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An important requirement of new computer applications is that they must fulfill the needs of 
target group. Both in commercial applications and e-government applications, the end user 
must be put in first place. In this paper is presented typologies of applications and target 
groups for such information systems. According with client or end user specification the de-
velopers must design, implement the computer applications with friendly interfaces and also 
open communications capabilities. 
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ipologii de aplicatii si grupul tinta 
Tipologiile aplicatiilor sunt considerate 

în raport cu criterii de clasificare elaborate 
atât de dezvoltatori, cât si de dealeri, dar mai 
ales de catre clienti. Dupa criteriul structurii, 
aplicatiile informatice sunt: 
• seriale, în care componentele sunt refer i-
te una câte una; calitatea executiei compo-
nentei precedente determina referirea com-
ponentei urmatoare în secventa si deci, exe-
cutia întregului lant; 
• arborescenta , caz în care componentele 
se dispun pe niveluri si referirea depinde de 
evaluarea unei expresii relationale; sunt si-
tuatii în care pe o ramura a arborescentei pre-
lucrarile conduc la rezultate corecte, în 
schimb pe alte ramuri rezultatele sunt incerte; 
• retea, care presupune atât executii în sec-
venta cât si evaluari de expresii relationale; 
referirile sunt uneori comune pentru mai 
multe componente, atât pentru componente 
urmatoare, cât si pentru componente prece-
dente ca pozitie, care devin urmatoare în 
executie. 
Abordarile moderne impun clasificari spre 
constituirea de clase, de module, de interacti-
uni, ceea ce conduce la constructii simple, 
medii sau complexe. De asemenea, în raport 
cu evolutiile ulterioare se cauta accentuarea 
laturilor de mentenanta sau portabilitate. 
Aplicatiile informatice sunt sau nu sunt în-
zestrate cu anumite proprietati, caz în care 
sunt incluse într-una din categoriile apart i-
nând criteriilor care se definesc ad-hoc. Din 
punct de vedere al utilizatorilor, aplicatiile 
informatice sunt: 

• M2M (Machine to Machine) nici un utili-
zator uman; 
• pentru un singur client, de regula specia-
lizat în realizarea de prelucrari complexe este 
vorba de aplicatii particulare, cu volum mare 
de decizii care presupun nivele de agregare 
ridicate; aplicatia presupune numeroase con-
ventii referitoare la tipurile de operatii, pro-
cedurile care se activeaza si ramurile care se 
traverseaza în reteaua asociata; exista nume-
roase puncte de interventie pentru a actualiza 
parametrii si chiar proceduri de calcul si de 
selectie a datelor din bazele de date pentru a 
urmari dinamica sistemului informatic din 
care aplicatia este parte; 
• cu numar restrâns de utilizatori, destinate 
lucrului cu baze de date al caror volum de ac-
tualizare este ridicat; aplicatiile sunt speciali-
zate iar operatorii sunt profesionisti în dome-
niu; se definesc tipologii de operatii carora le 
corespund coduri de selectie si date de intrare 
specifice; se urmareste rezolvarea de proble-
me într-un interval dat de timp, cu controlul 
riguros asupra volumului de date; se elabo-
reaza chei de control pentru garantarea calita-
tii datelor de intrare care garanteaza la rândul 
lor calitatea rezultatelor; aceste aplicatii de-
termina plati, acceptarea unor stari de fapt, 
selectia de candidati si alte forme de tranzac-
tii sau de construire a argumentatiilor; opera-
torii sunt instruiti atât în utilizarea produselor 
software, cât mai ales în semnalarea de erori 
în efectuarea de corectii acolo unde este po-
sibil; 
• numar de utilizatori foarte mare, de masa, 
cu grad de neomogenitate ridicat; inte rfetele 
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sunt astfel construite încât toti utilizatorii sa 
obtina maximum de satisfactie; se impune ca 
aplicatiile sa fie atent elaborate, sa tina seama 
de cerintele reale ale utilizatorilor si sa nu 
necesite procese de instruire speciale; în ca-
zul în care numarul de pasi care se parcurg 
este indicat, trecerea de la un pas la altul este 
marcata prin comenzi de acelasi tip; proble-
ma rescrierii la pasul initial (de start) se va 
realiza de la oricare din etapele interactiunii; 
neomogenitatea clientilor impune utilizarea 
de interfete grafice; clientul trebuie sa obtina 
maximum de beneficii cu minimum de date 
introduse de la tasta tura; clientii efectueaza 
un numar limitat de selectii, iar modul de re-
prezentare a datelor reduce repetitivitatea de 
operatii generata de erori de interpretare; 
simplitatea dialogului om-masina, lipsa de 
rigiditate si luarea în considerare a tipurilor 
de clienti cu comportamentul specific are ro-
lul de a genera aplicatii informatice destinate 
de succes, viabile. 
 
