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Importanta interfetei cu utilizatorul 

 Interfata cu utilizatorul reprezinta o parte a aplicatiei 
software care permite utilizatorilor sa-si exprime intentiile 
de operare asupra calculatorului si sa interpreteze 
rezultatele actiunilor efectuate de masina. 

 Interfata nu este perceputa doar ca parte vizuala a software-
ului, ci pentru majoritatea utilizatorilor reprezinta intregul 
sistem de calcul. Orice interfata trebuie sa fie: 

 utila (useful) 

 utilizabila (usable) 

 utilizata (used) 

 

 



Proiectarea interfetelor cu utilizatorul 
 Etape: 

 identificarea si intelegerea nevoilor utilizatorilor finali 
 analiza task-urilor si contextului interactiunilor om-masina 
 prototipizarea interfetei 
 evaluarea interfetei 
 programarea interfetei 
 iterarea etapelor anterioare 

 Persoanele implicate in construirea interfetei sunt numeroase: 
graficieni 
 proiectanti de interfete/interactiune om-masina 
 technical writers 
 oameni de marketing 
 testeri/evaluatori 
 programatori 
 utilizatori 

 
 

 



Tipuri de interfeţe 
 

 Pot fi identificate o varietate de tipuri de interfeţe: 
a) interfeţe ce utilizează limbajul natural; 
b) interfeţe de tip întrebare şi răspuns; 
c) interfeţe bazate pe videoformate de intrare/ieşire; 
d) interfeţe de tip linie de comandă; 
e) interfeţe ce permit manipularea directă. 
f) meniuri. 



 Sunt idealul tuturor utilizatorilor neinformaticieni, întrucât le 
permite să interacţioneze cu calculatorul în limbajul lor natural. 
 

  Utilizatorii nu trebuie să aibă o pregătire de specialitate pentru a 
putea utiliza interfaţa. Adesea se utilizează ca limbaj de 
comunicare limba engleză. Totuşi, limba engleză este uneori 
ambiguă, are multe excepţii de la reguli, care implică probleme 
de implementare.  
 

 Aceste tipuri de interfeţe se utilizează într-un mod restrâns, ca 
urmare a problemelor de implementare şi a faptului că 
utilizează multe resurse de calcul (memorie, procesor). 

a. Interfeţele ce utilizează limbajul natural 

 



b. Interfeţele de tip întrebare-răspuns 

 Sunt interfeţe în care calculatorul afişează pe ecran o întrebare. 
Utilizatorul răspunde la această întrebare, iar calculatorul, în 
funcţie de răspunsul utilizatorului, afişează în continuare o altă 
întrebare ş.a.m.d.  
 

 Multe aplicaţii din domeniul managementului utilizează astfel 
de interfeţe. La aceste interfeţe, calculatorul este cel ce stabileşte 
secvenţa de întrebări.   
 

 O interfaţa de tip întrebare-răspuns este şi interfaţa numită 
căsuţa de dialog  



Căsuţa de dialog 



Condiţii de proiectare 

 Programatorii trebuie să formuleze întrebările într-o 
manieră concisă şi inteligibilă, dar să şi anticipeze tipurile 
de răspunsuri, pe care utilizatorul le va introduce şi 
sistemul le va accepta. 

  La proiectarea acestor interfeţe trebuie să se stabilească şi 
gradul de flexibilitate permis utilizatorului în 
răspunsuri. De exemplu, utilizatorii trebuie să ştie dacă 
tastarea lui Y  este acceptată în locul lui Yes .  

 )nterfeţele de tip întrebare-răspuns trebuie să ofere 
utilizatorilor şi asistenţă (suport help).  

 Aceste interfeţe sunt adecvate pentru utilizatorii 
neinformaticieni.  



c. Interfeţele bazate pe videoformate de 
intrare/ieşire 

 Afişează câmpurile ce conţin elemente de date sau parametri ce trebuie să fie 
comunicaţi utilizatorului. Utilizatorul poate selecta videoformatul dorit şi-l 
poate completa. Câmpurile din videoformat sunt etichetate cu nume ce 
indică ce informaţii trebuie introduse. Se pot asocia validări pentru fiecare 
câmp, prin care se verifică corectitudinea datelor introduse. 

