurse, vizând interacţiunea, etc. 
 Modul de 

învăţare 
a realizării sarcinii: prin încercare, prin observarea altora, via un curs 
de antrenament (training), via un manual, etc. 

 Excepţii: ce se întâmplă dacă lucrurile nu decurg în mod corespunzător? 
Raportarea erorilor/excepţiilor, tratarea situaţiilor urgent; 

 Alte implicaţii: cine/ce are un rol în execuţia task-ului? 
 Strategii privind Analiza Sarcinilor. 

 Chestionarea utilizatorului 
 “De ce faci aceasta?” (determinarea scopului); 
 “Cum faci aceasta?” (furnizează sub-activităţile); 

 Observarea slăbiciunilor interfeţei (prototipului) în situaţia dată: 
• eşecuri in atingerea scopului; 
• rata de erori de manipulare; 
• timpul pierdut; 
• iritarea utilizatorului, etc. 

 Întrebări tipice: 
 Ce faci cel mai mult din timpul alocat? (prioritatea task-urilor); 
 Ce aspecte îţi irosesc timpul? (oportunitatea); 
 Ce determină să ai o zi bună/proastă de lucru? (scopurile); 
 De ce tip de instruire ai beneficiat? (oferirea suportului); 
 Care sunt cele mai importante lucruri de realizat? (priorităţile, 
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scopurile); 
 Ce informaţii te-au ajutat în luarea deciziilor? (informarea 

utilizatorului); 
 Interogări contextuale (contextual inquiry) 

 Observarea utilizatorilor în mediul real, realizând activităţi reale, 
concrete; 

 Stabilirea de relaţii maestru-învăţăcel: (utilizatorul arată cum realizează 
ceva şi vorbeşte despre aceasta; Noi observăm & întrebăm;); 

 Este evidenţiat modelul mental al utilizatorului; 
 Sunt determinate excepţiile (“surprizele”); 

 Proiectarea participatorie (participatory design) 
 Se includ reprezentanţi ai grupului-ţintă de utilizatori direct în cadrul 

echipei de proiectare; 
 Consultanţi sau experţi ai domeniului problemei vor participa la analiza 

sarcinilor, la propunerea soluţiilor de proiectare, la evaluarea 
interfeţei,… 

 Se poate recurge şi la colaborări & voluntariat: 
www.volunteermatch.org 

 Exemplu (Keith Andrews, 2006) 
 Pericolele utilizatorului “mediu” (average user): 

   

 
Designul trebuie să se realizeze în funcţie de necesităţile & scopurile categoriilor de 

utilizatori. 
  Informaţii preliminare 
 Datele generate de fiecare angajat al unei organizaţii (companii,…) se dublează la 

fiecare 18 luni (conform CMSWatch, 2001); 
 40% din utilizatorii din cadrul unei corporaţii nu (re)găsesc informaţiile necesare 

realizării activităţilor postului pe care-l au (Knowledge Management World, 2004); 
 44% din utilizatorii americani adulţi sunt creatori de conţinut digital online; 
 Supraîncărcarea informaţională conţine în medie într-o zi mai multe informaţii decât 

un contemporan al lui Shakespeare ar fi acumulat într-o viaţă (information overload: 
New York Times); 

 Componente interconectate strâns pentru a lucra împreună ⇒informaţii care nu pot 
fi partajate, aplicaţii închise, lipsa flexibilităţii [Sisteme de tip “conductă”(stovepipe 
systems)]; 

 Agregarea slabă a conţinutului; 
 Ingineria software tratează în principal comunicaţiile între aplicaţii & între 

programatori [(de exemplu, RUP – Rational Unified Process- nu oferă suport 
pentru proiectarea centrată spre utilizator (user-centered design)]; 
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 Interfaţa-utilizator vizează comunicarea cu utilizatorul; 
 Utilizatorul (clientul) are întotdeauna dreptate (Problemele survenite ≡ erorile 

sistemului); 
 …dar utilizatorul nu are întotdeauna dreptate (Utilizatorii nu sunt proiectanţi 

(designers), dar pot să joace rolul de proiectanţi; 
 Necesităţi:  Existenţa unor teorii, modele & cadre de lucru (Rogers, 2007) utilizate 

pentru a facilita/inspira activităţile de design: 
 Teorie explicaţie (de dorit, riguroasă) a unui anumit aspect 

privitor la un fenomen; 
 Model simplificare a unui aspect al interacţiunii pentru a 

facilita predicţia/evaluarea alternativelor de proiectare; 
 Cadru de 

lucru 
set de concepte inter-conectate şi/sau set de probleme 
specific; 

 IA, ID, UX 
IA (Information Arhitecture)-Arhitectura Informaţiei; 
ID (Interaction Design) 
UX (User Experience) 

ID 
 Proiectarea interacţiunii (interaction design) facilitează sau investighează 

interacţiunile dintre oameni (ori alţi agenţi) mediate de produse (software sau nu). 
Aceste interacţiuni reprezintă, în principal, acte ale comunicării:   1 la 1;   1 la n;   m 
la n; 

 Interaction Design  (ID) este: 
 un proces direcţionat spre un scop în vederea rezolvării unei probleme de 

interacţiune; 
 activitate creativă; 
 activitate decizională;  
 reprezentare a unui plan de dezvoltare a unei interfeţe şi a unui set de 

abordări alternative & succesive; 
 Implică utilizatorii (numiti şi stakeholders) care trebuie să împărtăşească o 

experienţă; 
UX  
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Scopurile interacţiunii cu 
utilizatorul (Peter Morville) 
 

 

 
 
Task-urile unui proiect privitor la interacţiunea cu utilizatorul – aici, un sit Web (Jesse 

Garrett) 
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Disciplinele implicate (Challis Hodge) 

 
Modele 
 Adoptarea unor modele pentru analiza activităţilor de design: 

 Provenite din ingineria software (cascadă, spirală, RAD – Rapid 
Application Development, agil, etc.); 

 Specifice:Modelul stea (star) – Hartson & Hix, 1989; 
 Vizând utilizabilitatea – ISO 13407, etc. 

 Stadii ale proiectării interfeţelor-utilizator. Modelul ideal este modelul 
cascadă: 

 

 

Modelul cascadă 
(ideal). 
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În realitate, de cele mai multe ori se parcurg urmatoarele etape: 
 Fundamentarea proiectului (design rationale) - descriere detaliată a istoricului şi 

scopurilor proiectului de realizare al interfeţei, document necesar pentru reutilizarea 
unui proiect deja existent, coordonarea participanţilor la un proiect de durată, 
facilitarea întreţinerii şi utilizării ulterioare. 

 Motive: 
o mai multe alternative de proiectare, fiecare implicând opţiuni şi 

compromisuri; necesitatea documentării lor; 
o utilizabilitatea este dependentă de contextul utilizării, fiind necesară 

descrierea contextului pentru care s-a decis o anumită functionalitate. 
 Altă modalitate de fundamentare a proiectului este analiza spaţiului de proiectare - 

structurare ulterioară a alternativelor care au fost luate în consideraţie. Pentru fiecare 
tip de alegere efectuată se defineşte o dimensiune, fără a fi obligatoriu ca acestea să 
fie independente. O dimensiune importantă este cea structurală, determinată de 
specificul: aplicaţiei, interfeţei şi a părţilor dependente de dispozitivele I/O. 

 Tipuri de paradigme structurale: 
o monolitică;  
o dispozitiv abstract (de exemplu 

Abstract Data View) 
abstractizare a unui dispozitiv fizic; 

o toolkit colecţie de componente de interacţiune (widgets) 
care constituie primitive standardizate cu ajutorul 
cărora se poate proiecta interfaţa; 

o manager de interacţiune componenta care recepţionează evenimente 
rezultate ca urmare a interacţiunii cu utilizatorul şi 
le distribuie componentelor aplicatiei. 

 
 Metodă de analiză în spaţiul proiectului este QOC (Questions, Options, Criteria) 

dezvoltata de Maclean si alţii. (1991): 
o întrebări privind probleme-cheie care au implicaţii în proiectarea interfeţei; 
o opţiuni posibile pentru întrebările puse; 
o criterii de evaluare a fiecărei opţiuni. 

 Analiza se poate rafina ulterior prin asocierea de ponderi, de importanţa criteriilor 
alese. 

Exemplu. Pentru alegerea soluţiei de interacţiune (dialog) cu utilizatorul în 
vederea introducerii unui nume de localitate există urmatoarele posibilităţi: 

Metoda QOC (exemplu) 
Intrebări Opţiuni Criterii 

 specificarea unei 
localităţi 

listbox Permite alegerea dintr-o listă; un număr mare de 
localităţi vizibile permanent. 

combobox Permite alegerea dintr-o listă; economie de spaţiu, 
necesită activarea listei. 

textfield Economie de spaţiu; necesită efort de introducere, 
posibile erori. 

Evident, soluţia aleasa este cea de-a doua: combobox. 
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 Proiectarea iterativă - proces ciclic de rezolvare a problemelor inerente ale 

specificării incomplete a cerinţelor printr-o dezvoltare incrementală a interfeţei. 
Poate coopta beneficiarii (de la distribuitorii de software până la utilizatorii finali), 
care devin evaluatori ai interfeţei pe parcursul dezvoltării ei. 
 

 Prototipizarea – oferă posibilitatea de a exprima concepţia de ansamblu a 
interfeţei, încă din primele faze ale proiectării. 

Avantaje: 
1. dinamică; 
2. permite experimentarea interacţiunii om-calculator; 
3. permite descoperirea lipsei unor cerinţe; 
4. ajută la testarea proiectului; 
5. furnizează o parte din funcţionalitate cât mai repede posibil; 
6. atrage utilizatorii în cadrul procesului de proiectare. 

  
Procesul de prototipizare. Utilizarea schiţelor în proiectarea unei interfeţe-

utilizator. 
 

 Prototipizarea se încearcă să fie cât mai rapidă, realizându-se prin intermediul 
schiţelor pe hârtie (în trecut) şi via schiţelor electronice (în prezent). 94% din 
proiectanţii de interfeţe utilizează scenarii şi schiţe în fazele iniţiale ale dezvoltării. 
Unele unelte de realizare a schiţelor electronice oferă şi posibilităţi de programare 
(prin intermediul limbajelor de tip script). 

 O altă modalitate este oferită de prototipurile orizontale. 
o Cea mai simplă scenă este o secvenţă de ecrane (storyboard) care descrie 

modul de prezentare al informaţiei, fără a fi însoţită de funcţionalitate - 
instantanee ale interfeţei (un gen de snapshot-uri) în diferite momente de 
interacţiune – (abordare statică). 

o Adăugarea unui grad de funcţionalitate limitată la un prototip permite 
exerciţii de simulare, folosite pentru colectarea de informaţii de la utilizatori. 

o Se pot folosi, de asemeni, asistenţi de interfaţă „vrajitori” (wizards), utili 
pentru proiectarea unor componente ale interfeţei (abordare dinamică). 

 De remarcat faptul că: 
 Verificarea şi validarea modelului adoptat sunt de cele mai multe ori imposibil 



 
29 

de realizat în realitate. 
 Constrângerile şi cerinţele impuse de lumea reală nu sunt compatibile cu 

formalismul utilizat în verificarea şi validarea realizate în teorie. 
 Pot să apară şi aspecte legate de latura comercială şi legală a proiectului. 

Evaluarea 
 Activitatea de evaluare testează corectitudinea prototipurilor 
 Tipuri2: 

 Evaluări realizate de experţi - Euristici & repetiţii (walkthroughs); 
 Evaluări predictive -Testarea conform unui model (utilizator simulat); 
 Evaluări empirice - Observarea utilizatorilor (“cobai”); 

 
 Modelul cascadă real este prezentat în figura de mai jos - este inadecvat în 

majoritatea cazurilor de proiectare a interfeţei-utilizator. De exemplu, utilizatorii nu 
sunt implicaţi în validarea interfeţei decât prea târziu. De asemenea, problemele 
privitoare la interfaţă conduc la modificări în cerinţe şi design. 

 

 

Modelul cascadă (real). Modelul în spirală. 
 
 Mai adecvat este modelul în spirală. Pot fi efectuate iteraţii multiple, fazele 

importante fiind proiectarea, implementarea şi evaluarea. 
 

Modele 
 Cu cât sunt realizate mai multe iteraţii, cu atât interfaţa-utilizator va fi mai bine 

proiectată/implementată; 
 Doar iteraţiile mature vor fi făcute publice; 
 Trebuie să ne focalizăm de timpuriu asupra utilizatorului şi sarcinilor lui: 

 analizarea utilizatorului; 
 analizarea task-urilor desfăşurate; 
 implicarea utilizatorilor ca evaluatori, consultanţi, (uneori) proiectanţi; 

 
                                                        
2 (detalii în cursurile viitoare) 
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 Principii şi trăsături de utilizabilitate. 

 Trăsături care afectează competenţa utilizatorului (Dix şi alţii - 1993): 
o principale: 

 suportul acordat utilizatorului; 
 funcţionalitatea; 
 transparenţa; 
 consistenţa. 

o secundare: 
 suportul off-line şi asistenţa on-line; 
 completitudinea, acurateţea, conformitatea cu scopul, securitatea; 
 observabilitatea, feedback-ul; 
 familiaritatea. 

 Trăsături care afectează execuţia (Dix şi alţii. - 1993): 
o principale: 

 operabilitatea; 
 flexibilitatea; 
 robusteţea. 

o secundare: 
 responsivitatea, monitorizarea, simplitatea, accesibilitatea; 
 iniţiativa dialogului, migrarea sarcinii, adaptabilitatea; 
 maturitatea, toleranţa la erori, recuperabilitatea.  

 Trăsături care afectează satisfacţia utilizatorului (Dix et al. - 1993): 
 principale: - estetica prezentării; 
 secundare: - consistenţa obiectelor, consistenţa amplasării spaţiale, 

stilul. 

  
Greşeli de prezentare din punct de vedere 
cromatic, plus lipsa de suport în ceea ce 
priveşte operabilitatea, familiaritatea şi 

maturitatea. 

Inconsistenţa amplasării spaţiale a 
obiectelor de interfaţă. 
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Metodologii 
 Se recurge la o metodologie de lucru (ex: GUIDE, STUDIO, OVID, LUCID): 

 folosirea proiectării iterative şi prototipizării rapide; 
 concentrarea din primele faze asupra utilizatorilor & task-urilor acestora; 
 evaluarea are loc permanent; 

 
 LUCID (Logical User Centered Interaction Design). Metodologie pentru 

proiectarea şi testarea interfeţei cu utilizatorul (Cognetics, 1999). Dezvoltarea unei 
interfeţe se desfăşoară în următoarele etape: 

Nume Descriere 
envision  dezvoltarea unui model clar al produsului (software-ului); 

 stabilirea scopurilor de utilizare ale interfeţei; 
 efectuarea unui "UI roadmap" pentru documentarea 

preliminară ("mission statement", business objectives, target 
users, technical/environmental contraints, key functionality, 
user assistance, usability goals); 

analiza activităţilor 
utilizatorului 

 analiza sistematică a cerinţelor activităţilor desfăşurate de 
utilizator (cerinţe, nevoi, aşteptări, implicaţii); 

proiectare şi 
prototipizare 

 crearea unui prototip al interfeţei; 

evaluare şi rafinare  evaluarea prototipului din prisma utilizării; 
 rafinarea modelului şi extinderea interfeţei; 

proiectarea şi 
producerea 

 completarea proiectului de interfaţă în toate detaliile; 
 dezvoltarea materialului de asistenţă a utilizatorului (help 

online, manual, legături spre site-ul produsului etc.). 
evaluare şi rafinare  
release and follow-up  planificarea şi implementarea produsului, inclusiv ultimele 

evaluări de uzabilitate; 
 crearea şi monitorizarea mecanismelor de feedback pentru a 

colecta informaţii utile în următoarele versiuni ale interfeţei. 
 

Procesul de dezvoltare al interfeţelor urmând metodologia LUCID. 
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Model conceptual propus să descrie interfaţa Web (Robert Baxley, 2003) 
 
 Reglementari şi standarde. Apare necesitatea respectării unor reglementări 

de proiectare ale interfeţelor şi instituirii unor standarde. Acestea conduc la creşterea 
capacităţii de utilizare a interfeţelor → Calitate. 

 

Reglementări şi 
standarde (relaţia 

acestora cu factori legaţi 
de generalitate şi 

autoritate). 

 
 Standarde  Impuse de organisme autoritare naţionale/internaţionale (de exemplu, 

Consortiul X - www.x.org, Consortiul Web - www.w3.org ori ECMA - 
www.ecma-international.org); 

 Oferă mai puţine detalii, pentru a putea fi utilizate mai mult timp; 
 Se referă deseori la hardware şi mai puţin la software; 
 Exemplu: ISO 9241. 

 Reglementări  Mult mai sugestive şi detaliate; 
 Pot oferi principii abstracte care se pot utiliza în primele faze de 

proiectare a interfeţei; 
 Pot ajuta la rezolvarea conflictelor de design; 
 Exemple: Macintosh Human Interface Guidelines, Motif User 

Interface Style Guide, Microsoft Windows XP Visual Guidelines, W3C 
WAI (Web Accessibility Initiative etc. 
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 Obiectele de interfaţă  
 şi prezentarea programului  V 

 
"If it happens once, it's a bug. If it happens twice, it's a feature. If it happens more than 

twice, it's a design philosophy." fortune  
 

 
 
 
 Proprietăţile obiectelor de interfaţă. În mod uzual, obiectele unei interfeţe 

au anumite proprietăţi "manuale" (de exemplu butonul de la sonerie: push button). 
Trebuie să se înţeleagă ce înseamnă că semantica are un anumit obiect de interfaţă. 
Fiecare obiect de interfaţă trebuie însoţit de idiomuri şi de indicaţii suplimentare 
(tooltips). Fiecare obiect de interfaţă trebuie să respecte idiomul ales. 

 

Idiomuri însoţite de 
tooltip-uri. 

 
 

 Organizarea obiectelor de interfaţă. Obiectele de interfaţă se organizează în 
cadrul unor ferestre: principale şi subordonate (documente, casete de dialog). Un 
program trebuie să aibă o unică fereastră principală. Fereastra poate fi privită ca o 
cameră, programul fiind casa. Utilizarea unei camere este asociată unui scop, la fel şi în 
cazul ferestrelor. Câte camere foloseşte un utilizator care doreşte să utilizeze o aplicaţie 
grafică sau un mediu de programare? Nu trebuie folosite casete de dialog (camere 
separate) pentru activităţi în strânsă legatură cu activitatea din fereastra principală. 
Funcţiile auxiliare (listare, trimitere prin e-mail a unui document, modificare preferinţe 
etc.) pot fi grupate în ferestre separate3. 

Principii: 
 Moduri de interacţiune: 

o ferestre modale; 
o ferestre nemodale. 

Mod-ul unei ferestre reprezintă starea în care poate intra un program, atunci 
când efectele unei acţiuni a utilizatorului se modifică de la normă. Apariţia unei 
ferestre modale determină utilizatorul să interacţioneze exclusiv cu această 
fereastră - cazul listării unui fişier, când trebuie să se indice în cadrul unei 
ferestre modale ce imprimantă se foloseşte, câte copii se realizează, sau care 
marjă de pagini ale documentului se intenţionează a se lista. O fereastră 
nemodală oferă utilizatorului posibilitatea de a interacţiona şi cu alte elemente 
ale interfeţei, aflate în alte ferestre. Desigur, în ambele cazuri utilizatorul poate 
realiza anumite acţiuni standard asupra ferestrelor, cum ar fi mutarea ori 
redimensionarea acestora. 

 Suprapunerea - se au în vedere concurenţa task-urilor, manevrarea ferestrelor, 
înlănţuirea (tiling), desktop-ul virtual, task-switcher (Startbar din Windows, 
KDE, GNOME, OS/2 etc.). 

 

                                                        
3  Atenţie la poluarea cu ferestre ("windows pollution") în cadrul unei aplicaţii! 
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Expunerea de proprietăţi "manuale" oferite 

de elementele de interfaţă. 
Comutarea asupra unei ferestre dintre 

cele ale aplicaţiilor curente. 
 
 Organizarea informaţiilor. Informaţiile organizate în cadrul interfeţei la un 

moment dat vor trebui stocate permanent, în fişiere. Organizarea informaţiilor pe disc 
reflectă filosofia organizării informaţiilor în cadrul unui program şi realizarea interfeţei 
cu utilizatorul. 

Implementatorii se confruntă cu problema sistemului de fişiere - modalitatea de 
memorare permanentă a datelor. Utilizatorii nu fac diferenţa între memoria RAM şi 
discul magnetic (care e diferenţa între închiderea şi salvarea unui fişier?). Fiecare 
program (şi fragmente de informaţii) se află în două locuri simultan: în RAM şi pe 
disc4. 