Chei utilizate în regasirea datelor 
Aplicatiile informatice cele mai frecvente 
sunt caracterizate prin utilizarea în procesul 
de regasire a unei singure chei. De regula, în 
procesul de analiza a problemei se parcurg 
urmatorii pasi: 
• se identifica multimile cu care se operea-
za: multimea persoanelor, multimea materia-
lelor, multimea documentelor, multimea ope-
ratiilor etc.; 
• se stabilesc numarul maxim de compo-
nente care alcatuiesc multimile; 
• se alege algoritmul de cautare a cheilor 
asa fel încât sa se asigure unicitatea în con-
cordanta cu apartenenta elementelor colecti-
vitatii la eventua le submultimi; 
• se genereaza mecanisme de stare si de 
cautare care sa reduca duratele de prelucrare. 
Pentru salariatii unei întreprinderi, marca sa-
lariatului – unica – este un numar. Salariatul 
X are marca 7250, ceea ce înseamna ca a fost 
a 7250 a persoana care s-a angajat. Cei din a-
intea sa mai lucreaza, s-au transferat sau au 
plecat la pensie. Aplicatiile bazate pe marca 
salariatului impun manipularea unei legitima-
tii în mod obligatoriu. 
În cazul în care se doreste diferentierea mun-

citorilor pe sectii se face codificarea sectiilor 
si a muncitorilor si se concateneaza cele doua 
coduri, rezultând marca muncitorului. De 
exemplu, pentru o întreprindere cu 25 de sec-
tii numerotarea sectiilor se face cu 01, 
02,…,25, iar pentru codul muncitorului se 
constituie secve nte formate din patru cifre.  
Marca salariatului 140014 arata ca este vorba 
de salariatul de la sectia 14, având codul 
0014 în codul sectiei respective. Aplicatiile 
bazate pe o singura cheie sunt proiectate ast-
fel încât sa se poata gestiona cu usurinta toate 
datele. Simplitatea acestor aplicatii impune 
un nivel ridicat de rigiditate. Generarea codu-
rilor în mod serial corespunzatoare multimi-
lor omogene face dificil procesul de regasire 
atunci când lipseste suportul pe care este in-
dicat codul elementului ce trebuie cautat. 
Elaborarea de structuri care se asociaza chei-
lor si a mecanismelor de continuare a ele-
mentelor elimina partial acest impediment. 
Este important ca partile ce formeaza structu-
ra sa fie alcatuit din multimi deja existente, 
cunoscute, iar numarul de elemente generate 
sa fie cât mai restrâns. 
Daca o firma comercializeaza produse elec-
trocasnice, autoturisme si materiale de con-
structii catre persoanele fizice, codul contrac-
tului este o constructie rezultata din concate-
narea secventelor de numere urmatoare: sec-
venta corespunzatoare tipului de produs achi-
zitionat si secventa de identificare a cumpa-
ratorului. 
Se stabileste un algoritm de constructie a co-
dului contractului. Fiecare litera din alfabet 
are o pozitie: litera a are pozitia 01, litera b 
are pozitia 02, litera I are pozitia 09, litera r 
are pozitia 17 etc. Lunile anului se numero-
teaza 01 (ianuarie) sau 07 (iulie) si 12 (de-
cembrie). Zilele lunii se numeroteaza de la 
01 la 31. Anul de nastere se numeroteaza cu 
patru cifre pentru a elimina ambiguitatile de 
tipul celei generate de trecerea la anul 2000. 
Daca sunt luate în considerare si parti din 
numele persoanei fizice care achizitioneaza 
produse, cu certitudine este asigurata unicita-
tea codului contractului. 
Daca structura codului de control este descri-
sa prin: 
• pozitia 1: tipul produsului E – electrocas-
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nice, A – autoturism, C – material de con-
structii, 
• pozitiile 2,3,4,5: anul nasterii cumparato-
rului, 
• pozitia 6,7: luna nasterii cumparatorului, 
• pozitia 8,9: ziua de nastere a cumparato-
rului, 
• pozitia 10,11, 12: primele trei litere din 
numele cumparatorului, 
la completare se asigura unicitatea codului 
contractului ca cheie de regasire. 
Întrucât un rol esential în evidente îl are co-
dul numeric personal, în dezvoltarea aplicati-
ilor moderne va fi inclus în structura cheilor 
în vederea regasirii. În operatiile cu clientii 
posesori de posturi telefonice numarul postu-
lui si codul personal deja formeaza un cod 
redundant. 
La proiec tarea cheilor de regasire este prefe-
rabil sa fie utilizate secvente care descriu 
elemente deja existente precum: 
- doua litere ce reprezinta prescurtarile 
numelui de judet; 
- o litera M,F prin care se indica sexul per-
soanei; 
- data nasterii prezentata prin an, luna, zi; 
- alte componente din structura codului 
personal; 
- cuvinte prin care se desemneaza produse 
(telefon, frigider, cuier, tabla, cablu, geam); 
- denumiri de localitati, strazi, institutii. 
Schimbarea conceptiei privind definirea chei-
lor rezida din trecerea de la aplicatiile bazate 
pe informatii simple utilizate în programul de 
regasire, oferite complet, dupa reguli specif i-
cate, la aplicatii cu clienti diferiti, neomogeni 
ca pregatire în raport cu o aplicatie informa-
tica, unde regasirea trebuie sa se faca daca in-
formatiile pe care clientul le are. 
Cheile de regasire sunt numeroase si la pro-
iectarea aplicatiilor se impune comutarea de 
arborescenta ale caror frunze sunt de fapt co-
durile unice. În cazul informatiilor incomple-
te sunt extrase submultimi dintre care este 
identificat elementul cautat. De exemplu, se 
ia în considerare codul numeric personal, ca-
ruia i se asociaza arborescenta data în figura 
1. 
Este important ca la un volum cât mai re-
strâns de date de intrare sa se obtina o finete 