 Videoformatele de intrare pot fi simplificate prin furnizarea de valori 
implicite pentru câmpuri, dar utilizatorii pot modifica informaţia implicită, 
dacă este necesar.  

 Avantajul major al acestor interfeţe este că versiunea tipărită a videoformatului 
completat furnizează o documentaţie foarte bună. )nterfeţele bazate pe 
videoformate sunt adecvate pentru utilizatorii informaticieni. Utilizatorii 
neinformaticieni nu vor şti exact ce tip de dată trebuie introdus în fiecare câmp 
al videoformatului.  

 Totuşi, specialiştii considera că aceste interfeţe nu sunt întotdeauna cele mai 
eficiente pentru introducerea datelor. 



d. Interfeţele de tip linie de comandă 

 Permit utilizatorului să controleze aplicaţia cu ajutorul comenzilor.  

 Aceste interfeţe manipulează calculatorul ca un instrument, permit 
utilizatorului să controleze dialogul, oferindu-i mai multă flexibilitate şi 
control. Când utilizatorul tastează o comandă, ea este executată imediat de 
sistem.  

 Aceste tipuri de interfeţe cer memorarea regulilor de sintaxă. Din acest motiv, 
aceste tipuri de interfeţe nu sunt adecvate pentru utilizatorii care nu cunosc 
comenzile. Aceşti utilizatori vor folosi interfeţe de tip meniu sau de tip 
videoformat.  

 )nterfeţele de tip linie de comandă sunt dedicate programatorilor, care cunosc 
foarte bine limbajul de programare şi utilizarea acestui tip de interfaţă le 
permite să execute o serie de acţiuni mult mai rapid.  

 Există un număr mare de sisteme ce utilizează interfeţe de tip linie de 
comandă. 

  



Avantajele şi dezavantajele acestor interfeţe 

 

 Crearea unui procesor de comenzi este, de obicei, mult mai simpla 
decât implementarea unei interfeţe grafice. 

 Utilizatorii trebuie să înveţe limbajul care uneori este foarte complex.  

 Utilizatorii fac greşeli în tastarea comenzilor. Din acest motiv, este 
necesar să existe facilităţi de generare a mesajelor de eroare şi de 
tratare a erorilor. De exemplu, în SQL* Plus există posibilitatea de a 
scrie scripturi ce conţin mai multe comenzi. De asemenea, ultima 
comandă tastată poate fi modificată cu uşurinţă şi reexecutată. În 
SGDBR-ul Visual Foxpro, fereastra de comenzi este o interfaţă de tip 
linie de comandă. Se păstrează o istorie a tuturor comenzilor executate 
într-o sesiune de lucru şi se pot reexecuta din nou, cu uşurinţă. 

 )nteracţiunea cu sistemul se face prin tastatură. 



e. Interfeţele ce permit manipularea directă a 
elementelor lor de către utilizator 

 Utilizatorii interacţionează cu interfaţa prin acţiuni directe 
cum ar fi mutarea informaţiei, înlocuirea informaţiilor etc.  

 Editoarele de text, foile de calcul tabelar, sistemele informatice 
geografice şi jocurile video au astfel de interfeţe.  

 Avantajele acestor interfeţe sunt:  
 utilizatorii simt că controlează sistemul;  
 timpul de învăţare este mic;  
 greşelile pot fi imediat depistate şi corectate.  

    Aceste interfeţe sunt greu de realizat şi cer multe resurse de 
calcul (memorie, procesor).  



f. Meniul 

 Este o componentă a interfeţei, care asigură o comunicare rapidă şi uşoară cu 
utilizatorul. Meniul este compus dintr-o listă de opţiuni.  

