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TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Este fascinantă ideea care susţine că nu doar oamenii au nevoie de 
comunicare - tehnologiile au nevoie să comunice de asemenea. În epoca 
calculatorului, informaţia a devenit o industrie dar şi o sursă de cunoaştere. Astăzi, 
cu ajutorul calculatoarelor, reţelelor şi Internetului ne angajăm într-o comunicare 
personală la scară globală, facem schimb de documente, imagini, video, muzică, 
jocuri şi de  o gama variată de informaţii. Ritmul de schimbare în care noi trăim, 
muncim şi comunicăm este unul accelerat la fel ca şi tehnologia din viata noastră. 
Combinaţia de calculator, televizor, telefon mobil, Internet, sateliţi, toate sub un 
singur control şi comunicând direct una cu cealaltă, ne conduce pe o treaptă înaltă a 
Societăţii Informaţionale. 

Cursul  „Proiectare asistată de calculator”  este un produs educaţional creat 
pentru a mijloci cunoaşterea la modul general despre calculator şi Tehnologii 
Informaţionale (TI). Conţine informaţii despre calculatoare şi reţele, sisteme de 
operare, tipuri şi structuri de fişiere, Internet,  dispozitive media moderne şi tipuri 
de conectivitate.  Prezintă un glosar bogat în termeni şi link-uri pentru referinţe 
ulterioare. 

Definiţii TI 

TI este un termen care include toate formele de tehnologie folosite pentru a 
crea, înmagazina, a transmite şi a folosi informaţia în toate formele ei şi în toate 
mediile (afaceri, conversaţii, imagini statice, imagini video, prezentări multimedia 
şi alte forme incluzând şi pe cele care nu au fost încă concepute). Este un termen ce 
include atât comunicaţia dar şi tehnologia calculatoarelor, în acelaşi cuvânt.  
Reprezintă de fapt  tehnologia care conduce spre  ceea ce foarte des a fost numită 
„revoluţia informaţionala”. 

Tehnologia Informaţionala cuprinde totul, începând de la proiectarea de 
software şi administrarea sistemelor informatice, până la sprijinirea şi oferirea de 
pregătire profesională pentru aceia ce le folosesc. Poate fi de un înalt nivel tehnic 
sau foarte prietenoasă şi accesibilă, oferă o gamă largă şi diversă de oportunităţi în 
diverse ramuri ale societăţii : servicii publice, comerţ, spitale, industrie, universităţi 
şi media [1],[2].  

Aplicaţiile acestor tehnologii ne înconjoară. De fapt, TI face deja parte din 
viaţa noastră în moduri la care nici nu ne gândim. Aplicaţii de calculator folosite 
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pentru a tehnoredacta o lucrare, staţii grafice ce  generează animaţie pentru imagine 
video, reţele şi programe ce permit comandarea de cărţi de pe Web, sateliţi şi 
sisteme care oferă posibilitatea de a conduce de la distanţă explorări în spaţiu, toate 
sunt create de profesionişti IT. 

Software  şi sisteme de operare 

Software  

Introducere şi clasificare 
Programele sunt create de către oameni. O persoană care crează un 

program este denumit programator sau dezvoltator de programe. Unele programe 
sunt gratuite, iar pentru altele trebuie să plăteşti. În orice caz,  programul trebuie 
instalat pe calculator  pentru a-l putea folosi.  

Software-ul este format din informaţie codată (sau instrucţiuni) şi 
reprezintă toata informaţia procesata de sistemul de calculator, programe şi date. 
Termenul de „software” a fost utilizat pentru prima data  în aceste sens de către 
John W. Tukey în 1957, dar a fost propus spre utilizare de Alan Turing într-un eseu 
de al său. 

Sistemele de calculator împart partea software în trei clase majore: 
software de sistem (sisteme de operare, drivere, unelte de diagnosticare, servere) 
software pentru aplicaţii şi  software de programare [3]. 

Nu este singura clasificare posibilă, în literatura de specialitate se regăsesc 
şi alte modalităţi de a clasifica software-urile. 

Licenţe software 

Din punctul de vedere al licenţei software putem vorbi despre: 

• software liber (free software), aşa cum este definit de către Free Software 
Foundation (Fundaţia de Software Gratuit), este un software care poate fi 
folosit, copiat, studiat, modificat şi redistribuit fără nici o restricţie.  A nu se 
confunda cu „freeware” care este un soft disponibil, gratuit sau fără preţ, dar 
aparţine cuiva. Codul sursă pentru freeware poate sau nu poate fi publicat,  
permisiunea de a distribui versiunea modificată poate sau nu poate fi admisă. 
Deci freeware este gratuit dar nu un soft liber.  

• software cu sursa deschisă (open source) se referă la software-urile de 
calculator ale căror coduri sursă sunt disponibile pentru a fi studiate, schimbate 
şi îmbunătăţite din punct de vedere al proiectării. În 1998, un grup de persoane 
prezentau „surse deschise” pentru a re-eticheta software-urile gratis ca şi 
software-uri cu surse deschise. Ulterior  acest tip de soft a devenit  foarte 
utilizat şi în zona de afaceri. Se  permite  fiecăruia  să realizeze prin 
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modificarea codului o altă versiune a software-ului, să o dezvolte şi pe alte 
sisteme de operare, să o împartă  sau să o vândă. Scopul surselor deschise este 
de a permite ca produsul să fie mai bine inţeles, modificabil, duplicabil, uşor 
accesibil şi, în acelaşi  timp vandabil. (Apache, Mozilla, PHP - 
http://opensource.org/) 

• software particular (proprietary software) este soft-ul care prezintă restricţii 
legate de folosirea sau copierea lui, în general de către proprietar. Folosirea, 
copierea sau modificarea pot fi obţinute legal sau prin „scopuri tehnice”. 
Scopurile tehnice includ publicarea şi vinderea parţii binare accesibilă doar 
calculatoarelor şi reţinerea codului sursa accesibil oamenilor. Utilizările legale 
ale acestui soft pot implica drepturi de autor şi mărci înregistrate. 

O gamă largă din  produse software dinainte şi după anul 2000  îl 
reprezintă software-ul comercial (Windows, MS Office, Abobe Photoshop, Corel).  

Sisteme de operare 

Ce este un sistem de operare? 

Un sistem de operare (SO) presupune  o colecţie de programe  care 
împreuna controlează funcţionarea corectă a  calculatorului. 

Sistemul de operare este cel mai important sistem care rulează pe un 
calculator. Fiecare calculator trebuie să aibă un sistem de operare care să ruleze 
celelalte programe. Sistemele de operare execută sarcini importante, cum ar fi 
recunoaşterea datelor de intrare de la  tastatură şi afişarea lor pe  monitor, păstrarea 
evidentei fişierelor pe disc şi controlul  componentelor periferice ca imprimante şi 
disc-uri, etc. [4].  

