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Capitolul 1. Introducere 

1.1. Contextul general 

 

Începând din antichitate, oamenii își împărtășeau și discutau ideile în fața unui 

public mai larg (Aristotel, Platon, Socrates etc.), ajutați fiind inițial doar de propria voce. 

Pe măsură ce timpul a trecut, modalitățile de susținere a unei idei au devenit foarte 

variate. Astfel, în ziua de astăzi o idee se poate prezenta într-o multitudine de feluri, 

începând de la o banală prezentare (realizată fără nici un adjuvant tehnologic) și 

terminând cu prezentări realizate folosind tehnologii relativ recente (ecran cu video 

proiecție, ecran LED, sistem de sunet, ecrane îndreptate spre prezentator pe care sunt 

afișate informații utile despre părerea audienței) în cadrul unor conferințe mii de 

spectatori prezenți si mult mai mulți spectatori care urmăresc această prezentare online.  

Toate aceste mijloace tehnologice vin să augmenteze experiența oferită de 

prezentator către participanți. Un lucru ce se poate observa este acela că majoritatea 

acestor mijloace tehnologice folosite contribuie la îmbunătățirea experienței pentru 

spectatori. Desigur, și pentru prezentatori sunt diferite soluții care să îmbunătățească 

experiența acestora în timp ce livrează o prezentare (folosirea unor monitoare de control 

pentru a se putea auzi, folosirea microfonului pentru a putea acapara o audiență mai largă 

etc.). 

Pentru ca un prezentator să poată să își îmbunătățească abilitățile de a-și expune 

ideile precum si modul în care acestea sunt expuse, el trebuie să ceară feedback-uri de la 

participanții la prezentarea respectivă fie ei participanți offline sau participanți online. De 

cele mai multe ori acest lucru se întâmplă după sfârșitul prezentării, în mod static 

folosind diferite formulare de feedback sau in multe cazuri obținându-se feedback vocal 

la fața locului. În cel mai bun caz, prezentatorul, în urma analizării feedback-ului obținut, 

își poate îmbunătăți prezentarea următoare, prezentarea actuală fiind livrată nu mai are ce 

să îmbunătățească în aceasta.  

 

1.2. Contextul proiectului 

 

Ambient Feedback vine ca o posibilă soluție la problema prezentată mai sus și 

anume obținerea feedback-ului în timp real de la public, pentru a putea ajusta 

corespunzător modul de prezentare. Prezentatorul are posibilitatea să seteze diferite 

întrebări înaintea prezentării relativ la diferite aspecte ale unei prezentări: mod de 

prezentare, conținut, încadrare în timp, părerea publicului despre ideea prezentată etc. 

Există bineînțeles și alte soluții în timp real, care arată diferite grafice 

corespunzătoare raspunsurilor publicului la diferitele întrebări ale prezentatorului, însă în 

general, acestea livrează o cantitate destul de mare de informație care trebuie “procesată” 

de către prezentator, mult prea complexă pentru a fi utilă în timpul prezentării. 

 Pe această nișă încearca să pătrundă PresToFeedback și anume, nu se pune accent 

pe cantitatea informațiilor livrate, ci pe calitatea acestora, sau mai bine zis, ce procentaj 

din informațiile livrate sunt percepute și înțelese de către prezentator în timp ce acesta își 

expune ideile, rămânându-i acestuia si posibilitatea de a acționa corespunzător 
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(îmbunătățirea stilului de prezentare, mărirea sau micșorarea ritmului de prezentare, 

eventual ghidarea cursului prezentării corespunzător cu dorința publicului). 

 Soluția din lucrarea de față încearcă să aducă informațiile despre părerea 

spectatorilor relativ la diferitele aspecte ale prezentării sau la întrebările trimise prin 

intermediul unui poll într-o manieră inovativă și totodată naturală. Este vorba de 

utilizarea luminii. Este ușor de observat că în ultimii ani, conferințele/ prezentările 

importante care au ajuns să aibă un număr semnificativ de participanți investesc din ce in 

ce mai mult in echipamente care să crească valoarea oferită. Echipamentele video (ecrane 

cu led, plasme gigantice, ecrane de proiecție imense), luminile inteligente (care pot să îsi 

modifice poziția, pot să îsi modifice culoarea care o emit, pot să creeze o serie de efecte 

imersive care sa impresioneze audiența), instalația audio (care de asemenea poate să 

creeze o serie de efecte interesante, pe lângă scopul implicit de a face ca prezentatorul/ 

prezentatorii să fie auziți și înțeleși in toată sala) sunt unelte care sunt din ce în ce mai 

folosite la conferințele de anvergură mare. Pentru că aceste echipamente sunt oricum 

întrebuințate pentru diferite motive, integrarea lor cu PresToFeedback nu ar trebui să 

constituie o problemă, sau o nouă investiție în alte echipamente. 

Ambient Feedback se integrează fără nici o problema cu sistemul de lumini 

inteligente prezente la fața locului pentru a creea o experiență nemaiîntâlnită. În 

momentul în care o întrebare este lansată către public, fie ea predefinită sau introdusă 

atunci pe loc, participanții vor avea posibilitatea să răspundă acelei întrebări prin 

accesarea site-ului web optimizat pentru platforme mobile sau folosirea aplicatiei native 

pentru smartphone-ul propriu.  

Răspunsurile la întrebarea curentă sunt centralizate pe un server, care folosind un 

algoritm relativ complex, va determina culoarea care va reprezenta cel mai bine părerea 

de ansamblu a audienței. Culoare respectivă va fi trimisă PC-ului care are instalată 

componenta locală a aplicației PresToFeedback care este responsabilă pentru convertirea 

culorii respective într-un semnal specific folosit pentru controlarea luminilor inteligente, 

care va fi trimis în reteaua de lumini inteligente, acestea din urmă schimbându-și culoarea 

corespunzător părerii audienței. Rezultatul va fi o schimbare totală a luminii ambientale 

în sala respectivă, contribuind la schimbarea stării de spirit a prezentatorului și totodată la 

înțelegerea răspunsului dat de întreaga audiență la întrebarea pusă anterior.  

Desigur, scenariul descris mai sus nu este singura aplicație a acestei soluții. Se pot 

imagina o varietate de scenarii de utilizare posibile. Un hackathon (concurs de 

programare care se desfășoară pe o perioadă mai mare sau egală cu 24 de ore (dar nu este 

obligatoriu) are 3 părți. În prima parte, participanții care nu au echipă aderă la o idee și își 

formează o echipă după care echipele participante își prezintă ideea care vor să o 

implementeze. Nu toate ideile vor trece în faza de implementare, responsabili de această 

triere fiind membri juriului. Un posibil scenariu de utilizare al aplicației este în momentul 

în care o anumită echipă își prezintă ideea, restul participanților sa poată să voteze 

viabilitatea/ fezabilitatea soluției folosind aplicația PresToFeedback, urmând ca juriul să 

ia în considerare si părerea publicului într-un procent mai mic sau mai mare. Următoarea 

parte este reprezentată de implementarea efectivă a soluției, fiind urmată de ultima parte 

în care se prezintă ideile și implementările acestora care s-au putut realiza în perioada de 

timp alocată. În această ultimă parte se poate observa un nou scenariu de utilizare, 

totodată relativ asemănător cu cel anterior și anume că participanții pot vota pentru 
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implementările prezentate, urmând ca aceasta să aibă o oarecare pondere în alegerea 

câștigătorilor. 

 

1.3. Contribuții personale 

PresToFeedback este un sistem de management al voturilor si control al luminii 

ambientale. În esență, această soluție va oferi prezentatorului feedback în timp real relativ 

la impresia publicului relativ la diferite aspecte ale prezentării sale, feedback-ul fiind 

reprezentat de culoarea ambientală a sălii respective.  

La momentul documentării pentru această lucrare, existau soluții care erau capabile 

să controleze luminile inteligente de la distanță, existau soluții care ofereau feedback în 

timp real (prin afișarea unor grafice, existând posibilitatea de ale integra într-o prezentare 

PowerPoint), după informaţiile noastre nu a fost identificată nu exista însă o soluție care 

să combine aceste două functionalități pentru a putea oferi o experiență unică 

prezentatorului și audienței. 

În momentul de față PresToFeedback se află într-o nișă încă insuficient explorată a 

aplicațiilor care oferă feedback în timp real, prin combinarea feedback-ului cu controlarea 

luminii ambientale oferind astfel o experiență unică (pentru audiență) și în același timp 

constructivă (pentru prezentator).  

 

1.4. Conținutul lucrării 

Structura lucrării este următoarea: 

În Capitolul 1 se prezintă contextul general al prezentărilor ca și formă de 

expunere a ideilor, acesta fiind mai apoi particularizat pentru a sublinia integrarea soluției 

care face obiectul acestei lucrări în acest context. De asemenea sunt evidențiate 

contribuțiile personale aduse acestui proieict. 

Capitolul 2 prezintă succint obiectivele proiectului, pentru a putea da o imagine 

de ansamblu asupra funcționalităților soluției și asupra direcției de dezvoltare a acesteia.  

Capitolul 3 este dedicat studiului și explicării conceptelor abstracte și teoretice 

care stau la baza funcționării proiectului. Referințele bibliografice folosite în această 

lucrare sunt descrise pe scurt în acest capitol. De asemenea s-a efectuat o comparație între 

sistemele existente și PresToFeedback, obiectul comparării fiind reprezentat de 

funcționalitățile comune sau asemănătoare. 

În Capitolul 4 se face o analiză a sistemului ce se dorește a fi realizat în urma 

căreia au rezultat o serie de cerințe funcționale, non-funcționale și scenarii de utilizare. 

Analiza sistemului este urmată de o fundamentare teoretică în care se descriu 

tehnologiile, algoritmii și conceptele tehnice care sunt folosite în implementarea soluției. 

Capitolul 5 cuprinde arhitectura aplicației precum și descrierea amănunțită a 

componentelor și modulelor soluției. 

Capitolul 6 cuprinde observații obținute în urma testării și validării sistemului.  

Capitolul 7 prezintă manualul de instalare și utilizare al sistemului. 

În Capitolul 8 sunt prezentate concluziile care au fost deduse în urma procesului 

de dezvoltarea a soluției. De asemenea sunt indicate posibile dezvoltări ulterioare ce pot 

fi aduse proiectului dezvoltat.
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

În acest capitol se vor descrie pe scurt obiectivele proiectului și se vor enumera 

principalele funcțioalități ale acestuia. 

2.1. Obiective generale 

 

Pentru ca soluția finală descrisă în această lucrare să poată să functioneze, este 

nevoie de cel puțin două componente, şi anume : componenta web – componenta care 

este responsabilă de rularea site-ului de votare,  portalului de management al 

prezentărilor, precum și rularea sistemului care va calcula culoarea potrivită pentru o 

anumită prezentare și va avea grijă ca această valoare sa fie transmisă celei de-a doua 

componentă, componenta locală care va fi conectată la o interfață USB capabilă să 

transmită datele în protocolul cunoscut de luminile inteligente. Pentru o experiență 

îmbunătățită  se poate adăuga o nouă componentă și anume componenta mobilă care este 

reprezentată de aplicațiile mobile native pentru diferitele sisteme de operare pentru 

smartphone-uri. Motivul folosirii unei aplicații mobile este acela ca se poate beneficia de 

capabilitățile unui smartphone (acces mai usor la identitatea utilizatorului, acces la locația 

acestuia (pentru o mai bună protecție împotriva voturilor din afara prezentării, deși la un 

moment dat s-ar putea că nici acestea să fie excluse)). 