 Utilizatorul poate selecta una sau mai multe opţiuni din meniu: 
 pentru a executa o comandă/program de exemplu, selectarea opţiunii Exit din 

meniul File al SGBDR-ului Visual Foxpro închide sesiunea de lucru); 
 pentru a afişa un submeniu (în cazul meniurilor ierarhice); 
 pentru a afişa o fereastră de control de exemplu, prin selectarea opţiunii Page 

Setup din meniul File al SGBDR-ului Visual Foxpro se deschide fereastra pentru 
setarea caracteristicile de afişare ale paginii . Selectarea unei opţiuni se poate face 
prin: tastarea unei litere (de exemplu, litera x de la opţiunea Exit); selectarea unei 
combinaţii de taste asociată cu opţiunea respectivă de exemplu, CTRL+N pentru a 
selecta opţiunea New din meniu File); poziţionarea mouse-ului pe opţiune şi 
apăsarea butonului dreapta sau utilizând tastele direcţionale  



Sisteme informatice bazate pe meniuri 

 Funcţiile sistemului informatic, identificate în etapele de analiză şi 
proiectare a sistemului informatic, se vor regăsi ca opţiuni ale meniului. 
Astfel, meniul stabileşte legătura între funcţiile unui sistem informatic şi 
cerinţele utilizatorilor privind prelucrarea.  

 Ca urmare a diversităţii şi complexităţii funcţiunilor oferite, aplicaţia/ sistemul 
informatic poate avea: 
 un singur meniu sau  
 un sistem de meniuri ierarhizate, în care selectarea unei opţiuni din meniul principal 

are ca efect activarea unui submeniu. 

 Sistemele informatice a căror interfaţă se bazează pe meniuri au o serie de 
avantaje: 
 Utilizatorii pot executa comenzile fără să cunoască sintaxa lor. 
 Efortul de tastare este minim, în special pentru utilizatorii neinformaticieni. 
 Unele tipuri de erori ale utilizatorilor pot fi evitate. Opţiunile de meniu invalide pot 

fi dezactivate de sistem. Erorile de sintaxă sunt eliminate. 
 Se poate oferi un suport help dependent de context.  



i.Meniuri simple  sau cu bară de selecţie 

 Apar sub forma unei liste de opţiuni ce pot fi afişate orizontal sau 
vertical, opţiunea curentă fiind marcată printr-o bară luminoasă 
numită bară de selecţie. 

 Opţiunile cuprinse în corpul meniului se pot selecta deplasând bara 
luminoasă prin intermediul tastelor direcţionale pe opţiunea dorită, 
apoi se apasă tasta Enter. Va fi afişat un nou submeniu sau va fi 
executată o comandă, o procedură sau un alt program.  

 Principalul avantaj al meniurilor cu bară de selecţie îl reprezintă 
rapiditatea şi uşurinţa definirii lor.  

 Dezavantajele sunt legate de dificultatea utilizării lor în construirea 
unei ierarhii de meniuri şi asigurarea legăturii între meniuri şi 
submeniuri.  



Meniu cu bară de selecţie 



ii. Meniu orizontal  (pull-down) 

 Cuprinde o listă de opţiuni afişate orizontal sub titlul ferestrei aplicaţiei 
(meniul principal al sistemului informatic poate fi orizontal) .  

  Meniurile orizontale afişează titlul meniului.  
 Prin selectarea unei opţiuni a meniului se poate afişa un submeniu (submeniul 

se afişează la dreapta opţiunii din meniul ce îl apelează  sau se poate executa o 
comandă/program.  

 La acest tip de meniu, utilizatorul se poziţionează cu mouse-ul pe numele 
meniului şi se afişează opţiunile lui. Apoi utilizatorul se poziţionează cu 
mouse-ul pe o opţiune din meniu şi apasă butonul dreapta al mouse-ului 
pentru a selecta opţiunea.  

 Meniurile de tip pull-down au avantajul că utilizatorul cunoaşte întotdeauna ce 
conţine fiecare opţiune.  

 Totuşi, acest tip de meniu ocupă mult din spaţiul ecranului.  
 De obicei, un meniu orizontal apelează meniuri verticale afişate ca urmare a 

selectării opţiunilor componente.  



Meniu orizontal (de tip pull-down) şi meniu bară de 
butoane (toolbar)  



iii. Meniu vertical (pop-up) 
 Cuprinde o listă de opţiuni afişate vertical. Aceste opţiuni se apelează prin 

deplasarea unei bare de selecţie sau prin tastarea unei litere evidenţiate în 
cadrul opţiunii.  

 Selectarea unei opţiuni din cadrul meniului vertical este urmată de executarea 
unei operaţii sau de afişarea unui submeniu. Există posibilitatea de a dezactiva 
meniurile verticale şi a renunţa la afişarea lor pe ecran sau într-o fereastră.  