Prin Data Storage  înţelegem medii de înmagazinare (stocare a datelor) ca 
şi  Compact Disk, DVD, Pen Drive etc., Multimedia Devices fiind dispozitivele 
multimedia reprezentate de  video proiector, DVD player, scaner etc. 

Sistemele de operare sunt ca un poliţist în trafic -  au grijă ca diferite 
programe şi diferiţi utilizatori care rulează în acelaşi timp să nu  interfereze. 
Sistemul de operare este responsabil de asemenea şi de securitate, asigurându-se  
că utilizatorii neautorizaţi nu au acces în interiorul sistemului. 

După numărul de programe care rulează simultan avem sisteme de operare: 

• single-tasking. Permit rularea unui singur program la un moment dat. 

• multitasking. Permit ca mai multe procese software să ruleze în paralel. 

După numărul de utilizatori care lucrează simultan avem sisteme de 
operare: 

• single-user. Un singur utilizator foloseşte sistemul de operare. 

• multiuser. Unele sisteme de operare permit un număr mare de utilizatori, cu 
rularea în paralel a  două sau mai multe programe[5].  
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Fig.1. Sistem de operare 

O altă clasificare presupune existenţa următoarelor tipuri de sisteme de 
operare: 

• pentru maşini mari de calcul (mainframes). Se caracterizează printr-o 
capacitate mare de lucru şi de stocare în jurul Giga octeţilor. Pot deservi ca 
servere pentru comerţ electronic, pentru tranzacţii între companii etc. 

• pentru servere. Asigură servicii de printare, partajare de resurse, acces la fişiere, 
servicii Web pentru utilizatorii multipli dintr-o reţea. 

• multiprocesor. Sunt inspirate din sistemele de operare pentru servere, 
asigurându-se o putere de calcul mai mare  şi o siguranţa crescută (în cazul 
defectării unui procesor). 

• pentru calculatoare personale. Oferă interfaţa pentru un singur utilizator, suport 
pentru acces la Internet, pentru procesarea documentelor etc. 

• in timp real. Sunt impuse restricţii de timp, acesta fiind un parametru cheie. 
Restricţiile puternice se regăsesc în controlul proceselor industriale, restricţiile 
„slabe” în cazul sistemelor multimedia şi realităţilor virtuale.  

• pentru dispozitive incorporate (emmbeded SO) cu un număr redus de funcţii  - 
Palm OS ,  Windows CE [6],[7]. 

Sisteme de operare uzuale 

Pentru calculatoare (PC-uri), sisteme de operare cunoscute sunt [8]: 

DOS - a fost unul dintre primele sisteme de operare pentru platforma 
compatibilă cu calculatorul (PC) şi primul pe această platformă care a ajuns să fie 
folosit la scară largă, dominând  piaţa IBM a calculatoarelor între anii 1985 şi 
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1995 : PC-DOS, MS-DOS, DR-DOS, Free DOS, Open DOS, PTS-DOS şi altele. 
Dintre acestea, MS-DOS de la Microsoft a ajuns cel mai utilizat. 

OS/2 - sistem de operare cu sarcini multiple (multitasking) pentru 
calculator, a fost iniţial dezvoltat de către IBM şi Microsoft - în prezent dezvoltarea 
este continuata de IBM.  Deşi OS/2 este considerat un sistem de operare robust, nu 
a câştigat teren pe piaţă. OS/2 furnizează un kernel software  pe 32 de biţi cu o 
interfaţă grafică pentru utilizator (denumită Presentation Manager = Coordonator 
de prezentare) şi o linie de comandă. Versiunea OS/2 WARP vine echipată cu 
utilitatea pentru Internet şi alte aplicaţii pentru productivitate. 

Microsoft Windows - este o interfaţă grafică utilizator (GUI) cu sarcini 
multiple  pentru calculatoare, dezvoltată de către Corporaţia Microsoft care este 
destinată unei utilizări facile; Windows foloseşte icoane pentru a reprezenta 
fişierele şi dispozitivele, poate fi controlat folosind un mouse, spre deosebire de  
MS-DOS care necesită ca fiecare comandă să fie tastată. Windows este aproape în 
totalitate un software cu sursă închisă: Corporaţia Microsoft deţine drepturile de 
autor pentru software şi controlează distribuţia acestuia.  

Linux - rulează pe maşini ca x86, Alpha şi PowerPC. Linux este freeware 
şi este disponibil pe CD şi include sursa de cod completă  dar şi sute de utilitare, 
unelte, applets (mici programe utilitare care sunt copiate în calculator şi care sunt 
necesare pentru a accesa anumite programe). Linux Torvalds a creat Kernel, şi 
multe din utilitare provin de la proiectul GNU al Fundaţiei de Software Gratuit. 
Câteva companii cum ar fi RedHat, Caldera şi VA Linux oferă Linux împreună cu 
suport tehnic. Prescurtarea de la GNU vine de la "GNU's Not Unix" şi a fost ales 
deoarece design-ul este ca şi un UNIX, dar nu conţine cod UNIX. 

Unix - este un sistem de operare pe calculator original dezvoltat în anii 
1960 şi 1970 de către un grup de angajaţi de la laboratoarele AT&T Bell Laba. 
Unix a fost creat pentru a fi portabil,  cu sarcini şi utilizatori multipli.  

Sistemele Unix sunt caracterizate de diferite concepte : fişiere cu text 
simplu, interpretor de linie de comandă, sisteme de fişiere ierarhice, dispozitive de 
ierarhizare şi anumite tipuri de comunicaţii interproces ca şi fişiere, etc. În 
ingineria software, Unix-ul se face remarcat în principal pentru folosirea limbajului 
de programare C şi pentru filozofia Unix.  

Interacţiunea cu sistemele de operare  

In mod normal utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare printr-un 
set de comenzi sau o interfaţă grafică utilizator (GUI)[8]. 

Vă prezentăm câteva din comenzile uzuale  utilizate în DOS: 

• CMD. exe este un interpretor de linie de comandă în  OS/2 sistemele bazate pe  
Windows NT (incluzând Windows 2000, XP, Vista şi Server 2003). Este 
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echivalentul lui  command.com în MS-DOS şi în sistemele de Windows 9x 
sau UNIX 

• CD – schimbă directorul curent 

• DIR – afişează fişierele din directorul curent 

• COPY – copiază fişierele din directorul curent 

• DEL  - şterge fişiere din directorul curent 

• PING -  este un instrument de reţea folosit pentru a verifica dacă un anumit 
cost poate fi accesat prin intermediul unei reţele de tip IP (Internet). Furnizează 
un test care verifica dacă calculatorul gazdă funcţionează corect şi dacă 
primeşte pachete de la alte calculatoare din reţea  

• IPCONFIG – arată configurarea pentru Internet 

În sistemul de operare Microsoft Windows se lucrează cu ferestre 
(„windows”). O fereastră este o entitate, parte a unui ansamblu denumit program de 
calculator, de asemenea denumit program, aplicaţie pe calculator sau aplicaţie. 
Toate aceste patru cuvinte sau grupuri de cuvinte semnificâ în genere acelaşi lucru. 