Din descrierea textuală generală şi din scenariile imaginate mai sus se pot deduce 

câteva funcționalități principale ale aplicației: 

 Managementul evenimentelor 

 Managementul prezentărilor din cadrul evenimentelor 

 Adăugarea de întrebări și posibile răspunsuri pentru prezentări 

 Generarea unui link de votare pentru fiecare prezentare 

 Votarea prezentării (răspunsul la întrebări) 

 Oferirea feedback-ului prin schimbarea culorii ambientale 

 Conectarea la orice sistem de lumini inteligente 

 Controlarea parametrilor luminilor inteligente 

 Pe baza acestei liste funcționalități principale, se vor formula în capitolul 4 

cerințele funcționale si non-funcționale ale acestui proiect. 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

 În acest capitol se vor prezenta conceptele și soluțiile similare care au fost luate în 

considerare la dezvoltarea și implementarea cerințelor funcționale și non-funcționale ale 

proiectului. 

3.1. Conceptul de feedback 

 

Mecanismele auto-regulatorii au existat încă din vremuri străvechi, totuși noțiunea 

de feedback este relativ nouă. Termenul provine din fraza “to feed back” care se referea 

la revenirea unui mecanism la o stare anterioară. Definiția feedback-ului spune că acesta 

este un proces în care informația despre trecutul și prezentul unui fenomen, va influența 

acel fenomen atât în prezent cât și în viitor. [1] 

Generalizând definiția feedback-ului ajungem la concluzia că acesta poate fi 

aplicat aproape în orice domeniu de activitate. Feedback-ul este întâlnit în domenii 

precum biologia (un exemplu de mecanism bazat pe feedback este oscilarea nivelului de 

insulină din sânge pentru a menține funcționarea corpului uman în parametri optimi), 

computer science (funcțiile recursive folosesc acest principiu prin invocarea proprie a 

funcției), teoria sistemelor (domeniul în care feedback-ul este extensiv folosit, controller-

ul proporțional-integral-derivativ fiind doar una din multele aplicații), inginerie mecanică 

(valvele care reglează nivelul de combustibil din carburator, chiar banalele sisteme WC 

se bazează pe acest concept), inginerie electrică (principiu des folosit în dezvoltarea 

amplificatoarelor, oscilatoarelor electronice precum și a circuitelor logice integrate). 

Unul dintre cele mai interesante domenii în care este aplicat acest concept este 

ingineria socială. Obiectivul este de a controla și schimba comportamentul uman.  

Conform [2] o buclă de feedback are 4 faze distincte: 

1. Evidența – Un comportament trebuie fie măsurat, captat și datele 

obținute în urma proceselor trebuie memorate. 

2. Relevanța – Informațiile captate nu trebuie să fie pur și simplu 

redirecționate către individul în cauză în formatul în care au fost 

stocate, ci ele trebuie tranformate și prezentate într-un mod în care 

acestea să rezoneze la nivel emoțional. 

3. Consecința – Informația trebuie să indice potențiale căi de rezolvare a 

problemelor identificate în pașii anteriori 

4. Acțiunea – Trebuie să existe un moment bine definit, în care individul 

să îsi poată schimba comportamentul și să facă o alegere în această 

privință. În cele din urmă, acea acțiune va fi la rândul ei măsurată și 

astfel bucla de feedback va fi din nou executată, fiecare acțiune 

ghidând individul mai aproape de țelurile stabilite. 
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Soluția dezvoltată și tratată în aceasta lucrare se va folosi de acest tip de feedback 

pentru realizarea scopurilor propuse. Această abordare a fost folosită deoarece, conform 

[2] folosirea unei bucle de feedback este una dintre cele mai eficiente metode de 

modificare a comportamentului uman. Mai mult, această metodă este în practică cu 10% 

mai eficientă decât metodele tradiționale (constrângere, folosirea fricii etc.).  

Drept suport pentru această afirmație, în [2] se prezintă un caz din Statele Unite 

ale Americii, în care autoritățile locale au încercat să rezolve problema vitezei excesive a 

șoferilor în apropierea școlilor. S-au încercat diferite metode cum ar fi: folosirea unor 

semne de circulație reflectorizante speciale, amendarea șoferilor de către ofițerii de la 

circulație, însă acestea nu au dat rezultate.  

În momentul în care s-au folosit afișaje dinamice pe care era afișată viteza 

autovehicului care se apropia de acea zonă s-a constatat că în medie, viteza înregistrată 

era cu 14% mai mică.  

Mai exact spus principiul aplicat a fost de a afișa viteza actuală, informație ce era 

redundantă din moment ce orice mașină are indicator de viteză, si totusi cu un efect... 

uimitor...Se pot identifica foarte ușor cele 4 faze ale feedback-ului, evidența (reprezentată 

de înregistrarea vitezei de rulare), relevanța (afișarea vitezei sub formă de avertizare), 

consecința (deși scopul radarului nu era de a amenda șoferii care depășeau viteza 

regulamentară, acesta avea efect asupra conștiinței), acțiunea (micșorarea vitezei, acesta 

fiind practic și comportamentul dorit). 

Pusă în contextul noii tehnologii apărute și a faptului că senzorii sunt din ce în ce 

mai ieftini si mai accesibili, bucla de feedback devine un instrument foarte puternic în 

modificare comportamentului uman. Se poate spune că bucla de feedback stă la baza unui 

concept care începe să prindă din ce în ce mai mulți adepți și anume Internet of Things 

(în traducere directă Internetul Obiectelor). Acest concept prespune că în viitor toate 

obiectele ce ne înconjoară vor fi capabile să capteze diferite informații despre mediul 

extern, în urma centralizării acestora existând posibilitatea de a afla noi date care să 

conducă eficientizarea activităților de zi cu zi și nu numai. 

Conform [2], provocarea buclelor de feedback va consta în găsirea unui balans 

între a fi prea pasive (caz în care audiența nu va mai da atenție feedback-ului) și a fi prea 

intruzive ( care va duce în final de asemnea la ignorarea feedback-ului). 

Încercând să identifice acest echilibru, PresToFeedback se folosește de un concept 

din psihologia cognitivă și anume procesarea pre-atentivă definita ca acumularea de 

informații din mediul înconjurător în mod inconștient in [3]. Astfel informația va fi 

Figura 3.1 Schema unei bucle de feedback 1 
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livrată fără a fi intruzivă, însă aceasta va putea fi observată. Folosind culoarea ca și mod 

de reprezentare a informației, se va evita încărcarea procesului cognitiv. 

În acest sub-capitol s-a prezentat conceptul de feedback și de ce acesta stă la baza 

funcționării soluției dezvoltate. 

Despre conceptul de culoare și influența acestuia asupra organismului uman se va 

vorbi în sub-capitolul urmator. 

3.2. Conceptul de culoare 

Acest concept poate fi analizat din mai multe perspective, domenii cum ar fi: 

științe ale naturii, filozofie, medicină, psihologie etc. Pentru lucrarea de față, conceptul de 

culoare este important din punctul de vedere al influenței acestei asupra organismului 

uman, deoarece soluția încearcă să determine o schimbare de comportament asupra 

individului analizat. 

Conform [4], experiența perceperii unei culori se poate asemăna cu o piramidă ce 

conține 6 nivele. La primul nivel (cel de bază) se află reacțiile biologice, pe următorul 

nivel aflându-se asociațiile colective realizate în subconștient, urmate de asociațiile la 

nivel conștient, la nivelul patru aflându-se influențele culturale, apoi influențele modei, 

tendințelor și stilurilor actuale, pe ultimul nivel aflându-se relația invidivului cu culoarea 

respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Piramida percepției unei culori (adaptare dupa [4] ) 

 

În [4] sunt prezentate culorile roșu, albastru, galben și verde ca fiind culori 

psihologice de bază. Acestea au legătură directă cu starea corpului, a minții, emoțională si 

balansul dintre cele trei enumerate anterior. 
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Culoare 

 

Nivel de acțiune 

 

Observații 

 

Roșu 

 

Fizic 

Are cea mai mare lungime de undă, este o 

culoare puternică. Stimulează si crește 

pulsul sângelui. În același timp, poate fi 

percepută ca și o culoare agresivă 

 

Albastru 

 

Intelectual 

Este supra-numită culoarea minții și are 

efect liniștitor. De asemenea poate fi 

percepută ca și o culoare rece, 

neprietenoasă 

 

Galben 

 

Emotional 

Este cea mai puternică culoare din punct 

de vedere psihologic. Această culoare va 

îmbunătăți starea de spirit precum și stima 

de sine. Folosită excesiv poate cauza frică 

și anxietate. 

 

Verde 

 

Balans între resul nivelelor 

Se află în centrul spectrului culorilor, este 

culoarea balansului. Este o culoare 

liniștitoare. 

 

Violet 

 

Spiritual 

Culoarea cu cea mai mică lungime de 

undă. Este o culoare introvertită, care 

încurajează la contemplare și meditare. 

 

Portocaliu 

 

Fizic și emoțional 

Culoare rezultată din combinație culorilor 

roșu și galben. Contribuie la direcționarea 

gândurilor spre confort fizic ( mâncare, 

căldură și senzualitate). Folosirea în exces 

poate sa sugereze lipsa valorilor 

intelectuale serioase. 

 

 Tabelul 3.3 Influența culorilor asupra stării umane (conform [5] ) 

 

În acest sub-capitol s-a prezentat pe scurt efectul/influența culorilor asupra stării 

și a comportamentului uman. Acest lucru este esențial, deoarece această soluție încearcă 

să determine schimbarea comportamentului unui prezentator prin simpla schimbare a 

culorii ambientale a încăperii în care se desfășoară prezentarea. 

În cele ce urmează se va analiza și compara soluția ce face obiectul acestei lucrări 

cu alte soluții asemănătoare ce există deja pe piață. 

 

3.3. Sisteme similare 

În acest sub-capitol se va face o comparație a soluției ce face obiectul acestei 

lucrări, cu alte sisteme care au functionalități asemănătoare. Principala funcționalitate a 

acestui proiect este oferirea feedback-ului în timp real prezentatorului, prin modificarea 

culorii ambientale a încăperii în care se desfășoară prezentarea. Putem identifica trei sub-

funcționalități importante și anume: feedback în timp real, feedback realizat prin 

culoare, posibilitatea specificării domeniului de feedback. Pentru că la momentul 
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documentării, nu existau soluții care să aibă aceleași funcționalități în aceeași nișă de 

piață se va face comparația între sisteme în funcție de sub-funcționalitățile determinate 

mai sus. 

3.3.1. GlowCap 

GlowCap este o soluție care are ca și scop să aducă aminte pacienților să îsi ia 

medicația la timp și a fost propusă și implementată de [6] . Desigur, soluția în sine este 

mult mai complexă și oferă mai multe funcționalități, dar acestea nu sunt comune (nu au 

legătură) cu functionalitățile care le are PresToFeedback. Modul de funcționare a 

GlowCap presupune înlocuirea capacului tradițional pentru recipientul în care sunt 

depozitate medicamentele cu un capac special (GlowCap), care este conectat în 

permanență la un sistem online. În acest sistem se pot introduce medicamentele care 

trebuie luate, frecvența cu care acestea trebuie luate, și numărul acestora. În momentul în 

care se ajunge la ora la care pacientul trebuie să își ia medicamentele, capacul 

recipientului își va schimba culoarea și va începe să clipească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dacă după un anumit interval de timp capacul nu detectează că recipientul a fost 

deschis, va începe să emită sunete de avertizare, în cele din urmă dacă nici aceasta 

metodă nu functionează, GlowCap este capabil să trimită un SMS pe telefonul 

pacientului, sau un email de avertizare pe o adresă prestabilită. Această soluție se bazează 

în funcționarea sa pe cuvinele cheie: feedback în timp real, feedback realizat prin 

culoare. Fiind un produs special dezvoltat pentru o problemă clară, acesta nu are 

posibilitatea specficării domeniului de feedback, însă are mai multe posibilități de 

feedback și anume: avertizare sonoră, email, apel telefonic, sms. 

O comparație între funcționalitățile principale ale cele două soluții este realizată 

cu ajutorul tabelului de mai jos, această analiză fiind  utila dezvoltării și implementării 

solutiei noastre. 