 Cele două tipuri de meniuri se pot combina şi se pot obţine meniuri foarte 
complexe.  

 Procesul de definire a acestor meniuri complexe este mai dificil, dar utilizarea 
lor prezintă o serie de avantaje legate de uşurinţa gestionării unei ierarhii de 
meniuri. 

  Relaţiile între meniu şi submeniu sunt controlate de sistem şi nu de programul 
de aplicaţii. La sfârşitul listei de opţiuni trebuie să figureze şi o opţiune 
privitoare la ieşirea normală din dialog sau de retur la un nivel anterior din 
meniu  



Meniu vertical 



iv. Meniuri ierarhice 

 Meniurile ierarhice sunt organizate într-o ierarhie.  

 Selectarea unei opţiuni din meniul curent determină ca meniul curent să fie 
înlocuit de un alt meniu. 

  Atunci când meniul este ierarhic, prima listă apărută pe ecran formează 
meniul principal, iar celelalte liste de pe nivelurile următoarele formează 
meniuri operaţionale. 

  Aceste noi liste sunt dependente de opţiunile ce figurează în meniul principal 
şi pot fi afişate numai prin activarea acestora.  

 Meniurile ierarhice permit utilizatorilor să folosească numai opţiunile care îi 
interesează, deci să elimine informaţia irelevantă pentru utilizator, pot gestiona 
foarte multe opţiuni, oferă o metodă rapidă şi uşoară de a lucra cu o aplicaţie, 
dar este dificil uneori de a naviga prin meniu.  

 Uneori, utilizatorii se pot pierde prin ierarhie. Aceste tipuri de meniuri nu sunt 
uneori adecvate pentru specialişti. Ei doresc să execute anumite acţiuni foarte 
rapid, iar meniurile ierarhice nu oferă întotdeauna această facilitate.  



Meniuri ierarhice 



v. Meniuri cu bară de defilare  (scrolling menus). 
 Atunci când o opţiune din meniu nu este afişată, meniul „defilează  

pentru a afişa următorul set de opţiuni. Aceste meniuri nu sunt o 
soluţie adecvată, dacă meniurile conţin mii de opţiuni. 

vi. Meniuri  „mergătoare” 

 Meniurile „mergătoare“ sau în cascadă walking menus  sunt o 
formă de meniuri ierarhice care sunt utilizate în cazul în care meniurile 
au un număr mai mic de opţiuni. Când este selectată o opţiune, se 
afişează, adiacent opţiunii, un alt meniu se mai numeşte submeniu . 

vii. Meniu de tip bară de butoane (toolbar) 

 Este o bară de butoane cu icoane ce reprezintă opţiunile meniul. 
Meniul poate fi afişat vertical sau orizontal. 



viii. Meniuri de tip „panou de control“ 

 Meniurile de tip „panou de control“ (associated control 
panels  sunt o formă diferită de meniu ierarhic, unde submeniul 
este reprezentat ca un panou de control.  

 Selectarea unei opţiuni determină afişarea unei ferestre panou  
de control ce oferă alte opţiuni. Această abordare este utilizată în 
multe procesoare de cuvinte.  

 De exemplu, selectarea opţiunii Page Setup permite afişarea unei 
ferestre de control, care specifică toate caracteristicile paginii de 
afişare margini, dimensiune, layout etc.   





Hartă a meniului 

 Navigarea în meniurile complexe poate fi simplificată prin 
afişarea unei hărţi a meniului.  

 Această hartă arată utilizatorului poziţia curentă în 
ierarhie.  

 (arta poate include facilităţi pentru navigarea 
utilizatorului.  

 De exemplu, el poate selecta un meniu din ierarhie prin 
poziţionarea cu mouse-ul pe hartă.  

 Astfel, se permite trecerea de la un meniu la alt meniu mult 
mai uşor, fără a se parcurge întreaga ierarhie.  



Combinarea interfeţelor 

 Multe sisteme informatice oferă interfeţe atât pentru 
utilizatorii fără experienţă, cât şi pentru specialişti, adică 
conţin interfeţe de tip meniu, interfeţe de tip linie de 
comandă, interfeţe ce permit manipularea directă etc.  