În partea de  jos a sistemului de operare Microsoft Windows puteţi vedea o 
bară numită taskbar (bara de unelte) care afişează programele ce  rulează în 
momentul curent.  Se poate afişa timpul (colţ dreapta) şi Lansare Rapida (Quick 
Launch).   

Cele mai populare icoane care apar pe taskbar în timpul folosirii 
calculatorului şi al Internetului sunt: Volume Controller (control de volum), 
Internet Status (conectarea la Internet), Antivirus Control Center (controlul 
antivirus),  icoana de Desktop (ecran principal), icoana de Windows Media Player  
etc. 

Quick Launch - lansarea rapidă este o secţiune din taskbar care oferă 
posibilitatea de a lansa programe rapid şi uşor. Introdusă odată cu lansarea 
Microsoft Windows 98, aceasta porţiune a taskbar-ului este în mod normal 
localizată în dreapta butonului de start şi în stânga oricărei ferestre care este 
deschisă în momentul curent.  

Pentru a poziţiona o  icoană pe QuickLaunch, verificaţi dacă taskbar-ul 
dumneavoastră  este deblocat şi lansare rapidă activă. Selectaţi icoana pe desktop  - 
ecranul principal (clic stânga şi tineti apăsat). Trageţi-l de pe desktop pe 
QuickLaunch  pana când veţi vedea o linie neagră. Eliberaţi butonul stânga al 
mouse-ului. 

 



 

WORLD WIDE WEB 

Cunoscut la modul comun ca şi www este o structură de documente 
conectată electronic prin internet. Internetul este o reţea foarte mare (mondială) de 
calculatoare  care este constituită din reţele mai mici de calculatoare având ca scop 
transformarea de informaţii şi resurse. 

La ora actuală se cunosc aprox. 19 milioane de calculatoare şi peste 50.000 
de reţele conectate la internet. Fiecare document de web este denumit document 
web sau pagină web. Aceste documente conţin imprimate diferite tipuri de 
informaţie incluzând text, grafică, sunet, animaţie şi video. Acest conglomerat de 
documente de acelaşi tip este denumit prezentare web sau web site.  

Web site-urile sunt documente pe calculator denumite servere de web, toate 
conectate la internet. Pentru accesarea www sunt folosite programe software 
denumite web browser (Internet Explorer MS, Netscape Navigater, Mosaic). 

Paginile de web sunt formatate pentru aceste browser-e prin intermediul 
limbajului HTML – Hyper Text Markup Language. 

Paginile de web sunt identificate printr-o adresă unică  denumită URL 
(Uniform Resourse Locator). URL-ul specifică unde pe internet este localizat o 
resursă particulară. Aceste resurse pot fi accesate cu un web browser, iar transferul 
dintr-o locaţie în alta se face cu un clic pe Hyper Link. 

Hyper Link este o adresă ce identifică o locaţie URL sau un fişier stocat pe 
un computer pe reţeaua de internet. Printr-un HL poţi să accesezi informaţia din 
aceasta pagină, din acest site, dintr-un site diferit. 

Sistemul de link-uri este denumit Hyper Text. Documentele care conţin 
Hyper Link-uri sunt denumite Hyper Link. Printr-un clic pe un HL poţi naviga pe 
pagina web sau “sari” în alte locaţii web.  

Notaţiile unei pagini web 

http:// nume locaţie // nume fişier HTML – (Hyper Text Tranfer Protocol) 

                 (protocol de transfer a fişierelor HT) 

ftp – file transfer protocol. (protocol de transfer a fişierelor).                         

Site-urile de web – identificare 

www. nume domeniu. Extensie domeniu general 
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• com (comercial) 
• edu (educaţional) USA 
• mil (militar) USA 
• gov 
• org 
• int 
• ro (extensie de ţara) 
• tv (TV) 
• tu (turism) 
• etc. 

Ultimele doua domenii au apărut în 2000. 

http://www.domainregistry.org/ 

 

Activitate 1: în wiki construiţi o pagină cu istoria numelor de domenii şi cum sunt 
ele atribuite acum, cât şi cu alte nume de domenii. 

 
Intranetul este o reţea de tip internet care este internă pentru o organizaţie 

(doar membrii autorizaţiei ai acestei organizaţii au dreptul de a o vizualiza). 

Reţelele de tip extranet – reţele de internet care reunesc organizaţii cu 
interese comune. 

Statistici despre prezenţa pe web 

Cantitatea de informaţie stocată pe web creşte cu mai mult de 20 Tb pe 
săptămână în aproape 650.000 noi site-uri. Numărul persoanelor care accesează 
web a crescut de la 3 mil (’90), 40 mil (’95), peste 110 mil (2001). 

Conform statisticilor timpul medie petrecut de o persoană pe o pagină de web 
(prima pagină) este de 6,8 sec. 

Tot statistica arată că dacă în acest timp nu ai captat atenţia utilizatorului, el 
va părăsi pagina. Dacă în 3 sec. pagina nu a fost încărcată în proporţie de 50% 
părăseşte site-ul. 

 

Activitate 2: Găsiţi alte date statistice de actualitate şi comentaţi importanţa lor în 
blog. 

 

Cum se creează legătura dintre www şi utilizator 
Trebuie creată obligatoriu o legătură într-un site web şi utilizarea trebuie să 

fie emoţională şi plăcută metal. 

Crearea unei relaţii ideale implică o înţelegere medie a conţinutului ceea ce 
americanii numesc usability (cât e de folosit) şi calitatea persoanei care vizitează 
acest site, aceasta înseamnă existenţa unui ecran plin de calităţi care să implice un 
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mesaj coerent şi concis, text bine conceput, design atractiv şi stimulativ, sunt 
primele date pe care un privitor va dori să le vadă. 

 
Fig.2. Structura celor care folosesc www 

Users – aceia care utilizează informaţia pe care o găsesc. Sunt grupuri cu 
anumite caracteristici omogene. 

Privitorii nu sunt un grup omogen, ei sunt mulţimea tuturor oamenilor. 

Regulă: Principalul scop al site-urilor de web este să îndeplinească necesarul de 
informaţie şi dorinţele utilizatorilor. 

Utilizatorii sunt un grup ai celor care accesează internetul şi sunt caracterizaţi 
prin: 

- caută acelaşi tip de informaţie 
- au acelaşi background cultural 
- au aceleaşi cerinţe de design şi de viteză de accesare 

 (ultimele 2 nu întotdeauna se respectă) 

Site-urile de web trebuie să fie plăcute vizual utilizatorilor, să capteze şi să 
reţină atenţia prin: 

- estetică majoră 
- informaţie relevantă(folositoare) 

Criteriile de design 

A introduce pagini pe web este foarte simplu. Pentru a crea o pagina 
trebuie doar să creezi un document de ex: World pe care să-l salvezi cu obţiunea 

Users 

(utilizatorii) Viewers (privitorii),  
mulţimea care accesează 

pagina web 

Surferi (milioane de rest de 
oameni care acceseza pag web, 
stau medie 6,8 sec pe web 
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existentă în program în format HTML, iar mai apoi singurul lucru pe care-l mai ai 
de făcut este publicarea pe un calculator conectat la internet (server). 