 

  
Bulversarea utilizatorului: ce decizie 

trebuie să ia? 
Mesajul recepţionat la închiderea unei 

aplicaţii. 
 

De ce trebuie salvat ceva la care s-a lucrat deja N ore? De ce apare întrebarea la 
închiderea aplicaţiei? 
 Probleme provocate de discuri: 
 sistemul de fişiere (organizarea datelor) determină proiectarea software-ului, 

implicit a interfeţelor; 
 se urmăreşte modelul de implementare, nu funcţionalitatea şi nici dorinţa 

utilizatorului; 
 fişierul de pe disc este originalul, fişierul din memorie este copia;  

                                                        
4  Utilizatorii nu înţeleg semnificaţia mesajului primit la închiderea unei aplicaţii. 
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 utilizatorul nu trebuie să cunoască modelul sistemului de fişiere (organizarea sa 
internă); 

 trebuie găsit un model de stocare (software-ul va trata întotdeauna documentul 
ca fiind unic, niciodată ca o copie de pe disc introdusă temporar în memorie). 

Utilizatorii nu înţeleg de ce trebuie să apară funcţia Save în cadrul meniului File al 
oricărei aplicaţii actuale. 

Pentru a facilita activitatea utilizatorilor trebuie să se adopte un model nou de 
interacţiune. 

 
 Modelul de fişier unificat. 
 salvarea (Save) 

o Funcţia rămâne implementată, dar nu apare niciodată vizibilă în interfaţă. 
Programul va salva automat documentul (la intervale regulate şi la 
inchidere). Salvarea automata se va face în funcţie de activităţile 
utilizatorului şi nu în funcţie de ceas; 

o Revenirea la versiunile precedente se va face printr-o operaţiune Undo; 
o Actualmente, utilizatorul trebuie să cunoasca în amănunt organizarea 

discului. În urmă cu doar câţiva ani, utilizatorul nu putea crea, redenumi, 
muta fişiere/directoare la momentul salvării fisierului; acest aspect a fost 
rezolvat începând cu Windows şi alte medii desktop moderne. 

 arhivarea 
o Programele nu posedă nici o funcţie de a realiza o copie sau o arhivă a 

unui document. Când se face o copie a documentului "D" (prin Save As) 
se crează "Copia lui D". Cu ce se va lucra în continuare? Cu "D" sau cu 
"Copia lui D"? Majoritatea utilizatorilor va crede că va lucra cu "D". 

o Utilizatorul nu ştie exact semnificaţia comenzilor Save As, Save 
Changes, Open File. 

 
 
 Utilizatorul ar dori să utilizeze funcţii precum: 

 Crearea unor copii a documentului: Make Snapshot Copy - instantanee ale 
documentului: "Copy of D", "Second copy of D" etc.; 

 Crearea unei copii "milestone": copia documentului va fi gestionată de aplicaţie 
(versiuni de document: "D - version 2.1.3 - 12 April 2006, 13:51"). Aceasta ajută la 
implementarea operaţiunii Undo; 

 numirea/redenumirea şi plasarea/reamplasarea documentului: Rename/Reposition; 
 Specificarea formatului de stocare: Document Properties - proprietate a 

documentului, nu a sistemului de fişiere; 
 Abandonarea tuturor modificărilor: Abandon Changes (intern, programul va salva 

documentul); 
 Anularea unei modificări: Undo - sistemul de fişiere ar trebui să facă acest lucru, 

eventual ar putea fi implementat un mecanism de istoric; această operaţie nu se va 
include însă în meniul File. 

În loc de File trebuie găsit un nume care reprezintă cel mai bine documentul 
manipulat de program: Document, Sheet (pentru un program de calcul tabelar), Picture 
(pentru un program de prelucrare de imagini), Money (pentru o aplicaţie financiară) etc. 

 

 
36 

 
Meniul File corect. Meniul focalizat pe (grupuri de) activităţi 

oferit de Microsoft Office 2007. 
 

Un exemplu concludent este oferit de noua versiune Office 2007, în care 
utilizatorul e încurajat să urmeze succesiunea logică a activităţilor ce urmează a le 
desfăşura; o abordare similară este cea oferită de unele aplicaţii Macintosh. 

 
 Stocarea şi regăsirea informaţiilor. În prezent, utilizatorii se folosesc de 

sistemul de stocare, datele fiind legate strâns de sistemul de fişiere. Ele se pot găsi doar 
ştiind numele (sau o parte din el) şi/sau locul în sistemul de fişiere. 

Alături de sistemul de fişiere, ar trebui prevăzut un sistem de regăsire a 
informaţiilor (retrieval system). Unele dintre metodele de regăsire ar fi: după poziţie, 
după identitate, prin asociere etc. 

Un sistem de regăsire a informaţiilor ar putea utiliza indecşi (asociativi), 
aplicaţiile folosind sistemul de regăsire şi nu sistemul de stocare. Apare, de asemenea, 
necesitatea găsirii fişierelor după conţinutul lor (uşor pentru fişiere text, dar dificil 
pentru alte tipuri de fişiere). 

 
 

Aplicaţiile ar trebui să creeze indecşi şi relaţii asociative pentru a se cunoaşte: 
 programul care a creat documentul; 
 tipul de document; 
 programul care a accesat ultima oară documentul; 
 lungimea documentului (în termeni fuzzy: mai mare, mare, mic); 
 ultima deschidere a documentului; 
 volumul de informaţii adăugate/şterse; 
 dacă documentul a fost editat de programe multiple; 
 dacă documentul include obiecte din alte programe; 
 dacă documentul este frecvent editat/vizualizat/listat; 
 dacă documentul este trimis prin e-mail/fax şi care a fost destinatarul. 

Nu trebuie schimbat sistemul de stocare actual (în cele mai multe cazuri, 
excelent - sistemele de fişiere clasice din Unix), ci doar trebuie adăugat un sistem de 
regăsire a datelor, bazat pe sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale. Trebuie 
avută o viziune centrată pe documente şi nu pe fişiere (care stochează de cele mai multe 
ori date în formate proprietare) - apariţia unor aplicaţii generice de tipul 
vizualizatoarelor de imagini, indiferent de locul sau formatul de stocare (de exemplu 
graphics-reader, graphics-writer). 
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Ar trebui să existe aplicaţii pentru accesarea şi pentru interschimbul de 

informaţii între platforme şi programe, soluţie întrevăzută în XML (Extensible Markup 
Language). 

Un sistem de regăsire precum cel prezentat mai sus este implementat în cadrul 
Windows Vista şi de asemenea, există în cadrul Mac OS X 10.4 (Tiger) via 
instrumentul Spotlight. 

 
Instrumentul Spotlight oferit de Mac OS X. 

 
O astfel de abordare se regăseşte şi la Google Desktop Search şi la instrumentul 

Kat pus la dispoziţie de versiunile recente ale mediului KDE. 
 
 Alegerea platformelor. Programul şi interfaţa acestuia trebuie să se realizeze 

în mod optim pentru hardware-ul care nu există încă şi să fie compatibile în viitor. La 
un moment dat, aplicaţia trebuie concepută pentru o singură platformă, deoarece fiecare 
platformă are metaforele, idiomurile, elementele de interfaţă, sistemele de fişiere, 
caracteristicile proprii. De asemenea, fiecare platformă are propriul ei public.  
      Atenţie la războiul platformelor: Mac OS X versus Windows, Linux versus 
Windows, Web versus desktop, desktop versus wireless etc. 
 
   Design Visual. Crearea interfeţei presupune o proiectare vizuală. 

Vizualizare ≡ reprezentare grafică a datelor/conceptelor (Ware, 2004)  
Elemente de bază (Dan Saffer, 2006): 
 Aranjament (layout): unde & cum sunt amplasate controalele/conţinutul, în 

manieră ierarhică; 
 Grilă (grid): organizează datele în mod coerent; 
 Flux (flow) vizual: modul de parcurgere sau de interacţiune cu datele oferite; 
 Typography: corpuri de literă & reguli de redare; 
 Culoare, formă (shape), textură; 
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Aspecte importante: 
 Funcţia -  designul (proiectarea) bun(ă) oferă suport pentru activităţile 

utilizatorului; 

 Forma  - designul (proiectarea) bun(ă) rebuie să impulsioneze utilizatorul să 
folosească obiectul cu plăcere; 

 Designul simplu de obicei e şi cel mai eficient “Forma întotdeauna urmează 
funcţiei.” (Sullivan) (Exemple: harta rutieră, Google.com) 

 Dimensiunea, contrastul, proporţia; 

 Organizarea & caracterul vizual al structurii informaţionale; 
  
 Greşeli comune: 

1. dezordinea & zgomotul; 
2. interferenţa între elementele cu acelaşi grad de importanţă; 
3. complicarea evidentului; 
4. detalierea excesivă; 

 Contrastul codifică informaţia în conjuncţie cu dimensiunile vizuale: 
1. percepţia diferenţelor privitoare la o dimensiune vizuală; 
2. diferenţele neimportante trebuie eliminate  asigurarea 

simplităţii 

 
 Dimensiunile: Dimensiunile vizuale pot fi diferenţiate conform variabilelor 
vizuale – Jacques Bertin, 1989 (nu necesită procesare cognitivă suplimentară) 

 Valoare, strălucire, luminanţă (value) 
 Puritate, culoare (hue) 
 Textură (texture) 
 Formă (shape) 

 Poziţie (position) 
 Orientare (orientation) 
 Mărime (size) 

 
Variabilele vizuale sunt utilizate pentru: 

 Comunicare; 
 Codificarea datelor; 
 Realizarea distincţiei între elementele vizuale ale interfeţei; 
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• Înainte de a folosi o variabilă vizuală, trebuie determinat în ce măsură aceasta 
comunică utilizatorului informaţia dorită – Afişarea temperaturii se poate realiza via 
orice variabilă vizuală: culoare, poziţia pe o scală, lungimea termometrului, printr-un 
icon etc. 
 
Caracteristici importante ale variabilelor vizuale: 
Scala: tipurile de comparaţii posibile 

• Nominală (=): toate variabilele; 
• Ordonată (<, >): inadecvată pentru hue, orientare, formă; 
• Cantitativă: doar pentru poziţie & mărime; 

Lungimea: numărul nivelurilor de percepţie a valorilor: 
• Valori mari pentru formă & poziţie; 
• ~10 niveluri pentru unele variabile (de exemplu: mărime) 
• ~4 niveluri pentru orientare 

Variabilele vizuale intervin privitor la: 
–Atenţie - Canalul de intrare = una sau mai multe variabile (ex; poziţie & hue) 
–Percepţie; 

• Selectivă în cazul poziţiei, mărimii, orientării, hue, valorii, texturii 
• Neselectivă pentru formă; 

 
Percepţia poate fi asociativă; 
 Uşurinţa ignorării unei variabile, lăsând deoparte toate distincţiile conforme 

dimensiunii ignorate; 
 Variabile asociative: poziţia, hue, textura, forma, orientarea; 
 Nu sunt asociative: mărimea & valoarea: 

• Mărimea mică & valoarea joasă interferează în ceea ce priveşte receptarea 
valorii, texturii,formei etc. 

• Culoarea obiectelor mici e mai dificil de perceput.    Strategii 
 Grila (grid) - des folosită în tipografie; 

 Focalizarea (focus)  - evidenţierea a 1 sau mai multe elemente modulare; 

 Modularitatea  

 Flexibilitatea   - permiterea de variaţii de la temă;  

 Consistenţa - nerespectarea ei implică mai multă muncă de 
programare/întreţinere a aplicaţiei decât respectarea ei 

 Greşeli comune: 
 poziţii arbitrare ale componentelor; 
 dimensiuni arbitrare ale componentelor; 
 forme & dimensiuni arbitrare ale ferestrelor; 
 mărimi & reprezentări arbitrare ale icon-urilor; 
 prezentări inconsistente; 
 limbaje vizuale inconsistente; 

 Menţinerea structurii se poate realiza prin repetarea elementelor de design pe 
parcursul interfeţei (şabloane de proiectare – design patterns). 
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 Planificarea interfeţei. Prezentarea programului înaintea utilizatorilor 

trebuie să se realizeze într-o manieră lină, firească. Pentru aceasta, trebuie respectate 
următoarele principii: 

 Asigurarea fluxului aplicaţiei (dataflow, workflow): 
o urmărirea modelelor mentale; 
o calculatorul este încă privit ca instrument, nu ca partener de dialog; 
o instrumentele trebuie păstrate la îndemână (asigurându-se ergonomia); 
o feedback-ul trebuie să fie mai puţin modal; actualmente, utilizatorul este 

confruntat cu apariţia a două tipuri de ferestre: 
 modale - utilizatorul trebuie să rezolve o anumită sarcină în altă 

fereastră; 
 nemodale (modeless) - utilizatorul interacţionează în aceeaşi 

fereastră cu aplicaţia. 
 
Principiul suprapunerii (Alan Cooper) 

o concurenţa task-urilor; 
o manevrarea ferestrelor; 
o înlănţuirea (tiling); 
o desktop-urile virtuale; 
o task-switcher-ul – Startbar din Windows; Dock & Exposé la Mac OS X; 

Sidebar la Vista etc. 
 Asigurarea orchestraţiei (Cooper, 1995): 

o interfaţa trebuie să fie simplă şi consistentă; 
o interfaţa trebuie să fie invizibilă (nu contează caracterul textual ori grafic 

al interfeţei, ci uşurinţa cu care aceasta poate fi manevrată); 
o posibilitate versus probabilitate (trebuie avută în vedere probabilitatea cu 

care se poate întâmpla un eveniment şi mai puţin dacă acesta e posibil 
sau nu; câţi utilizatori apasă butonul "Cancel" al unei cutii de dialog care 
întreabă dacă utilizatorul doreşte să părăsească programul atunci când 
acesta a acţionat opţiunea Exit?); 

o nu trebuie afişate informaţii cantitative, ci calitative; 
o introducere grafică versus textuală a datelor; 
o programul trebuie să reflecte starea în care se află (gata de lucru, în 

repaus, ocupat etc.); 
o utilizatorul trebuie informat, dar nu trebuie folosite dialoguri (de cele mai 

multe ori inutile) pentru a raporta normalitatea; 
o nu trebuie folosite casete de dialog (modale) pentru a interoga 

utilizatorii; 
o fiecare idiom adoptat trebuie să aibă o motivaţie. 

 

 

 
Afişarea informaţiilor cantitative. Afişarea de mesaje inutile. 
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 Postura. Programul se află într-o anumită postură (atitudine, modalitate de 
prezentare) în faţa utilizatorului. 

 

 
Postura aplicaţiilor. O postură diferită adoptată de GIMP 

(GNU Image Manipulation Program). 
 

Suverană: 
 aplicaţia este utilizată timp îndelungat, aproape continuu (de exemplu 

Word, Photoshop, Visual Studio, Mozilla); 
 interacţiunea este complexă, atenţia utilizatorului fiind focalizată 

permanent spre aplicaţie; 
 utilizatorii suverani sunt cei cu experienţă; 
 aplicaţia se execută maximizată; 
 interfaţa trebuie să adopte o paletă de culori discretă, trebuie să fie 

odihnitoare, iar elementele de interfaţă trebuie să fie elegante şi 
productive; 

 interfaţa trebuie să fie ordonată, controalele vor fi dispuse în colţurile 
ferestrei şi vor avea dimensiuni reduse (se asigură astfel ergonomia). 

Trecătoare: 
 programul este tranzient, axat pe o singură funcţie (de exemplu arhivator, 

calculator de buzunar, program de scanare etc.); 
 interfaţa trebuie să fie clară, cu butoane mari şi precise; 
 programul poate reprezenta un anumit suport pentru o aplicaţie suverană 

(de exemplu programul de scanare utilizat de o aplicaţie de editare 
grafică); 

 nu rulează maximizat, dar poate rula în fundal; 
 programele trecătoare ar trebui să folosească o interfaţă mai incisivă. 

Daemonică: 
 postura adoptată de daemoni (programe care nu interacţionează cu 

utilizatorii, realizând activităţi în fundal, uneori vitale); de exemplu: 
reglarea parametrilor sunetului sau mouse-ului; 

 ar trebui să fie complet invizibile, nu ar trebui să raporteze starea unei 
activităţi folosind o interfaţă modală; 

 dacă daemonul nu trebuie configurat frecvent, nu trebuie să fie vizibil. 
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Parazită: 
 programele se bazează pe aplicaţii suverane şi trecătoare; 
 este prezent continuu, ca o aplicaţie suverană, dar are rol mai mult de 

aplicaţie trecătoare - uneori nu realizeaza nimic util (de exemplu afişare 
ceas analogic, XEyes, pisica mişcătoare de pe desktop etc.); 

 paraziţii n-ar trebui să focalizeze atenţia utilizatorului (dar în majoritatea 
cazurilor o fac). 

Alte ipostaze: 
 adoptă posturi mixte ( de exemplu Delphi/Kylix, The GIMP, Visual Tcl). 

 
 Stările ferestrelor: 

 
 minimizată (iconify, minimize); 
 maximizată (zoomed, maximize); 
 restaurată (restore); 
 lipicioasă (sticky). 
 

  
Comenzile de modificare a stării unei ferestre în Windows (stânga) şi în managerul de 

ferestre KDE (dreapta). 
 
 Interfaţa document multiplu:  MDI (Multiple Document Interface) versus 

SDI (Single Document Interface); 
 MDI oferă suport pentru instanţe multiple ale aceleaşi aplicaţii, folosind o 

singură fereastră principală, fiecare document fiind conţinut de ferestre 
subordonate; 

 MDI ar trebui să apară numai la programele suverane. 
 Se observă o tranziţie de la aplicaţii bazate pe MDI la cele SDI, pentru a 

se asigura mai uşor comutarea de la un document la altul în cadrul unei aplicaţii 
(respectarea principiului suprapunerii) - a se studia, de exemplu, versiunile vechi şi cele 
noi de MS Office. 
 
 Structura prezentării interfeţei -  Trebuie să se urmărească structura task-
urilor (scopuri & sub-scopuri ale utilizatorului). 
Gruparea elementelor de interfaţă 

 Spaţială; 
 Elemente grafice de separare (bevel); 
 Cromatică; 
 Grupare logică vs. grupare fizică; 
 Stabilirea unei ordini de prezentare; 
 De asigurat simetria & echilibrul; 

 
 Gruparea se poate baza pe principiul Gelstalt: ochiul creează un întreg (gelstalt) 
din fragmentele existente 
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Gruparea elementelor de interfaţă 

 
Studiu de caz (adaptare după Alan Dix):  alinierea unor nume dintr-o listă a colegilor 
 

 
Recomandări: privind reducerea cantităţii de informaţie şi creşterea vitezei de citire & 
interpretare a informaţiilor (information architecture); 

o evitarea detaliilor inutile; 
o exprimarea concisă; 
o recurgerea la formate familiare de introducere/afişare a datelor; 
o utilizarea tabelelor în cazul informaţiilor cantitative şi omogene structural; 
o utilizarea spaţiilor; 

Recomandări: privind prezentarea consistentă a informaţiilor: 
o proporţia ferestrelor; 
o numărul total de controale; 
o procentul de spaţiu neocupat de controale; 
o densitatea elementelor de interfaţă; 
o distanţele faţă de marginile ferestrei; 
o echilibrul afişării pe orizontală & verticală; 
o omogenitatea textului afişat (font, mărime etc.); 
o folosirea adecvată a culorii; 
o dimensiunile & amplasarea celor mai des folosite controale. 
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  Calitatea interfeţei este dată şi de: 

 criteriile estetice (proporţie & compoziţie spaţială); 
 criteriile de complexitate spaţială; 
 criteriile de consistenţă spaţială; 

 Overhead-ul interfeţelor: 
 overhead-ul reprezintă costul de utilizare al unei interfeţe (timpul pierdut pentru 

a realiza o anumită operaţiune); 
 eliminarea overhead-ului face utilizatorul mai eficient (creşterea ergonomiei); 
 overhead-ul poate deveni benefic pentru începători, dar este deranjant pentru 

utilizatorii experimentaţi; 
 utilizatorul nu trebuie obligat să întrebe ceva; 
 interfaţa trebuie să permită input ori de câte ori se realizează output. 
 atenţie la apariţia mesajelor de eroare şi de confirmare: 

o nu trebuie să se recurgă la altă fereastră pentru a schimba ceva din 
fereastra curentă (fenomenul cutiilor de dialog deschise în cascadă); 

o utilizatorul nu trebuie forţat să-şi aduca aminte; 
o utilizatorul nu ar trebui obligat să redimensioneze şi/sau să mute 

ferestrele (mai ales la o interfaţă MDI); 
o utilizatorul nu trebuie să-şi confirme actiunile; 
o acţiunile utilizatorului nu trebuie să conducă la eroare (rămâne în 

responsabilitatea interfeţei să valideze răspunsurile/acţiunile 
furnizate/realizate de utilizator). 