de selectie cât mai buna. Pentru efectuarea de 
studii statistice se ajunge la forma de structu-
ra arborescenta care sa genereze un numar 
cât mai restrâns de elemente. În cazul pe r-
soanelor încorporabile anul nasterii conduce 
la submultimi formate din multe elemente. În 
schimb ziua de nastere urmata de luna de 
nastere conduce la o multime de elemente din 
care se extrage cu usurinta un element pentru 
a efectua prelucrari solicitate. 
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Fig. 1. Structura arborescenta asociata 

codului numeric personal 
 

Problema cheilor de regasire trebuie rezolv a-
ta adecvat pentru a genera echilibrul aplica-
tiilor informatice si pentru a reflecta partic u-
laritatile evolutiei fiecarei aplicatii în parte, 
în raport cu clientii carora este destinata. Se 
au în vedere aplicatiile distribuite cu accesul 
direct al clientilor. 
Este important sa se utilizeze pentru regasire 
chei grafice date sub forma unor simboluri, 
liste de cuvinte care corespund numelor de 
localitati, denumiri de produse, marci de pro-
duse, categorii de produse, valori numerice, 
denumiri de evenimente etc. Este important 
ca fiecare client sa tasteze cât mai putine in-
formatii de intrare, iar produsul software sa 
aiba algoritmi de normalizare care sa condu-
ca la realizarea acelui nivel de flexibilitate 
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cerut aplicatiilor distribuite care se adreseaza 
publicului larg. 
 
Utilizarea mecanismelor flexibile pentru 
obtinerea informatiei 
Spre deosebire de aplicatiile clasice, aplica-
tiile distribuite care se adreseaza unui numar 
foarte mare de clienti, trebuie sa fie caracte-
rizate prin nivel de flexibilitate foarte ridicat.  
În primul rând f lexibilitatea se manifesta prin 
diversitatea modurilor de introducere a date-
lor. Datele se introduc de la tastatura, prin 
coduri bara, prin scanare sau de pe un suport 
extern. Sunt aplicatii care preiau comenzi vo-
cale. În al doilea rând flexibilitatea se mani-
festa prin structura datelor de intrare. Sunt 
acceptate atât date complete, cât mai ales da-
te incomplete, care permit totusi identificarea 
corecta a elementului cautat. Expresiile care 
combina atribute se construiesc astfel încât sa 
fie accesat din aproape în aproape acel con-
glomerat informational care corespunde eve-

nimentului, tranzactiei produsului sau servi-
ciului de care este interesat clientul. Pentru a 
afla nota obtinuta la examen, studentul folo-
seste adresa de internet www.institut.ro. P ri-
mul meniu este redat în figura 2: 