   Dar pentru a putea dezvolta un site în întregime care să transmită 
informaţie, să fie plăcut privitorilor şi să fie uşor accesibil, este nevoie ca acesta să 
fie : 

• interesant şi cu informaţie valoroasă 
• capabil să convertească surferii în useri 
• sa fie înţeles 
• sa fie concis 
• sa consiste intr-o îmbinare de text, imagine, grafică care să ofere informaţia pe 

care o doreşte user-ul 
• sa fie uşor de navigat 
• sa fie unic în felul lui 

Pentru a putea transforma surferii în users trebuie ca site-ul web să fie: 

• efectiv 
• eficient 
• afectiv 

Efectivitatea este un criteriu raţional care cere ca site-ul să fie complet, 
organizat şi corect în transmiterea mesajului dorit. 

Eficienţa navigarea eficientă se referă la modul în care utilizatorii pot 
localiza în timpul cel mai scurt posibil informaţia pe care o doresc. 

Afectivitatea este un criteriu emoţional care solicită ca site-ul să capteze 
atenţia utilizatorilor prin aspect interesant, stimulativ şi chiar plăcut. 

 

Activitate 3 : Comentaţi importanţa acestor criterii de design şi exemplificaţi în 
blog. 

 

Dacă eficienţa şi efectivitatea sunt criterii care se referă la abilităţi mentale, 
afectivitatea se referă în primul rând la simţurile omului, la percepţia lui 
subconştientă. 

Un site de web de succes trebuie să îndeplinească toate cele trei criterii. Cu 
toate acestea există site-uri de web în care unul dintre criterii este mult mai puţin 
simţit (respectat) deoarece stilul site-ului cere ca acesta să fie foarte concentrat pe 
unul dintre criterii. 

De ex site-ul oficial al Comunitarii Europene: http://www.europa.eu.int/ . 
Site-ul trebuie să fie în primul rând eficient, să-ţi ofere informaţia cât mai concisă 
şi în modul cat mai scurt cu putinţă, de aceea partea de afectivitate este neglijată. 

Site afectiv: http://www.mtv.com/  

Site care îmbină armonios toate principiile  http://www.art2life.ca/ 

Pentru a vizualiza aplicaţii multimedia care au luat premii mondiale 
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http://www.wsis-award.org/ 

http://www.europrix.org/  

Activitate 4 : Găsiţi alte exemple şi le comentaţi importanţa din punctul de vedere 
al criteriilor de design în wiki. 

 

Este foarte puţin probabil ca un site de web să ajungă să îndeplinească 
toate cele trei criterii, mai ales din punctul de vedere al tuturor utilizatorilor. De 
aceea dezvoltarea unui site de web se face în etape (adică intr-o continuă 
îmbunătăţire), astfel încât sfârşit el să se definească prin cât mai mult din cele trei 
criterii. O pagină simplă cu text va fi sigur eficientă dar nu şi afectivă.  

Un criteriu mai nou este cel de accesabilitate, adică posibilitatea ca 
persoanele cu disabilităţi care folosesc unelte speciale (read&write - o voce le 
citeşte ce se află pe ecran) să poată ‘vedea’ – citi informaţia de pe ecran.  
http://www.w3.org/  

 

Activitate 5 : Care sunt toate criteriile de accesabilitate, cum se testează şi cum se 
pot aplica ele – introduceţi în wiki. Comentaţi în blog care este importanţa 
criteriului de accesabilitate. 

Categoriile de site-uri web 

Aceste categorii se definesc prin metodele utilizate, dar şi ca dezvoltare 
istorică. 

1. Prima generaţie de site-uri web este caracterizata printr-o apariţie în stilul 
paginilor tipărite (de marketing sau de informare) prin conţinut şi prin 
efectivitate. În această generaţie link-urile nu sunt gândite printr-un sistem de 
navigare care să te ajute să găseşti uşor informaţii, ci ele sunt doar accidentale 
în urma unei coincidenţe multiple de text. Sunt caracterizate printr-un număr 
redus de vizitatori şi un număr crescut de useri. 

2. A-II-a generaţie (anii’90) este caracterizată prin grafică multă, elemente 
decorative şi mai puţin text. Există multe link-uri în pagină, dar lipseşte 
interactivitatea cu utilizatorul. Ca şi dezavantaj: prin creşterea atractivităţii, a 
scăzut eficienţa site-ului deoarece texul este foarte puţin. 

3. A-III-a generaţie reuneşte toate cele trei criterii ale site-ului web prin îmbinarea 
informaţiei despre : audienta, scopul site-ului, criteriile design-ului utilizarea 
altor medii (audio,video,baza de date) plus: 

• interactivitate ridicată cu utilizatorul 
• existenţa unor link-uri inter-site şi extra-site 
     Greşeala care a apărut la început: introducerea link-urilor extra-site fără      

sistematizarea lor şi fără explicarea lor. 
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4. A-IV-a generaţie de site-uri se caracterizează prin introducerea unui design 
informaţional mai interactiv, reactualizarea zilnică a informaţiei, cât şi prin 
introducerea altor elemente media (elemente audio şi video) De ex: CNN.com; 
BBC.com; EuroNews.net 

 

 

 
      mica                                           Afectivitate                               mare 

Fig.3. Generaţiile de site-uri web 

Tendinţa este de a crea site-uri de generaţia a-IV-a, care să poată determina 
câţi mai mulţi viewers să devină users. 

 

Activitate 6 : Găsiţi exemple de site de aceste tipuri şi comentaţile în blog. 

Înţelegerea utilizatorilor 

 

Paginile web nu au nici o valoare dacă utilizatorii nu înţeleg şi nu 
acţionează pe baza declaraţiilor găsite în acestea.  

I generaţie 

text 

A-II-a gen 

flashy 

A-III-a gen 

interactiv 

A-IV-a 
generaţie 

A-II-a gen 

mare 

Efectivitate 
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Crearea unei pagini de web plasează instituţia (compania) pe care acestea o 
descrie în domeniul „de înţelegere a conţinutului”. Acest concept oferă criterii 
pentru care informaţia este înţeleasă, aplicabilă şi folositoare. Deci primul scop 
pentru a putea înţelege dezvoltarea unei pagini de web este de a înţelege informaţia 
pe care aceasta trebuie s-o ofere. Astfel există câteva întrebări la care prezentatorul 
trebuie să răspundă (întrebare pe care o pune dezvoltatorul):  

- eu sunt... 
- eu vreau ca tu să... 
- eu pot sa-ti ofer... 

Întrebările puse de utilizator: 

- eu vreau... 
- eu am nevoie... 
- eu prefer... 

Prezentările web pot avea 3 scopuri de baza: a informa, a distra (bine 
dispune) şi a facilita schimburi. 