 
Confirmarea inutilă a unei activităţi. 

 procesarea nu trebuie oprită prosteşte, prin dialoguri inutile - a se vedea 
comportamentul deseori enervant al asistentului din Office; 

 programul trebuie să se auto-protejeze; 

 

Auto-repararea 
unei aplicaţii 

(utilizând 
Microsoft 
Installer). 
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 aplicatia nu trebuie să devină stupidă (de exemplu, mutarea unui fişier pe o 
dischetă stricată); 

 

  
Raportarea normalităţii printr-un mesaj 

de eroare. 
Confirmarea inutilă a unei acţiuni care 

nu va avea loc. 
 

  
Inexistenţa mesajului de eroare. Interfaţa pentru schimbarea direcţiei de mers. 

 
 
 Soluţii pentru o proiectare mai bună. 

 
 În orice situaţie, utilizatorul trebuie să poată realiza operaţia de undo  conferă 

utilizatorului un sentiment de libertate; 
 Toate dialogurile trebuie să aibă un buton Cancel (“Clearly Marked Exits”–

JakobNielsen); 
 Datele oferite de utilizator trebuie să fie editabile; 
 Trebuie oferite shortcut-uri uşor de învăţat (memorabile) pentru operaţiile 

frecvente:   
o acceleratori (combinaţii de taste): Ctrl+S, Alt+Tab; 
o abrevieri de comenzi (ls, <p>, defun,…); 
o bookmark-uri; 
o istoric (history); 
o stiluri, şabloane, biblioteci, soluţii etc. 

 Operaţiile executate timp îndelungat trebuie să poată fi oprite (anulate); 
 Utilizatorul trebuie să fie informat despre starea sistemului (modificarea 

cursorului, bara de stare, highlight, schimbarea stilului de afişare) – timpul de 
răspuns (feedback-ul): 
 

< 0.1 s – (aproape) instantaneu; 
0.1-1 s – nu necesită feedback, deşi utilizatorul observă că trebuie să 

aştepte; 
1-5 s – va apărea cursorul “ocupat” (busy); 
>1-5 s – va fi afişată o bară de progres. 
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 Evitarea supraîncărcării memoriei (recognition, not recall); 

o Meniurile sunt de preferat limbajelor de comenzi; 
o Controale combo-box în loc de text edit; 
o De utilizat comenzi generice oricând este posibil (Open, Save, Copy, 

Paste, Quit etc.); 
o Toate informaţiile de care are nevoie utilizatorul la un moment dat ar 

trebui să fie vizibile ori uşor de regăsit. 
 

 Ajutorul acordat trebuie să fie constructiv (speak user’s language); 
 Proiectarea trebuie să fie minimalistă (less is more); 
 Aplicaţia trebuie să memoreze informaţiile introduse de utilizator (memoria 

aplicaţiei), deoarece oamenilor nu le place să li se pună aceleaşi întrebări de 
fiecare dată. Programul pare ignorant, uituc, slab, lipsit de iniţiativă, irascibil. 

 Activităţile (task-urile) trebuie să fie coerente şi naturale.  
 Dacă utilizatorul este întrebat, atunci programul ar trebui să ţină minte 

informaţiile date (de exemplu, locul fişierelor, setarea paginii, proprietăţile 
documentului etc.). Din acest punct de vedere, casetele de dialog sunt cele mai 
uituce. 

 Fiecare utilizator trebuie să-şi stabilească în mod individual preferinţele în ceea 
ce priveşte durata şi modalitatea de memorare a informaţiilor furnizate. 

 
 
Intrebări: 

 Cât de mult trebuie să ţină minte programele? 
 Ce trebuie să ţină minte? 
 Cât timp trebuie să ţină minte? 

 
Cele 16 principii ale lui Bruce Tognazzini (Tog’s 16)  

 Anticipation; 

 Autonomy; 

 Color blindness; 
 Consistency; 
 Defaults; 
 Efficiency; 
 Explorable interfaces; 
 Fitt’s law; 

 Human interface objects; 
 Latency reduction; 
 Learnability; 
 Metaphors; 
 Protect users’ work; 
 Readability; 
 Track state; 
 Visible navigation: 
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 Interacţiunea cu utilizatorul  VI 
"An elephant is a mouse with an operating system." fortune 

"Computers are useless. They can only give you answers." Pablo Picasso 
 
 

 
Preliminarii. 
 
I. Interacţiunea cu utilizatorul folosind consola se realizează via funcţii I/O (blocante):  

printf (“Dati n=”);    scanf (“%d”, &n);  
printf (“Dati s=”);     scanf (“%s”, s); 

II. Interacţiunea directă – de exemplu, via GUI – recurge la tratarea evenimentelor 
de intrare: 

 Utilizatorul are un control mult mai mare asupra dialogului; 
 Utilizatorul poate acţiona (via click) asupra aproape orice obiect al interfeţei 

disponibile; 
 Programele GUI nu pot fi scrise într-un stil sincron, secvenţial (prompter-

răspuns); 
 
III. Evenimente de intrare. 
 A. Secvenţiale (primare): 

•Mutarea mouse-ului; 
•Apăsarea/eliberarea unui buton al mouse-ului; 
•Apăsarea/eliberarea unei taste; 

 B. Translatate: 
•Click sau dublu-click de mouse; 
•Intrarea/ieşirea cursorului mouse-ului dintr-o zonă de fereastră; 
•Obţinerea/pierderea focus-ului tastaturii (într-un control text edit); 
•Introducerea caracterelor via tastatură; 

 
1. Mouse-ul. 

 
 programul trebuie să suporte introducerea datelor atât cu mouse-ul, cât şi cu 

tastatura; 
 unii utilizatori nu pot manipula (controla) uşor mouse-ul; 
 mijloace de interacţiune (butoanele mouse-ului): 

o stâng - funcţii principale (activare, selectare); 
o drept - acţiuni specifice (într-un anumit context); 
o mijlociu - acţiuni particulare (dependente de aplicaţie); 
o rotiţa - scroll îndelungat (utilizare în special pentru Web). 
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 acţiuni executate (fundamentale şi suplimentare): 

1. Point; 
2. Point, click, release (Click); 
3. Point, click, drag, release (Click&Drag); 
4. Point, click, release, click, release (Double Click); 
5. Point, click, click alt buton, release, release (Chord Click). 

 Acţiunile fundamentale sunt primele trei. Acţiunea 5 este utilizată în special în 
Unix pentru realizarea operaţiunilor Cut&Paste. 

 Reguli: Un click simplu selectează datele sau modifică starea unui element 
(control) de interfaţă. Dublu-click înseamnă click simplu + actiune. 

 Evenimente: mouse-move, mouse-up, mouse-down. 
 Proprietăţi: poziţia (X, Y), starea butonului, starea unor taste, timestamp-ul; 

 
Cursorul - (de obicei de dimensiuni 32 x 32 pixeli). Fiecare cursor posedă un 
punct sensibil (hotspot). 
 Un obiect de interfaţă care reacţionează la acţiunea mouse-ului care va fi numit 

flexibil (de exemplu: buton, icon, celula de spreadsheet, bară de defilare etc.); 
 Ar trebui să se comunice utilizatorului faptul că un anumit obiect este flexibil.  
 

 

          
Diferite tipuri de cursoare pentru mouse. 

 
 Cele mai uzuale modalităţi sunt: 

o caracterul 3D al înfăţişării obiectului (captura-ecran de mai jos); 
o modificarea unei proprietăţi (de exemplu culoarea); 
o modificarea cursorului mouse-ului (pentru schimbarea dimensiunilor, 

pentru aplicarea unei acţiuni - cursorul target sau brush, pentru sugerarea 
stării programului - cursorul wait); 

 

 
Indicarea elementelor de interfaţă interactive. 

 
Focusul: 

o doar un singur program interacţionează cu utilizatorul la un moment dat; 
o focusul indică fereastra (programul) care va recepţiona input - activarea 

programului; 
o tehnici de focus: 

 new-focus click - schimbă focusul în altă fereastră; 
 in-focus click - click într-o fereastră care deja a primit focusul, va 
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fi tratat ca un click obişnuit (se va executa ceva). Reactivarea 
unei ferestre nu va trebui să afecteze nici o selecţie pre-existentă 
acolo; 

 mouse-over click - focusul se schimbă dacă mouse-ul intră în 
zona sensibilă a unei ferestre. 

o mouse-ul se poate folosi în conjuncţie cu meta-tastele (Ctrl, Alt, 
Shift etc.), nu există însă un standard de utilizare. Cursorul ar trebui să 
se modifice pentru a ilustra semnificaţia meta-tastelor (aşa cum se 
întâmplă, de exemplu, la Adobe Photoshop). 

 
 
Manipularea directă. - Mouse-ul ajută la realizarea unei serii de acţiuni precum 
(în conjuncţie cu metatastele Ctrl, Alt, Shift, etc): 

o selecţii; 
o drag & drop; 
o manipularea controalelor interfeţei; 
o redimensionarea, repoziţionarea, remodelarea elementelor de interfaţă; 
o defilarea conţinutului (scroll). 

          Selecţia: 
o alegerea obiectelor după care se realizează o anumită acţiune (deosebirea 

de interfeţele linie de comandă: acţiune-obiect); 
o selectarea datelor discrete (discontinuă) - icon-urile din managerul de 

fişiere, formele geometrice dintr-un program de grafică vectorială; 
o selectarea datelor concrete (continuă) - date contigue: textul, celulele 

unui tabel. 
o Selecţia se poate face prin excludere mutuală sau în maniera aditivă ori 

multiplă, folosindu-se în conjuncţie cu tastele Ctrl şi Shift (a se 
vedea de exemplu Adobe Photoshop). Selecţia trebuie marcată vizual, 
într-o manieră neambiguă (de obicei prin inversare video, prin utilizarea 
unor culori speciale sau prin alte tehnici); 

o Problema care apare este cea a anulării unei selecţii (este anulat doar 
ultimul element selectat ori toate elementele selectate?); 

o Obiectele pot fi selectate/manipulate prin intermediul grapples-urilor 
(handles-urilor); 

 
 

  
Selectarea şi manipularea obiectelor 

folosind grapples-urile. 
Manipularea accidentală. 

 
 

 
50 

  
Selectarea datelor discrete. Selectarea datelor concrete. 

 
        drag&drop: 

o a apărut în premieră la Macintosh; 
o tipuri: 

 interior - în cadrul aceleaşi aplicaţii (uşor de implementat); 
 exterior - între aplicaţii diferite sau între o aplicaţie şi sistemul de 

operare (necesită prezenţa unui suport extern, al sistemului de 
operare de obicei, folosindu-se un protocol special: negotiated 
drag&drop, pentru realizarea, de exemplu, a conversiilor de date 
între aplicaţii). 

o se poate realiza peste funcţii (de exemplu operaţiunea de ştergere a unui 
fişier) sau peste date (listarea unui document prin realizarea operaţiunii 
de drag a icon-ului imprimantei peste icon-ul fişierului, aşa cum se 
întâmplă la OS/2); 

o nu orice obiect al interfeţei poate fi candidat pentru drop. Candidatul 
drop trebuie să indice vizual capacitatea de a accepta un drop; 

o cursorul drag&drop trebuie să indice vizual obiectul sursă (master) care 
va fi lăsat peste ţintă (candidatul drop); 

o trebuie indicat vizual când o operaţiune de drag&drop se termină. 
        pericole/probleme: 

o manipularea accidentală (manipularea accidentală trebuie prevenită; 
manipulările ambigue trebuie evitate, iar numărul de obiecte care pot fi 
manipulate simultan trebuie să fie cât mai redus); 

o acces dificil la candidatul drop (sursa şi destinaţia unei acţiuni 
drag&drop pot să nu fie vizibile simultan); 

o confuzii în manipularea directă - acţiunea implicită este determinată, 
uzual, de destinaţia (candidatul) drop şi nu de sursă - ambiguităţile de 
utilizare a Windows Explorer când se doreşte prin drag&drop mutarea 
unor fişiere în cadrul aceleaşi partiţii, dar din greşeală se alege o alta, în 
locul mutării realizându-se copierea; 

o precizia în efectuarea unui drag&drop; 
o scalabilitatea - exemplu: este mult mai uşor de redenumit sute de fişiere 

folosind wildcard-uri (de exemplu "*" sau "?"), decât folosind 
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manipularea directă vizuală - cum se poate muta în cadrul unui manager 
de fişiere toate fişierele JPEG de pe un disc pe altul, recurgând la 
drag&drop? 

o dificultate în realizarea acţiunilor de către persoane cu handicap. 
 
Procesarea Evenimentelor: 

1. Evenimentele de intrare sunt stocate într-o coadă (folosită să scutească aplicaţia 
de problemele privitoare la constrângerile privitoare la timp); 

2. Mutărilor mouse-ului (evenimente fizice multiple, continue) îi corespund un 
singur eveniment introdus în coada de evenimente – coalesced event; 

3. Evenimentele sunt procesate via o buclă (loop): 
 Blocare până la apariţia unui eveniment; 
 Preluarea unui eveniment din coadă; 
 Translatarea evenimentelor secvenţiale în cele de nivel mai înalt (care 

sunt introduse în coadă) - Generarea dublu-click-urilor, focus-ului etc.; 
4. Trimiterea evenimentului spre componenta-ţintă; 
5. Bucla poate fi controlată intern de un toolkit de interfaţă (Delphi, .NET, Java 

Swing etc.) sau de aplicaţie (Win32, Palm OS,…); 
6. Evenimentul poate fi propagat (în sus/jos) dacă o componentă nu-l tratează; 

◦  în sus: “nu ştiu să-l tratez, îl dau părintelui meu”;  
◦  în jos: “nu ştiu ce să fac, îl dau unui copil de-al meu” 

7. Procesarea evenimentelor via un automat finit (Rob Miller, 2004) 

 
 
 

2. Meniuri. 
 
 Evoluţie. 

o interfaţa linie de comandă: 
 Job Control Language (IBM, 1970) utilizat în cazul cartelelor 

perforate: .job .compile .run 
 fiecare actiune se executa prin introducerea unei comenzi, 

eventual urmata de parametri: Unix, CP/M, Spectrum, DOS; 
o interfaţa cu meniuri ierarhice: 

 acţiunile trebuiau să se bazeze pe o ierarhie (vezi fdisk): 
# fdisk /dev/sda 
Command (m for help): m 
Command action 
   a   toggle a bootable flag 
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   b   edit bsd disklabel 
   c   toggle the dos compatibility flag 
   d   delete a partition 
 ..................................... 
   x   extra functionality (experts only) 
Command (m for help): q 

 utilizatorul trebuia să iasă din zona de editare de date pentru a 
vizualiza şi a selecta opţiunile din meniu. 

 

 
Figura. Un meniu tipic Lotus 1-2-3. 

 
o interfaţa Lotus 1-2-3 (1979) 

 meniurile ocupau 2 linii - coexistând cu zona activă de 
interacţiune; 

 comenzile puteau fi executate rapid prin intermediul shortcut-
urilor; 

 meniurile puteau fi foarte "stufoase". 
o interfaţa cu un singur nivel de adâncime (mono cline grouping sau flat 

menu) - se foloseşte acum pentru dispozitive mobile (iPod) ori situri Web 
(meniuri de navigare prin hipertext); 

o meniul pop-up; 
 

 
Meniul pop-up. Prezenţa tooltip-urilor în cadrul meniurilor. 

 
Caracteristicile meniurilor de tip pop-up sunt: 

 asocierea unei acţiuni principale unui meniu de opţiuni ierarhice; 
 apare atât în interfeţele text, cât şi în cele grafice; 
 uneori apar şi meniuri în cascadă, pe niveluri multiple; 
 fiecare opţiune din meniu ar trebui să aibă ataşat un tooltip sau o explicaţie pe 

linia de stare; 
 opţiunile din meniu se pot activa şi prin intermediul tastaturii; opţiunile au 

ataşate taste active hotkeys, numite şi acceleratori; acceleratorii standard sunt 
Ctrl+C (Copy), Ctrl+V (Paste), Ctrl+S (Save) etc. Atenţie la combinaţiile 
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de taste alese! 
 opţiunile care necesită o interogare a utilizatorului trebuie urmate de "...", iar 

cele care deschid alte meniuri trebuie să indice acest lucru utilizatorului; 
 opţiunile care nu se pot folosi la un moment dat trebuie dezactivate; 
 un meniu poate include opţiuni flip-flop (similare checkbox-urilor) sau mutual 

exclusive (similare butoanelor de tip radio); 
 unele opţiuni de meniu pot avea ataşat un simbol (idiom) identic cu cel utilizat 

în toolbar; 
 atenţie la lungimea denumirilor opţiunilor (mai ales în cazul internaţionalizării 

sau a redării pe ecranele unor dispozitive mobile cu rezoluţie scăzută); 

 
Un acelaşi meniu, disponibil în trei limbi. 

 
Problema meniului File (Alan Cooper, 1995): 
1. sistemul de fişiere (organizarea datelor) determină proiectarea software-ului 

(interfeţelor);  
2. se urmăreşte modelul de implementare, nu funcţionalitatea şi nici dorinţele 

utilizatorului; 
3. fişierul de pe disc e originalul, fişierul din memorie e copia  utilizatorul este 

bulversat!  
4. utilizatorul nu trebuie să cunoască modelul sistemului de fişiere (organizarea sa 

internă); 
5. trebuie găsit un model conceptual de stocare (software-ul va trata întotdeauna 

documentul ca fiind unic, niciodată ca o copie de pe disc introdusă temporar în 
memorie); 

6. salvarea –funcţia rămâne implementată, dar nu apare niciodată vizibilă în interfaţă, 
iar salvarea automată se va face în funcţie de activităţi, nu periodic; 

7. arhivarea – programele nu posedă nici o funcţie de a realiza o copie/arhivă a unui 
document; utilizatorul nu ştie semnificaţia comenzilor Save As, Save Changes, 
Open File; 

8. actualmente, utilizatorul trebuie să cunoască organizarea discului; 
9. ce doreşte utilizatorul (modelul mental)? 

 Crearea unei copii de siguranţă: Make Snapshot Copy (“Copy of D”, 
“Second Copy of D”); 

 Crearea unei copii milestone, gestionată de aplicaţie – se poate 
implementa astfel Undo; 

 Numirea/reamplasarea documentului: Rename/Reposition; 
 Specificarea formatului de stocare: Document Properties; 
 Abandonarea tuturor modificărilor (intern, se va salva documentul): 

Abandon Changes; 
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10. în loc de File trebuie găsit un nume care reprezintă cel mai bine documentul 
manipulat de program:  

▪  Document; 
▪  Sheet (program de calcul tabelar); 
▪  Picture (program de prelucrare de imagini); 
▪  Money (aplicaţie financiară); etc. 

 Meniul standard (actual. - toate programele au meniuri identice; 
 Meniul corect: 

o ar trebui să conţină Program Document Pieces Help; 
o fiecare meniu ar putea cuprinde Properties Views Functions Access. 

 Meniul sistem sau de control. - oferă funcţii de manipulare a ferestrei: 
 Meniul contextual: 

o conţine diverse opţiuni, în funcţie de contextul utilizării; 
o de obicei este activat folosind butonul drept al mouse-ului (standardul 

Borland); 
o nu trebuie să imite meniul principal. 
 

 

 
Redundanţa la meniurile File Manager-ului din Windows 3.1. 

 
O alternativă la meniurile pop-up este cea a meniurilor de tip pie (mai uşor de 

folosit decât meniurile clasice): 
 

Meniul task-oriented - Cercetările recente au condus la apariţia meniurilor 
orientate spre activităţi specifice: 

◦  Poate fi dinamic, în funcţie de contextul activităţilor desfăşurate de 
utilizator; 

◦  Axat pe însuşirea deprinderilor (şabloane de comportament); 
◦  Exemple: Internet Explorer, Microsoft Office, Windows Media Player,  

Adobe Acrobat, etc. 
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3. Casete de dialog. 
 

 o casetă de dialog oferă anumite informaţii şi solicită introducerea unor date; 
 orice apariţie a unei casete de dialog duce la abandonarea activităţii din fereastra 

activă; 
 interacţiunea cu utilizatorul trebuie realizată în fereastra principală (prin tehnici 

nemodale: meniuri, toolbox-uri, ferestre nemodale etc.), pentru că dialogurile 
întrerup fluxul (nu se mai asigură orchestraţia); 

 casetele de dialog ar trebui să fie folosite pentru funcţii sau setări utilizate mai 
rar şi ar trebui să concentreze proprietăţile unui singur obiect (imagine, factură, 
paragraf de text etc.) 

 dialogurile pot fi invocate şi din meniuri; 
 o casetă de dialog are un proprietar (aplicaţia, sistemul) şi are cel puţin o 

comandă de terminare - control care conduce la dispariţia casetei de dialog; 
 atenţie la apariţia casetelor de dialog deschise în cascadă; 

  
O casetă de dialog. O casetă de dialog utilizată pentru modificarea 

preferinţelor în cadrul unei aplicatii. 
 