Figura 3.3 Modul de funcționare GlowCap 

Preluată de pe [14] 
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Functionalități generale Ambient Feedback GlowCap 

Feedback în timp real DA DA 

Feedback realizat prin culoare DA DA 

Posibilitate modificare 

domeniu feedback 

DA NU 

Feedback sonor NU DA 

Feedback prin SMS NU DA 

Posibilitate conectare cu alt 

sistem de lumini 

DA NU 

  

 Tabel 3.4 Comparație între PresToFeedback si GlowCap 

 

3.3.2. Philips Hue 

Philips Hue este o soluție proprietară Philips ( [7]) care are ca și scop modificarea 

culorii ambientale a încăperii în funcție de diferiți factori. Sistemul este compus din trei 

componente: becurile Philips Hue – care conțin led-uri care pot reda orice culoare, conțin 

hardware-ul care comunică cu brige-ul principal, bridge-ul principal care comunică 

wireless cu toate becurile înregistrate cu acesta, de asemenea bridge-ul comunică și cu 

smartphone-ul și comandă mai departe becurile Hue. Smartphone-ul trebuie să aibă una 

dintre aplicațiile care sunt capabile să comunice cu acest sistem instalată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurile 3.4 – 3.6 Ecranele din aplicația Philips Hue 

Preluate de pe [8] 
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Philips Hue oferă posibilitatea dezvoltatorilor să construiască aplicații 

personalizate care să interactioneze cu acest sistem. Astfel există o multitudine de 

scenarii în care acest sistem poate fi folosit.  

Câteva exemple de scenarii de utilizare posibile:  

 Becurile să își schimbe culoarea când se primește un mail 

 Becurile să își schimbe culoarea în ton cu muzica ce rulează în acea 

încăpere 

 În momentul în care formația preferată marchează becurile să afișeze o 

culoare specifică 

 Aprinderea automată a becurilor când utilizatorul ajunge acasă 

 Setarea unei alarme, la declanșarea acesteia, becurile să aibă un 

comportament diferit 

 Setarea unui cronometru, pe măsură ce timpul trece, culoarea becurilor se 

modifică 

 Modificarea culorii becurilor în funcție de temperatura zilei respective 

 

Din punct de vedere al scenariilor de utilizare, Philips Hue are un avantaj clar față 

de cealaltă soluție prezentată și de soluția prezentată în această lucrare, în același lasă loc 

unor noi idei/implementări. 

 

În tabelul de mai jos s-au comparat principalele functionalități ale Phillips Hue și 

PresToFeedback. 

 

 

Functionalități generale PresToFeedback Philips Hue 

Feedback în timp real DA DA 

Feedback realizat prin culoare DA DA 

Posibilitate modificare 

domeniu feedback 

DA DA 

Feedback sonor NU NU 

Feedback prin SMS NU NU 

Posibilitate conectare cu alt 

sistem de lumini 

DA NU 

 

 Tabel 3.5 Comparație între PresToFeedback si Philips Hue 

 

3.3.3. Concluzii 

La momentul documentării, nu exista aplicație care să ofere feedback în timp real, 

oferit cu ajutorul culorii, special realizat pentru a îmbunătăți comportamentul unui 

prezentator. De asemenea, nici una din soluțiile analizate nu se poate conecta la un sistem 

de lumini exterior, astfel încât să se poată asigura portabilitatea soluției, spre deosebire de 

PresToFeedback care se poate controla orice lumină inteligentă controlată prin protocolul 

DMX. 

Toate soluțiile analizate au ca și scop principal oferirea de feedback. De 

asemenea, toate soluțiile oferă feedback-ul pe bază de culoare. Diferența între acestea se 
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face prin modul în care culoarea este folosită: PresToFeedback presupune schimbarea 

culorii ambientale, GlowCap presupune pe langa schimbarea culorii emise de capacul 

inteligent, variația intensității acesteia, iar Philips Hue are o mare varietate de metode de 

oferire a feedback-ului pe bază de culoare, fiind un sistem profesional. 

3.4. Protocolul de comunicare DMX512 

În acest sub-capitol va fi prezentat succint protocolul DMX512, pentru a putea 

avea o viziune de ansamblu asupra modului de comunicare cu luminile inteligente, 

urmând ca în capitolul 4 să se detalieze acest subiect. 

DMX512 este un protocol pentru comunicații digitale, folosit pentru a controla 

luminile inteligente [9] . Se folosește modelul de comunicare Master/Slave, master-ul 

fiind reprezentat de un controller DMX512, slave-ul fiind reprezendat de unul sau mai 

multe dispozitive conectacte la magistrală. Pe o magistrală se pot transmite 512 canale, 

fiecare cu valori între 0 și 255 (magistrala mai este numită si univers). Fiecare dispozitiv 

conectat la magistrală va avea o adresă proprie unică acesta reprezentând numărul 

canalului de pe magistrală de la care începând, valorile canalelor următoare vor acționa 

asupra parametrilor dispozitivului respectiv.  

Să presupunem că există un dispozitiv conectat la magistrală care are adresa 10 și 

are în total 5 parametri controlabili. Prin urmare, canalele 10, 11, 12, 13, 14 vor acționa 

asupra parametrilor 1, 2, 3,4 și respectiv 5 ale dispozitivului. 

O prezentare mai amănunțită a protocolului DMX512 va fi făcută în capitolul 

următor. 

 

3.5. Conținutul referințelor 

 Referințele următoare au fost folosite pentru a putea înțelege și mai apoi explica 

noțiunile care stau la baza dezvoltării soluției care face obiectul acestei lucrări. 

 [1] este o pagină a site-ului Wikipedia dedicată noțiunii de feedback.  

 În [2]  se face o prezentare a conceptului de buclă de feedback și prezintă situații 

reale în care folosirea buclei de feedback a avut rezultate pozitive și măsurabile. 

 În [3] este prezentată o viziune de ansamblu asupra procesării pre-atentive și a 

simțurilor care participă în această procesare. 

 [4] este o carte scrisă pentru arhitecți, designeri de interior, consultanți pe 

probleme de culoare. Conține studii care urmăresc efectele psihologice și fiziologice ale 

culorii din mediul înconjurător. 

 [5] este un articol pe web în care se descriu efectele psihologice pentru fiecare 

culoare în parte asupra organismului uman. 

 [6] este pagina web a producătorului GlowCap. 

[7] este pagina de prezentare a Philips Hue. 

[8] este reprezentată de pagina de download a aplicației mobile pentru Philips 

Hue. 

[9] este o pagină web în care se prezintă diferite aspecte ale protocolului 

DMX512. 

[10]  este o carte a cărui scop este de a oferi o viziune de ansamblu asupra 

serviciilor și funționalităților oferite de Microsoft Azure. 
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[11] este o pagină web în care este prezentată sub formă de schemă, serviciile 

Microsoft Azure și layerele de care aparțin acestea. 

[12] este o pagină web care conține un articol comparativ între cele 3 modele de 

cloud computing: SaaS, PaaS, IaaS. 

[13]  este o carte adresată progrmatorilor .Net care doresc să construiască aplicații 

Web folosind serviciile oferite de Microsoft Azure Web Sites 

[14] este o pagină web în care se face o analiză comparativă între modurile de 

funcționare ale unui Azure Web Site. 

În [15] se prezintă dezavantajele ASP.NET Web Forms. 

[16] este o carte dedicată dezvoltării de aplicații folosint ASP:NET. 

În [17] se prezintă ciclul de viață al unei aplicații ASP.NET MVC. 

[18]  este o pagină în care se face o introducere în SignalR. 

În [19] este prezentată o viziune de ansamblu asupra rolurilor framework-ului 

Entity Framework și avantajele acestuia. 

[20] este un tutorial pentru dezvoltarea aplicațiilor Windows Presentation 

Foundation în care se face și o descriere de ansamblu a platformei WPF. 

În [21] se face o prezentare de ansamblu asupra conceptului de Data Binding 

folosit în aplicații Windows Presentation Foundation. 

În [22]  se arată cum se poate implementa șablonul arhitectural Model –View – 

ViewModel. 

[23] este un manual destinat inginerilor de lumini, care prezintă cele mai 

importante principii ale protocolului DMX512. 

[24] este pagina de prezentare a produsului Enttec Open DMX USB.
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

4.1. Analiza sistemului 

4.1.1. Cerințe funcționale/formatare justify 

Prima versiune a aplicației PresToFeedback – sistem de management al 

conferințelor și control al luminii ambientale va avea următoarele functionalităti:  

 

 Componenta web 

o Înregistrare. Orice utilizator care va dori să folosească acest 

serviciu, va trebui să se înregistreze pentru a beneficia de toate 

funcționalitățile acestuia. Acesta va avea posibilitatea sa își creeze 

un nou cont folosind o adresă de mail, sau va putea să se logheze 

folosind un cont Google sau Microsoft deja existent, nemaifiind 

nevoit să mai aibă încă o parolă de ținut minte. 

o Creare eveniment cu ajutorul unui wizard. Primul pas în 

folosirea serviciului de față este adăugarea unui nou eveniment, 

care va fi cadrul celorlalte activități care vor fi susținute în cadrul 

acestuia. Pentru usurința și eficientizarea acestei functionalități s-a 

ales folosirea unor pași adjuvanți care să ghideze utilizatorul în 

crearea evenimentului (wizard). 

o Adăugare prezentare. Utilizatorul trebuie să adauge cel puțin o 

prezentare in cadrul unui eveniment, pentru a avea obiectul votării 

 

o Vizualizare status prezentare. În cazul în care prezentarea 

respectivă este marcată ca și activă, există posibilitatea ca 

participantii să înceapă să voteze. Rezultatele votului vor fi afișate 

în timp real pe pagina prezentării sub formă de grafice. 

 

o Generare cod QR. Pentru fiecare prezentare se va genera un link 

care va putea fi împărțit participanților pentru a putea vota 

prezentarea respectivă Pentru ușurarea transmiterii acestui link s-a 

decis folosirea unui generator de cod Q, rezultatul căruia având 

posibilitatea de a fi integrat în prezentarea curentă. 

 

o Calculare culoare corespunzătoare. În urma exprimării părerii 

participanților, va fi generată o culoare reprezentativă pentru 

părerea acestora. Aceasta va fi exprimata în sistemul de culoare 

RGB (Red Green Blue). 

 

o Transmitere culoare către componenta desktop. Culoarea 

calculată este nevoie să fie trimisă componentei desktop pentru ca 

la rândul ei, aceasta să trimită semnalul luminilor inteligente la 

care aceasta este conectată. 
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 Componenta desktop 
o Autentificare. Pe componenta desktop nu se vor putea crea 

conturi, se vor folosi cele existente.  

o Vizualizare evenimente/prezentări. În urma logării cu un cont 

existent, utilizatorul va avea posbilitatea să își vada toate 

evenimentele si prezentările create. 

o Marcare prezentare ca și începută. În momentul în care o 

prezentare este marcată ca și începută, este posibilă votarea 

prezentării. 

o Marcare prezentare ca și sfârșită. În cazul în care  nu a fost 

predefinit un interval de timp pentru prezentarea curentă (caz în 

care este pornit un contor de timp la începutul prezentării), există 

posibilitatea ca o prezentare să fie terminată manual. 

o Configurarea controlului luminilor inteligente. Pentru a putea 

controla luminile inteligente este nevoie ca soluția să fie 

configurată. Vor putea fi configurați parametri precum: sistemul de 

culoare al luminii inteligente, canalele aferente controlului 

culorilor, canalele aferente intensității luminii și altele. Această 

secțiune se adresează personalului instruit care a pus la dispoziție 

instalația de lumini inteligente. 

 

4.1.2. Cerințe non-funcționale 

Accesibilitate. O soluție care este accesibilă este disponbilă la cât mai multi 

utilizatori posibili. Având în vedere ca votarea se realizează folosind o pagină web și 

management-ul evenimentelor este de asemenea realizat folosind pagini web, această 

calitate este atinsă, singura condiție fiind existența unei conexiuni la internet. În cazul in 

care aceasta nu există, este posiblitatea integrării soluției cu un sistem de mesaje, astfel 

încât participanții să poată vota si prin SMS. 