 
Fig. 2. Meniul principal 

 
Studentul va alege optiunea STUDENT. Me-
niul care se activeaza este referitor la faculta-
te este prezentat în figura 3.  

 

 
Fig. 3. Meniul aferent facultatilor 

 
Fig. 4. Meniul referitor la disciplinele din 

anul IV 
 

Studentul selecteaza MATEMATICA si cifra 
4. Meniul urmator se refera la disciplinele 
din anul si facultatea selectata si este preze n-
tat în figura 4. 

Fig. 5. Fereastra de dialog pentru 
autentific area studentilor. 

Este selectata optiunea ALGEBRA. Meniul 
urmator vizeaza introducerea numelui, pre-
numelui, parolei si a codului numeric perso-
nal si este prezentat în figura 5. 
În cazul în care datele introduse sunt corecte, 
se afiseaza un formular care sa contina date 
despre nota, nume si prenume, disciplina. Se 
observa ca accesarea presupune selectie. Da-
tele de intrare sunt codul numeric personal, 
numele, prenumele si parola care trebuie or-
tografiate strict dupa reguli convenite la în-
scrierea în facultate privind literele mari, lite-
rele mici si diacriticele . 
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Cautare optima 
Problema cautarii este definita printr-o mul-
time de elemente a1 a2….an înzestrate cu di-
ferite proprietati, a caror dispunere este de 
asemenea diferita. Trebuie localizat un ele-
ment din multime în vederea utilizarii. P ro-
blema cautarii are numeroase aplicatii si mai 
ales dezvoltari teoretice în domeniul valutar 
întrucât apar multe necunoscute în privinta 
numarului elementelor a1 a2….an, pozitiei si 
proprietatilor acestora. Implicatiile Internet 
reprezinta numeroase necunoscute pentru cli-
enti. Fiecare aplicatie are specificul ei. 
Modul în care este definita interfata are rolul 
de a determina sistemul selectiilor de cautare 
si a revolutionat întregul sistem al cautarii. 
Este important ca întregul sistem al cautarii 
sa se bucure de caracteristica de continuitate. 
În primul rând se impune studiul interfetei 
aplicatiilor cele mai frecvent referite. În al 
doilea rând , se utilizeaza caracteristicile de 
cautare deja cunoscute. În al treilea rând  se 
procedeaza la înzestrarea interfetei cu carac-
teristice de reorientare, care va da din aproa-
pe în aproape o caracteristica apropiata de ce-
rintele materiale. Se înregistreaza ferestrele 
de referire a optiunilor dupa care se reorgani-
zeaza structura mesajelor. În al patrulea 
rând , se evalueaza optiunile în asa fel încât 
situatiile în care se tasteaza date se reduc cât 
mai mult posibil. În al cincilea rând se are în 
vedere gasirea tuturor posibilitatilor de intro-
ducere date si de realizare de operatii în asa 
fel încât sa se asigure completitudinea opera-
tiilor (mod de plata de prelucrare informatii). 
 
Concluzii 
Cautarea clientilor necesita algoritmi flexibili 
si un nou mod de abordare. Se subordoneaza 
criteriile de definire chei de sele ctie si mai 
ales optiuni care tin seama de cerintele clien-
tilor si nu de restrictiile echipelor care dez-
volta aplicatiile. De asemenea în dezvoltarea 
interfetelor grafice trebuie urmarita caracte-
ristica de continuitate. De exemplu daca în 
anumite versiuni anterioare ale produsului 
software meniul era organizat într-un mod, 
optiunile care s-au pastrat la ultima versiune 
trebuie sa se regaseasca identic. Mai mult 
aplicatiile trebuie sa furnizeze modalitati de 

dezvoltare ulterioara si integrare cu alte pr o-
duse precum si sa implementeze standarde 
deschise de comunicare. 
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