 Tipuri de interacţiune. 
o dialoguri modale - opresc prelucrarea, au un scop clar, dar de cele mai 

multe ori stupid; pot fi afişate de aplicaţie (application modal) sau de 
către sistem (system modal). Nu creaţi casete de dialog de tip system 
modal! 

o dialoguri nemodale - nu opresc programul, funcţionând în mod 
concurent cu fereastra principală a aplicaţiei sau cu alte casete de dialog; 
pot fi uneori confuze, disparând din raza utilizatorului. 

 Soluţii actuale. 
o din punct de vedere vizual, dialogurile nemodale trebuie să fie diferite de 

cele modale; 
o casetele modale trebuie să posede comenzi de terminare consistente (în 

prezent se recurge la mai multe comenzi de terminare: Close, Apply, 
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Done, Accept, Ok, Yes) – (utilizatorul nu înţelege diferenţa între Apply şi 
OK); 

o casetele nemodale trebuie să posede o comandă de terminare: Close; 

Dialogurile modale au 
comenzi de terminare 

inconsistente (utilizatorul nu 
poate face diferenţa între 
butoanele Ok, Apply şi 

Cancel). 

 
 Soluţii mai bune. 

o înlocuirea casetelor nemodale cu toolbar-uri şi buticoane, fiind mai 
eficiente şi ergonomice; 

o o parte din toolbar-uri pot fi făcute flotante (floater - floating toolbar). 
o o parte din toolbar-uri pot fi flotante (floater – floating toolbar); 
o vezi soluţiile adoptate de mediile de programare vizuală (Eclipse, Visual 

Studio,…), de programele de grafică (Illustrator, Inkscape, Photoshop etc.) sau 
de aplicaţiile Web (GMail, Google Docs,…) 

 
 

 
 

Toolbar flotant, utilizat pentru o interactiune nemodala, oferit de Office 2007. 
 

 Tipuri de casete de dialog. 
 

o proprietate (property dialog) - prezintă setări/caracteristici care pot fi 
modificabile (de obicei aceste casete de dialog sunt modale); 

o funcţie (function) - controlează o singură funcţie (de exemplu Print sau 
Spell checking), eventual pot controla comportarea funcţiei (pot fi 
modale sau nemodale); 

o buletin (bulletin) - afişează un mesaj (de obicei, de eroare ori de 
avertizare);  

o proces (process) - alertează utilizatorul despre imposibilitatea de a 
răspunde normal (procesul este consumator de timp, lucrurile se petrec 
normal, se afişează eventual cât timp a mai rămas până la terminarea 
procesului, utilizatorul poate anula operaţia); de obicei se implementează 
cu ajutorul progress meter-ului sau a altor controale grafice. 

 Dialogurile de tip proprietate şi funcţie sunt afişate la apelul explicit al 
utilizatorului, pe când celelalte sunt lansate de program. 
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Caseta de dialog de tip proprietate. Casete de dialog de tip proces (Windows. 
 
Proiectarea casetelor de dialog: 

 casetele de dialog trebuie să aibă bara caption (titlul ferestrei) chiar şi atunci când 
indică acţiuni fatale; 

 o casetă de dialog de tip funcţie trebuie să aibă numele funcţiei ca titlu al ferestrei 
(de exemplu Print document Raport.doc sau Format font for 'un text de formatat'); 

 o casetă de dialog de tip funcţie trebuie să aibă în titlu numele/descrierea obiectului 
asupra căruia acţionează (de exemplu Properties for poza.jpg); 

 dimensiunile dialogurilor trebuie să fie mici, dar nu exagerat de mici (mai ales în 
cazul unor ferestre care nu se pot redimensiona); 

 mai multe opţiuni înrudite pot fi grupate eficient într-o casetă de dialog folosind tab-
urile (în acest mod creşte productivitatea); tab-urile nu trebuie stivuite şi nu trebuie 
să fie în număr mare; 

 textul explicativ ale fiecărui tab poate fi precedat de un icon (idiom sau metafora), 
însă este o greşeală a folosi numai icon-uri, lipsite de explicaţii textuale; 

 tab-urile sunt utilizate eficient şi în cazul navigatoarelor Web; 
 casetele de dialog ar trebui să ţină minte poziţia de afişare şi starea în care se aflau 

ultima dată când au fost folosite (memorarea datelor); 
 controalele de interfaţă din interiorul unei casete de dialog trebuie să fie corect 

aliniate; 
 dialogurile nu trebuie expandate; 
 dialogurile nu trebuie să fie realizate în cascadă (dintr-un dialog să se apeleze o altă 

casetă de dialog, în mod recursiv); 
 unele dialoguri pot fi dinamice, modificându-se în timpul rulării - pericol pentru 

utilizatorii novici. 

 

 
Proiectarea eronată a 
tab-urilor grafice. 
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Utilizarea unui număr prea mare de tab-uri. Apariţia inutilă a unui singur tab. 

  
Alinierea (incorectă şi corectă) a elementelor de interfaţă. 

 
Comenzile de terminare: 
 orice casetă de dialog modală de tip proprietate sau funcţie trebuie să aibă 

butoanele Ok (acceptă orice modificări) şi Cancel (respinge orice modificări). 
Aceste butoane trebuie identificate cu uşurinţă de utilizator. Butonul Ok trebuie 
amplasat în dreapta jos, urmat de Cancel; 

 butonul de închidere al ferestrei (din meniul sistem) trebuie să aibă aceeaşi 
acţiune ca şi butonul Cancel; 

 butonul Close nu trebuie să apară în nici o casetă de dialog; 
 casetele de dialog de tip proces trebuie să aibă ca buton de terminare Cancel; 
 casetele de tip buletin nu ar trebui să aibă butonul Ok, mai ales cele de eroare; 
 atenţie la proiectarea casetelor de dialog tabulate (tabbed dialog): butoanele de 

terminare trebuie afişate în afara tab-urilor; 

 
 

Butonul Cancel al unui dialog de tip proces. Utilizarea eronata a butoanelor de terminare 
în cadrul tab-urilor. 
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Pictograme  

 
 Ar trebui să fie mai uşor de învăţat şi  recunoscut decât comenzile; 
 Actualmente, populează orice aplicaţie/sistem: - Obiecte de pe desktop, 

instrumente (e.g., de desenare), aplicaţii (navigator Web, player,…), operaţii 
(cut & paste),etc. 

 Asocierea între reprezentare şi conceptul referit se poate face: 
• Conform similarităţii (e.g., foaie goală = fişier nou) 
•Analogic (e.g., foarfece = cut) 
•Arbitrar (e.g., simbolul X = închide fereastra) 

 Cele mai efective sunt pictogramele proiectate conform similarităţii (Rogers, 
2007); 

 Pictogramele ar trebui să aibă asociate etichete; 

 

 
Windows XP Mac OS X 

 
 

 Toolbar-uri. 
 

 reprezintă o colecţie de buticoane (butoane cu imagini în loc de text) deseori 
amplasată în fereastra principală a aplicaţiei, în maniera nemodală; 

 un toolbar este soluţie pentru problema meniurilor şi a casetelor de dialog; 
 toolbar-urile nu sunt meniuri; 
 furnizează experţilor acces rapid la funcţii frecvent utilizate; 
 icon-ul asociat butonului este mult mai sugestiv decât textul,  
 fiecare buton trebuie să aibă asociat un tooltip (numit balloon help la Macintosh) 

explicativ - învăţarea idiom-ului; 
 atenţie la alegerea textului explicativ! 
 soluţie pentru problema meniurilor şi a casetelor de dialog; 
 pot fi combinate şi cu meniuri (atenţie la pericole); 
 un toolbar nu trebuie să ocupe mult spaţiu pe ecran; 
 un toolbar poate conţine şi alte controale, în afara butoanelor; 
 toolbar-urile ar trebui să fie personalizabile (utilizatorul să poată modifica 

forma, numărul de butoane, dispunerea, conţinutul, mărimea icon-urilor etc.). 
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Toolbar conţinând butoane 

însoţite de texte explicative utile 
pentru novici. 

Toolbar-uri însoţite de tooltip-uri (Adobe 
Acrobat). 

 

 
Un toolbar care conţine diferite elemente 

de interfaţă. 
Personalizarea unui toolbar. 

 
 

 Controale ale interfeţei. Pentru a se asigura consistenţa şi refolosirea unor părţi 
din interfaţă, interfeţele grafice se bazează pe fragmente de cod reutilizabil şi 
configurabil care operează independent de aplicaţie cu scopul de a realiza diferite 
interacţiuni. Aceste fragmente de cod se numesc şi componente, controale sau widget-
uri, în funcţie de sistemul de ferestre utilizat, putând fi oferite de diverşi implementatori. 

Fiecare componentă de interfaţă poate fi configurată, modificându-i-se diferite 
proprietăţi precum culoarea, dimensiunea, modul de interacţiune etc., prin intermediul 
unor fişiere de resurse care de cele mai multe ori sunt manipulate de un manager de 
resurse. 

Clasificare 
 imperative şi de selecţie; 
 de introducere şi afişare (I/O); 

Aspecte importante 
 aparenţa          - se referă la maniera de afişare; 
 interacţiunea   - furnizează modalitatea de comportare; 
 semantica         - desemnează ce anume reprezintă/execută. 
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  Elemente de interfata imperative şi de selecţie. 

 
Utilizarea defectuoasă a butoanelor de execuţie. 

 
 imperative (corespund unui verb) – de exemplu listează, modifică, şterge etc.: 

o butonul de execuţie (push-button) folosit la terminarea casetelor de 
dialog; 

o buticoanele sunt derivate din butoanele obişnuite (atenţie la iconul folosit 
- metafora vizuală) şi trebuie însoţite de tooltip-uri; 

 de selecţie (acţionează asupra unui substantiv): 
o butonul de bifare (checkbox) - trebuie însoţit de un text (etichetă) 

explicativ(ă); nu trebuie folosite checkbox-uri ambigue; poate fi înlocuit 
de buticonul de blocare sau de controal flip-flop - textuale, iconice, 
(toolbar-ul Office);  

o radio-butoane - au un comportament mutual exclusiv (mutex); pot fi 
înlocuite de radio-buticoane (toolbar-ul Office); 

o combuticonul: 
 la apasăre este afiţat un meniu conţinând butoane cu blocare; 
 poate afişa chiar un meniu pop-up; 

o listbox (lista de opţiuni) - reprezintă o listă de elemente textuale, având 
prevazută o bară de defilare (scroll) verticală, din care utilizatorul poate 
selecta unul sau mai multe elemente ale listei; 
 pot fi adăugate şi alte elemente, nu doar text, în prezent fiind 

înlocuit cu listview (fiecare linie este automat precedată de un 
icon) - atenţie la alegerea controalelor dintr-un listview; 

 se poate suporta şi operaţiunea de drag&drop; 
 nu folosiţi scroll orizontal într-un listbox sau listview; 

o combobox - este o combinaţie între listbox şi câmpul de editare şi este 
folosit pentru o selectie unică, nu multiplă; 
 este un control foarte eficient şi poate suporta drag&drop; 

o treeview - oferă vizualizarea ierarhică a altor elemente de interfaţă; 
 un astfel de control poate fi utilizat şi la introducerea datelor (în 

manieră limitată sau nu); 

 

 
Utilizarea unui listbox. Toolbar compus din combuticoane. 
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Utilizarea unui listview. Utilizarea combobox-ului. 
 

 
 

Vizualizarea arborescentă a 
datelor. 

Limitarea introducerii datelor. 

 
Observaţii. Butoanele (de comandă, radio, de bifare etc.) servesc executării 

imediate de funcţii/operaţii. Elementul de dialog de tip listbox permite regăsirea prin 
recunoaştere (mai rapidă decât cea prin reamintere). Caseta combobox e mai economică 
(în spaţiu) şi mai dinamică decât listbox-ul. 

 
  Elemente de intrare/ieşire. 
  Introducerea datelor: 

 Limitatoare - permit utilizatorului să introducă doar date valide, 
neputându-se introduce altele (se realizează prin intermediul unor 
controale precum slider, combobox, listbox); 
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Selectarea datelor prin intermediul 

unui control arborescent. 
Folosirea controalelor de tip slider pentru stabilirea 

preferinţelor utilizatorului. 
 

 Spinner - este la hotarul dintre controalele limitatoare şi cele fără 
limitare, permiţând incrementarea/decrementarea unor valori; 

 

 

Folosirea unor controale de tip spinner. Utilizarea inadecvată a unui text-edit. 
 
Introducerea nelimitată: 
 

 text-edit (câmpul de editare text): 
 dacă valorile de intrare fac parte dintr-o mulţime finită, ar fi bine să fie înlocuit 

de alt control; 
 trebuie realizată validarea: utilizatorul nu trebuie constrâns să introducă valori 

"corecte" într-un câmp de editare nelimitată (exemplu: se cere de la utilizator 
introducerea unui număr şi acesta răspunde cu şirul de caractere "douazeci" care 
din punctul de vedere al utilizatorului este corect); 

 validarea se poate realiza la cald (în momentul editării) sau la rece (dupa 
introducerea datelor); 

 dacă utilizatorul zăboveşte la introducerea datelor, se poate afişa un clue-box 
(text explicativ, similar tooltip-ului); 

 controlul ar trebui să prelucreze inteligent datele primite (de exemplu, dacă 
utilizatorul introduce "5cm" se va raporta "5 centimetri", dacă utilizatorul 
introduce "nine" se va raporta "9" etc.); 

 valorile incorecte ar putea fi înlocuite cu cele implicite, fără a se semnala eroare; 
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 valorile care ies din intervalul permis ar putea fi substituite tacit cu valorile de la 
marginile intervalului; 

 nu trebuie folosit un câmp de editare pentru output dacă utilizatorul nu poate 
modifica valoarea lui. 

 text area: 
 permite introducerea unui grup de linii de text, nu doar a uneia; 
 se va evita utilizarea barei de defilare orizontale; 
 poate oferi posibilităţi de formatare "din zbor" a datelor (de exemplu acceptarea 

de marcatori HTML) - rich text; a se vedea dialogurile de la Yahoo! Messenger 
sau zona de editare a codului-sursa în cazul mediilor de programare. 

 
Utilizarea unui element text area. Folosirea unui element rich text. 

 
 Afişarea datelor: 

 tipuri de controale: 
o gestionează prezentarea vizuală a informaţiilor: toolbar-uri, divizoare de ecran 

(panel-uri), elemente de grupare a controalelor etc.; 
o afişeaza informaţiile în mod static: paginatoare, grid-uri, guidelines-uri etc.. 

 cel mai uzual este label (etichetează alte controale): 
o vital pentru unele controale precum butoane radio sau butoane de execuţie; 
o atenţie însă la încadrarea şi dimensiunea textului unui label în cadrul unui control de 

alt tip. 
 

  
Afişarea defectuoasă a unui label. Folosirea unui scrollbar pentru previzualizarea 

unui slide (aici, Adobe Acrobat). 
 

 bara de defilare (scrollbar): 
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o ar putea afişa mai multe informaţii (de exemplu, pagina curentă, 
numărul total de pagini, primul element din fiecare pagină etc.), 
în funcţie de fereastra unde apare; 

o ar putea oferi butoane pentru a sări direct peste pagini, capitole, 
sectiuni sau la începutul/sfârşitul documentului; 

o ar putea fi responsabilă pentru managementul bookmark-urilor 
(semnelor de carte) în cadrul unui document. 

o Defilarea conţinutului poate fi realizată şi via hardware (senzori 
de detectare a mişcării – PDA, Tablet PC, unele modele Mac etc.) 

 
 

 

Utilizarea unor 
controale complexe 

pentru 
afişarea/selecţia 

sofisticată a datelor 
(Windows & Linux). 

 
 Alte controale: 
 de obicei nu vin incluse în API-ul (Application Programmer Interface) 

sistemului; 
 sunt utilizate de alte aplicaţii; 
 exemple: 

o butoanele înceţoşate şi umbrite (interfeţele lui Kai Krause de la fosta 
companie MetaCreations - aplicaţiile KPT (Kay's Power Tools), Bryce, 
Poser, Canoma, Carrara etc.); 

o ferestre transparente - bazate pe facilitatea alpha blending pusă la 
dispoziţie de API-urile Windows sau KDE (vezi Winamp, KDE, Acrobat 
etc.) - sau ferestre nerectangulare (de exemplu, Media Player, Winamp, 
mplayer pentru Linux etc.); 

o controlul vizual - selectarea grosimii liniei, selectarea localizării, 
previzionarea fişierelor înainte de încărcare, alegerea culorilor etc. 
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 Calitatea interfeţei VII 
"Mirrors should reflect a little before throwing back images." Jean Cocteau 

 
 
 
 Designul unei interfeţe. Două aspecte importante trebuie luate în consideratie: 
 funcţia - designul (proiectarea) bun(ă) oferă suport pentru activităţile utilizatorului; 
 forma - designul (proiectarea) bun(ă) trebuie să impulsioneze utilizatorul să 

folosească obiectul cu placere. 
 

   
Figura. Designul vizual al obiectelor. 

 
Principiile care trebuie urmate sunt: 

o simplitatea - designul simplu de obicei este şi cel mai eficient. "Forma 
întotdeauna urmează funcţiei" (Sullivan). Exemple: harta rutieră, Google.com; 

o dimensiunea, contrastul, proporţia; 
o organizarea şi caracterul vizual al structurii informaţionale. 

Greşelile comune: 
o dezordinea şi zgomotul; o complicarea evidentului; 
o interferenţa între elementele cu acelaşi 

grad de importanţă ale interfeţei; 
o detalierea excesivă. 

 
Rafinarea simplităţii (harta rutieră). Greşelile comune în proiectarea unei interfeţe 

(zgomotul, detalierea excesivă, interferenţa). 
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  Tipuri de design: 
 proiectarea bazată pe grilă (grid) - des folosită în tipografie, acum şi la 

realizarea interfeţelor grafice/Web; 
 focalizarea informaţiei (focus) - designul trebuie să scoată în evidenţă unul sau 

un număr redus de elemente modulare; 
 flexibilitatea - programul trebuie să permită variaţii de la temă; 
 consistenţa - aplicaţia trebuie să maximizeze consistenţa în mărime, poziţie, 

textură etc.: 
o Aplicatiile nu trebuie să reinventeze de fiecare dată roata (vezi 

modalităţile inconsistente de a ieşi dintr-un program: la vi se foloseste:!q, la 
Emacs se utilizeaza Ctrl+X Ctrl+C, la joe este Ctrl+K, X, iar la Turbo 
Pascal se foloseste Alt+X); 

o De obicei, nerespectarea consistenţei implică mai multă muncă de 
programare sau de întreţinere a aplicaţiei decât respectarea ei. 

 modularitatea - stabilirea de elemente modulare. 
 

Utilizarea grilelor. 
 

  
Asigurarea consistenţei şi modularităţii (KDE şi Windows Vista). 
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Greşelile comune: 
o poziţii arbitrare ale componentelor; o mărimi şi reprezentări grafice arbitrare ale icon-

urilor; 
o dimensiuni arbitrare ale componentelor; o prezentări inconsistente; 
o forme şi dimensiuni arbitrare ale 

ferestrelor; 
o limbaje vizuale inconsistente. 

Menţinerea structurii se poate realiza prin repetarea elementelor de design pe 
parcursul programului. 

  
Poziţii şi dimensiuni arbitrare, necorespunzătoare 

ale componentelor, mărimi arbitrare ale icon-
urilor, plus un limbaj vizual inconsistent. 

Gruparea cromatică şi prin intermediul 
elementelor de separare (se folosesc ambele 
criterii de grupare: operaţional şi funcţional) 

 
 Structura prezentării interfeţei. Structura prezentării interfeţei trebuie să 

urmărească structura sarcinilor de lucru (ierarhia scopurilor şi sub-scopurilor 
utilizatorului), prin intermediul grupării elementelor de interfaţă. Grupurile de 
controale se pot realiza spaţial, dar şi prin utilizarea unor elemente grafice de separare 
(de exemplu bevel) sau prin separaţia cromatică. Criteriile de grupare pot fi 
operaţionale ori funcţionale. 

Recomandabilă ar fi reducerea cantităţii de informaţie şi creşterea vitezei de citire şi 
interpretare a informaţiilor. De exemplu: 

 evitarea detaliilor inutile; 
 exprimarea concisă; 
 recurgerea la formate familiare de introducere/afişare a datelor; 
 utilizarea tabelelor în cazul informaţiilor cantitative şi omogene structural. 

  
Diverse modalităţi de afişare a unei liste 

de  persoane. 
Utilizarea spaţiilor pentru separarea şi 

pentru structurarea zonelor de 
informaţie. 

 



 
69 

 
Este necesar să se găsească soluţii pentru corelarea aspectelor semantice ale 

afişării cu cele spaţiale (de exemplu, datele alfanumerice sunt aliniate la stânga, iar cele 
numerice la dreapta).  