Disponibilitate. Disponibilitatea este exprimată de obicei in procente și reprezintă 

timpul în care aceasta este functională, disponibilă pentru utilizare, comparativ cu timpul 

efectiv trecut (într-o anumită perioadă de timp). Această calitate este asigurată într-o 

proporție de aproximativ 99,95 % deoarece soluția prezentată în această lucrare rulează în 

serviciul de cloud Microsoft Azure, care se obligă să asigure o disponibilitate a serviciilor 

sale de 99,95 %. 

Scalabilitate. Scalabilitatea este ablilitatea unui sistem de a face față unui număr 

crescând de cereri prin creșterea corespunzătoare a puterii de procesare pentru a putea 

îndeplini cu succes și în timp rezonabil cererile. Această calitate este asigurată prin 

folosirea unei arhitecturi care să permită scalarea (arhitectură modulară). De asemenea, 

deoarece soluția va rula în serviciul de cloud Microsoft Azure, există posibilitatea ca 

numărul resurselor fizice dedicate acestei soluții, să fie crescut sau micșorat în funcție de 

încărcarea serviciului. 

Extensibilitate. Extensibilitatea este proprietatea unui sistem care permite 

adăugarea de noi funcționalități fără a modifica structura internă a acestuia. Deoarece în 

dezvoltarea soluției s-a folosit o arhitectură modulară, bazată pe interfețe, se pot adăuga 

noi funcționalități fără a modfica structura existentă. 
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4.1.3. Cazuri de utilizare 

În aceasta secțiune se vor prezenta cazurile de utilzare posibile pentru 

PresToFeedback. Deoarece această soluție are mai multe componente, se vor prezenta 

cazurile de utilizare în funcție de componenta de care aparțin. Pentru a avea o imagine de 

ansamblu asupra cazurilor de utilzare ale aplicației, se vor puncta toate cazurile de 

utilizare în tabelul de mai jos. 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Caz de utilizare Actor implicat 

1. Înregistrare Participant prezentare 

2. Autentificare Participant prezentare 

3. Vizualizare întrebări Participant prezentare 

4. Trimitere răspunsuri Participant prezentare 

5. Creare evenimente Administrator eveniment 

6. Creare prezentări Administrator eveniment 

7.  Adăugare întrebări pentru prezentări Administrator eveniment 

8. Setare răspunsuri pentru întrebări Administrator eveniment 

9. Setare pondere răspunsuri Administrator eveniment 

10. Setare threshold pentru numărul de voturi Administrator eveniment 

11. Setare locație eveniment Administrator eveniment 

12. Generare QR code pentru pagina de votare Administrator eveniment 

13. Conectare la prezentare (desktop) Administrator eveniment 

14. Start prezentare (desktop) Administrator eveniment 

15. Stop prezentare (desktop) Administrator eveniment 

16. Setare parametri lumini inteligente (desktop) Administrator eveniment 

17.  Testare conexiune desktop – lumini inteligente Administrator eveniment 

18. Adminstrare utilizatori Admintrator portal web 

19. Generare rapoarte  Administrator portal web 

 

Tabel 3.4 Cazuri de utilizare PresToFeedback 

 

 

 

Pentru fiecare actor vor fi descrise mai detaliat două cazuri de utilizare. 

Astfel pentru componenta web vom putea avea urmatorii actori și scenarii de 

utilizare aferente: 
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4.1.3.1. Cazuri utilizare componenta web 

4.1.3.1.1. Participant prezentare 
 

Un participant la prezentare va putea să răspundă la întrebările relative la 

prezentare care vor apărea pe pagina web aferentă prezentării. Participantul va putea 

accesa pagina prezentării folosind un browser web, fie de pe smartphone, tabletă sau 

laptop. Link-ul către pagina respectivă se poate introduce manual in browser sau poate 

fi obținut scanând codul QR de pe slide-ul prezentării.  

Este necesară autentificarea oricărui participant, pentru a reduce tentativa de 

fraudă în cazul votării multiple. Astfel, dacă utilizatorul nu este logat în sistem acesta va 

fi redirecționat către pagina de login, unde va avea posibilitatea să îți creeze un cont 

nou, dar totodată va avea o alternativă și anume, logarea folosind alte conturi ale sale 

cum ar fi: contul Google sau contul Microsoft, acesta nemaifiind nevoie să își creeze un 

nou cont pentru care să tină minte încă o parolă.  

La înregistrarea în sistem folosind un asemenea mecanism de autentificare, 

participanții vor trebui să își aleagă un username (acesta fiind singura cerință a aplicației 

pentru utilizator). Odată ce utilizatorul va fi logat în sistem, va putea accesa pagina de 

vot a prezentării, unde vor apărea o serie de întrebări si răspunsuri, (predefininte 

înaintea începerii prezentării de către prezentator) la care acesta va trebui să răspundă. 

În momentul în care răspunsurile au fost completate, acestea vor fi trimise la server 

pentru procesări ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama cazuri de utilizare pentru Participant prezentare  
 

 

 

4.1.3.1.2. Administrator eveniment 
 

Administratorul de eveniment poate fi considerat actorul de bază al acestei 

aplicații. În urma actiunilor efectuate de acesta, sistemul poate să devină funcțional și să 
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aibă o aplicabilitate. Mai exact spus, administratorul de conferință va fi cel care va crea 

un eveniment, care este cadrul celorlalte activități. În cadrul unui eveniment se vor 

adăuga prezentări, care la rândul lor vor avea unul sau mai mulți prezentatori. De 

asemenea va fi necesar să se seteze o locație a evenimentului, pe baza căreia se vor face 

filtrări ulterioare pentru prevenirea fraudării votului. Pentru fiecare prezentare în parte se 

vor putea adăuga întrebări însoțite de variante de răspuns, întrebări care vor apărea 

participanților la prezentare care vor dori să voteze prezentarea. Pentru ușurința accesării 

paginii de vot, acesta va putea genera un URL custom pentru pagina de votare. În adiție, 

acest link URL va putea fi codificat într-un cod QR pentru un acces cât mai facil la 

această pagină. Scenariul complet de la începera folosirii acestui sistem până la 

funcționarea corectă a acestuia va fi descrisă în detaliu la finalul scenariilor de utilizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama cazuri de utilizare pentru Administrator eveniment 

 

4.1.3.1.3. Administrator portal web 
 

Acest actor are rol principal în mententanța și asigurarea funcționării corecte a 

aplicației web.  Mai exact el poate sa genereze diferite rapoarte din care să rezulte nivelul 

de utilizare a soluției (numărul de evenimente create, numărul de utilizatori etc.). De 

asemenea el are dreptul să modifice sau să șteargă conturile. 
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Figura 4.2 Diagrama cazuri de utilizare pentru Administrator eveniment 

 

4.1.3.2. Cazuri utilizare componenta desktop 

4.1.3.2.1. Administrator eveniment 
 

În contextul componentei desktop, administratorul de eveniment sau delegații 

acestuia vor întâmpina scenarii de utilizare diferite de cele întâlnite în componenta web. 

Pentru a putea folosi aplicația, este nevoie ca un cont să fie deja creat, aplicația desktop 

nu va permite înregistrarea unui nou cont prin intermediul acesteia. Pentru ca sistemul să 

functioneze, acest utilizator trebuie să se logheze si să se conecteze la prezentarea 

corespunzătoare. Asfel acest desktop va fi considerat ca și asociat prezentării respective; 

rezultatele votului venite pentru prezentarea respectivă vor fi prelucrate iar răspusul va fi 

trimis acestui desktop. Mai trebuie efectuați doi pași pentru a putea considera sistemul 

funcțional: setarea parametrilor de comunicare în aplicație referitor la luminile inteligente 

care vor fi comandate ( este necesar ca minim parametri de culoare si sistemul de culoare 

în care functionează luminile inteligente să fie setat) și setarea prezentării ca fiind 

începută. În acest moment participanții pot vota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama cazuri de utilizare pentru Administrator eveniment - Desktop 
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4.1.3.3.  Descriere detaliată a cazurilor de utilizare 

 

Caz utilizare 1. Titlu: Logarea în sistem (componenta Web) 

Descriere: Utilizatorii trebuie să se autentifice pentru a putea utliza soluția 

Actor primar: Participant prezentare,  Administrator portal web, Administrator 

eveniment 

Precondiții: Utilizatorul să aibă deja un cont valid pentru aplicație, sau să pună la 

dispoziție un cont Google sau Microsoft. Utilizatorul poate fi redirecționat către această 

pagină în momentul în care dorește să acceseze o pagină care necesită autentificare. 

Postcondiții: Utilizatorul să fie autentificat, utilizatorul să poată accesa paginile 

dorite. 

Scenariu principal de succces:  

1. Pagina de autentificare este afișată, se cere completarea adresei de 

email și parola utilizatorului.  

2. Sistemul verifică credențialele utilizatorului și îl redirecționează pe 

pagina anterior selectată 

Extensii posibile: 

1. Rolul utilizatorului autentificat nu permite vizualizerea paginii anterior 

selectate, în acest caz, utilizatorul este din nou redirecționat către 

pagina de Login. 

2. Credențialele sunt invalide, în acest caz se va afișa un mesaj de eroare 

corespunzător. 

 

Caz utilizare 2. Titlu: Crearea unui noi eveniment (componenta Web) 

Descriere: Administratorul de eveniment adaugă un nou eveniment, care va 

constitui cadrul pentru prezentări 

Actor primar: Administrator eveniment 

Precondiții: Utilizatorul trebuie să fie autentificat și să aibă rolul de administrator 

de eveniment 

Postcondiții: Un nou eveniment să fie creat, cu toate datele necesare 

Scenariu principal de succces:  

1. Administratorul de eveniment autentificat, apasă butonul de creare 

eveniment  

2. Pe ecran apare un wizard (vrăjitor) de creare a unui eveniment, care 

ghidează administratorul de eveniment în creearea unui eveniment. 

3. Administratorul de eveniment completează toate câmpurile necesare 

4. Un mesaj care notifică administratorul de eveniment că evenimentul a 

fost creat, este afișat 

Extensii posibile: 

1. Administratorul nu introduce toate datele necesare creării unui 

eveniment, caz în care un mesaj de eroare corespunzător va fi afișat 

2. Sesiunea administratorului de eveniment a expirat, caz în care acesta 

este redirecționat către pagina de login. 
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Caz utilizare 3. Titlu: Setare parametri lumini inteligente și verificare conexiune 

(componenta Desktop) 

Descriere: Administratorul de eveniment sau o persoană calificată care a pus la 

dispoziție instalația de lumini inteligente va seta parametri de control ai luminilor 

inteligente. 

Actor primar: Administrator eveniment 

Precondiții: Intefața USB – DMX să fie conectată la Desktop și driverele 

aferente să fie corect instalate. 

Postcondiții: Luminile reacționează la controlul aplicației conform testelor. 

Scenariu principal de succces:  

1. Se selectează sistemul de culoare dorit (RGB sau CMY). 

2. Se selectează numărul de lumini inteligente controlate. 

3. Pentru lumină inteligentă se completeză numărul corespunzător 

canalului care controlează fiecare parametru de culoare în particular. 

4. Se dă click pe butonul Test Lights 

5. Culorile luminilor inteligente se modifică în concordanță cu testele 

efectuate (pe ecran se afișează culoarea care ar trebui să fie emisă de 

luminile inteligente) 

Extensii posibile: 

1. Aplicația nu se poate conecta la interfața USB-DMX ( drivere greșit 

instalate sau interfața nu este conectată), un mesaj corespunzător va fi 

afișat în acest caz 

2. Luminile reacționează la semnalele emise de aplicație, dar nu 

funcționează corespunzător. 

 

Caz utilizare 4. Titlu: Conectare la prezentare (componenta Desktop) 

Descriere: Administratorul de eveniment se va conecta de pe componenta 

Desktop la o prezentare existentă într-un eveniment deținut. 

Actor primar: Administrator eveniment 

Precondiții: Utilizatorul trebuie să fie autentificat și să aibă rolul de administrator 

de eveniment. 