A informa – capacitatea de a oferi utilizatorului informaţia pe care el nu o 
are (posedă). 

Utilizatorul doreşte să obţină date, să înveţe ceva sau să înţeleagă mai bine 
o situaţie, de aceea pagina informativa răspunde la următoarele întrebări: 

- ce este? 
- unde este? 
- când se întâmpla? 
- cine o face? 

- cum funcţionează? 
- cat costa? 
- cum pot s-o cumpăr? 

 

Paginile de web cu caractere informaţionale ridicate întăresc informaţia pe 
care utilizatorul deja o are. Aceste pagini solicită separarea informaţiei în porţiuni 
scurte, uşor de înţeles numite obiecte sau chunks  (bucăţi separate). 

Chunks – sunt tabele, grafice, diferite simulări, ilustraţii animate, clipuri 
audio şi video sau bucăţi de text definite grafic. Trebuie să fie simple, clare şi 
directe astfel încât să explice informaţia deţinută de text. 

Site-urile de web se realizează  cu scopul de a distra trebuie să ofere 
amuzament, relaxare şi informaţie diversificată sau să aibă parte de experienţe cât 
mai mari. De aceea site-urile trebuie să fie foarte atractive, iar criteriul de 
afectivitate trebuie să fie îndeplinit. 

Paginile de web care permit schimbul de informaţie sunt cele care oferă 
posibilitatea utilizatorului de a cumpăra ceva, a vinde ceva, a înregistra ceva 
informaţie, a solicita informaţii, a răspunde la întrebări sau completa formulare, 
adică orice fel de interacţiune directă pe site. 

Caracteristicile principale ale acestor acestor site-uri sunt: existenţa 
publicităţii, a metodologiilor de convingere, persuasiune şi acces foarte rapid.  Ele 
conţin de obicei facilitaţi de căutare, care ajută utilizatorul să găsească cat mai uşor 
informaţia dorită. 



20 TEHNICI INFORMAŢIONALE COMPUTERIZATE AVANSATE 
 

Doua criterii trebuie să fie îndeplinite pentru ca înţelegerea mutuală să 
existe 

• dezvoltatorul, creatorul trebuie să realizeze un design (atât grafic cât şi 
informaţional) care să reflecte înţelegerea atât a informaţiei prezentate cât şi a 
caracteristicilor mentale ale potenţialilor utilizatori (nivelul de cunoştinţe, 
nevoile, preferinţele vizuale şi capacitatea de a citi într-un timp cât mai scurt – 
nivelul de educaţie). 

• Utilizatorul trebuie să poată înţelege în timpul cel mai scurt informaţia 
prezentată pe site. 

Daca criteriile sunt îndeplinite – site-ul îndeplineşte înţelegerea mutuală. 

Înţelegerea mutuală a unui site de web există atunci când imaginea pe care 
utilizatorul şi-o creează despre acel site este identică cu cea creată de companie sau 
instituţie. 

 

 

 

 

 

Datorita faptului că în medie utilizatorul stă doar 6-7 sec pe site-ul web 
este de dorit ca comunicarea reciprocă sau înţelegerea mutuală să fie atinsă, atât 
prin grafică, informaţie sau viteză de acces. 

 

Activitate 7: Cum credeţi că se poate realiza comunicarea reciprocă utilizând 
tehnologia – comentaţi în blog. 

Compoziţii 

Link-urile – reprezintă legături ce stabilesc o conexiune electronică între 2 
obiecte infomaţionale creând un obiect informaţional comun existând o legătură 
foarte strânsa între punctul de plecare iniţial al legăturii şi destinaţia legăturii. 

Categorii de link-uri şi legături 

• legături intrapagina:  cele care determină legături în aceste pagini de web 
între 2 poziţii diferite din pagină. Legăturile păstrează aceeaşi adresă de web şi 
acelaşi URL. Acest tip de legături se folosesc pentru a simplifica accesul la  
informaţie mare sau din paginile web lungi. Pentru a putea realiza o legătura 
intrapagină infomaţia trebuie împărţită pe categorii după diverşi indici şi aceste 
categorii determină legătura în pagină. Este obligatoriu ca în poziţia inferioară 

Comunicare într-un singur 
sens 

Comunicare(înţelegere) 
reciprocă 

Nu exista comunicare 
eficientă 

Comunicare cu utilizatori 
nedoriţi 

(neintenţionaţi) 
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a destinaţiei legăturii link-ului să existe un alt link care să ne readucă în poziţia 
iniţiala (top, sus, înapoi). 

• Legături intrasite – legături între 2 pagini diferite din acest site web, în acest 
scop nu se modifică domeniul ci doar extensia adresei. Sunt utilizate în trei 
scopuri: 
o pentru a compune o imagine informaţională completă între diferite obiecte 

informaţionale; 
o pentru a putea crea o alternativă la legătura intrapagină atunci când 

informaţia este prea mare, prea lungă; 
o pentru a oferi legături în scop informaţional şi de a crea relaţii între 

informaţii diferite. 
• Legături intersite – sunt legături care creează salturi între site-uri web diferite 

prin schema adresei (url-ului). Motivaţia este de a oferi un mesaj informaţional 
cat mai complet utilizat, de ai-i crea posibilitatea de a găsi informaţie repetitivă, 
de a-ţi mări traficul pe site. Dacă aceste link-uri intersite sunt cu informaţie 
valoroasă, interesanta, relevantă utilizatorul va aprecia faptul că i-ai oferit şi va 
mai reveni pe site-ul tău. Dar întodeauna aceste legături trebuie să fie 
funcţionale, adică să nu laşi acolo link-uri care nu mai duc niciunde (revizuirea 
paginii de link-uri). 

Raţiunea pentru a selecta legătura este de a îmbunatăţi efectiv  
comunicarea prin adăugarea de conţinut informaţional şi prin întărirea mesajului. 
Raţiune afectivă pentru a atrage atenţia asupra unor elemente vizuale sau pentru ai 
distra pe utilizatori. 

Cel mai mare beneficiu al link-urilor intersite, este ca site-ul unei alte 
organizaţii iţi oferă informaţie fără nici un cost pentru tine, care este mult mai 
exactă şi mai de actualitate decât ai putea tu să o ai. Singurul dezavantaj fiind 
costurile periodice de întreţinere ( periodic trebuie să verifici dacă link-urile sunt 
funcţionale în continuare). 

 

Activitatea 8 : Comentaţi în blog care este semnificaţia acestor tipuri de legături. 

Selecţia hyperlink  

 Pentru a se putea determina tipurile de hyperlink necesare, există un 
proces de analiză, evaluare şi compunere, ceea ce este diferit sunt criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească. 

Evaluarea trebuie să verifice că sunt îndeplinite condiţiile pentru fiecare tip 
de link. De asemenea se evaluează şi numărul hyperlink-urilor dintr-o pagină /site. 
Rata normala de link-uri este între 40 -60% pentru fiecare site. 