Prezentarea informaţiilor trebuie să fie consistentă, interfaţa în ansamblu 
trebuind să respecte următoarele: 
 proporţia ferestrelor;  echilibrul afişării pe orizontală şi verticală; 
 numărul total de controale;  omogenitatea textului afişat (font, mărime); 
 procentul de spaţiu neocupat de controale;  culoarea; 
 densitatea elementelor de interfaţă;  dimensiunile şi amplasarea celor mai des 

folosite controale. 
 distanţele faţă de marginile ferestrei;  

 
 

 
 

Inconsistenţa interfeţelor Windows XP. Inconsistenţa interfeţelor GNOME. 
 
 
Calitatea interfeţei este dată şi de: 

 criteriile estetice (proporţie şi compoziţie spaţială); 
 criteriile de complexitate spaţială; 
 criteriile de consistenţă spaţială. 
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Afectivitate, erori şi riscuri VIII 
 

"Testing can show the presense of bugs, but not their absence." E. Dijkstra 
 
 
 

Obiective: 1. Aspecte affective;  
2. Mesaje de eroare & feedback;  
3. Excepţii;  

4. Protecţia programului; 
5. Strategii;  
6. Riscuri; 

 
 
 
I. Context: aspecte afective ale interacţiunii (Rogers, 2007) 

1) Expresivitatea                     –  cum “aparenţa” interfeţei poate afecta utilizatorul? 
2) Frustrarea                           – cum o detectăm şi o reducem? 
3) Tehnologiile persuasive – cum schimbăm atitudinea şi comportamentul 

utilizatorului prin intermediul tehnologiei? 
1. Expresivitatea.   
 Inducerea unei stări emoţionale via elemente de interfaţă (culoare, pictograme, 

sunete, grafică etc.); 
 Pot apărea probleme de utilizabilitate; 
 Lipsa expresivităţii comunicării textuale ⇒ crearea de emoticons    

:)  :X   >:-(        
 Abrevierile pot avea conotaţii emoţionale (vezi leet speak): I 12 CU 2NITE 
 Experiment:  Care interfaţă o preferaţi mai mult? 
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2. Emoţia:   
 Reprezintă “experienţa” în UX (User Experience); 
 Întrebări:  

 Ce diferenţiază o emoţie de alta? 
 Ce stări emoţionale ar trebui să fie experimentate pentru a ne împlini un scop? 
 Care sunt proprietăţile produselor/serviciilor ce produc schimbarea stării 

emoţionale a utilizatorului? 
 
 
 
 Dimensiuni (Desmet, 

2002; van Gorp, 2006): 
 
 Valoare:      plăcut vs. 

neplăcut; 
 Provocare (arousal) 

psihologică:   anxietate 
vs. plictiseală; 

 Stările emoţionale. 
 Diferenţiată după 

expresii:  
 Interne   – sentimente; 
 Externe (publice) – 

schimbări de postură, 
expresii faciale, 
modificări în respiraţie, 
comportament etc. 

 Afectează factorii 
cognitivi; 

 
 

 Pentru a stimula emoţiile, produselor trebuie să le fie atribuită o personalitate bazată 
pe aparenţă şi mod de interacţiune (Reeves & Nass, 1989); 

 Într-o interacţiune, stările emoţionale înrudite trebuie conectate  =>  realizarea 
fluxului (flow); 
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Interfeţele “prietenoase”: 
 Metafore 3D bazate pe locuri familiare (ex:, camere de locuit); 
 Agenţi de interfaţă deghizaţi în “animale” de casă (ex., câini, clame 

“vorbitoare”); 
 Interfeţe care vor să pară mai inteligente decât utilizatorii; 
 Frustrări ale utilizatorilor:  

 Aşteptările utilizatorului ≠ scopurile dezvoltatorilor; 
 Rezultatele sistemului ≠ acţiunile utilizatorului; 
 Mesajele de eroare sunt vagi, obtuze sau sunt emise pe un ton de 

superioritate; 
 Interfaţa este “zgomotoasă”, complicată, de neînţeles; 
 Overhead-ul este destul de însemnat; 
 Greşeli nesemnalate la timp: 

 
II.  Erori, avertismente, excepţii. 

 Punerea problemei: 
 
 Utilizatorul nu doreşte să 

apară nici un mesaj de eroare; 
 Multe mesaje de eroare sunt 

ambigue, incorecte sau 
absurde, ducând la 
bulversarea utilizatorilor; 

 Utilizatorul trebuie instruit 
astfel încât să nu comită 
greşeli în nici o situaţie; 

 Mesajele de eroare nu 
trebuie să apară în cadrul 
unei aplicaţii!  

 

 

Cum percepe 
un utilizator 
apariţia unui 

mesaj de 
eroare. 

 

 
  

Bulversarea utilizatorului. Mesaj de eroare neînţeles de utilizatorul 
obişnuit. 

 
 Ce înţeles au următoarele mesaje de eroare pentru utilizatorul obişnuit? Ce 

comunică ele? 
 404 not found; 
 Fatal error 312: aborting; 
 Syntax error near line 1025; 
 Internal compiler error; 
 Segmentation fault: core dumped; 
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Cu ce a greşit utilizatorul? Cum poate 
remedia situaţia? 

Aşteptarea unei acţiuni din partea 
utilizatorului. 

 
 Apariţia mesajelor de eroare: 

o se utilizează caseta de dialog modală de tip buletin; 
o execuţia programului nu poate continua fără ca utilizatorul să acţioneze; 
o ar trebui ca un program, chiar dacă afişează un mesaj de eroare, să poata 

corecta problema de unul singur (acest lucru este adevărat, uneori, la afişarea 
avertismentelor); 

o nu trebuie utilizat un dialog ca suport pentru mesaje de eroare sau 
confirmări; 

o casetele de mesaje de eroare opresc prosteşte execuţia programului; aplicaţia 
nu oferă flexibilitate; 

o un mesaj de eroare înseamnă incapacitatea programatorului de a implementa 
aplicaţia în mod corespunzător; 

o programul nu oferă flexibilitate; 
o mesajele de eroare trebuie să fie destinate utilizatorului obişnuit şi nu 

programatorului sau testerului aplicaţiei; 
o software-ul nu trebuie să respingă datele introduse de utilizator prin 

intermediul mesajelor de eroare- (omul este mai important decât codul); 
o oamenilor nu le place să li se spună că au greşit, mai ales din partea unei 

maşini - “You’re wrong again! Try another time!”; 
o trebuie avută în vedere psihologia utilizatorului - a se evita termeni de genul 

"kill", "terminate", "abort", "destroy" etc. 

 
Afişarea unor mesaje prea 

tehnice. 
Utilizatorul crede că el a greşit, deşi aplicaţia a generat eroarea. 

 De evitat termeni precum:  
abort               ⇒end, cancel, stop 
available         ⇒ready 
boot                 ⇒start, run 
error execute  ⇒complete 

hit             ⇒press, depress 
invalid      ⇒not correct/good/valid 
kill            ⇒end, cancel 
output       ⇒report, list, display 
terminate ⇒end, exit 
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 A cui este greşeala? 
o întotdeauna se dă vina pe utilizator, deşi aplicaţia este cea care nu poate 

continua execuţia; 
o trebuie să se facă în aşa fel încât erorile să fie imposibile: 

 utilizarea unor controale grafice în loc de introducerea 
numerică/textuală;  

 folosirea diverselor butoane (de exemplu radio sau de selecţie); 
 afişarea de tooltip-uri, ajutoare (help-uri) etc.; 
 folosirea unor "agenţi de interfaţă". 

 Feedback-ul: 
o trebuie utilizat feedback-ul pozitiv; 
o erorile utilizatorilor se pot converti în rezultate corecte, raportate ca succes; 
o "Dacă nu ai ceva frumos de spus, atunci nu spune nimic."; 
o utilizatorii nu trebuie umiliţi de către software, în nici o situaţie; 
o utilizatorul nu trebuie să fie confuz; 
o aplicaţiile ar trebui să emuleze “bunele maniere” (human etiquette) şi să se 

scuze (Reeves & Naas, 1996); 
o cât de “sincer” ar putea fi un program? 
o cum ar putea aplicaţia să comunice cu utilizatorul? 

  
Umilirea utilizatorului. O întrebare trebuie să aibă şi un răspuns. 

 

  
Utilizatorul nu poate ţine minte sfaturile 

unei casete de dialog atotştiutoare. 
Incapacitatea de rezolvare a excepţiilor. 

 
 Context: tehnologiile persuasive. 
 Sisteme computaţionale interactive deliberat proiectate pentru a schimba 

atitudinile & comportamentele umane (Fogg, 2003) 
 Modalităţi tipice: 

 reclame de tip pop-up; 
 mesaje de avertizare; 
 reminders; 
 prompts; 
 mesaje personalizate; 
 recomandări; etc. 
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 Utilizări (Fons J. Verbeek, 2006): 
 Jocuri cu impact social – implicarea persoanelor cu handicap sau alte probleme 

(ex: boli cronice); 
 Aplicaţii pentru vindecat diverse fobii (arahnofobia, frica de zbor etc.); 
 Infant simulator; 
 Teste privind condusul sub influenţa alcoolului; 
 Exemplu: Pocket Pikachu (Nintendo) cu scopul de a elimina obiceiurile “rele” 

şi de a motiva copiii să fie preocupaţi de binele celor din jur via fiinţe virtuale 
(virtual pets) ce “trăiesc” în cadrul unui dispozitiv electronic; 

 Pericol: erodarea încrederii (fraude, phishing, etc) 
 
 Context: antropomorfism. 

 Atribuirea de calităţi umane obiectelor neînsufleţite; 
 Fenomen folosit în advertising, dar exploatat şi în interacţiunea om-calculator 

(Experienţa utilizatorului este mai plăcută, motivantă, reducând anxietatea faţă 
de calculatoare); 

 Exemplu: “Salut, Alex! Bine ai revenit! Ce-am făcut ultima oară? A, da, 
experimentul 7… Să-l revedem!” versus “Utilizator 33, începe acum 
experimentul 7!”; 

 Pericole: utilizatorii se pot simţi inferiori, anxioşi sau stupizi; 
 Se poate recurge la personaje virtuale (companioni, “vrăjitori”, agenţi, etc.); 

o Roboţi conversaţionali (chatter bots): Alice, Jabberwacky - Conduc la 
sentimente false de încredere; 

o Asistenţi de interfaţă: Microsoft Agent (Clippy) - Frustranţi & enervanţi; 
o Asistenţi în recomandarea de produse/servicii: Miss Boo, Rea - Lipsa 

încrederii; 
o Agenţi virtuali (de învăţare, cu rol terapeutic, embodied agents,…): Silas 

the dog, Herman the bug, Adele - Lipsa credibilităţii, 
aparenţă/comportament artificial(ă); 

 Situaţia inversă: abuzul exercitat de oameni asupra entităţilor digitale. Exemple:  
 comportamentul abuziv al pacienţilor, atunci când descoperă că terapistul este 

un agent virtual (software) – (Tatsuya Nomura, 2005); 
 “injuries”asupra roboţilor conversaţionali – atribute frecvente emise de oameni: 

liar, stupid, dumb etc. – (Antonella De Angeli & Rollo Carpenter, 2005); 
 oamenii tind să rănească mai uşor roboţii – Christoph Bartneck şi alţii., 2005; 

o User: What is your address? 
o Jabberwacky: I don't think I'll tell you. You'd kill me if I told you. 

Wouldn't you! 
o User: Yes I would. 
o Jabberwacky: What is your favourite food? 
o User: I WILL KILL YOU! I WILL HUNT YOU DOWN!!! 
o Jabberwacky: Please don't... I really have to leave. 
o User: I WILL KILL YOU! 
o Jabberwacky: Good. 

 Vezi www.agentabuse.org 

 
76 

 
III. Excepţii şi rezolvarea lor: 

o aplicaţia trebuie să fie pregatită pentru a rezolva excepţiile care pot surveni; 
o o excepţie nu trebuie privită ca o eroare, ci ca o problemă care trebuie 

soluţionată de software, nu de utilizator; 
o mesajele de eroare trebuie rezervate doar pentru urgenţele reale. 

  
Afişarea inutilă a unui mesaj de excepţie. Proiectarea defectuoasă a unei casete de 

confirmare. 
 
Sfaturi5  
 Mesajele de eroare nu împiedică utilizatorul să facă în continuare greşeli! 
 Clientul întotdeauna are dreptate: 

 Interfaţa trebuie să fie politicoasă, clarificatoare, de ajutor; 
 Programul nu trebuie să lase ce este greşit pe seama utilizatorului, ci trebuie 

să rezolve erorile de unul singur; 
 Mesajele de eroare afişate trebuie să fie corecte; 
 Atenţie la alegerea mesajelor: 

 Tautologic (“Cookie… is a Cookie”) 
 Super-excited (“!!”) 
 Utilizatorul are suficiente date să ia o decizie? 
 Ce este un “Cookie”? E bine să-l şteargă? 
 Ce se întâmplă dacă-l va elimina? 

 Gestiunea excepţiilor: 
o excepţii care trebuie tratate: 

 Alerte - atenţionează utilizatorul asupra acţiunilor programului; 
 Confirmări - dau autoritate utilizatorului de a trece mai departe 

(la/peste o acţiune). 
o apar în interfaţă ca dialoguri modale (de cele mai multe ori) sau nemodale; 
o programul trebuie să aibă iniţiativa şi să nu-l întrebe utilizatorul frecvent 

asupra deciziilor pe care trebuie să le ia (scăderea apariţiei casetelor de 
confirmare); 

o software-ul nu trebuie să anunţe lucrurile evidente sau să considere erori 
situaţii de succes; 

o responsabilitatea nu trebuie pasată utilizatorului, ci rezolvată de către 
program; 

o acţiunile trebuie realizate de aplicaţie, fără a-l întreba pe utilizator; 
o utilizatorul trebuie informat pentru a evita greşelile; 
o orice acţiune a utilizatorului trebuie să fie reversibilă. 

                                                        
5 Mai multe sfaturi ”Să nu faceți așa” în prezentare. 
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Apariţia casetelor de confirmare inutile. Succes raportat ca eroare. 
 

  
Înştiinţarea utilizatorului că, la introducerea 

parolei, activarea tastei Capslock poate 
genera eroare. 

Incapacitatea programului de a realiza Undo. 

 
 Sfaturi: 

o mesajele de eroare nu impiedică utilizatorul să comită în continuare greseli! 
o "Clientul (utilizatorul) intotdeauna are dreptate." 

 interfaţa trebuie să fie politicoasă, clarificatoare, de ajutor; 
 programul nu trebuie să lase ce este greşit pe seama utilizatorului, ci 

trebuie să rezolve erorile de unul singur. 
o mesajele de eroare afişate trebuie să fie corecte. 

  
Afişarea unor mesaje politicoase. Unde este mesajul de eroare internă? 

 
 

Aplicaţiile nu trebuie să considere erori 
date perfect valide. 

Utilizatorul nu trebuie niciodată să raspundă unei 
casete de dialog informative. 
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IV. Protecţia aplicaţiei 
 
 varianta actuală: 

 Aplicaţia trebuie să aibă grijă de integritatea datelor; 
 Datele trebuie să fie transformate în date valide de la momentul introducerii 

lor; 
 Din moment ce sunt valide, datele nu mai trebuie să fie re-verificate ulterior. 

 varianta ideală (Alan Cooper): 
 Aplicaţia trebuie să aiba grijă de imunitatea datelor 
 Programul trebuie sa fie imun la inconsistente şi goluri de informatii; 
 Software-ul trebuie să rezolve orice probleme referitoare la date eronate şi să 

fie tolerant la defecte; 
 Programele trebuie să fie "conştiente" de contextul activităţii (nu trebuie să 

fie "oarbe");  
 Utilizatorul trebuie să primească un feedback pozitiv auzibil, nu doar unul 

video (Fons J. Verbeek, 2006):  
o Earcon (Meera Blattner, Stephen Brewster): conţinut sonor utilizat 

să reprezinte un eveniment/obiect specific. Exemple: ascensorul, 
telefonul mobil, sistemul de operare, instant messaging, jocurile 
electronice, mediile 3D,… (Nu se foloseşte pentru Web); 

o Tacton: comunică informaţii non-vizuale pe baza simţului tactil. 
(Apare în ubiquitous/wearable computing şi la Dispozitive I/O 
haptice, senzori plasaţi pe corp etc.) 

 Nu este greşeala programatorului, dar el este responsabil pentru erorile 
utilizatorului; 

 Aplicaţia nu trebuie să pară stupidă! 
 

 
Recuperarea după dezastru a unei aplicaţii. Incapacitatea programului de a se auto-

proteja de greşelile utilizatorului. 
 

V. Strategii. Studiu de caz. 
 
 Erorile/avertismentele raportate de compilatoare: 

o De cele mai multe ori, se raportează doar mesaje seci de genul "syntax 
error" (la compilarea programului sursa) sau "segmentation fault" (la 
rularea programului compilat); 

o Deseori, mesajele afişate de compilator nu au legatură cu reala problema 
aparută; 
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o Lipseşte un mecanism de prevenire a erorilor cauzate de memorie 
(nealocare, depăşire etc.), mai ales în cazul limbajelor care manipulează 
pointeri (de exemplu C ori C++); 

o Mesajele raportate nu-l ajută prea mult pe programator să remedieze 
eroarea survenită sau măcar să-şi dea seama ce a greşit; 

o Unele compilatoare/interpretoare nu detectează erorile decât în 
momentul rulării (Python); 

o Puţine medii de programare ajută la prevenirea erorilor (de exemplu 
greşeli minore precum "=" în loc de "=="); 

o Nu se oferă posibilităţi de feedback decât în momentul compilării/rulării 
programului. 

 Inconsistenţa limbajelor de programare: 
o Cuvântul static în C++ desemnează trei lucruri diferite; 
o Implicit, unele variabile sunt pasate prin referinţă, altele prin valoare; 
o Diferenţa de semantică între macro-uri şi funcţii este mare, dar sintactic 

ele sunt apelate similar; 
o Unele limbaje folosesc în loc de else if constructia elsif; 
o În unele limbaje şirul vid sau conţinând spaţii este considerat ca 

reprezentând valoarea numerică 0, dar dacă şirul conţine caractere TAB 
este considerat ca fiind şir, nu ca întreg; 

o În PHP, convenţiile de numire a funcţiilor sunt multiple: a se compara, 
de exemplu, numele funcţiilor predefinite fopen(), addslashes(), 
array_values(), domxml_open_file(), 
get_meta_tags(), getprotobyname() etc. 

 
 Prevenirea erorilor: 
 Eliminarea opţiunilor neaplicabile într-un context dat; 
 Folosirea controalelor cu introducere limitată;  
 Acordarea de ajutor & de feedback pozitiv;  
 Acceptarea erorilor de redactare (common misspellings) oriunde este posibil;  
 Oferirea unui mecanism continuu şi automat de salvare a datelor – vezi Blogger;  
 Înainte ca o operaţie să se execute, să se permită revederea (preview) sau 

schimbarea ei; 
 Forţarea confirmării în cazul unor acţiuni (posibil) distructive. 

 
 Detectarea erorilor:  
 În situaţiile conversaţionale, erorile trebuie detectate cât mai timpuriu posibil (la 

nivel de caracter, de control sau la terminare). - Pentru Web, se poate adopta 
AJAX;  

 Menţinerea/redarea elementului care a determinat eroarea;  
 Marcarea vizuală a elementului eronat;  
 Afişarea unor mesaje de eroare corecte şi folositoare (în manieră nemodală, 

eventual); 
 Tratarea erorilor cât mai judicios posibil;  
 De folosit feedback-ul audio cât mai eficient posibil; 
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 Corecţia erorilor: 
 Memorarea a cât mai mult din datele/acţiunile realizate de utilizator  până la 

apariţia erorii; 
 La validarea la nivel de fereastră, folosirea unui dialog nemodal pentru redarea 

listei de erori, cu focus pe prima din listă şi plasarea cursorului pe elementul 
cauzator al erorii; 

 De oferit “ceva” utilizatorului la apariţia erorii: o opţiune de salvare/restaurare, o 
posibilitate de ajutor, o soluţie de urgenţă etc. 

 Oferirea unui mesaj constructiv descriind problema survenită, elementul eronat 
şi acţiunea de corectare necesară; 

 Eventual, de iniţiat un dialog clarificator; 
 
VI. Riscurile interfeţelor-utilizator, ale calculatoarelor şi tehnologiei: 
 
 presupunerea că inginerii software pot proiecta sisteme lipsite de riscuri; 
 lipsa de standarde guvernamentale şi industriale; 
 prea des se atribuie omului eroarea comisă de software. 