Postcondiții: Componenta desktop să fie conectată, alți clienți desktop nu se vor 

mai putea conecta la această prezentare, pe componenta Web, prezentarea la care tocmai 

s-a conectat componenta Desktop, va apărea ca și online. 

Scenariu principal de succces:  

1. Administratorul de eveniment autentificat, selectează evenimentul 

dorit 

2. Selectează din lista de prezentări aferente evenimentului respectiv 

(care va apărea în momentul selectării evenimentului) prezentarea 

corespunzătroare 

3. Un mesaj care notifică administratorul de eveniment că s-a realizat 

conexiunea la server este afișat 

4. Se deschide pagina de control a prezentării 

Extensii posibile: 

1. Un alt client desktop este la acel moment dat conectat la prezentarea 

respectivă, caz în care nu va fi posibilă conectarea. 
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4.2. Tehnologii utilizate 

În acest sub-capitol se vor descrie cele mai importante tehnologii folosite pentru 

implementarea funționalității soluției descrise în această lucrare. 

 

4.2.1. Microsoft Azure 

 

Microsoft Azure (cunoscut ca și Windows Azure înainte de Martie 2014) este 

platforma de cloud computing creată de Microsoft.  Această platformă oferă servicii PaaS 

(Platforma as a Service) și IaaS (Infrastructrure as a Service) [10].   

Platform as a Service este un model de cloud computing care oferă posibilitatea 

creării soluțiilor software folosind unelte deja existente, care sunt oferite de către 

furnizor. Accesul la aceste unelte se face printr-o interfață web. Astfel datoria de 

management al infrastructurii hardware și software este de partea furnizorului de servicii. 

Dezvoltarea, testarea, instalarea aplicațiilor se face mai rapid, mai simplu și mai ieftin în 

comparație cu celelalte modele de cloud computing. Timpul de finalizare a unei aplicații 

este scurtat prin îndreptarea atenției către dezvoltarea propriu zisă a acesteia și nu către 

dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare. Conform [10] în modelul PaaS, 

organizația ce dezvoltă soluția va putea customiza aplicațiile care vor rula precum și 

datele care vor fi folosite, restul componentelor unui server / datacenter fiind administrate 

de catre Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Comparație între modelele de cloud computing în Microsoft 

Azure (preluată de pe [10] ) 
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Spre deosebire de PaaS, IaaS (Infrastructure as a Service) oferă o flexibilitate mai 

mare deoarece permite pe lângă customizarea aplicațiilor și a datelor,  customizarea  

sistemului de operare, a middleware-ului folosit și a runtime-ului instalat. Practic IaaS 

oferă o infrastructură virtuală de servere, echipamente de stocare și rețelistică. Astfel nu 

este nevoie să se investească în infrastructură și în personal care să ajute la întreținerea 

acesteia. Dacă în cazul PaaS, sistemul de operare și runtime-ul erau actualizate automat și 

transparent față de clienții serviciului, clienții IaaS sunt responsabili de actualizarea 

acestora. Această abordare este potrivită pentru organizațiile noi care nu doresc să 

investească în hardware, pentru organizațiile care cresc foarte rapid și astfel scalarea 

resurselor hardware poate să devină problematică ([12]). 

Cele mai importante servicii/ categorii de servicii oferite de Microsoft Azure sunt: 

 Web Sites 

 Virtual Machines 

 Cloud Services 

 Data management 

 Business Analytics 

 Identity 

 Messaging 

 Media Services 

 Mobile Services 

Pentru implementarea soluției descrise în această lucrare s-a folosit serviciul Web 

Sites (PaaS) și Data management (SQL Database). Azure Web Sites va fi descris în 

amănunt în capitolul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Serviciile oferite de Microsoft Azure categorisite în funcție de 

layer-ul în care se află (preluată de pe [11]) 
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Argument tehnologic. Am ales această platformă din mai multe motive: 

 

1. Posibilitatea de scalare a soluției. Având în vedere că această soluție are 

potențial de creștere era necesară o platformă care să poată face față dinamic 

creșterii numărului de utilizatori sau a numărului de cereri făcute de 

utilizatori. 

2. Disponibilitatea serviciilor. Microsoft Azure se obligă să asigure în proporție 

de 99.95 % din disponibilitatea serviciilor sale. 

3. Timpul scăzut de deploy. Soluția se poate publica direct din mediul de 

dezvoltare (Visual Studio 2013) și este disponibilă pentru utilizare imediat. 

 

4.2.2. Azure Web Sites 

Microsoft Azure Web Sites este un serviciu PaaS oferit de Microsoft. Cel mai 

important avantaj este că dezvoltatorii nu trebuie să fie legați de un anumit limbaj sau 

tehnologie de programare deoarece Web Sites suportă publicarea de site-uri în mai multe 

tehnologii/limbaje de progrmare cum ar fi: .Net, node.js, Python și Java ([13]). Pe lângă 

faptul că se poate crea un site gol în care să fie publicat ulterior site-ul dezvoltat, 

Microsoft Azure Websites are și o galerie de platforme de site-uri. Astfel orice persoană 

(cu subscripție Azure și minime cunoștințe de programare) își poate crea și pune online 

un site în câteva minute și click-uri. Printre cele mai importante platforme suportate de 

Azure Websites amintim: 

 Acquia Drupal 7 

 ASP.NET Site 

 Django 

 HTML5 Empty Site 

 Joomla! 

 Node JS Empty Site 

 Node JS Starter Site 

 Orchard CMS 

 PHP Starter Kit 

 phpBB 

 Umbraco CMS 

 WordPress 

Serviciile Azure Web Sites sunt oferite în 4 forme, acestea fiind diferite între ele, 

în principal, la nivel de resurse hardware și costuri de funcționare. Astfel, Azure 

WebSites pot fi folosite în regim: free, shared, basic și standard.  

Scalarea, ca și concept general de cloud computing poate fi impărțit în două 

categorii: scale-up și scale-out. Scale-up presupune mărirea/ îmbunătățirea mașinii pe 

care rulează aplicația (se adaugă procesoare, memorie, etc.). Dezavantajul acestei scalări 

este că își atinge destul de rapid limitele (nu se poate adăuga un număr considerabil de 

procesoare și memorie). Scale-out presupune mărirea numărului de mașini care găzduiesc 

o anumită aplicație. 

Modul free este după cum spune numele, gratis, se pot crea până la 10 free Azure 

WebSites pe o subscripție Azure. Capacitatea de stocare este limitată la 1GB, aspectul cel 
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mai important fiind că un Web Site free, va împărți aceeași mașină cu alte Web Site-uri. 

În cazul în care celelalte site-uri au trafic ridicat și consumă resursele mașinii gazdă, este 

posibil ca Web Site-ul deținut să nu mai funcționeze corespunzător (timpii de răspuns 

cresc). Acest model este potrivit pentru punerea în aplicare a conceptelor precum și 

testarea lor în mod gratuit. Un Web Site free va avea automat 

subdomeniul .azurewebsites.net adminstratorul neavând posibilitatea de a modifica 

subdomeniul. La acest nivel nu este posibilă scalarea resurselor hardware. 

Modul shared este asemenător cu modul free,  împarte o mașină cu mai multe 

Azure Web Sites. Este important de menționat că acest serviciu se plătește cu 0.01 euro 

pe oră. Avantajele acestui model sunt că se pot crea până la 100 de Web Sites,  

posibilitatea de customizare a subdomeniului, și cel mai important avantaj fiind 

reprezentat de posibilitatea de scalare. Modul shared suportă doar scalarea de tip scale-

out la un număr de maxim 6 mașini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Comparație între modurile de rulare a Azure Web Sites 

(preluată de pe [14]) 
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Modul basic se diferențiază de restul modurilor descrise prin faptul că rulează pe 

mașini dedicate, Web Site-ul nemaifiind nevoit să împartă resursele hardware cu alte 

aplicații. Partea de stocare are în acest caz o limită de 10 GB. Este posibilă atât o scalare 

de tipul scale-out cât și o scalare de tipul scale-up. Scalarea de tip scale-out se poate face 

până la un număr de 3 mașini dedicate. 

Modul standard este cel mai complet și performant mod posibil pentru Azure 

WebSites. Alături de modul basic, și modul standard rulează pe mașini dedicate. 

Diferența față de modul basic se face la nivelul de stocare, modul standard având o 

capacitate maximă disponibilă de 50 de GB. De asemenea, scalarea de tip scale-out se 

poate face pe maxim 10 mașini dedicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Comparație între posibilitățile de scale-up pentru Azure Web 

Sites (preluată de pe [14]) 
 

Argument tehnologic. Pentru implementarea soluției prezentă în această lucrare 

s-a ales folosirea modului free pentru a putea demonstra funcționalitățile aplicației. În 

orice moment se poate face trecerea la unul din celelalte moduri (shared, basic, standard) 

în funcție de cererile aplicației. 

 

4.2.3. ASP.NET 

ASP.NET este o tehnologie Microsoft care este folosită la dezvoltarea aplicațiilor 

și serviciilor web. Principalul limbaj de programare folosit este C# (specific 

platformei .NET). Paginile ASP.NET puteau fi construite inițial folosind ASP.NET Web 

Forms. Însă ASP.NET Web Forms aveau următoarele dezavantaje, care au făcut ca acest 

mod de programare să fie în mare parte înlocuit de ASP.NET MVC: 

1. Control limitat asupra codului HTML: controalele folosite pe server au 

propriul mecanism de a se randa în HTML, cod care nu este întodeauna 

compatibil cu standardele Web 

2. Volum mare de date pe interfață: faptul că se pun foarte multe date pe 

interfață(care trebuie trimisă către client)  conduce la timpi mari de 

răspuns și creșterea utilizării volumului de trafic către și dinspre server. 

3. Suport limitat pentru testare: Arhitectura strâns cuplată nu este potrivită 

pentru testare unitară. 

4. Ciclu de viață al unei pagini complicat: există o multitudine de evenimente 

din care dezvoltatorul poate să aleagă pentru a implementa codul de 

funcționare de unde rezultă confuzie în alegerea corectă a acestora [15]. 
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Figura 4.7 Evoluția framework-ului ASP.NET 

(preluată din [16]) 

 

4.2.3.1. ASP.NET MVC 

 

ASP.NET MVC ajută dezvoltatorii să creeze aplicații web care să folosească 

șablonul de proiectare MVC (Model – View – Controller). Modelul reprezintă starea unui 

aspect particular din aplicație. Controller-ul procesează interacțiunile și actualizează 

modelul, astfel încât acesta să fie în concordanță cu modificările stărilor aplicației. De 

asemenea, View-ul primește informația necesară de la Controller și creează o interfață 

utilizator care să afișeze informația necesară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Ciclul de viață al unei aplicații ASP.NET MVC (preluată de pe 

[17]) 
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Argument tehnologic. ASP.NET MVC vine ca și o alternativă la ASP.Web 

Forms prin evitarea dezavantajelor celei din urmă. S-a ales folosirea framework-ului 

ASP.NET MVC datorită avantajelor enumerate mai jos, un rol special fiind jucat de 

testarea unitară. 

1. Forme multiple (forms): Spre deosebire de Web Forms care nu permit mai 

multe forme pe o pagina, MVC suportă orice număr de forme 

2. Foloște principiul “stateless” (des întâlnit pe web) 

3. Testare unitară mult mai ușor de realizat în comparație cu Web Forms 

4. Separation of Concerns (SoC): prin folosirea controllerelor, SoC este mult mai 

ușor de implementat. 

 

4.2.3.2. ASP.NET Web API 

ASP.NET Web API este un framework cu care se pot construi servicii HTTP, 

care sunt disponibile unei mari varietăți de clienți (aplicații desktop, smartphone-uri, 

broswsere). Comunicarea cu clienții se realizează prin mesaje REST. ASP.NET Web Api 

funcționează pe principiul request – response, un client face un request folosind un URL, 

Web Api răspunzând folosind o reprezentare a datelor prin JSON sau XML. ASP.NET 

Web API are aproape același principiu de funcționare cu ASP.NET MVC cu precizarea 

că răspunsul este formulat sub formă de date, nu sub formă de pagini web. 

