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III. Obiectivele disciplinei
La sfarsitul acestui curs studentii trebuie:
* sa constientizeze importanta utilizatorilor in procesul de proiectare a sistemelor
* sa insuseasca notiuni elementare legate de aspectele psihologice ale interactiunii om-calculator
* sa aplice metode de culegere a cerintelor
* sa insuseasca notiuni de baza relative analizei sarcinilor
*sa aplice tehnici de modelare a interactiuni
* sa realizeze sisteme complexe destinate groupware-ului
* sa foloseasca limbaje abstracte de descriere a interfetelor om-calculator
* sa deprinda aspecte legate de proiectarea centratata pe utilizator
* sa deprinda notiuni relative utilizabilitatii sistemelor interactive
* sa cunoasca metode de evaluare a utilizabilitatii si aspecte de automatizare a acestui proces
* sa aiba cunostinte legate de sabloanele de proiectare a interfetelor utilizator/ a interactiunii om calculator




IV. Conţinutul disciplinei
Introducere
 -Canale de intrare/iesire
 -Dispozitive de afisare
 -Dispozitive pentru realitattea virtuala si interactiune 3D

Interactiunea om-calculator
 - Modele ale interactiunii
 - Stiluri de interactiune
 - Interfete WIMP
 - Paradigme ale interactiunii
 - Proiectarea de experiente

Proiectarea interactiunii
 - Procesul de proiectare a interactiunii
 - Utilizatorul - centrul procesului de proiectare
 - Scenarii
 - Proiectarea navigarii
 - Prototipizarea
 - Instrumente pentru dezvoltarea de interfete

Utilizabilitatea
 - Ce este utilizabilitatea?
 - Metode de evaluare a utilizabilitatii
 - Metrici ale utilizabilitatii
 - Evaluarea automata a utilizabilitatii
 - Chestionare de utilizabilitate

Reguli de proiectare a interactiunii
 - Principii de utilizabilitate
 - Standarde
 - Reguli
 - Euristici
 - Sabloane de proiectare a interactiunii/interfetelor

Tehnici de evaluare
 - Ce este evaluarea?
 - Scopurile evaluarii
 - Metode de evaluare
 - Alegerea unei metode de evaluare

Modele ale interactiunii
 - Modele cognitive
 - Modele lingvistice
 - Modele fizice

Analiza sarcinilor
 - Ce este analiza sarcinilor?
 - Metode de analiza sarcinilor: HTA, GTA 
 - Instrumente pentru analiza sarcinilor

Metode de descriere a dialogului si notatii
 - Ce este dialogul?
 - Notatii diagramatice
 - Notatii textuale
 - Limbaje de descriere abstracta a interfetelor

Proiectarea de sisteme pentru GROUPWARE
 - DUTCH

Interfete inteligente
 - Agenti de interfata
 - Sisteme adaptive/adaptative
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Programarea activitatilor de curs pe saptamani:
1. Introducere
 -Canale de intrare/iesire
 -Dispozitive de afisare
 -Dispozitive pentru realitatea virtuala si interactiune 3D

2. Interactiunea om-calculator
 - Modele ale interactiunii
 - Stiluri de interactiune
 - Interfete WIMP
 - Paradigme ale interactiunii
 - Proiectarea de experiente

3. Proiectarea interactiunii
 - Procesul de proiectare a interactiunii
 - Utilizatorul - centrul procesului de proiectare
 - Scenarii
 - Proiectarea navigarii
 - Prototipizarea
 - Instrumente pentru dezvoltarea de interfete

4. Elemente fundamentale in dezvoltarea interfetelor grafice utilizator
- Elemente grafice ale GUI (widgets)
- Criterii in alegerea controalelor in cadrul GUI
- Notiuni fundamentale legate de dispunerea spatiala a controalelor
-Recomandari

5. Analiza sarcinilor
 - Ce este analiza sarcinilor?
 - Metode de analiza sarcinilor: HTA, GTA 
 - Instrumente pentru analiza sarcinilor

6. Modele ale interactiunii
 - Modele cognitive
 - Modele lingvistice
 - Modele fizice


7. Metode de descriere a dialogului si notatii
 - Ce este dialogul?
 - Notatii diagramatice
 - Notatii textuale
 - Limbaje de descriere abstracta a interfetelor