Software-ul poate conduce la pierderea vieţii sau proprietăţii, fiind componenta 
de bază a sistemelor de supraveghere a vieţii, a aeronavelor sau automobilelor etc. 
Software-ul poate duce la pierderea securităţii şi intimităţii, fiind componenta de bază a 
sistemelor bancare, a sistemelor de securitate organizaţională sau individuală, a 
Internetului etc. 

 

 

Exemplu de risc 
al interfeţei-

utilizator. 


 Exemple de dezastre cauzate de interfeţe: 
 
 3 iulie 1988, USS Vincennes doboară avionul de pasageri Iran Air 655 (290 de 

persoane au decedat). Sistemul informatic AEGIS al vasului Vincennes 
recepţionează un mesaj de la avionul iranian decodificându-l greşit ca fiind militar 
(modul de decodificare II), în realitate transmisiunea efectuându-se prin modul III 
(civil). 

Greşeli ale interfeţei: altitudinea avioanelor detectate de radar nu era afişată în 
mod implicit, sistemul AEGIS era incapabil de a afişa mărimea avionului detectat de 
radar, un mod de transmisie odată recunoscut nu mai putea fi schimbat. 
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 26 aprilie 1994, avionul chinezesc Airbus A300/600 spre Nagoya se prăbuşeşte 

(264 de morţi). Co-pilotul în mod accidental setează avionul pe pilot automat care 
provoacă luarea în înălţime a avionului. Pilotul şi co-pilotul încearcă să treacă din 
nou pe modul manual de pilotaj, dar se întârzie prea mult din cauza opţiunilor de 
configurare şi avionul nu mai poate fi redresat. 
 
Greşeli ale interfetei: confuzia provocată co-pilotului de instrumentele de la bord, 
incapacitatea interfeţei de a oferi răspunsuri la momente cruciale. 

 erorile sistemului THERAC-25 - cazuri înregistrate: 3 iunie 1985, Kennestone, 
26 iulie 1985, Ontario ("H-tilt" unrecovable error), 21 martie 1996, ETCC 
(operatorul corectează opţiunea "X" semnalată ca fiind greşită cu optiunea "E", 
obţine "Malfunction 54" la care conform manualului se răspunde cu "P", pacientul 
moare dupa 5 săptămâni datorită radiaţiilor provocate de echipament). 

 

 
Ce trebuie să facă utilizatorul?! 

 
 Întrebări la care trebuie găsit un răspuns: 

 
1) De ce se acordă mai multă atenţie hardware-ului decât software-ului?  
2) De ce se consideră software-ul mai bun decât hardware-ul, acesta din urma 

verificându-se sau înlocuindu-se mai frecvent? 
3) De ce nu se studiază mai în detaliu interacţiunea om-calculator în situaţii-limită, de 

criză? 
4) De ce nu se supraveghează mai profund comportamentul aplicaţiei şi modul de 

operare al interfeţei? 
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 Cerinţele utilizatorilor privind interfeţele, 
educarea şi instruirea lor IX 

"If that makes any sense to you, you have a big problem. 
" C. Durance 

 
 
Obiective: 1) Tipuri de utilizatori;  

2) Vectori de comandă;  
3) Facilităţile de ajutor furnizate de software; 
4) Personalizarea & configurarea interfeţei;  

 
 

 
I. Tipuri de utilizatori şi interacţiunea cu ei. 

 
 
Tipuri de utilizatori: 

o Începători; 
o Intermediari; 
o Experţi. 

 
 
Problema: Găsirea 
balanţei corecte dintre 
nevoile începătorilor şi 
cele ale experţilor. 

 
 O aplicaţie destinată în principal experţilor. 
 Situaţia actuală: 

o Elaboratorii de software sunt experţi, deci există tendinţa de a crea 
interfeţe pentru alţi experţi (de exemplu programe de grafică: Adobe 
Photoshop sau 3D Studio Max, medii de programare vizuală: Visual 
Studio ori Eclipse, programe de management al bazelor de date: Oracle, 
software de administrare a reţelei: Unix/Linux); 

o Utilizatorii experţi ai unui program sunt în număr relativ mic; 
o Help-urile programelor sunt superioare cunoştinţelor deţinute de 

începători, iar faza de utilizator începător este relativ scurtă, ceea ce 
conduce la situaţia în care help-urile destinate începătorilor devin 
deranjante pentru utilizatorii intermediari/experţi. 

 Utilizatorii intermediari (începător ->intermediar -> expert): 
o Utilizatorii depăşesc rapid stadiul de începători, dar puţini dintre ei vor 

deveni experţi cu adevărat sau nu vor ajunge experţi niciodată; 
o Interfaţa trebuie direcţionată spre utilizatorii intermediari; 
o Utilizatorii intermediari îşi doresc să devină experţi, dar nu au timp 
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suficient pentru aceasta; 
o În proiectarea interfeţei trebuie ţinut cont de expresia: "Nimeni nu 

doreşte să rămână perpetuu un începător"; 
o O aplicaţie (interfaţă) bună scurtează tranziţia de la etapa de începător la 

cea de utilizator mediu (aplatizarea curbei de învăţare); 
o Scopul este de a atrage utilizatorii şi de a-i păstra ca utilizatori 

intermediari perpetuu; 
o Atenţie la pericolul utilizatorilor experţi! 
o Întotdeauna software-ul (implicit interfaţa) trebuie optimizat pentru 

utilizatorii intermediari; 
o Utilizatorii intermediari trebuie permanent să fie mulţumiţi de aplicaţie. 

 
II. Vectorii de comandă: 

o Utilizaţi să facă tranziţia de la stadiul de începător la cel de utilizator 
intermediar perpetuu sau expert; 

o Descriu diferite clase ale idiomurilor de control al interfeţei, în funcţie de 
gradul de pregătire al utilizatorului; 

o Exemple: 
 meniurile şi casetele de dialog vor oferi suport pentru începători - 

ele reprezintă vectori pedagogici; 
 buticoanele, shortcut-urile oferă suport pentru 

intermediari/experţi. 
A) Vectorii pedagogici 

 ghidarea pe baza principiului "information in the world"; 
 utilizatorul nu trebuie să ţină minte comenzile, ci doar să ştie 

unde să le caute (vezi folosirea hărţii într-un oraş necunoscut, 
răsfoirea meniurilor/help-ului unui program etc.). 

 
B) Vectori  pentru experţi 

 ghidarea pe baza principiului "information in the head"; 
 utilizatorul posedă cunoştinţe memorate şi învăţate (de exemplu 

memorarea şi utilizarea shortcut-urilor unei aplicaţii sau a 
opţiunilor de configurare al unui program). 

 setul de lucru (Alan Cooper) 
 fiecare utilizator memorează (neintenţionat) comenzile frecvent 

folosite; 
 subseturile de comenzi şi caracteristici memorate de intermediari 

formeaza setul de lucru al utilizatorului; 
 setul de lucru este unic pentru fiecare utilizator; 
 orice comandă reprezintă un posibil candidat pentru setul de 

lucru, deci proiectantul va furniza vectori multipli pentru fiecare 
funcţie a programului (redundanţa controlată – de exemplu 
modalitatea de copiere a unui fişier prin mai multe moduri: copy 
& paste, drag & drop, folosind linia de comanda etc.); 

 software-ul trebuie să permită utilizatorului să-şi aleagă setul de 
lucru; 

 comenzile periculoase nu trebuie să aibă vectori de comenzi 
paralele, ele vor fi protejate prin meniuri/casete de dialog. 
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C) Vectori de tranziţie 
 pentru fiecare comandă se va asigura un vector pedagogic şi un vector pentru 

experţi, plus un vector de tranziţie; 
 modalităţi de a include vectori de tranziţie: documentaţia programului (de cele 

mai multe ori disponibilă în regim off-line), help-ul on-line, includerea în 
interfaţă (meniul Help ar trebui să ofere shortcut-urile asociate fiecărei comenzi, 
- aşa cum se întâmplă la Total Commander sau Winamp , meniurile să pună la 
dispoziţie acceleratori şi icon-uri, buticoanele să posede tooltip-uri etc.). 

 
Vectori de tranziţie 

prevăzuţi de meniuri. 
Apariţia unui "tip of the day" la rularea aplicaţiei. 

 

 Ce doresc utilizatorii? 
 

 Începătorii: 
o Trebuie să se plece de la premisa că începătorii sunt inteligenţi, dar ocupaţi; 
o Începătorii nu trebuie plictisiţi cu introduceri lungi, cu învăţarea şi cu explicaţii 

sofisticate (nu au timp sau nu vor să asimileze cunoştinţele); 
o Utilizatorii trebuie să înţeleagă atât cauza, cât şi efectul acţiunilor pe care le vor 

realiza; 
o Utilizatorul trebuie să perceapă modelul mental al aplicaţiei, nu cel de 

implementare; 
o Începătorii au nevoie de ajutor suplimentar (care poate fi eliminat ulterior – de 

exemplu "tip of the day"); 
o Asistenţa furnizată începătorilor trebuie să fie un adaus la interfaţă, nu inclusă în ea; 
o Începatorii au nevoie de un "tour guide" al aplicaţiei (de exmplu Help and Support 

Center din Windows XP sau sistemul de ajutor pus la dispoziţie de Mandriva 
Linux); 

o La primă rulare, ar trebui să se realizeze o prezentare generală, afişindu-se scopul şi 
obiectul programului; 

o Meniurile trebuie să fie clare, pentru ca începătorii să le înţeleagă; 
o Interfaţa trebuie să fie simplă şi flexibilă. 
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Posibilităţile de ajutor oferite de Windows 
Vista. 

Asistenţa oferită utilizatorilor. 

 
 Intermediarii 

o Au nevoie de acces la instrumente; 
o Tooltip-urile reprezintă pentru ei idiomul perfect; 
o Apelează frecvent la help-ul on-line (se foloseşte index-ul şi/sau alt instrument 

de căutare şi de asistare) sau la diverşi vrăjitori ("wizards"); 
o Intermediarii îşi vor construi setul de lucru şi vor cere ca instrumentele din setul 

de lucru să fie plasate la vedere. 
 Experţii 

o Viteza mare de execuţie şi operare; 
o Acces rapid la instrumentele din setul de lucru; 
o Experţii stăpânesc programul, nu vor să mai înveţe; 
o Interfaţa trebuie să ofere o flexibilitate sporită şi echivalentul oricărei comenzi 

de meniu sau toolbar prin tastatură (shortcut-uri pentru orice); 
o Interfaţa nu trebuie să fie deranjantă şi stupidă; 
o Experţii vor să aprofundeze programul. 

 
Cerinţele utilizatorilor. 

 
Începător Intermediar permanent Expert 

 Ce face programul? 
 Care este scopul 

programului? 
 De unde încep? 
 Cum să ...? 

 Care sunt noile 
caracteristici? 

 Am uitat cum să ... 
 Pentru ce este acest icon? 
 Cum găsesc ...? 
 Care este comanda 

pentru ...? 
 Aminteşte-mi! 

 Cum automatizez ...? 
 Care este shortcut-ul pentru 

comanda ...? 
 Poate fi aceasta modificată? 
 Ce este periculos? 
 Cum pot personaliza? 
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 Cerinţe generale (remarci). 
 
 Utilizatorii vor tolera complexitatea soft-ului (interfeţei) doar dacă acest lucru 

merită; 
 Tastatura vs. Mouse: 

o Orice utilizator recurge atât la mouse, cât şi la tastatură; 
o O aplicaţie trebuie să furnizeze ambele moduri de operare. 

 
 
III Modalităţile/Facilităţi de ajutor. 
 Tipuri: 

o Off-line: Getting Started, User's Guide, Installation Guide, Reference 
Guide, Programmer's Guide etc.; 

 
o On-line: 

 Nu este parte a proiectării interfeţei; 
 Instrument de referinţă pentru intermediari; 
 Similar documentaţiei tipărite; 
 Poate fi extins la Web (application Web site) - exemplu: 

manualul MySQL sau PHP, eventual via blog/viki dedicat. 
 

  
Sistemul de ajutor oferit de KDE. Sistemul de ajutor hipertext pus la dispoziţie 

de editorul de texte PSPad. 
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A) Help-ul disponibil în regim on-line 

 Ajutorul on-line nu este important, proiectarea lui este importantă; 
 Îmbunătăţiri: 

 Indexul (facilitează căutarea); 
 Indexul trebuie generat examinând programul, nu doar textul de 

ajutor; 
 Utilizarea sinonimelor şi a termenilor înrudiţi; 
 Folosirea interogărilor în limbaj natural; 
 Help-ul poate fi în format hipertext (ex, HTML) - vezi, de 

exemplu, Adobe Help Center, UltraEdit etc. 
 Cerinţe: 

 Trebuie să conţină lista de shortcut-uri; 
 Trebuie să prevadă o prezentare generală a aplicaţiei (About); 
 Nu trebuie destinat începătorilor; 
 Nu trebuie separat de interfaţă, ci prezentat oriunde (de exemplu 

tooltip-uri). 
 

B) Wizards (vrăjitori): 
 Pot însoţi help-ul on-line; 
 Oferă tactici de interogare a utilizatorilor; 
 Sunt proceduri pas-cu-pas; 
 Nu oferă o conversaţie efectivă cu utilizatorul; 
 Ar trebui să nu întrebe utilizatorii, ci numai să automatizeze unele 

activităţi; 
 Nu explică utilizatorului ce se întâmplă; 
 Nu memorează datele introduse de utilizatori. 

 

  
"Vrăjitori" pentru realizarea unor sarcini specifice (în Windows şi în Linux). 
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 Remarci: 
 Utilizatorii nu citesc manualele (fie nu-l posedă, fie nu-l au la îndemâna, fie nu 

au timp). Dacă îl citesc, nu-l vor citi inainte de a utiliza aplicaţia. 
 Utilizatorii experimentaţi sar peste instrucţiunile de folosire oferite de help (ei 

ştiu că ştiu să foloseasca programul şi nu au timp să citească instrucţiuni 
complicate). 

 Cei mai mulţi utilizatori novici sar peste instrucţiuni. Nu le place să citească 
prea mult şi speră că valorile implicite vor fi în regulă. 

 Restul utilizatorilor vor încerca să citească instrucţiunile (unii dintre ei le citesc, 
poate, din obligaţie) şi de cele mai multe ori sunt bulversaţi de numărul mare de 
cuvinte şi concepte (o parte din ele, lipsite de sens). 

 

 
Prezentarea informaţiilor de ajutor încă de 
la deschiderea programului (KimDaBa - 

KDE Image DataBase). 

O traducere neadecvată are efectul contrar 
celui scontat. 

 
Un alt aspect important este cel privitor la oferirea de ajutor în limba maternă a 

utilizatorului. Un exemplu negativ este ilustrat de figura de mai sus. 

IV. Personalizarea şi configurarea interfeţei. 
 Utilizatorul trebuie să poată să se orienteze prin program (reducerea numărului 

locurilor navigabile); 
 Utilizatorii trebuie să se refere la obiectele permanente ale interfeţei (ferestre, 

meniuri, toolbar-uri, zona client a ferestrei principale etc.); 
 Personalizarea înseamnă decorarea obiectelor permanente (dorită de utilizatorii 

începători/intermediari); 
 Configurarea reprezintă adăugarea, mutarea şi ştergerea obiectelor permanente 

(dorită de intermediari/experţi); 
 Obiectele permanente tipice ale interfeţei sunt: ferestra principală, titlul ferestrei 

principale, barele de meniuri (meniurile standard nu trebuie modificate 
niciodată), toolbar-urile (nu trebuie să dispară!) şi barele de stare. 



 
89 

  
Modalităţi de personalizare vizuală. Personalizarea şi configurarea interfeţei 

Winamp. 
 

 Personalizarea: 
o Nu este o activitate strâns legată de sistem/aplicatie; 
o Instrumentele de personalizare trebuie să fie simple şi uşor de folosit; 
o Utilizatorul trebuie să posede o acţiune de Undo; 
o Personalizările programului trebuie să fie individuale; 
o Exemple: Schimbarea paletei de culori, a skin-urilor (temelor) interfeţei, 

a font-ului. 
 

 

Opţiunile de 
personalizare acordate 

persoanelor cu 
handicap. 
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 Identitate vizuală & 
 Reputaţia interfeţei (programului) X 

 
"Adding features does not necessarily increase functionality: it just makes the manuals 

thicker." fortune 
 
 
 
 Reputaţia programului. Introducere în identitate vizuală. 

Punerea problemei. 
 Totalitatea căilor prin care o organizaţie se prezintă pe sine reprezintă identitatea 

acesteia. Ceea ce percep diferitele categorii de utilizatori se numeşte imagine. 
Diferenţa dintre identitate şi imagine este aceea că prin identitate o organizaţie se 
regăseşte în faţa publicului sau prin anumite modalităţi, iar imaginea reprezintă 
modul în care publicul percepe acea organizaţie (ori produsele/serviciile pe care 
aceasta le pune la dispoziţie). 

 Managementul identităţii poate fi definit ca fiind administrarea explicită a tuturor 
mijloacelor prin care organizaţia se prezintă audienţelor  sale, într-un mod explicit 
sau nu. Fiecare companie, organizaţie sau regiune intenţionează să se promoveze pe 
sine, să-şi exprime caracteristicile, valorile, concepţiile, personalitatea. "Identitatea 
poate proiecta patru lucruri: cine eşti, ce faci, cum faci şi unde vrei să ajungi." 
(Wally Ollins) 

A) Mijloace de asigurare a identităţii vizuale. 
o Unul dintre aspectele de care trebuie să se ţină seama este asigurarea unei identităţi 

vizuale consistente. În contextul interfeţei cu utilizatorul - mai ales cea pe Web -, 
acest aspect vizează numele, simbolurile (metaforice sau idiomice) precum sigla ori 
pictogramele, schema de culori, corpul de literă (fontul) şi altele. 

o Numele. Primul mod prin care o organizaţie sau un produs, fie el software sau nu, se 
diferenţiază de concurenţă, este numele. O clasificare a tipurilor de nume: 

 Numele organizaţiei sau aplicaţiei reprezintă numele unuia sau mai multor indivizi, 
de obicei fondatorul/fondatorii ei (de exemplu, Philips, Hewlett-Packard, Norton 
Utilities, Kay's PowerTools, www.alancooper.com etc.); 

 Numele reprezintă un termen ori set de termeni descriptiv (de exemplu, British 
Airways, Word, OpenOffice, PhotoShop, www.comunicare.ro etc.); 

 Numele este o abreviere a mai mulţi termeni (de exemplu, Conoco sau VMware); 
 Numele reprezintă iniţialele unor cuvinte (de exemplu, IBM, MSDN, ASP.NET, 

www.php.net etc.); 
 Numele sunt concepute astfel încât să arate şi să "sune" într-un mod unic şi atractiv 

(de exemplu, Xerox, Bryce, www.google.com); 
 Numele reprezintă concepte, dorind să ofere o impresie privitoare la scopul urmărit 

(de exemplu, Jaguar, PartitionMagic, Nero Burning ROM etc.). 
De cele mai multe ori, numele trebuie să fie similar cu/sau să intre în componenţa 

numelui domeniului Internet alocat sitului companiei/produsului. Atunci când deja 
domeniul a fost alocat unei alte organizaţii, se preferă folosirea iniţialelor ori găsirea 
unei prescurtări. Schimbarea numelui conduce la dificultăţi în desfăşurarea programelor 
de identitate desfăşurate de organizaţie ori de companie. De retinut deci faptul că 
numele programului, alături de alte caracteristici, conferă identitatea software-ului. 
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Simbolurile  la fel ca şi numele, pot fi şi mai sugestive. Simbolurile reflectă sigla 

(logo-ul) companiei/produsului şi mulţimea pictogramelor elementelor de 
interfaţă utilizate. Un rol major îl are icon-ul programului. Scopul esenţial 
al unui simbol este acela de a expune utilizatorului ideea centrală a 
organizaţiei/produsului, prin intermediul unui stil concis, puternic şi 
direct. Simbolurile actionează ca declanşatori vizuali în producerea unei 
succesiuni de idei în minte, într-un mod mult mai eficient şi rapid decât 
cuvintele. 
         Exemple: la Microsoft sigla este un logotip, formată doar din 
caractere alfabetice, iar la Apple este mixtă, compusă dintr-un logotip şi 
un icontip, adică simbolul mărului. 

Schema de 
culori. 

Culoarea nu este un atribut uşor de manevrat. Culoarea trebuie să 
stabilească şi ambientul, deoarece ambientul poate fi folosit pentru a 
prezenta ideea organizaţiei către clienţi (de exemplu, sediile băncilor 
sunt, tradiţional, gândite să inducă ideea de stabilitate, influenţă şi 
prosperitate, unul dintre rolurile majore avându-l culoarea). Culoarea 
poate fi folosită drept cod vizual, indicând categoria de informaţie afişată 
utilizatorului, acest aspect devine foarte important în cazul siturilor Web 
de prezentare a unei companii, deoarece trebuie să indice identitatea 
acesteia. Un set de culori poate avea înţelesuri (semantici) diferite, în 
funcţie de situaţiile survenite şi de audienţă. O culoare folosită într-o 
manieră neaşteptată poate cauza confuzii, erodând imaginea 
companiei/produsului. De exemplu, nimeni nu se poate aştepta ca situl 
Web al companiei RedHat să adopte drept culoare principală verdele. La 
fel, în cadrul unei interfeţe a unei aplicaţii, o eroare semnalată cu verde va 
intra în contradicţie cu codul vizual (roşu) aşteptat de utilizator. 