Argument tehnologic. Integrarea cu ușurință în aplicația existentă ASP.NET 

MVC 

 

4.2.4. SignalR 

SignalR este o librărie pentru dezvoltatori ASP.NET care simplifică procesul de 

adăugare a comunicării în timp real între aplicații. Problema comunicării în timp real 

între aplicații este una destul de complexă. În mod tradițional, aceasta se rezolvă prin 

tehnica polling (interogare). La un anumit interval de timp predefinit, clientul 

interoghează server-ul dacă există date noi, și în caz afirmativ, acestea sunt trimise 

clientului. Desigur această alternativă nu este potrivită pentru o aplicație în care intervalul 

în care se trimit datele nu este fixat. În cazul PresToFeedback, datele sunt trimise de la 

server în funcție de limita de voturi care a fost impusă de administratorul de eveniment. 

Astfel, intervalul de transmitere va depinde de ritmul de votare și limita presetată. 

SignalR folosește RPC (remote procedure call) pentru a transporta date între cele 

2 părți. Fiecare parte (clientul și serverul) au un proxy către celălalt participant, care 

conține toate metodele care pot fi  apelate. În momentul în care una dintre părți dorește să 

comunice cu cealaltă parte, apelează metoda dorită din proxy-ul către celălalt participant, 

urmând ca acea metodă să fie apelată apoi în cealaltă parte. SignalR abstractizează toate 

aspectele ce țin de transportul datelor, rețeaua folosită, protocoale de transport, dând 

posibilitatea dezvoltatorilor să se concetreze asupra funcționalităților aplicației. 
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Figura 4.9 Modul de comunicare între participanți (preluată de pe [18]) 
 

Sunt folosite 4 tipuri de transporturi de date, SignalR va alege între acestea la 

realizarea conexiunii, în funcție de tipul de transport suportat de către client.  

 

 WebSocket 

 Server Sent Events 

 Forever Frame 

 Ajax Long polling 

 

Pentru a se decide modul de transport folosit,SignalR urmează următorii pași [18]: 

 

1. Dacă browserul este Internet Explorer 8 sau mai versiune mai recentă, se 

folosește Long Polling 

2. Dacă JSONP este configurat, se folosește Long Polling 

3. Dacă se face conexiunea între domenii sunt îndeplinite următoarele 

criterii: clientul suportă WebSocket, serverul suportă WebSocket, clientul 

suportă CORS, atunci se transportul folosit va fi WebSocket 

4. Dacă JSONP nu este configurat și conexiunea nu se realizează între 

domenii, WebSocket va fi folosit, dacă clientul și serverul suportă acest tip 

de transport. 
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5. Dacă clientul sau server-ul nu suportă WebSockets, va fi folosit Server 

Sent Events, dacă este disponibil 

6. Dacă Server Sent Events nu este disponibil, se încearcă folosirea Forever 

Frame 

7. Dacă încercarea de folosire Forever Frame eșuează, se va folosi Long 

Polling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Diagrama de arhitectura SignalR (preluată de pe [18]) 
 

 

Argument tehnologic. SignalR este o librărie ASP.NET, ușor de integrat în 

aplicația existentă ASP.NET MVC, care asigură comunicarea în timp real între două părți 

și care negociază transparent transportul optim care trebuie folosit. În contextul 

PresToFeedback această librărie are o importanță deosebită deoarece aceasta este 

responsabilă de comunicarea în timp real a componentei desktop și a componentei web. 

 

4.2.5. Entity Framework 

Microsoft ADO.NET Entity Framework este un ORM framework (Object 

Relational Mapping) care le permite dezvoltatorilor să lucreze cu date relaționale folosind 

obiecte specifice domeniului, eliminându-se astfel nevoia de de a se scrie cod necesar 

pentru conexiunea la baza de date și diferitele operații asupra acesteia. Pentru a manipula 

datele din baza de date, dezvoltatorii folosesc query-uri LINQ asupra obiectelor oferite de 

Entity Framework pentru manipularea datelor din tabelel bazelor de date. Entity 

Framework ORM oferă servicii ca change tracking, identity resolution, lazy loading 

astfel încât dezvoltatorii să se poată concentra pe funcționalitatea aplicației și nu pe 

detalii specifice bazelor de date. 

 

 



Capitolul 4 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Rolul Entity Framework în arhitectura unei aplicații (preluată 

de pe [19]) 

 

Argument tehnologic. Pentru comunicarea cu baza de date a aplicației 

PresToFeedback s-a ales acest framework datorită următoarelor motive: 

 Timp redus de dezvoltare 

 Existența limbajului LINQ (Language-Integrated Query) care are validare 

la compile-time 

 Posibilitatea de creare a bazei de date folosind cod (EF Code First) 

 

4.2.6. Windows Presentation Foundation (WPF) 

Windows Presentation Foundation este un framework pentru dezvoltarea 

aplicațiilor desktop pentru Windows. Acesta a apărut începând cu versiunea .Net 

Framework 3.0 și a venit ca și  o alternativă la WinForms. Folosind WPF se pot crea 

interfețe utilizator mult mai ușor și mai bune din punct de vedere estetic. 

Printre funcționalitățile Windows Presentation Foundation enumerăm: 

 

 Direct 3D  

 Data binding 

 Media Services 

 Templates 

 Animations 

 Imaging 

 Effects 
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 Arhitectura WPF 

 

 WPF folosește o arhitectură multi-layer. La nivelul cel mai înalt se află 

servicii care sunt scrise în întregime in limbajul C# (managed). Translatarea 

obiectelor .Net în texturi Direct3D se realizează la un nivel inferior într-o componentă 

numită milcore.dll care se află în layer-ul unmanaged deoarece acesta este strâns integrat 

cu Direct3D pentru o performanță maximă. În figura următoare este prezentatp 

arhitectura WPF împărțită pe layere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Arhitectura WPF ( preluată de pe [20]) 
 

Principalele componente ale WPF sunt următoarele [20]: 

  

 PresentationFramework.dll. Această componentă conține toate tipurile 

WPF care reprezintă ferestre, panels, sau alte tipuri de controale. 

Majoritatea claselor pe care le folosește dezvoltatorul, provin din acest 

assembly. 

 PresentationCore.dll.  Această componentă conține tipurile de baza cum 

ar fi UIElement sau Visual, din care derivă toate formele și controalele 

WPF. 

 WindowsBase.dll.  Conține alte elemente care pot fi refolosite din afara 

Windows Presentation Foundation. 
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 milcore.dll. Acesta este miezul sistemului de rendering WPF și constituie 

baza pentru Media Integration Layer (MIL). Motorul de compoziție al 

acestei componente translatează elementele vizuale în triunghiuri și forme 

acceptate de Direct3D. 

 WindowsCodecs.dll. Este o componentă de nivel jos care oferă suport 

pentru procesări de imagini 

 Direct3D. Este un API de nivel inferior care randează toate componentele 

grafice dintr-o aplicație WPF, indiferent de placa grafică a mașinii pe care 

se rulează aplicația. 

 User32. Este API-ul primar, are rol în managementul memoriei și a 

separării proceselor. 

 GDI și Device Drivers.  Sunt specifice sistemului de operare folosit, sunt 

la rândul lor folosite de către aplicație pentru a accesa alte API-uri de nivel 

inferior. 

 

Aceasta a fost o privire de ansamblu asupra Windows Presentation Foundation. În 

cele ce urmează vor fi prezentate câteva detalii de implementare a aplicațiilro WPF. 

 

Data Binding 

 

Data Binding este procesul de scoatere a informației dintr-un obiect și in afișarea 

acesteia pe interfața utilizator, fără a scrie mult cod pentru a realiza acest lucru. Adesea, 

aplicațiile WPF folosesc binding-ul two way, astfel încât, orice modificare survenită în 

interfața utilizator se va reflecta asupra datelor, de asemenea, orice modificare asupra 

datelor, se va reflecta în interfața utilizator. Deoarece majoritate aplicațiile WPF expun 

date sau prelucrează date, data binding este un aspect important în dezvoltarea aplicațiilor 

Windows Presentation Foundation. Modelul de binding între sursă și target este 

reprezentat în figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Modelul Data Binding în WPF (preluată de pe [21]) 
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În total există 4 moduri de data binding: 

 OneWay – numai dacă datele din sursă se modifică, atunci se modifică și 

reprezentarea lor pe interfață 

 TwoWay – orice schimbare survenită în una din cele două vă părți, va 

genera modificarea datelor în cealaltă parte 

 OneTime – numai prima schimbare survenită asupra datelor conținute de 

sursă vor genera updatarea acestora pe interfața utilizator; următoarele  

modifcări vor fi ignorate 

 OneWayToSource – este identic cu OneWay binding, cu precizarea că 

doar o schimbare survenită pe interfață 

 

Șablonul arhitectural Model – View – ViewModel 

 

Șablonul Model – View – ViewModel (MVVM) este șablon arhitectural al cărui 

scop este de a separa intefața utilizator de logica de bussiness a aplicației. MVVM este în 

mare bazat pe șablonul Model –View – Controller (MVC) însă a fost targetat pentru 

dezvoltarea aplicațiilor moderne care necesită o experiență utilizator (UX) deosebită. 

MVVM se poate aplica în dezvoltarea aplicațiilor Windows Presentation Foundation, 

Silverlight, Windows Phone, Windows 8.  

Rolul principal al acestui șablon este de a decupla componentele aplicației prin 

separarea interfeței utilizator și logica de bussiness, acestă separare generând următoarele 

componente [22]: 

 Model. Acesta oferă posibilitatea de reprezentare a datelor, independent 

de interfața utilizator. Design-ul modelului este optimizat pentru pentru 

relații logice și operații între entitățile de bussiness 

 View. Este reprezentat de interfața utilizator. Este responsabil de afișarea 

informațiilor și generarea evenimentelor în urma interacțiunii utilizatorului 

cu aplicația 

 ViewModel. Reprezintă puntea Model și View. Fiecare View are un 

ViewModel corespondent. ViewModel este responsabil cu retragerea 

datelor din Model și trimiterea lor către View. De asemenea ViewModel-

ul interpretează evenimentele generate de către View, și actualizează 

Modelul corespunzător, dacă este nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Componentele MVVM și interacțiunea dintre ele (preluată de pe 

[22] 
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Pentru a putea beneficia de la maxim de capabilitățile de data binding și a se 

asigura ca interfața utilizator este actualizată în momentul în care datele sunt modificate, 

atât modelul cât și viewmodel-ul trebuie să implementez interfața 

INotifyPropertyChanged. Această interfață are metoda PropertyChanged, care va fi 

apelată de către ViewModel sau Model de fiecare dată când datele conținute sunt 

modificate. Astfel interfața utilizator va fi notificată, iar datele modificate se vor reflecta 

și pe interfață. În cazul în care se expun propriețăți care conțin colecții de date, ele trebuie 

să folosească ca și tip ObservableCollection<T> unde T reprezintă tipul datelor care sunt 

stocate în colecție. 

În acest sub-capitol au fost prezentate principalale caracteristici ale framework-

ului Windows Presentation Foundation, folosit pentru dezvoltarea aplicației desktop, 

precum și principalele concepte care se regăsesc în procesul de implementare a unei 

aplicații WPF. 

 

Argument tehnologic. Framework-ul Windows Presentation Foundation a fost 

ales pentru dezvoltarea aplicației desktop PresToFeedback datorită posibilității de a 

dezvolta o interfață utilizator care să arate bine din punct de vedere estetic, precum și a 

posibilității de a crea o experiență utilizator (UX) deosebită. 