Dacă este sub 40% atunci se spune că sunt prea puţine  link-uri, iar dacă 
este mai mare de 60% sunt prea multe. 

• Prea puţine link-uri intrapage          
Nu reprezintă o problemă dacă pagina web are sub 150 de linii ; dar dacă 

are peste atunci trebuie creat un link la fiecare 10 sau 20 linii. 
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• Prea puţine link-uri intrasite            
Înseamnă că link-urile de întoarcere şi cele de trimitere nu sunt regăsite în 

aceeaşi pagină şi ca informaţia este prea puţină ; sau când tipul de utilizator este 
foarte bine definit şi un grup restrâns. 

• Prea puţine link-uri intersite 
Reduce cantitatea de informaţie pe care userii pot să o obţină de pe site-ul 

tău. Există aşa numitele site-uri exclusiviste care nu oferă link-uri către alte site-uri. 

• Prea multe link-uri intrapage 
In acest caz, link-urile sunt la mai puţin de 10-20 linii şi volumul paginii 

depăşeşte câteva sute de rânduri. Există regula 7±2 care determină ca numărul 
minim este 5 iar cel maxim 9 de intrapage link-uri. 

• Prea multe link-uri intrasite 
Daca exista mai mult de 20 link-uri intrasite în prima pagină, informaţia se 

dizolvă şi utilizatorul nu-şi mai poate găsi drumul de navigare, de aceea se 
recomandă gruparea în meniu şi submeniu. 

• Prea multe link-uri intersite 
Site-ul tău devine un portal web în care tu doar creezi posibilitatea de 

informaţie pentru ceilalţi, ei neaccesând efectiv informaţia de la tine de pe site. 

Reguli de compoziţie   

Link-ul este compus din: text, culoare şi element grafic 

Reguli de creare a textului pentru hyperlink:        

• utilizarea a cât mai puţine cuvinte posibil 

• existenta cuvintelor directe sau de acţiune 

• cuvintele să reflecte cu fidelitate informaţia obţinuta în pagina unde se face 
link-ul 

• terminologia folosită să fie în concordanţă cu imaginea site-ului 

• sa fie corect gramatical 

Exista 3 tipuri de culoare (stil) care definesc link-uri: 

• Link-uri posibile 
• Link-uri active 
• Link-uri accesate 

Grafica: utilizarea graficii a unor link-uri trebuie să se facă cu simboluri 
universale şi acestea să fie aceleaşi pe tot site-ul. 

 

Activitatea 9: Care este sistemul de operare pe care îl folosiţi cel mai mult şi de ce 
– comentaţi în blog. 



 

NOŢIUNI DE GESTIUNE A INFORMAŢIEI 
PE SITE-URILE DE MARI DIMENSIUNI 

În ziua de azi cantitatea de informaţii ce este la dispoziţia utilizatorului pe 
reţeaua WEB este în continuă creştere, ceea ce presupune o gestionare superioară a 
acesteia, astfel încât şi un utilizator ce accesează pentru prima dată o pagina cu 
acest profil, să nu renunţe la citirea ei, din cauza supraîncărcării.   

Din păcate exista pe WEB o mulţime de site-uri care-ţi iau ochii cu 
cantitatea de informaţii ce o afişează pe prima pagină. Problema este că, cu greu o 
să găseşti ceea ce te interesează dacă structura informaţionala nu este uşor de 
înţeles.  

Acest lucru se întâmpla deoarece inconştient, mai multă importanţă are 
ceea ce prezentăm şi nu cum prezentăm. De exemplu, publicarea pe un site a 
întregului text disponibil de la mai multe întâlniri la nivel înalt, acest lucru nefiind 
o idee rea, este doar un prim pas de a atrage oamenii spre această aplicaţie. 
Asigurare accesului la o mare cantitate  de informaţie este ceva extraordinar, dar nu 
fără o analiză a modului în care oamenii vor căuta datele, cum vor naviga prin site, 
cum vor manipula informaţiile respective şi cum se va prezenta conţinutul astfel 
încât să satisfacă nevoile utilizatorului. 

A înţelege aceşti factori de decizie este fundamental în crearea design-ului 
navigaţional. Dacă vom înţelege cum vor folosi oamenii ceea ce publicăm, vom 
putea crea autostrăzi informaţionale pe care utilizatorul nu va avea probleme în a le 
urma. În acest mod vom putea interpreta informaţia şi vom putea crea un site bine 
organizat şi nu un depozit de informaţie în care numai oamenii ce-l cunosc se pot 
descurca. 

Site-urile a căror scop principal este să prezinte o cantitate mare de 
informaţie, au probleme mari atunci când se pune problema design-ului 
informaţional. Acest design navigaţional trebuie să fie curat, bine organizat, adus la 
zi şi bogat în conţinut, astfel încât utilizatorii să-l placă. Câteodată este crucial 
pentru anumite persoane să găsească informaţii cât mai rapid, iar dacă site-ul nu 
este pus la punct, a doua data utilizatorul va renunţa să caute cea ce îl interesează 
pe site-ul nostru. 
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Bazele gestionarii informaţiei 

Informaţia este per ansamblu ceva vag, un termen ce se poate aplica în 
foarte multe cazuri şi forme. Majoritatea site-urilor prezintă informaţii de diferite 
tipuri şi nu numai, dar pentru altele prezentarea unui conţinut informaţional pur 
reprezintă scopul existentei acestora.  

Privind la site-urile ce au ca scop principal prezentarea informaţiei, putem 
învăţa multe despre cum putem transpune modurile tradiţionale de căutare, pe 
Internet. În general, oamenii ce căuta date pe Web, vor vrea să cunoască 
răspunsurile la al doilea set de întrebări din tabelul de mai jos. 

 

Întrebări de navigare 
generale 

 

1. Unde sunt ? 

2. Unde pot să merg ? 

3. Cum pot ajunge acolo ? 

4. Cum mă pot întoarce înapoi ? 

Întrebări bazate pe 
scop 

1. Cum pot afla dacă un site are informaţia dorită? 

2. Cum pot găsi ceea ce caut? 

3. Ce se întâmpla dacă nu ştiu exact ce caut? 

4. Este informaţia găsită, potrivită? 

5. Pot să am încredere în informaţia găsita? 

6. Pot să înregistrez informaţia pentru o utilizare 
ulterioară? 

    

Tabelul 3.1. - Ce aşteaptă utilizatorii de la un site informaţional 

Cum pot afla dacă un site are informaţia dorită? 

Înainte de a prezenta informaţiile dorite a fi vizibile pe site, trebuie 
specificat scopul site-ului. Majoritatea oamenilor în căutare de informaţii vor 
începe prin a-şi  evalua opţiunile. Ce resurse sunt disponibile? Care dintre ele este 
mai probabilă în a răspunde întrebării? Odată dat răspunsul la aceste întrebări, 
utilizatorii vor şti ce şi unde să caute, lucru care îi va scuti de o muncă în plus, 
astfel încât data viitoare când vor mai avea nevoie de informaţie vor accesa acelaşi 
site. 