 Combinarea de interfeţe poate fi extrem de eficace de 
exemplu, utilizarea meniurilor orizontale cu interfeţele ce 
permit manipularea directă, sau a meniurilor ierarhice cu 
interfeţele de tip întrebare-răspuns . 

 

 



Alte tipuri de interfeţe 

 Ecranele senzitive la atingere, recunoaşterea vocii şi sintetizarea ei.  
 Fiecare din aceste interfeţe au propriile caracteristici şi se utilizează în 

aplicaţii specializate.  
 De exemplu, ecranele senzitive la atingere se utilizează în serviciile 

publice pentru a furniza informaţii utile de exemplu, harta unui oraş 
în care se specifică muzeele sau hotelurile. Prin atingerea unui anumit 
punct de pe hartă, se afişează informaţii detaliate despre acel punct . 

  Recunoaşterea vocii de către calculator permite utilizatorului să 
comunice mai bine cu calculatorul. Întrucât există o varietate de 
fluctuaţii în tiparele de voce, sistemele ce recunosc vocea sunt dificil de 
construit. 



Interfetele inteligente 

 Presupun folosirea inteligentei artificiale in 
interactiunea om-calculator 

 Utilizeaza agenti de interfata, bazati pe profilul 
utilizatorului 

 Poate include facilitati de recunoastere a formelor 
(vedere artificiala) 

 Poate oferi facilitati de recunoasterea emotiilor 

 Interfatare prin vorbire in limbaj natural 



Interfatarea in limbaj natural (vorbire) 
 Bazata pe gramatici si pe invatare automata 
 Tipuri de prelucrari:  

 Recunoasterea si intelegerea vorbirii 
 Intelegerea limbajului natural 
 Generarea limbajului natural 
 Generarea vocii 

 Probleme: 
 Ambiguitatea, sensurile multiple ale cuvintelor 
 Metaforele 
 Bagajul mare de cunostinte necesare – ONTOLOGII 
 Existenta in realitate 
 Contextul 
 Empatia  



 Proiectarea interfeţei trebuie să ţină cont de nevoile, experienţa 
şi capacităţile utilizatorului. 

 Utilizatorii trebuie implicaţi direct în procesul de proiectare a 
interfeţei.  

 Prototipizarea este esenţială pentru dezvoltarea interfeţei. 
Prototipul este pus la dispoziţia utilizatorilor şi pe baza 
sugestiilor acestora (feedback-ul utilizatorilor  se va îmbunătăţi 
interfaţa.  

 Proiectanţii trebuie să ţină cont de limitele fizice şi mentale ale 
utilizatorilor sistemului informatic. Este foarte important să se 
evite supraîncărcarea memoriei utilizatorului cu informaţii.  

Principii de proiectare a interfeţelor 



Principii de proiectare a interfeţelor 

 )nterfaţa trebuie să utilizeze termeni şi concepte cunoscute de 
utilizatori şi obiectele manipulate de sistem trebuie să fie asemănătoare 
cu cele din mediul utilizatorului.  

 De exemplu, un sistem informatic proiectat pentru birotică trebuie să 
utilizeze concepte ca: scrisori, documente, foldere etc.  

 Interfaţa trebuie să fie consistentă. Aceasta înseamnă că comenzile 
şi meniurile sistemului trebuie să aibă acelaşi format, parametrii 
trebuie să fie utilizaţi de toate comenzile în acelaşi mod, operaţiile 
asemănătoare trebuie să fie activate în acelaşi mod etc.  

 Consistenţa interfeţei reduce timpul de învăţare pentru utilizator şi 
probabilitatea de apariţie a erorilor umane. 
 



 Utilizatorii devin iritaţi când un sistem informatic se comportă într-un mod 
neaşteptat. Utilizatorul devine confuz atunci când se întâmplă ceva 
neprevăzut. De aceea, proiectanţii de interfeţe trebuie să se asigure că acţiunile 
asemănătoare in interfete au aceleaşi efecte. 

 Utilizatorii fac inevitabil greşeli când utilizează un sistem informatic. 
Proiectarea interfeţei trebuie să minimizeze aceste greşeli (de exemplu, 
utilizarea meniurilor poate elimina multe erori umane), dar erorile nu pot fi 
niciodată eliminate complet. 

 )nterfaţa trebuie să aibă abilitatea de a anula acţiunile destructive ale 
utilizatorului. 