 

4.2.7. Protocolul de comunicare DMX512(detaliu) 

DMX512 este un protocol pentru comunicații digitale, folosit pentru a controla 

luminile inteligente . Se folosește modelul de comunicare Master/Slave, master-ul fiind 

reprezentat de un controller DMX512, slave-ul fiind reprezendat de unul sau mai multe 

dispozitive conectacte la magistrală. Pe o magistrală se pot transmite 512 canale, fiecare 

cu valori între 0 și 255 (magistrala mai este numită si univers). Fiecare dispozitiv 

conectat la magistrală va avea o adresă proprie unică acesta reprezentând numărul 

canalului de pe magistrală de la care începând, valorile canalelor următoare vor acționa 

asupra parametrilor dispozitivului respectiv.  

Să presupunem că există un dispozitiv conectat la magistrală care are adresa 10 și 

are în total 5 parametri controlabili. Prin urmare, canalele 10, 11, 12, 13, 14 vor acționa 

asupra parametrilor 1, 2, 3,4 și respectiv 5 ale dispozitivului. 

Înțelegerea principiului DMX512 este important, dar este doar o parte din 

imaginea de ansamblu. Echipamentul fizic: conectorii, cablajul joacă un rol critic în 

funcționarea corespunzătoare a acestui protocol. 

În cele ce urmează vor fi prezentate aspectele importante ale acestui protocol. 

 

Conectori 

 

Standardul DMX specifică folosirea unor conectori cu 5 pini XLR (X connector, 

with a Latch and Rubber guard). Însă doar 3 pini au fost standardizați. Ca și consecință, 

multe companii au creat comenzi, lumini inteligente care folosesc conectori cu 3 pini. 

Unele companii au implementat funcționalități suplimentare proprii, folosindu-se de cei 2 

pini care nu au fost folosiți (transmiterea diferitelor informații de la lumina inteligentă 

către comandă cum ar fi temperaturile de operare, numărul de ore rulate ale lămpii etc.) 
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Figura 4.15 Aranjarea pinilor - conectori specificați de DMX512 

(preluată de pe [23]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Aranjarea pinilor - conectori specificați de DMX512 

(preluată de pe [23]) 

 

 

Folosirea pinilor 4 și 5 pentru implementări proprii,  poate defecta echipamentele 

compatibile  DMX 512.  Este recomandat ca în cazul unei asemenea implementări, să se 

folosească numai dispozitive indicate de producător. 

 

 

Pin Cablu Semnal 

1 Ecranaj Masă - 0V 

2 Conductor intern (negru) Data - 

3 Conductor intern (alb) Data + 

4 Conductor intern (verde) Data - (nefolosit) 

5 Conductor intern (roșu) Data + (nefolosit) 

 

Tabel 4.16  Pinii conectorului și semnalul trimis prin aceștia 
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Cablaj 

 

Standardul DMX 512 necesită folosirea unui cablu torsadat, ecranat și de 

capacitanță scăzută.  Cablul ar trebui să aibă o impedanță aflată între 110 și 120 Ohm, 

capacitanța acestuia să fie < 25 pF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Structura internă a unui cablu DMX [23] 

 

Data 

 

Datele DMX 512 sunt transmise la o rată de 250 kHz. Fiecare bit este trimis odată 

la 4 microsecunde. În figura următoare este reprezentată structura unui pachet DMX. 

Fiecare pachet poate să conțină date pentru până la 512 canale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Structura unui pachet DMX 

 

Elementele unui pachet DMX sunt descrise în tabelul de mai jos. 

 

Element Descriere Stare Dimensiune Durată 

Break Break resetează linia 

semnalând un nou 

pachet DMX 

LO(0) 22-250 kbiți 88 µs – 1 sec. 

Mark after 

Break 

(MAB) 

MAB semnalează 

receptorului că poate 

să înceapă să 

citească date 

HI(1) 2-250 kbiți 8 µs – 1sec 

Start Code 

(SC) 

SC este identic ca și 

dimensiune cu 

channel data 

Mixed 0-250 kbiți 44 µs 
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Mark 

Time 

Between 

Frames 

(MTBF) 

MTBF este folosit 

pentru a separa biții 

individuali 

HI(1) 11 biți Până la 1 sec. 

Channel 

Data (CD) 

CD conține valoare 

DMX exprimată pe 8 

biți + 1 bit de start și 

2 de stop 

Mixed 11 biți 44 µs 

Mark 

Time 

Between 

Packets 

(MTBP) 

MTBT este folosit 

pentru a separa 

pachetele DMX 

HI(1) 0-250 kbiți Până la 1 sec. 

 

Tabel 4.19 Structura detaliată a unui pachet DMX 

 

La viteză minimă, un pachet complet încărcat ( cu date pentru toate cele 512 

canale) va avea o dimensiune de 5700 biți. Aproximativ 44 de pachete DMX pot să fie 

trimise pe secundă. 

 

 

Diagrama de conectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Diagrama de conectare lumini inteligente la PresToFeedback 



Capitolul 4 

39 

 

Interfața Enttec USB DMX 

 

Enttec USB DMX este o interfață hardware care transformă datele trimise prin 

USB, în pachete DMX. Pentru interacționarea cu interfața din cod, se folosește librăria 

FTD2XX.dll pusă la dispoziție de către producător [24]. 

Principalel funcții de control puse la dispoziție sunt: 

 FT_Open 

 FT_Close 

 FT_Read 

 FT_Write 

 FT_Purge 

 FT_ResetDevice 

 

Interfața Enttec USB DMX funcționează atât cu USB1.1 cât și cu USB 2.0, pe 

sistemele de operare Windows 98, XP, Vista, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Interfața Enttec USB DMX [24] 

 

 

Argument tehnologic. DMX 512 este unul din cele mai folosite protocoale de 

control al luminilor inteligente, a fost ales pentru costul redus de utilizare, spre deosebire 

de alte alternative. 

 

4.3. Concluzii 

 

În acest capitol s-a efectuat o analiză a sistemului ce urmează să fie construit, în 

urma căreia s-au formulat cerințele funcționale și non-funcționale și cazurile de utilzare 

posibile. De asemenea s-a efectuat o fundamentare teoretică a tehnologiilor care sunt 

folosite pentru implementarea soluției. În capitolul următor se va prezenta în detaliu 

arhitectura software a acestui proiect.
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu si Implementare 

În acest capitol se va prezenta arhitectura generală a sistemului și interacțiunea 

dintre componente, urmând ca mai apoi sa fie detaliată arhitectura fiecărei componente în 

parte (web și desktop). 

 

5.1. Arhitectura generală a aplicației 

5.1.1. Diagrama de arhitectură generală 

În figura de mai jos, este prezentată diagrama de arhitectură generală a aplicației, 

care evidențiază modulele folosite modul în care acestea interacționează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Diagrama de arhitectură generală a aplicației 

 

Comunicarea dintre component desktop și cea web se realizează pe două căi. Pe 

deoparte datele legate de evenimente și prezentări sunt aduse prin format JSON, în urma 

unui request făcut de aplicația desktop către PresToFeedback.Api, pe de altă parte, 

comunicarea în timp real folosită pentru trimiterea culorii corespunzătoare de la server la 

client, este făcută cu ajutorul WebSocket-urilor. 
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5.1.2. Module de arhitectură 

Cele 2 componente principale ale acestei aplicații sunt: componenta web și 

componenta desktop. 

 

În componenta web se află modulele în care sunt implementate site-ul web al 

proiectului, API-ul care este folosit la comunicarea aplicației desktop. 

 

În componenta desktop se află modulele responsabile de funcționarea aplicației 

desktop, comunicarea aplicației deskop cu componenta web și modulul care controlează 

luminile inteligente 

 

5.2. Componenta desktop  

5.2.1. Diagrama de arhitectură 

Componenta desktop are o arhitectură pe nivele, respectând totodată structura 

impusă de șablonul de proiectare Model – View – ViewModel descris în detaliu în 

capitolulul 4 al acestei lucrări. În figura de mai jos este prezentată arhitectura pe module a 

componentei desktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Arhitectura pe module a componentei desktop PresToFeedback 
 

 

 Arhitectura aplicației desktop este constitutită din 5 module, s-a încercat o 

separare cât mai clară a interfeței utilizator de logica de bussiness și de logica de controla 

luminilor inteligente. 

 

 



Capitolul 5 

42 

 

Cele 5 module constitutive ale aplicației desktop PresToFeedback sunt: 

 PresToFeedback.Desktop.Views 

 PresToFeedback.Desktop.ViewModel 

 PresToFeedback.Desktop.Service 

 PrestoFeedback.Desktop.Model 

 DMXLibrary 

 

5.2.2. Modulul PresToFeedback.Desktop.Views 

Acest modul este responsabil de modul în care arată și funcționează interfața. În 

componența sa se află fisierele .xaml în care este descrisă interfața grafică și clasele .cs 

care specifică modul în care se va comporta interfața. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Diagrama de clase din modulul Views 
 

Interfața utilizator pentru componenta desktop are 3 ferestre principale: 

 

 LoginWindow – fereastra cu care este intâmpinat utilizatorul când 

lansează aplicația. Utilizatorul are posibiltatea să își introducă 

credențialele și să se autentifice pentru a putea utiliza aplicația sau poate 

să seteze parametri luminilor inteligente și să testeze conexiunea cu 

acestea. 

 EventWindow – este fereastra în care sunt afișate toate evenimentele 

utilizatorului logat; pentru evenimentul selectat din lista de evenimente, 

sunt afișate prezentările aferente. Utilizatorul poate să se conecteze la acea 

prezentare, poate să pornească prezentarea (începând din acel moment, 

voturile sunt acceptate), să oprească prezentare, să se deconecteze de la 

prezentare 

 SetLightParametersWindow – în această fereastră se pot seta parametri 

specifici pentru a putea controla luminile inteligente. Printre cei mai 

importanți parametri amintim: sistemul de culoare, numărul de dispozitive 

conectate, adresa fiecărei lumini inteligete, numărul canalului 

corespunzător parametrilor de culoare pentru fiecare dispozitiv în parte 
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Evenimentele survenite pe aceste ferestre sunt tratate, cererile pentru îndeplinirea 

sarcinilor sunt înainte către clasele ViewModel corespunzătoare. 

5.2.3. Modulul PresToFeedback.Desktop.ViewModel 

 

Acest modul conține clasele care reprezintă ViewModel-urile pentru ferestrele 

prezentate în sub-capitolul anterior. Fiecare View are un ViewModel corespondent, care 

este responsabil de trimiterea datelor înspre/dinspre View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Diagrama de clase din modulul ViewModel 

 

Clasele conținute de acest modul, corespondente Views-urilor sunt: 

 LoginViewModel – această clasa este responsabilă cu preluarea 

credențialelor introduse pe interfață și delegarea lor către modulul de 

service 

 EventsViewModel – această clasă are ca și rol încărcarea datelor (a 

evenimentelor și a prezentărilor) și deleagă mai departe cererile venite de 

la View-ul aferent. În această clasă se află obiectul (proxy-ul) prin care se 

realizează comunicarea cu și de la server. 

 SetLightParametersViewModel – este responsabil de preluarea datelor 

setate de utilizator pe interfață și salvarea lor locală astfel încât la o nouă 

deschidere a aplicației, utilizatorul să nu fie din nou nevoit să seteze acești 

parametri. 

 Toate aceste clase moștenesc de la clasa de bază BindableBase care 

implementează la rândul ei interfața INotifyPropertyChanged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Clasa BindableBase și metoda OnPropertyChanged 
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5.2.4. Modulul PresToFeedback.Desktop.Service 

Acest modul conține clasele unde se realizează operațiile de bussiness ale 

aplicației. Clasele conținute sunt folosite în modulele de nivel superior. Diagrama de 

clase a modulului este prezentată în figura următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Diagrama de clase din modulul Service 
 

Clasele conținute de modulul Service sunt: 

 LoginService – clasă responsabilă cu autentificarea utilizatorului în 

sistemul PresToFeedback. Autentificarea se face printr-un request GET 

către PresToFeedback.API în cazul în care credențialele introduse de 

utilizator sunt gresite, se va arunca o excepție de tipul 

UnauthorizedUserException 

 EventService – clasa responsabilă cu aducerea evenimentelor și a 

prezentărilor utilizatorului logat. Datele sunt primite în format JSON în 

urma unui apel către PresToFeedback.API 

 Helper – Această clasă este folosită pentru a crea obiectele de business 

necesare, bazate pe datele JSON primite de la API 

 Constants – În această clasă sunt scrise constante care sunt folosite de mai 

multe clase (de exemplu adresa URL a API-ului) 

 LightService – această clasă va delega comenzile de control ale luminilor 

venite de la server librăriei 
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 PresentationHub – este clasa responsabilă de comunicarea în timp real 

între server și aplicația desktop; conține metodele care pot fi apelate de 

către server pe client și metodele care pot fi apelate de client pe server. 