 

 
Fereastra About - secţiunea credits. Fereastra About poate fi o adevarată operă 

de artă. 
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Dependenţele - ferestrele auxiliare, informative: 
 Fereastra About - identifică autorii/compania producătoare (credits); 

o Statutează atenţionarile legale (statutul software-ului şi drepturile de autor); 
o Afişează numele utilizatorului care deţine licenţa de folosire, plus codul serial; 
o Oferă suport tehnic: telefon, fax, adresă, e-mail, legatură către situl 

produsului/producatorului; 
o Ar trebui să dezvăluie scopul programului, eventual versiunea şi istoricul 

versiunilor; 
o Ar putea oferi alte informaţii utile. 
 
B) Ecranul de senzaţie (splash screen) 

 apare la încărcarea programului (la prima execuţie sau la fiecare rulare, 
pentru a fi citit de utilizator la o încărcare îndelungată a programului) – de 
exemplu, produsele Photoshop, Delphi, Bryce, Mozilla, OpenOffice, The 
GIMP, Visual Studio .NET etc.; 

 poate apare la anumite produse shareware (guilt screen sau nag screen), 
eventual afişând numărul de zile care au ramas până la expirarea utilizării; 

 poate apare ca ajutor pentru novici (afişând aşa numitele sfaturi ale zilei - 
"Tips of the Day").  

  
Ecran de senzaţie (guilt) al unui produs shareware. Un Easter-egg în Adobe Photoshop CS. 

 
C) Easter eggs 

 trebuie să fie atractive vizual, memorabile şi amuzante, nu neapărat utile; 
 pot afişa numele programatorilor care au lucrat la acel produs (mai ales în 

cazul aplicaţiilor Microsoft); 
 se pot ascunde în oricare aplicaţie, facând deliciul utilizatorilor. 

De reţinut: 
o Interfaţa nu trebuie să copie înfăţişarea altor produse; 
o Software-ul unei corporaţii trebuie să aibă un aspect propriu, definitoriu; 
o Sigla firmei poate fi prezentă şi în cadrul interfeţei (măcar în caseta About); 
o Mărcile statutează calitatea unui produs, ceea ce duce la creşterea încrederii 

utilizatorului; 
o Aplicaţia poate redefini obiectele de interfaţă (de exemplu, Adobe, Sun, 

MetaCreations, Corel, Nullsoft); 
o Aplicaţia trebuie să aibă un nume uşor de reţinut, familiar utilizatorului 

(Word, OpenOffice, UltraEdit, KMail, Painter, iTunes), dar se poate impune 



 
93 

şi o denumire nouă (Carrara, Encarta, Galeon, Firefox etc.). 
 

  
Un Easter-egg în Camino (Mozilla 

Firefox). 
Interfaţa tipică MetaCreations având 

controale redefinite (aici Poser). 
 
 Instalarea aplicaţiei. 

 Fazele instalării unui produs software sunt: 
o Software-ul este copiat/încărcat pe hard-disk-ul local (de pe dischete, 

CD/DVD, server de fişiere, Internet); 
o Software-ul necesită (uzual) o configuraţie iniţială pentru facilitarea rulării. 

 În prezent, majoritatea programelor de instalare nu sunt bine proiectate; 
 Instalarea trebuie să fie facilă şi neagasantă; 
 Instalarea reprezintă prima înfăţişare a programului în faţa utilizatorului (este 

parte a interfeţei) - acest lucru este neglijat de cea mai mare parte a 
producătorilor de software; programul de instalare nu explică, de cele mai multe 
ori, scopul programului pe care trebuie să-l instaleze sau condiţiile acestei 
instalări. 

  
Interfaţa unui program de instalare 
(folosind MSI - Microsoft Software 

Installer). 

Instalarea sistemului Mac OS X. 

 
94 

 
 Programele de instalare în prezent au următoarele neajunsuri: 

o Interoghează inutil utilizatorul; 
o Nu sunt flexibile; 
o Modifică (tacit) configurările de sistem (directoare sistem, fişiere de 

configurare, registry etc.); 
o Nu oferă dezinstalarea totală a produsului; 
o Nu detectează o instalare eşuată sau corectă prealabilă a programului. 

 Erori de proiectare: 
o Solicită răspunsuri fără a informa asupra consecinţelor acţiunilor 

utilizatorilor; 
o Nu informează asupra scopului acţiunilor; 
o Programul de instalare pune întrebări la care utilizatorul nu poate răspunde 

sau care sunt inutile; 
o Eşuează sau acţionează cu stupiditate; 
o Abuzează de fişiere de configurare; 
o Suprascrie fişiere partajate sau de sistem; 
o Nu se face evidenţă instalărilor anterioare; 
o Nu se furnizează modalităţi de dezinstalare; 
o Nu se oferă informaţii despre programul care se instalează; 
o Se confundă instalarea cu configurarea sau personalizarea software-ului; 
o Se stochează fişiere acolo unde nu trebuie; 
o Programele de instalare posedă o interfaţă greoaie; 
o Programul de instalare nu este localizat pentru o anumită limbă. 

 Cerinţe: 
o Utilizatorul trebuie să ştie diferenţa între instalare Full, Minimal şi Custom; 
o Programul de instalare trebuie să detecteze singur anumite date despre sistem, 

configuraţie, întreruperi etc.; 
o Utilizatorului ar trebui să i se pună întrebări ale căror consecinţe le înţelege; 
o Utilizatorul trebuie informat despre cum se va derula procesul de instalare, 

cât durează şi câte resurse va solicita; 
o Programul de instalare va trebui să menţină un fişier de tip log (jurnal) utilizat 

pentru reinstalare, dezinstalare, configurare. 

  
Eroare stupidă a unui program de instalare. Incapacitatea programului de a-l 

informa pe utilizator despre eroarea 
survenită la instalare. 
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 Alte probleme: 
o Programele de instalare consideră că utilizatorii sunt experţi; 
o Utilizatorii vor presupune care ar fi răspunsul corect la întrebări şi de 

cele mai multe ori vor greşi; 
o Programele de instalare nu trebuie să pună întrebări banale şi stupide; 
o Programul de instalare nu este conştient de propria sa existenţă; 
o Programele de instalare nu trebuie să fie stupide. 

 

 
Incapacitatea programului de instalare 

de a copia fişierele aplicaţiei. 
Bulversarea utilizatorului de către 

programul de instalare. 
 

 Dezinstalarea: 
o Orice aplicaţie ar trebui să aibă o procedură de dezinstalare robustă şi 

rapidă; 
o Programul de dezinstalare trebuie să elimine toate urmele programului 

(fişiere şi directoare create de aplicaţie, fişiere şi chei de configurare etc.); 
o Programul de dezinstalare ar trebui să posede o funcţie de migrare a 

aplicaţiei pe alt calculator; 
o Dezinstalarea nu trebuie să afecteze fişierele partajate (biblioteci dinamice, 

drivere). 
o Sistemul de operare ar trebui să posede instrumente de instalare şi 

dezinstalare a aplicaţiilor (de exemplu, MSI - Microsoft Installer, RPM - 
RedHat Package Manager, make); 

o Aplicaţiile ar trebui să aibă instrumente de auto-reparare şi auto-reinstalare. 
 

 

 

 

Interfaţa unui program de dezinstalare. Procedura "detect and repair" oferită de 
MS Office. 
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Posibilitatea de reconstrucţie a 
pictogramelor sistemului. 

Noua interfaţă Office 2007: meniul ribbon 
optimizat pentru efectuarea de task-uri 

specifice. 
 
 Optimizarea aplicaţiei. 

 "Calculatorul munceşte, utilizatorul gândeşte"; 
 Calculatorul nu trebuie să gândească în locul omului, ci să lucreze; 
 Software-ul trebuie să fie conştient de ceea ce se întâmplă cu el şi cu datele de 

prelucrat; 
 Software-ul nu acordă ajutor efectiv utilizatorului; 
 Aplicaţia nu trebuie să aştepte (eliminarea timpilor morţi); 
 Software-ul ar trebuie să utilizeze procesele din fundal, thread-urile - 

exploatarea multi-tasking-ului; 
 Software-ul trebuie să dea sugestii (folositoare) utilizatorului; 
 Software-ul trebuie să memoreze acţiunile utilizatorului şi să le refolosească; 
 Software-ul trebuie să realizeze copii de siguranţă a datelor; 
 Software-ul poate oferi o galerie de soluţii bune (de exemplu clipart-uri, 

şabloane, macro-uri şi setări predefinite, proiecte de bază etc.); 

 Sfaturi. 

 În locul algebrei booleene de utilizat limbajul natural; 
 Adoptarea metaforelor şi a idiomurilor vizuale; 
 Software-ul nu trebuie să dezamăgească niciodată utilizatorii; 
 Programele bune sunt cele calde, simple şi profunde; 
 Software-ul trebuie să vorbească cu hardware-ul: 

o Comunicaţiile cu hardware-ul sunt de cele mai multe ori unidirecţionale; 
o Hard-ul trebuie să conlucreze cu software-ul; 
o Software-ul trebuie să controleze acţiunile hard-ului, asumându-şi 

responsabilitatea; 
 Proiectarea interfeţei (software-ului) nu se face adoptând o postură de 

superioritate (attitude); 
 Greşeli comune: 

o Competitorii/Clienţii/Şefii şi responsabilii de vânzări sunt toţi nişte 
idioţi; 

o Produsul este/va fi mult mai bun decât cel al concurenţei; 
o Produsul este suficient de bun fiindcă face exact ceea ce trebuie. 
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Adoptarea unei interfeţe similare celei sistemelor DVD (Home Cinema). 

 

Websitul se analizează din toate punctele de vedere la nivel de utilizator si se 
prezintă un raport privind punctele slabe si punctele forte ale websitului. Fiecare 'bit' si 
fiecare 'pixel' din website se va analiza şi va întocmi un raport detaliat ce va contine: 
 

 analiză keywords    -> metatags, amplasare, repetare etc. 
 analiză poze    -> marime, dimensiune, amplasament, format etc. 
 analiză ergonomie   -> amplasare linkuri, si a altor elemente importante; 
 analiză cod pagini    -> desi nevazut totusi de importanta vitala; 
 analiză flashurilor   -> marime, viteza, optimizare etc. 
 analiză conţinut   -> importanta si amplasament; 
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Instrumente şi suportul pentru implementarea 
interfeţelor XI 

 
"The difference between art and science is that science is what we understand well 
enough to explain to a computer. Art is everything else." Donald Knuth (Discover) 

 
 
 

1. Instrumente pentru implementarea interfeţelor 
 

Din cele discutate apare necesitatea existenţei unor instrumente de implementare 
a interfeţelor-utilizator. Aceste instrumente sunt aplicaţii software care asistă 
proiectanţii şi programatorii, facilitând productivitatea şi reducând timpul de dezvoltare 
al interfeţelor. Un instrument eficient poate ameliora calitatea unei interfeţe şi poate 
oferi suport în activitatea de menţinere şi administrare a interfeţei. 

 Tipuri. 

 Manageri de ferestre şi toolkit-uri 
o Istoric: Alan Kay - paradigma ferestrelor suprapuse (1969) - Xerox 

PARC (1974) scris în Smalltalk, urmat de Xerox Star, Apple Macintosh, 
Microsoft Windows etc. 

o Oferă un model de programare de bază pentru afişarea şi actualizarea 
datelor pe ecran - modelul de vizualizare (imaging model) - şi pentru 
interacţiunea cu utilizatorul - modelul intrarilor (input model). 

o Aceste modele sunt legate intim de implementarea internă a sistemului 
de ferestre, programarea prezentând dificultăţi şi fiind consumatoare de 
timp. 

o Aceste dezavantaje sunt suplinite de toolkit-uri - bazate pe manageri de 
ferestre care oferă: 

 biblioteci de componente interactive, consistente şi flexibile (de 
exemplu, Motif widgets, .NET WinForms); 

 un cadru arhitectural de lucru pentru managementul operaţiilor 
asupra componentelor de interfaţă. 

o Toolkit-urile ascund detaliile low-level ale interfeţei şi nu pot fi 
dezvoltate decât de programatori, fiind bazate pe modelul orientat-
eveniment. 

o Exemple: Andrew, Garnet sau Java Swing. 
 Unelte grafice interactive (interface builders) 

o Precursori: sistemele de management al interfeţelor-utilizator - UIMS 
(User Interface Management Systems) - dezvoltate după 1980; aceste 
sisteme facilitau o separare completă a codului-sursă care implementa 
interfaţa, de codul aplicaţiei pentru care se realiza acea interfaţă şi, în 
plus, puneau la dispoziţie limbaje de programare de nivel înalt. 

o Filosofie: implementarea interfeţei nu trebuie realizată scriind cod 
convenţional, ci interacţionând direct cu aplicaţia, chiar în momentul 
proiectării acesteia. 
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o Permit ca toate componentele de interfaţă să fie dezvoltate prin 
manipulare directă cu mouse-ul (ori alt dispozitiv de introducere a 
datelor) pentru a se crea ferestre, casete de dialog etc. 

o Structura:  
 o componentă utilizată la momentul proiectării interfeţei (design-

time component), asistând proiectantul interfeţei la momentul 
prototipizării acesteia; 

 o componentă disponibilă la momentul rulării (run-time 
component), folositoare utilizatorilor finali în utilizarea interfeţei; 

 o componentă post-rulare (after-run-time component), utilizată în 
activităţile de evaluare şi de testare a interfeţei. 

o Aceste unelte pot fi utilizate şi de programatorii neexperimentaţi, dar şi 
de experţi pentru prototipizarea interfeţelor. 

o Se bazează pe conceptul RAD - Rapid Application Development. 
o Oferă o viteză foarte bună de proiectare, curba de învăţare fiind redusă. 
o Unele dintre aceste medii de dezvoltare - Delphi, Visual Studio, 

KDeveloper - pun la dispoziţie, de asemenea, seturi predefinite de 
controale de interfaţă complexe grupate în biblioteci reutilizabile. 

o Exemple: UIM/X, ZAF (Zinc Application Framework), X-Designer. 
 Limbaje orientate-eveniment (event languages) 

o Apariţia unui anumit eveniment este plasată într-o înregistrare (event 
record sau event). Aceste evenimente sunt trimise unor funcţii de tratare 
a evenimentelor (event handlers). 

o Exemple: AppleScript, Visual Basic, Lingo. 
 Limbaje script 

o Limbaje interpretate care permit dezvoltarea rapidă a prototipului 
interfeţei şi posibilitatea de a opera modificări (aproape) instantaneu, 
exploatând şi facilităţile oferite de mediul în care acestea operează. 

o Soluţia optimă: scripting + componente (rezultând interfeţe puternice) - 
un exemplu tipic este cel al limbajului Tcl/Tk, facilitând dezvoltarea 
rapidă a interfeţelor, independent de platformă. 

o Alte exemple: Smalltalk, Visual Basic, JavaScript, ActionScript (Flash) 
 Sisteme de componente (component systems) 

o Productivitatea dezvoltării de interfeţe creşte în cazul utilizării unor 
componente prefabricate, separate, posibil scrise în limbaje de 
programare diferite, asigurându-se astfel şi modularizarea, flexibilitatea 
şi consistenţa interfeţei. 

o Exemple: sisteme de componente precum MFC (Microsoft Foundation 
Classes) sau VCL (Visual Component Library) - pentru realizarea de 
interfeţe Windows - şi GTK (GNOME ToolKit) ori Qt - pentru Linux. 

o Se poate oferi şi independenţa de platformă - componentele JavaBeans. 
o Mai nou, se pot folosi componente distribuite, bazate pe tehnologiile 

Internet - modelul OpenDoc (Apple), Microsoft COM (Component 
Object Model) sau platforma .NET. 

 Instrumente speciale 
o Instrumente uşor de utilizat (easy-to-use tools) - programe mai puţin 

pretenţioase care pot fi utilizate şi de către cei mai puţin experimentaţi; 
exemplu: SUIT (Simple User Interface Toolkit). 
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o Instrumente bazate pe modele (model-based tools) - se foloseşte un 
anumit model (formal) pentru generarea automată a interfeţelor; 
exemple: UIDE (User-Interface Design Environment) sau HUMANOID. 

o Instrumente inteligente (intelligent tools) - capabile să genereze automat 
interfaţa, pornind de la specificaţiile acesteia, fără să se cunoască apriori 
modul de dispunere exactă a elementelor de interfaţă; unele sunt conduse 
de reguli, putând fi privite ca sisteme expert; exemple: Cousin, Janus, 
Mecano. 

o Instrumente obiectuale (object-oriented tools) - folosesc paradigma 
orientată-obiect pentru reprezentarea şi manipularea elementelor 
interfeţei, văzute ca obiecte; 

o Instrumente folosite pentru dezvoltarea interfeţelor distribuite şi 
colaborative (distributed and collaborative interfaces) - oferă un set de 
componente de interfaţă care pot fi exploatate la distanţă sau pot fi 
încorporate în alte interfeţe, posibil eterogene; exemplu: Fresco. 

 
 Criterii de evaluare. 

Cele mai importante criterii de evaluare sunt: 
portabilitatea cât de portabil este produsul-program şi cum se asigură 

independenţa de platformă (hardware/software)? 
scalabilitatea care este modalitatea de a adăuga module sau instrumente 

suplimentare pentru a extinde funcţionalitatea aplicaţiei utilizate 
pentru implementare? 

integrarea şi 
compatibilitatea 

care este gradul de compatibilitate al codului-sursă generat cu cel 
al altor instrumente de dezvoltare? Cum poate fi integrat acest cod 
în aplicaţii deja existente, eventual realizate în alte limbaje sau 
respectând alte paradigme de programare? 

instalarea cât de uşor se realizează procesul de instalare şi care sunt cerinţele 
hardware/software pentru ca instrumentul de proiectare şi 
dezvoltare să funcţioneze în condiţii optime? 
tratarea erorilor - cum se realizează tratarea erorilor şi cât de 
robustă va fi interfaţa realizată? 

prototipizarea care este suportul acordat în activitatea de prototipizare a 
interfeţei? Cât de facil este şi cât de rapid are loc acest proces? 

facilitarea 
ajutorului 

care este calitatea manualelor şi documentaţiilor puse la dispoziţie 
(în regim on-line/off-line)? Care este curba de învăţare a 
produsului? 

disponibilitatea în ce regim poate fi achiziţionată şi folosită aplicaţia? Dar codul-
sursă generat? 

 
Instrumentele de implementare a interfeţelor trebuie: 

 să ofere posibilitatea manipulării directe, în timp-real, a interfeţei în curs de 
construire; 

 să aibă o curbă de învăţare lină; 
 să fie uşor de exploatat de către dezvoltatori, indiferent de experienţa acestora; 
 să faciliteze realizarea de interfeţe optime, conform principiilor de proiectare a 

interfeţelor. 
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 Viitorul (instrumentelor de proiectare a) interfeţelor. 

 Situaţia actuală: 
o "Usability is a quality of computing." (accentul trebuie să fie pus pe 

utilizabilitatea calculatoarelor); 
o Interfaţa cu utilizatorul costă aproximativ 50% din efortul de dezvoltare al 

unei aplicaţii (comerciale); 
o Se simte lipsa unei abordări complet sistematice în ceea ce priveşte 

proiectarea interfeţelor, care are drept efecte: 
 creşterea complexităţii codului; 
 întârzierea termenelor de dezvoltare; 
 scăderea satisfacţiei clienţilor; 
 creşterea complexităţii actualizării soft-ului. 

o Deseori, unele companii/organizaţii ignoră problemele lrgate de 
interacţiunea om-maşină. 

 Computerele vor deveni bunuri comune, prezente oriunde şi oricând - ubiquitous 
computing (Weiser, 1991; Abowd & Mynatt, 2000). 

 Calculatoarele sunt şi vor fi incluse în diferite tipuri de dispozitive, pe diverse 
scale: (telefoane celulare; palmtop-uri; notebook-uri; laptop-uri; desktop-uri; alte 
dispozitive portabile (prezente & viitoare). 

 
Wearable computer. Interacţiunea cu un dispozitiv de tip 

tabletop. 
 

 Aceasta implică adoptarea unor noi mijloace de interacţiune şi comunicare atât 
între maşini, cât şi între calculatoare şi utilizatori, cercetările concentrându-se în 
prezent pe studierea comunicaţiilor fără fir (wireless), în medii distribuite 
precum Web-ul, folosindu-se diverse paradigme (peer-to-peer, sisteme de agenti 
etc.). 