Se poate ca scopul site-ului să fie clar chiar din numele său dar totuşi 
trebuie specificat pentru cine este făcut acest site ( publicul ţintă ), cine l-a creat, 
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etc. Dacă site-ul nostru nu este unul cunoscut ca Encyclopedia Britanica, atunci 
trebuie definit de la început limitele site-ului fie într-o pagină introductivă fie într-o 
secţiune FAQ  (Frequent Asked Questions – Întrebări Frecvente). Un lucru 
important este acela, de a ajuta utilizatorul, în a-şi folosi timpul dedicat căutării 
informaţiei, într-un mod cât mai util. Aceasta se va reflecta pozitiv asupra site-ului 
prin reîntoarcerea utilizatorilor. 

Scopul site-ului nu trebuie neapărat prezentat într-o formă cantitativă 
ridicată ca să fie eficient. De exemplu, „Computers.com”, îşi explică scopul prin : 
„Computers.com: What to buy. Where to get it.” (Ce să cumperi. De unde să 
cumperi.). Acest simplu slogan este suficient pentru ai spune unei persoane ce 
căuta informaţii din categoria „ştiri IT” că nu se află în locul care trebuie. 

Prezentarea scopului va ajuta utilizatorii în prezicerea rezultatelor şi luarea 
unei decizii. Există şi alte moduri în care utilizatorii pot fi ajutaţi în a decide dacă 
site-ul le va fi de folos sau nu. Acestea sunt site-map-urile, index-urile, cuprinsul. 
Ele vor avea un rol pozitiv în decizia utilizatorului dacă cea ce caută el se găseşte 
printre informaţia conţinută de site.    

Cum pot găsi ceea ce caut? 

Majoritatea utilizatorilor ştiu exact ceea ce vor să caute. De exemplu dacă 
cineva doreşte o informaţie despre câţi locuitori are Timişoara, tot ceea ce trebuie 
să facă este să scrie „timişoara” în căsuţa de Search iar printre rezultate ar trebui să 
se găsească un link la informaţia dorită. Astfel utilizatorul nu trebuie să caute 
printre seturile de link-uri ce se găsesc pe pagină. 

Posibilitatea de căutare este o componentă de bază în site-urile 
informaţionale, deoarece majoritatea oamenilor ştiu exact ceea ce doresc. 

Pe lângă căsuţa de Search, mai exista şi o altă modalitate pentru utilizatori 
să acceseze direct informaţia. Acestea sunt „shortcut-urile” (scurtături), ce pot fi 
luate dintr-un pull down menu, cuprins, etc. Aceste shortcut-uri se pretează foarte 
bine la afişarea secţiunilor din site, la afişarea ştirilor, a unui calendar, guest book, 
etc. 

Ce se întâmplă dacă nu ştiu exact ce caut? 

Mai exista şi o altă modalitate de a căuta informaţii, modalitate ce este mai 
greu de îndeplinit folosind un Search Box. Dacă de exemplu cineva vrea să caute 
„Care sunt volumele de poezii scrise de Mihai Eminescu?”. Aceste întrebări sunt 
destul de incomode şi de obicei rezultatul nu este cel căutat. Pe lângă rezultatele 
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corecte, utilizatorul va obţine şi o mulţime de link-uri la site-uri despre poezie care 
nu prea au nici o legătura cu Mihai Eminescu. 

Pentru un rezultat cât mai corect, algoritmii de căutare vor trebui să caute 
prin majoritatea câmpurilor din tabele să interpreteze rezultatele şi să afişeze ceea 
ce a rezultat. Şi în ziua de azi se mai fac cercetări în privinţa acestui tip de căutare. 
Algoritmii ce ar trebui să aibă acestă funcţie vor fi complecşi şi nu vor fi la 
îndemâna orişicui. 

Este informaţia găsita, potrivită? 

Pe web există o cantitate aşa de mare de informaţie, că nimeni nu va putea 
să o cuprindă în totalitatea ei. În ciuda faptului că „înnotăm într-o mare de 
informaţie” nu o să putem întotdeauna să găsim răspunsuri la întrebările noastre. 
Anumiţi factori ca diferenţa de nivel intelectual, diferenţa de limbă, etc, pot face 
din această „mare”, o mică oază de informaţie efectiv utilizabilă. 

Dacă un copil ar căuta termenul de „găuri negre” pe Web, rezultatele 
obţinute vor fi multe şi nu toate vor servi cu adevărat individului. De exemplu, 
dacă s-ar căuta categoria de mai sus, sigur în rezultat ar apărea şi o explicaţie 
religioasă a existenţei acestora. 

Pentru a elimina rezultatele nefolositoare din căutare dezvoltatorii au 
încercat să creeze diferite structuri de site-uri pentru diferite categorii de populaţie. 
Deşi această metodă este mare consumatoare de timp ea are rezultate bune, în 
localizarea informaţiei dorite de categorii diferite de oameni. 

O altă modalitate de a elimina rezultatele nefolositoare din rezultatul 
căutării, este filtrarea. Aceasta presupune un anumit gard de interactivitate între 
dezvoltatori şi utilizatori. Marile site-uri ca Lycos sau MSNBC au deja 
implementate astfel de filtre. Acestea depind de ceea ce oamenii accesează. Un site 
cu un număr mai mare de accesări va avea o probabilitate mult mai mare să apară 
în rezultatele catarii decât altele. 

Pot să am încredere în informaţia găsită? 

Exista oameni care cred ca Internet-ul nu este o sursă de informaţie sigură. 
Şi aşa şi este. Oricine poate publica orice informaţie doreşte. 

Având în vedere acest lucru, orice site care nu urmează anumite structuri în 
prezentarea informaţiei poate avea de pierdut. Pentru a demonstra că oamenii pot 
avea încredere în site este nevoie să se prezinte sursa informaţiei :  

• de unde vine, în caz ca a fost preluată,  
• cine este autorul,  
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• de ce să avem încredere în persoana respectivă,  
• cât de des informaţia este înnoită. 

La toate aceste întrebări se poate răspunde foarte scurt prin câteva adăugări 
ce conţin data, autorul şi originea sursei. 

Datarea informaţiei este probabil cea mai importantă componentă ce merită 
adăugată. Un site de ştiri trebuie neapărat să prezinte ştirile în funcţie de data 
evenimentelor [12][13]. 

Pot să înregistrez informaţia pentru o utilizare ulterioară? 

Pentru cei care fac multe căutări pe Web stocarea datelor este o problemă 
majoră. Utilizatorii vor vrea să salveze „căutări”, rezultate sau alte preferinţe 
pentru o folosire ulterioară. Din păcate aceste facilităţi sunt puţin dezvoltate pe 
site-urile informaţionale. Singura posibilitate de a face acest lucru rămâne o agendă 
în care utilizatorul ar trebui să noteze ceea ce îl interesează. [8] 

 

Activitate 10: Care sunt metodele de realizare a tuturor acestor cerinţe atunci când 
se realizează un site de mare dimensiuni – introduceţi în wiki. 