  De exemplu, un utilizator poate selecta o opţiune de ştergere dintr-un meniu. 
Sistemul nu execută imediat ştergerea, ci mai întâi îl întreabă pe utilizator dacă 
doreşte această ştergere.  

 De asemenea, facilitatea „undo  din procesoarele de cuvinte  permite 
anularea unor acţiuni ale utilizatorului. 

 

Principii de proiectare a interfeţelor 



 )nterfeţele trebuie să ofere utilizatorului asistenţă la diferite niveluri. 
Nivelurile de asistenţă trebuie să fie ordonate de la informaţii de bază 
ce apar la pornirea sistemului  până la informaţii detaliate despre 

facilităţile oferite de sistem.  
 Help-ul oferit de sistem trebuie să fie structurat, astfel utilizatorii să 

găsească uşor şi rapid informaţia dorită.  
 )nterfeţele trebuie să permită utilizatorilor să acceseze sistemul într-un 

mod ce corespunde cu cerinţele lor. Respectarea acestui principiu 
conduce la îmbunătăţirea eficacităţii sistemului. 

 )nterfeţele trebuie să permită introducerea rapidă şi uşoară a 
datelor, precum şi verificarea corectitudinii datelor. Respectarea 
acestui principiu conduce la îmbunătăţirea eficienţei sistemului. 

 Utilizarea interfeţelor trebuie să conducă la creşterea productivităţii 
utilizatorilor. 

Principii de proiectare a interfeţelor 



 Toate sistemele interactive trebuie să ofere un mod de prezentare a 
informaţiei la utilizatori. Multe sisteme informatice manipulează şi 
prezintă utilizatorilor un volum mare de informaţii. Utilizatorii trebuie 
să înţeleagă aceste informaţii, precum şi relaţiile dintre ele. De aceea, 
este necesar a se găsi un mod de prezentare a informaţiilor cât mai 
adecvat. În acest scop, proiectantul trebuie să ţină cont de o serie de 
factori, şi anume: 
 dacă utilizatorul este interesat de informaţii sau de relaţiile între diferite 

valori; 

 frecvenţa de modificarea a informaţiilor şi dacă este necesar ca modificările 
să fie prezentate imediat utilizatorului; 

 dacă utilizatorul trebuie să interacţioneze cu informaţia afişată printr-o 
interfaţă ce permite manipularea directă; 

 dacă informaţia este afişată sub formă de text sau numeric. 

  

Principii de proiectare a interfeţelor 



Reprezentare textuală sau grafică 
 )nformaţiile, care nu se modifică în timpul unei sesiuni, pot fi 

reprezentate grafic sau sub formă de text. 
  Prezentarea textuală este, de obicei, mai bună atunci când ocupă mai 

puţin spaţiu de afişare.  
 )nformaţia statică trebuie să fie reprezentată diferit de informaţia 

dinamică, prin utilizarea unui stil diferit de prezentare. 
  Când sunt cerute informaţii numerice precise, care se modifică relativ 

lent, se utilizează reprezentarea sub formă de text.  
 Dacă datele se modifică rapid sau dacă relaţiile între date sunt 

importante, se utilizează reprezentarea grafică. De exemplu, 
informaţiile despre previziuni ale vânzărilor sunt prezentate grafic..  

Despre culori 
 Culorile joacă un rol important în proiectarea interfeţei. Culoarea poate 

fi utilizată pentru a scoate în evidenţă unele evenimente/aspecte 
importante, care au fost detectate de sistem. Culorile pot îmbunătăţi 
interfeţele şi îi ajută pe utilizatori să înţeleagă şi să gestioneze 
complexitatea 



Alte aspecte 

 În concluzie, proiectarea interfeţei trebuie să ţină cont 
de o serie de factori asociaţi cu interacţiunea umană: 
 accesibilitatea,  

 uşurinţa de utilizare,  
 nivelul de îndemânare,  

 capturarea erorilor şi raportarea lor. 
 



Exemple de interfete prost concepute (de comentat) 

 





Supraincarcare cu informatii 



Lipsa de standardizare, supraincarcare 



Diferente culturale – exemplu McDonalds UK 



Diferente culturale – exemplu McDonalds CN 



Diferente culturale – exemplu McDonalds RO 