 Nevoia de comunicare (mai ales prin wireless computing) conduce la: 
 capabilităţi variate I/O 
 interfeţe independente de periferic (de exemplu, independenţa de 

rezoluţie, de adâncimea de culoare, de microprocesor etc.); 
 detectarea profilului dispozitivelor şi stocarea acestuia într-un format 

universal, standardizat; 
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 apariţia unor instrumente pentru: 
 realizarea de prototipuri de dispozitive, nu doar de software (modalităţi 

de intrare/ieşire variate: taste numerice, voce, touchpad, touchscreen, 
gesturi, camera video, biofeedback - interfaţa nu poate fi aceeaşi peste 
tot) - interfeţe multimodale; 

 coordonarea dispozitivelor I/O multiple şi distribuite (user collaboration) 
- rezolvarea unor probleme legate de sincronizare şi partajare a datelor, 
securitate, integrare în hardware. 

 recunoaşterea utilizatorului 
 rezolvarea unor probleme de recunoaştere a vocii, gesturilor, 

parametrilor biologici (incertitudinea, monitorizarea utilizatorului, 
procesarea continuă a datelor, detecţia emoţiei etc.); 

 aplicaţiile vor trebuie să suporte modalităţi multiple de recunoaştere. 
 aplicaţiile trebuie să se adapteze dinamic la preferinţele utilizatorului 

(vezi schimbarea input-ului); 
 dezvoltarea de unelte care să ştie scopul final al aplicaţiei care va utiliza 

interfaţa proiectată; 

  
Utilizarea mediilor 3D. Managerul de ferestre 3D Window 

Manager. 
 
 tehnologiile 3D 
 instrumentele de implementare a interfeţelor 3D vor trebui să asigure noi tipuri de 

interacţiune (imersiunea în mediul virtual conduce la adoptarea unor alte idiom-uri) şi 
mijloace de operare în timp-real - interfeţe "non-WIMP"; 

 aceasta conduce la dezvoltarea unor biblioteci de componente interactive specifice (de 
exemplu, elemente 2D şi 3D translucide, nerectangulare, suprapuse), flexibile şi 
extensibile, la implementarea unor instrumente care să asigure configurabilitatea 
interactivă şi/sau automată a interfeţei; 

 o direcţie interesantă de cercetare este cea a minimizării atenţiei utilizatorului şi 
asigurării unei ergonomii maxime, mai ales în cazul exploatării interfeţelor 
multimodale; 

 programarea end-user, preferinţe şi scripting 
 aplicaţiile trebuie să ofere posibilitatea de a programa (vezi succesul macro-urilor). 
 programarea la nivelul utilizatorilor finali este rar întâlnită în aplicaţiile convenţionale 
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(exceptând aplicaţii de birou, de proiectare asistată etc.), dar des folosită în WWW 
(HTML, JavaScript, Perl, PHP etc.); 

 sistemele software trebuie să poată fi configurate via unui limbaj script; 
 instrumentele viitoare vor pune un accent pe evaluarea interfeţei. 

 
Întrebări la care trebuie să se răspundă în viitorul apropiat: 
 Toolkit-urile oferite în prezent sunt suficient de flexibile? 
 Sistemele de operare pun la dispoziţie suportul necesar pentru 

proiectarea/programarea interfeţelor de către utilizatorii finali? 
 Cum se asigură independenţa de hardware? 
 Care este suportul pentru accesarea resurselor la distanţă, în mod transparent? 
 

2. Agenţii de interfaţă 
 

  Definire & Caracterizare. 
 Agenţii software sunt sisteme informaţionale care se comportă asemeni unor alte 

entităţi într-o manieră autonomă, execută diverse acţiuni având un anumit nivel de 
reacţie şi prezintă atribute precum învăţare, cooperare şi mobilitate - agere (lat.) = a 
conduce, a interpreta, a face. 

 Pot fi consideraţi a fi entităţi software posedând funcţii comportamentale, rulând 
într-o manieră autonomă şi continuă în medii colective, compuse din alţi agenţi şi 
procese. 

 Atribute (caracteristici): 
o Reacţia; o Inferenţa; 
o Autonomia; o Personalitatea; 
o Colaborarea; o Adaptabilitatea; 
o Comunicarea; o Mobilitatea. 

 
Taxonomia agenţilor. Arhitectura unui sistem de agenţi mobili. 

 Utilizări: 
1. simplificarea calculului distribuit: agenţii mobili; 
2. sisteme multi-agent 

 Comportamentul unei colecţii de agenţi autonomi care încearcă în 
mod colaborativ să rezolve o problema care nu poate fi soluţionată 
individual; 
 Interacţiunile dintre agenţi se realizează prin intermediul unor 

protocoale speciale. 
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3. interfeţe inteligente şi adaptabile: agenţii de interfaţă 
 Roluri 

o Asistarea utilizatorului în comunicarea cu mediul (ajutor, 
dispunerea ferestrelor etc.); 

o Învăţarea profilului utilizatorului (preferinţe, opţiuni mai 
des folosite, operări specifice); 

o Selectarea funcţionalităţilor dorite de utilizator. 
 Personificarea utilizatorului: avatar 

o Simulează comportamentul unui personaj (real sau fictiv) 
care îl reprezintă pe utilizator; 

o Utilizat în realitatea virtuală (medii virtuale distribuite); 
o Exemplu: agentul antropomorf Maes. 

  
Arhitectura generală a unui sistem de 

agenţi de interfaţă. 
Arhitectura generală a unui agent de 

filtrare a informaţiilor. 
 

 Proiectare şi tipuri. 
o Problema: colectarea de informaţii referitoare la interesele, scopurile şi 

preferinţele utilizatorului - pentru a se construi modelul utilizatorului. 
o În cadrul modelului-utilizator se realizează "reprezentări ale unor caracteristici 

şi atitudini ale operatorilor umani, utile pentru adoptarea unei adecvate 
interacţiuni individualizate, stabilite între mediile computaţionale şi oameni." 
(Paiva, Self & Hartley, 1994) 

o Tehnicile abordate sunt învăţarea automată (clasificare simbolică, reţele 
neuronale) sau cele bazate pe învăţarea direct din mediul de operare - se au în 
vedere stereotipiile, modul de interacţiune şi altele (inferenţa, recunoaşterea 
automată). 

Tipuri: 
o Agent de filtrare a informatiilor 

 Bazat pe metafora "asistentului inteligent" - "majordomul digital"6; 
 Este separat de interfaţă, are rol de mijlocitor între om şi maşină. 

o Agent de achiziţie de informaţii 
 Agentul modifică starea sistemului; 
 Fiecare sursă de informaţie va putea fi modelată/prelucrată de alţi agenţi; 
 Agentul de interfaţă, primind fragmente de informaţii din mai multe 

surse, de cele mai multe ori eterogene, va fi capabil să le prezinte 
                                                        
6 (Negroponte, 1999) 
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utilizatorului într-o formă unitară (avantaj mai ales în cazul Web-ului); 
 Exemplu: proiectul KIMSAC - sistem compus dintr-un număr de 

chioşcuri informaţionale multimedia exploatate de agenţi de interfaţă; 
 Alte posibile utilizări: domeniul educaţiei asistate de calculator 

(învăţământ virtual) sau e-business-ul (comerţ electronic, sisteme de 
facilitare a turismului, ofertanţi de conţinut etc.). 

 

 
 

 

Primele apariţii ale Microsoft Agent. Arhitectura unui asistent digital 
personal (PDA). 

o Asistenţi digitali personali (PDA) 
 Posedă cunoştinţe despre capabilităţile sistemului şi despre abilităţile şi 

preferinţele utilizatorilor; 
 Oferă ajutor şi/sau sfaturi în funcţie de activităţile utilizatorului (de 

exemplu, "vrăjitorii" din Office); 
 Fundamentaţi pe teorii precum teoria reţelelor Bayesian folosite de 

Microsoft şi Adaptive System Group - proiectul Lumiere (început din 
1993): Office Assistant şi Microsoft Agent; 

 Acţiunile utilizatorului se modelează ca un digraf care va reprezenta o 
serie de distribuţii probabilistice ale comenzilor asupra interfeţei; 

 Exemplu: InfoWiz - sistem interactiv multimedia bazat pe animaţie şi 
voce utilizat pe Web. 


 Implementări. Există o multitudine de modele utilizate pentru implementarea 
diferitelor tipuri de agenţi. De cele mai multe ori se adoptă diverse limbaje de 
programare special concepute pentru implementarea şi dezvoltarea sistemelor bazate pe 
agenţi: 

 limbaje specializate precum Actor, AgentTcl, Concurrent Metatem, Linda, 
Telescript sau Visual Obliq; 

 limbaje clasice: C++, C#, Perl sau Java. 
Se pot folosi şi diverse shell-uri şi medii de dezvoltare; exemple: Agent Builder 

(Java), DECAF (Java), AgenTalk (Lisp), KnowBot (Python), UMPR (C++), Multi-Agent 
System Tools (C++) etc. 
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Asigurarea interacţiunii om-calculator prin 
intermediul instrumentelor Web7 XII 

"O imagine face cit o mie de cuvinte." 
 
 

Obiecive: 
 

1. Introducere; 
2. Interfeţe WEB; 

3. Agentii de interfata; 
4. Interactiunea om-calculator  via sisteme multi-agent; 

 
1. Introducere 

 Ubicuitatea calculatoarelor 
 Desktop, telefonmobil, smartphone,  palmtop, notebook, tablet PC, etc.; 
 Noi mijloace de interactiune intre utilizator si calculator; 
 Noi mijloace de interactiune între calculatoare; 
 Utilizatorii sunt mobili – recurg la calculatoare eterogene,  - rulând aplicaţii diferite şi 

prelucrând date diverse; 
 Punctele finale ale comunicaţiei nu sunt reprezentate de programe, ci de oameni: 
 Cunoaţterea profilului utilizatorului; 
 Cunoaşterea profilului dispozitivului; 
 Solutie: agentii software: 

o Mediatori ai informaţiilor vehiculate între aplicaţii şi utilizatori sau între aplicaţii: 
o Asigurarea independenţei de platformă. 

 
2. Interfeţe Web 

 
 Scurtă caracterizare a spaţiului WWW: 
 World-Wide Web, Web sau WWW; 
 Serviciu Internet instituit la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare de la Geneva) 

de către Sir Tim Berners-Lee, 1989-1990 - scop principal: facilitarea accesului rapid la 
informaţiile tehnice cuprinse în manualele de utilizare a calculatoarelor; 

 Web-ul reprezintă un sistem de distribuţie locală sau globală a informaţiilor hipermedia; 
 Pune la dispoziţie un sistem global şi standardizat de comunicare multimedia, informaţiile 

fiind organizate asociativ (graţie hipertextului), Web-ul funcţionând conform modelului 
client/server; 

 Resursele disponibile pe Web se identifică prin identificatori uniformi de resurse (URI - 
Uniform Resource Identifiers) care specifică adresele Web ca locaţie fizică sau prin nume, 
reprezentând o modalitate flexibilă şi eficientă de accesare a oricărei resurse Internet, prin 
oricare protocol de comunicare - în speţă, HTTP (HyperText Transfer Protocol); 

 Limbajul prin care sunt structurate şi prezentate informaţiile şi, de asemenea, sunt 
specificate legăturile dintre diverse resurse hipertext este HTML (HyperText Markup 
Language) - limbaj de marcare; 

 Sit Web - colecţie de documente orientate uzual către informaţii unitare sau scopuri comune; 
 Virtual, oricine (de la o persoană particulară până la o organizaţie guvernamentală, 

academică ori comercială) îşi poate dezvolta propria interfaţă Web, publicând-o şi 
integrând-o fără oprelişti în spaţiul WWW; 

 Activitatea de standardizare a Web-ului (W38). 

                                                        
7 A se vedea cartea domnului profesor Sabin Corneliu Buraga (Facultatea de Informatică,  
Universitatea„A.I.Cuza”Iaşi, România) 
8 este condusă de Consortiul Web (fondat în 1994) 
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 Facilităţi oferite de interfeţele Web. 
 functionalitatea - se referă la ce anume realizează o interfaţă.  

o programare la nivel de client (navigator): 
 programe script (de exemplu, JavaScript); 
 applet-uri Java; 
 controale ActiveX. 

o programare la nivel de server: 
 script-uri CGI (Common Gateway Interface), concepute în diverse limbaje 

de programare (bash, C, C++, Perl etc.); 
 servere de aplicaţii Web (PHP, ASP, ColdFusion, Flex etc.); 
 servlet-uri Java (JSP); 
 componente .NET. 

o agenţi software; 
o componente intermediare (middleware) - CORBA, agenţi/srvicii Web, AJAX. 

 utilizabilitatea - specifică modul cum o interfaţă satisface funcţionalitatea sa. 
o factori (majoritatea calitativi) pentru determinarea acestui aspect: timpul de 

învăţare, uşurintă în utilizare, performanţă în utilizare, ergonomia; 
o interfeţele Web moştenesc utilizabilitatea aplicaţiilor de navigare pe Web şi a 

documentelor (de cele mai multe ori, HTML) care pot fi vizitate; 
o este dificil să se manipuleze informaţiile unui sit Web bogat în elemente multimedia 

(în special dacă include applet-uri Java, prezentări Flash sau componente ActiveX). 
 izolarea interfeţei de aplicaţia propriu-zisă. 

o izolarea prezentării datelor de logica aplicaţiei este aproape imposibilă pe Web: 
funcţionalitatea (programele rulate pe partea de server sau de client) alternează cu 
interfaţa (elementele HTML), aceasta conducând la dificultăţi majore în 
structurarea, implementarea şi menţinerea unui sit Web de dimensiuni medii sau 
mari (conţinând peste 100 de documente); 

o necesitatea reutilizării anumitor fragmente de interfaţă pentru aplicaţii diferite, 
operându-se eventual doar modificări minore - un anumit suport este dat de foile de 
stiluri CSS (Cascading Style Sheets) externe, directivele SSI (Server-Side 
Includes), componentele ASP.NET sau JavaBeans. 

 adaptabilitatea - suport pentru interacţiuni multimodale. 
o în viitor, vor trebui să existe facilităţi pentru interacţiunea multimodală cu 

utilizatorii (via voce, gesturi, scris de mână etc.). 
 consistenţa. 

o în prezent este dificil să se asigure consistenţa unui sit Web: 
 consistenţa conţinutului; 
 consistenţa structurilor navigaţionale; 
 consistenţa dispunerii spaţiale, etc. 

o lipsa de instrumente adecvate care să instruiască designerii Web să utilizeze 
exclusiv elemente consistente. 

 Interfeţe Web bazate pe XML. 
 utilizarea limbajului HTML pentru realizarea interfeţei Web este nepotrivită şi plină de 

dificultăţi. 
 standardul actual (HTML 4.01) şi succesorul acestuia (XHTML 1.1) nu oferă 

elementele complexe de interacţiune cu utilizatorul care să satisfacă pretenţiile 
proiectanţilor şi programatorilor Web sau a utilizatorilor finali: 

o o interacţiune precară prin intermediul formularelor Web; 
o dificultăţi în validarea şi procesarea datelor complexe preluate din formulare ori 

prin alte mijloace (legături, imagini, zone senzitive etc.). 
 soluţia este dată de meta-limbajul XML (Extensible Markup Language), oferind o 

metodă flexibilă de descriere universală a informaţiei astfel încât atât computerele, cât 
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mai ales oamenii să o poata înţelege. 
o descrierea interfeţei se poate realiza în XUL (Extensible User-interface 

Language), limbaj bazat pe XML folosit la construirea şi afişarea interfeţei 
navigatorului Mozilla. O abordare complementară este XAML (Extensible 
Application Markup Language), propus şi oferit de Microsoft în Vista şi având 
suport pentru programare în cadrul .NET 3.09 ; 

o specificarea formularelor Web se poate face folosind XForms, standardizat la 
Consorţiul Web; 

o modelarea răspunsului la evenimente (de exemplu, apăsarea unui buton, 
selectarea unei opţiuni, reafişarea unui control grafic) sau a funcţiilor pe care 
interfaţa trebuie să le îndeplinească se poate realiza prin intermediul limbajului 
XUP (Extensible User-interface Protocol), bazat şi el pe XML; 

 pentru interfeţe 2D vectoriale se poate adopta şi SVG (Scalable Vector Graphics), 
oferind suport şi pentru realizarea interfeţelor pentru telefoane mobile via TinySVG. 
Ambele sunt specificaţii ale Consortiului Web. 

 pentru realizarea de prezentări multimedia sincronizate se poate adopta limbajul SMIL 
(Synchronized Multimedia Integration Language), soluţie standardizată pentru 
proiectarea de interfeţe Web multimedia. 

 
3. Agenţii de interfaţă 

 Preambul: 
 Ce face un agent uman (imobiliar, hotelier, etc.)? 
 “Aş dori să merg la Bucuresti, maine…” 

 Delegarea acţiunilor; 
 Autonomie, pro-activitate, reactivitate; 
 Cooperare, mobilitate, adaptabilitate; 

 Abordari: 
A) Agenţii ca entităţi comportamentale: 

 Asocierea calităţilor umane maşinilor; 
 Interfeţe om-calculator: metafore & interacţiune; 
 Sisteme intenţionale: decizii şi scopuri; 
 Convingeri, dorinţe, intenţii, planuri; 

B) Agenţii ca descrierea atributelor acestora: 
 reacţie, autonomie, colaborare, personalitate, adaptabilitate, inferenţă, mobilitate, 

etc. 

 
 

                                                        
9 a se vedea şi suita Microsoft Expression. 
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C) Rolurile agenţilor de interfaţă: 
 Asistarea utilizatorilor în comunicarea cu 

sistemul; 
 Învăţarea profilului utilizatorului; 
 Selectarea funcţionalităţilor dorite de utilizator; 
 Invaţă din modele de interacţiune; 
 Explică acţiunile care pot fi efectuate asupra 

interfeţei; 
 Oferă sugestii şi ajutor; 
 Amuzament (iritare?);  
 Sisteme multi-agent (SMA) 
 Compus din mai mulţi agenti, care interacţionează unul cu altul sau cu exteriorul; 
 În general, agentii reprezintă interesele utilizatorilor (scopuri şi motivaţii) 
 Agenţii trebuie să poată coopera, coordona şi negocia; 

 
4. IOC via SMA 

Scopuri:  Utilizarea unui mediu de operare familiar; 
 Asigurarea consistenţei şi look-and-feel-ului interfeţei; 

Soluţie:  Folosirea unui SMA oferind, indiferent de localizarea utilizatorului, aceeaşi 
interfaţă Web  pentru interacţiunea cu aplicaţiile rulând pe platforme eterogene; 

Arhitectura: 
 Agenţi mediatori – facilitează interacţiunea dintre navigatorul Web şi aplicaţiile 

executate la distanţă via serviciiWeb; 
 Fiecărei aplicaţii îi corespunde un serviciu Web care preia de la agenti input-ul 

utilizatorului şi oferă output-ul aplicaţiei; 
 Asistenţi digitali personali – vor recomanda utilizatorilor folosirea serviciilor Web 

corespunzătoare tipurilor de aplicaţii dorite (criterii: viteză de execuţie, preferinţe, etc.) 
 Agenţii vor rula în cadrul unui mediu de execuţie (gazdă) care va trebui să ofere servicii 

de mesagerie, migrare, încapsulare, securitate etc; 
 Identificarea componentelor (agenţi, servicii Web, utilizatori, gazde,…)  se va realiza 

via un serviciu de nume (name service); 
Servicii oferite: 

 Generarea profilului utilizatorului: 
o Modelare cognitivă, model mental, cunoştinte, etc.; 
o Limbaje de reprezentare bazate pe XML (OWL);  

 Generarea profilului dispozitivului: 
 Caracteristici, metadate reprezentate prin RDF/XML; 

 Transformarea datelor în alte tipuri de output-uri şi convertirea input-ului 
utilizatorului în XML; 

 Migrarea odată cu utilizatorul pe diverse dispozitive ⇒ mediu consistent & familiar; 
Implementare: 

 Framework-uri de dezvoltare a agenţilor:  Omega (C++), ADF (Java); 
 Platforme orientate-servicii Web:  .NET  (C#),  J2EE (Java); 
 Stocarea datelor în formate bazate pe XML: baze de date native XML,  metadate, 

ontologii,…(RDF, WL),  transport (SOAP), descriere(WSDL), interfaţa (XHTML, 
XForms, SVG, InkML, etc.)  

Concluzii 
 Asigurarea interacţiunii dintre persoane mobile şi aplicaţii rulate pe platforme eterogene 

se poate realiza via agenţi software; 
 Sistemul multi-agent poate constitui un mediu de interacţiune consistent şi familiar, 

independent de platformă,  folosind tehnologii deschise şi standardizate; 