 

Sublinierea scopurilor specifice în funcţie de publicul ţintă 

 

Deşi există o legătură strânsă în privinţa site-urilor informaţionale cu 
posibilităţi de căutare, se pot găsi uşor diferenţe importante între acestea. Un site ce 
prezintă informaţii legislative va fi diferi de cel care prezintă informaţii din lumea 
vedetelor. În acest caz vor diferi, nu numai scopul şi dorinţele dezvoltatorilor dar şi 
scopurile utilizatorilor. Din acest motiv nu putem spune că există un format 
specific site-urilor informaţionale. 

Pentru a vedea care este structura potrivită a site-ului în funcţie de 
dorinţele utilizatorilor, trebuie să săpăm mai adânc şi să găsim noi scopuri pentru 
dezvoltatori. Pe lângă cele prezentate anterior le putem adăuga şi pe cele din rândul 
trei al tabelului următor: 

 

Întrebări 
generale de 

navigare 

 

1. Unde sunt? 

2. Unde pot să merg? 

3. Cum pot ajunge acolo? 

4. Cum mă pot întoarce înapoi? 



28 TEHNICI INFORMAŢIONALE COMPUTERIZATE AVANSATE 
 

Întrebări bazate 
pe scop 

1. Cum pot afla dacă un site are informaţia dorită? 

2. Cum pot găsi ceea ce caut? 

3. Ce se întâmpla dacă nu ştiu exact ce caut? 

4. Este informaţia găsită, potrivită? 

5. Pot să am încredere în informaţia găsita? 

6. Pot să înregistrez informaţia pentru o utilizare 
ulterioară? 

Întrebări ce se 
axează pe 

publicul ţinta 

1. Este informaţia la zi şi sigură? 

2. Reflectă cumva această informaţie vreo înclinaţie sau 
postură particulară? 

3. Este informaţia pentru cei cu cunoştinţe în domeniu 
sau pentru un simplu utilizator? 

4. Pot căuta un anumit lucru sau nu? 

5. Pot să limitez căutarea astfel încât să-mi satisfacă 
nevoile? 

6. Există un cuprins? 

7. Exista cineva care să mă poată ajuta să înţeleg cât mai 
bine informaţia afişată?  

 

Tabelul 1. - Ce aşteaptă utilizatorii de la un site informaţional 

 

Pentru a afla mai multe despre această a treia categorie de scopuri se pot 
folosi următoarele metode :  

• Studierea altor site-uri de acelaşi tip 
• Aflarea modului în care publicul ţintă îşi stochează informaţia 
• Căutarea de modalităţi pentru a ajuta utilizatorii să transmită anumite 

informaţii altor utilizatori şi cum au de gând să se folosească de ea 
• Realizarea unei vizite la o bibliotecă de profil şi studierea modului în care este 

organizată informaţia 
• Dacă exista un câmp de Search  pe site încearcă să afli exact ce căută 

utilizatorii. Astfel se poate vedea ce se aşteaptă de la site şi se pot implementa 
topic-uri noi 

• Intervievarea publicul ţintă în legătură cu ceea ce doresc ei să apară pe site 
• Căutarea în reviste de specialitate la secţiunile dedicate conversaţiei cu cititorii, 

pentru o eventuală mărire a cunoştinţelor despre dorinţele utilizatorilor. 
Pentru site-urile informaţionale trebuie pus accent pe modul în care 

utilizatorii căută informaţia. Înţelegând acest proces se pot implementa site-uri în 
care publicul ţintă poate găsi mult mai eficient cea ce căută. Astfel câştigul va fi 
atât de partea utilizatorilor cât şi a dezvoltatorilor [14][15]. 
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Moduri practice de gestiune a informaţiei 

Controlul complexităţii 

Până de curând, publicarea de informaţii pe Web era principalul scop al 
dezvoltatorilor. Acele vremuri sunt acum de mult apuse. Astăzi principala 
provocare este aceea de a asigura din ce în ce mai multe straturi de informaţie pe 
care utilizatorul să nu le perceapă ca fiind greoaie de înţeles. 

Majoritatea site-urilor au adoptat această tehnică multi-strat care împreună 
cu altele, ca de exemplu filtrarea colaborativă, au din ce în ce mai mare căutare în 
lumea Internet-ului. 

Alternative 
Pentru site-urile informaţionale este esenţială asigurarea unor alte 

alternative la modurile de căutare clasice. 

Există foarte puţine tipuri de informaţii ce nu pot fi accesate decât într-un 
singur mod şi dacă mai adăugăm că fiecare utilizator are un mod propriu de a căuta 
ce-l interesează, lucrurile încep să devină din ce în ce mai interesante. 

Mulţi dintre utilizatori nu au nevoie decât de o căsuţă de Search, în schimb 
ce altora le place să folosească scurtăturile (shortcut) create de dezvoltatori pe 
pagină. 

Viteza 
Una dintre cele mai simple modalităţi de creştere a vitezei de navigare şi 

navigabilităţii pe site-uri este prezenţa căilor recursive. Dacă de exemplu dorim să 
accesăm categoria „Literatură” şi apoi subcategoria „Poezii” pe pagină va apărea 
ceva asemănător. 

Prima Pagină >>Literatură >>Poezii 

Probabil că există modalităţi mai frumoase şi mai moderne pentru a 
rezolva acestă problemă, dar afişarea recursivă a directoarelor rămâne cea mai 
rapidă, în navigarea printre diferite nivele ierarhice. 

Filtrarea 
Cunoscând faptul că cei mai mulţi utilizatori tind să caute produse în 

funcţie de preţ, firma producătoare, etc, rezultatele obţinute în urma căutării pot fi 
filtrate în funcţie de criteriul de căutare al utilizatorilor. 

Pentru a satisface nevoile şi cererile utilizatorilor, site-urile informaţionale 
trebuie să fie rapide, cu o structură curată, bine organizate cu informaţia la zi şi cu 
un conţinut mult mai bogat decât alte site-uri de acelaşi profil. Site-urile 
informaţionale sunt deseori forţate să facă compromisuri între afişarea unor 
cantităţi cât mai mari de informaţie pe pagină şi păstrarea cât mai simplă şi mai 
aerisită a paginii. 
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Site-urile de succes fac uz de complexitate precum şi alte metode şi module 
ce ajută utilizatorul în a găsi ceea ce caută şi a interpreta, stoca şi a distribui 
informaţia. Pentru site-urile informaţionale este crucial a înţelege cum vor 
utilizatorii să se folosească de informaţie. Acest lucru ajută dezvoltatorii în a găsi 
un echilibru între diferite metode de afişare şi căutare a informaţiei astfel încât 
fiecare categorie de utilizatori (în caz ca sunt mai multe), să găsească cât mai 
repede cu putinţa informaţia dorită [16]. 