8. Reguli de proiectare a interactiunii
 - Principii de utilizabilitate
 - Standarde
 - Reguli
 - Euristici

9. Sabloane de proiectare a interfetelor utilizator
	Sabloane pentru aplicatii desktop

Sabloane pentru aplicatii web
Sabloane pentru aplicatii mobile

10. Utilizabilitatea
 - Ce este utilizabilitatea?
 - Metode de evaluare a utilizabilitatii
 - Metrici ale utilizabilitatii
 - Evaluarea automata a utilizabilitatii
 - Chestionare de utilizabilitate


11. Tehnici de evaluare a utilizabilitatii
 - Ce este evaluarea?
 - Scopurile evaluarii
 - Metode de evaluare
 - Alegerea unei metode de evaluare


12. Proiectarea de sisteme pentru GROUPWARE
 - Metoda DUTCH (Designing for Users and tasks from Concepts to Handles)


13. Interfete inteligente
 - Agenti de interfata
 - Sisteme adaptive/adaptative

14. Testarea interfetelor om-calculator
  - testarea automata a interfetelor om-calculator
Programarea activitatilor de laborator: activitatea de laborator va consta in realizarea a 5 proiecte individuale/de echipa
Interfete cu probleme de proiectare – prezentarea unor exemple si discutii referitoare la problemele de proiectare si posibile solutii. Pornind de la astfel de exemple si experienta de interactiune a studentilor, se vor identifica noi exemple de interfete cu probleme de utilizabilitate
	Diferente personale intre utilizatorii produselor soft. Interfete proiectate pentru accesibilitate. Instrumente de evaluare a accesibilitatii unor interfete. Studentii vor trebui sa identifice interfete ale unor aplicatii de larg interes care nu sunt proiectate pentru accesibilitate, folosind instrumentele indicate.
	Extragerea cerintelor pentru un produs soft si proiectarea interactiunii centrata pe utilizator. Personaje - exemple. Scenarii-exemple. Studentii vor trebui sa identifice personajele si scenariile de utilizare pentru un produs informatic la dezvoltarea caruia sunt implicati.
	Proiectarea centrata pe utilizator. Discutii privind pasii de urmat in proiectarea centrata pe utilizator. Studentilor li se va cere sa dezvolte un prototip al unui sistem informatic intr-o abordare centrata pe utilizator (S7-S11). Studentii vor avea ocazia unor discutii pentru lamurirea aspectelor neclare la intalnirea din S9.
	Discutii despre conceptul de utilizabilitate si trecerea in revista a  metodelor de evaluare a utilizabilitatii. Studentilor li se va cere sa realizeze evaluarea utilizabilitatii unui produs informatic (de exemplu prototipul creat la laboratorul anterior) folosind una din metodele prezentate la curs (S11-S13)

Programarea activitatilor de proiect: activitatea in cadrul proiectului va consta in dezvoltarea unui produs complet functional, folosind o abordare centrata pe utilizator. Activitatile, programate pe saptamani, se vor desfasura astfel:
Identificarea unor exemple de interfete cu probleme de proiectare cu argumentare si propunere de solutii (S1-S3)
	Verificarea accesibilitatii unor pagini web de larg interes pentru persoane cu dizabilitati (S3-S5)
	Identificarea personajelor (prototipurilor de utilizatori) si construirea de scenarii de interactiune pentru un proiect dezvoltat de studenti (ex: proiectul colectiv) (S5-S7)
	Identificarea utilizatorilor tinta, extragerea cerintelor de la utilizatori reali,analiza sarcinilor, proiectarea si implementarea unui prototip pentru un produs informatic concret (ex: site-ul web al unui grup de cercetare) (S7-S11)
	Alegerea si aplicarea unor metode de evaluare a utilizabilitatii pentru produsul dezvoltat in activitatile anterioare (S11-S13). Analiza rezultatelor obtinute relativ la activitatile de proiectare anterioare (momentul luarii deciziilor de proiectare)

VII. Metode didactice folosite
Expunerea, conversaţia, demonstraţia didactică, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, descoperirea, alte metode.

VIII. Evaluare
Nota finala va fi stabilita in baza activitatii de laborator, activitatii desfasurate pe parcursul proiectului si a unui examen scris. Activitatea de laborator va fi evaluata pe baza a 4 proiecte pe care studentii vor trebui sa le realizeze. Nota finala se va calcula dupa formula: (40%*L+60%*P), unde P este nota la sustinerea proiectului final, iar L este nota pentru activitatea de laborator.
Informatii suplimentare privind procesul de evaluare si cerintele de participare la examinare se gasesc la urmatoarea adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/~adriana/Teaching.html

IX. Bibliografie suplimentară
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