 Unauthorized Exception – excepția care este aruncată când credențialele 

introduse de utilizator nu sunt corecte 

 CannotEstablishServerConnectionException – excepția care este aruncată 

în momentul în care nu se poate realiza conexiunea cu serverul 

 

5.2.5. Modulul PresToFeedback.Model 

 

Acest modul conține clasele corespunzătoare domeniului de bussiness al 

aplicației. Diagrama modulului este prezentată in figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de clase din modulul Model 
 

Clasele conținute în acest modul: 

 ManagedEvent – clasa care mapează un eveniment din domeniul de 

bussiness 

 Presentation – clasa care mapează o prezentare din domeniul de bussiness 

 LightSetting – clasa corespunzătoare unei setări ce poate fi aplicată pentru 

o lumină inteligentă 

 BindableBase – clasa care implementează interfața 

INotifyPropertyChanged. Această clasă este moștenită de restul claselor 

din acest modul 
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5.3. Componenta web 

 

5.3.1. Diagrama de arhitectură 

 

Arhitectura componentei web a aplicației PresToFeedback se bazează de șablonul 

arhitectural Model – View – Controller. În figura de mai jos se poate observa diagrama 

arhitecturii generale. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Arhitectura pe module a componentei web PresToFeedback 
 

 

Cele 4 componente ale aplicației web sunt: 

 PresToFeedback.Web  

 PresToFeedback.Core 

 PresToFeedback.Service 

 PresToFeedback.DAL 

În cele ce urmează va fi prezentat în detaliu fiecare modul constitutiv al acestei 

componente. 
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5.3.2. Modulul PresToFeedback.Web 

Acest este modul este responsabil de rularea aplicației web precum și a API-ului 

pus la dispoziție pentru aplicația desktop. Diagrama de sub-componente este ilustrată în 

figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Diagrama de sub-componente ale modulului 

PresToFeedback.Web 
 

În cele ce urmează se va detalia fiecare sub-componentă, prezentându-se rolul 

acesteia și individual, rolul claselor aflate în compoziția sub-componentei. 

 

 

PresToFeedback.Controllers 

 

În această sub-componentă se află punctul central al aplicației web: controller-ele. 

Controllerele sunt responsabile de prelucrarea cererilor provenite de la client. Un 

controller poate fi accesat din browser folosind un link de forma: 

http://nume_domeniu/nume_controler/nume_acțiune. În urma procesării cererii provenite 

de la client un controller va returna un View care este potrivit acestei acțiuni. În timpul 

procesării cererii, în funcție de caz, controller-ul va apela la rândul lui alte sub-

componente fie responsabile de transferul de date din baza de date, fie de trimitere a unui 

semnal de pe server pe aplicația desktop PrestoFeedback, fie de generare a culorii pe baza 

voturilor recepționate de la participanții la prezentare. 

În diagrama de mai jos se pot observa controllerele conținute de această sub 

componentă. 

 

 

 

 

http://nume_domeniu/nume_controler/nume_acțiune
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Figura 5.9 Diagrama de clase din sub-componenta Controllers 
 

Cele 4 controllere care sunt folosite de aplicația web sunt: 

 

 HomeController – acest controller este responsabil de prelucrarea cererilor 

de pe pagina principala, pagina de about, și pagina de contact 

 AccountController – este controllerul responsabil autentificarea și 

autorizarea utilozatorilor. De asemenea acest controller va prelucra și 

cererile de creare cont. 

 EventsController – este responsabil de acțiunile de creare, editare, 

ștergere, citire a evenimentelor înregistrate în baza de date. Acesta 

returnează View-urile corespunzătoare, populate cu datele cerute. 

 PresentationController – asemănător cu controllerul de evenimente, 

PresentationController este responsabil de acțiunile de creare, ștergere, 

citire, editare a prezentărilor, întrebărilor pentru o prezentare, a 

răspunsurilor pentru întrebări și a ponderilor corespunzătoare 

răspunsurilor. 

 

PresToFeedback.Controllers.Api 

 

În această sub-componentă se sunt definite controllerele de Api care sunt apelate 

de către componenta desktop a aplicației. Asemănător controllerelor prezentate mai sus, 

controllerele de Api pot fi apelate folosind un link de forma: 

http://nume_domeniu/api/nume_controller/nume_acțiune . Spre deosebire de 

controllerele prezentate mai sus, aceste controllere nu vor returna View-uri, ci ele 

răspunde folosind fișiere JSON ce conțin datele cerute.  

Cele 3 controllere de Api care sunt puse la dispoziție de către aplicația web 

clienților sunt: 

 LoginController – acest controller este responsabil de autorizarea 

clienților, în cazul în care credențialele trimise sunt corecte trimite un 

răspuns OK înapoi la client, în caz contrar trimite un mesaj HTTP cu 

status code 401 însemnând Unauthorized (neautorizat) 

http://nume_domeniu/api/nume_controller/nume_acțiune
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 EventsController – acest controller are rol asemănător cu controllerul de 

evenimente din sub-componenta prezentată anterior, cu precizarea că 

răspunsul la cererile de la client se face în format JSON. 

 PresentationController – rol identic cu EventsController, cu precizarea că 

acesta acționează asupra obiectelor de bussiness de tip prezentare 

 

PresToFeedback.Web.Filters 

 

Această sub-componentă conține o singură clasă și anume 

ApiAuthorizationFilterAttribute și moșteneste din clasa AuthorizationFilterAttribute. 

Scopul acestei clase este a a efectua operația de autorizare. Dacă atributul reprezentat de 

această clasă este scris deasupra implementării clasei în care este implementat un 

controller, toate metodele acestuia vor fi supuse autorizării. 

Aceste filter au fost folosite pentru autorizarea clienților care apelează metodele 

PresToFeedback.Api.Un lucru important de menționat este că această autorizare se face 

folosind Basic Authentication. Această metodă presupune encriptarea credențialelor 

utilizatorului sub forma “nume_utilizator:parolă” în baza 64, și adăugarea lor în header-ul 

cererii către Api. În metoda suprascrisă OnAuthorization se decodifică header-ul cererii 

se identifică credențialele trimise și se compară cu cele din baza de date. În cazul pozitiv, 

se revine din metodă fără nici un răspuns, cursul normal al cererii nefiind alterat, în caz 

negative, metoda va returna mesaj HTTP cu status code 401 însemnând Unauthorized 

(neautorizat). În figura 5.10 se este evidențiat modul de folosire a atribuitului, în 

combinație cu controllerele. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Exemplu de utilizare ApiAuthorizationAttribute 

 

 

PresToFeedback.Web.Hubs 

 

Această sub-componentă conține clasa care este responsabilă de comunicarea în 

timp real cu clientii desktop. PresentationHub moștenește de la clasa Hub oferită în 

pachetul de instalare SignalR. PresentationHub pune la dispoziție metode care pot fi 

apelate de către client, de asemenea are un proxy către client prin care server-ul poate 

apela metode de pe client. PresentationHub va putea fi referențiată direct din View, 

folosindu-se cod JavaScript. 
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PresToFeedback.Identity 

 

În această sub-componentă se află clasele responsabile cu gestionarea 

utilizatorilor și a rolurilor acestora, folosindu-se de funcționalitățile oferite de librăria 

ASP.NET Identity. ApplicationDbContext este clasa care oferă acces la baza de date cu 

utilizatori și rolurile acestora. ApplicationUser și ApplicationRole sunt obiectele de 

bussiness care reprezintă un utilizator și rolurile acestuia. 

 

5.3.3. Modulul PresToFeedback.Core 

În acest modul sunt definite entitățile de bussiness care stau la baza funcționării 

aplicației web. De asemenea, aceste clase au fost folosite pentru generarea folosind Entity 

Framework Code First a tabelelor din baza de date a aplicației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Diagrama de clase din modulul PresToFeedback.Core 
 

5.3.4. Modulul PresToFeedback.Service 

Acest modul conține 2 clase esențiale pentru funcționarea aplicației.  

 Vote2Colour este clasa care analizează toate voturile primite până la un 

moment dat (în funcție de threshold-ul setat de utilizator) și calculează o 

culoare corespunzătoare. Principiul de funcționare este următorul: pentru 

fiecare prezentare, este necesar să fie introdusă o întrebare, care fi afișată 

participanților în momentul în care aceștia doresc să voteze. De asemenea, 

pentru acea întrebare este necesar să se adauge variante de răspunsuri. 

Pentru fiecare răspuns, utilizatorul trebuie să adauge o pondere, sau să 

ordoneze pur și simplu răspunsurile în funcție de valoare lor. În momentul 

în care limita impusă de utilizator privind numărul de voturi minime care 

trebuie atins până când sistemul să aibă o reacție, se calculează pe baza 
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răspunsurilor voturilor o medie care va corespunde unei culori. Următorul 

pas este trimiterea culorii către desktop, urmând ca limita de voturi să fie 

din nou resetată. 

 PresentationHub este clasa responsabilă de comunicarea în timp real cu 

clientul desktop. Aceasta pune la dispoziție metodele care pot fi apelate de 

către client și are un proxy către obiectul aflat la client, astfel componenta 

web a acestei soluții poate să apeleze metode de pe client, conducând 

astfel la schimbarea culorii. 

5.3.5. Modulul PresToFeedback.DAL 

Acest modul conține o clasa DataContext, care permite efectuarea de operații de 

citire, creare, scriere, actualizare și ștergere asupra tabelelor de evenimente, prezentări, 

prezentatori, întrebări, răspunsuri și locații. 

5.3.6. Diagrama bazei de date 

Pentru componenta web a acestei aplicații se folosesc 2 baze de date, una 

responsabilă  de gestionarea utilizatorilor și a rolurilor acestora și cea de-a doua, care 

stochează datele necesare aplicației (evenimente, prezentări, întrebări, răspunsuri, locații). 

În figura de mai jos este prezentată diagrama bazei de date a utilizatorilor înregistrați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Diagrama bazei de date  pentru utilizatorii aplicației 
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Diagrama bazei de date  care conține datele aplicației este ilustrată mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Diagrama bazei de date folosită pentru stocarea datelor aplicației 

 

5.4. Concluzii 

În acest capitol s-a ilustrat modul de funcționare a aplicației PresToFeedback, 

precum si arhitectura care stă în spatele componentelor acesteia. În capitolul următor se 

vor prezenta modurile prin care aplicația a fost testate și validată. 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

În cadrul acestui capitol vor fi prezentate metodologiile de testare a 

funcționalităților aplicației. 

6.1. Metodologia de testare 

Metodologia de testare aplicată pentru verificarea corectitudinii funcționalităților 

este de tipul manual și aceasta a fost ghidată de cazurile de utilizare. De asemenea putem 

califica această testare, ca fiind exploratorie. 

Astfel, în aplicarea acestei metodologii de testare am luat fiecare caz de utilizare 

în parte și am testat fiecare pas al acestuia. 

 

6.2. Alte metode de testare 

Pentru a verifica gradul de complexitate al codului, s-a efectuat o analiză asupra 

codului, care se bazează pe mai multe metrici. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.1  Metricile codului pentru componenta Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Metricile codului pentru componenta desktop 

 

Metricile folosite au măsurat următorii parametri: 

 Indicele de mentenanță – este o valoare între 0 și 100 (o valoare mai mare 

înseamnă mai bine) și reprezintă cât de ușor este să se mențină codul 

respectiv 

 Complexitatea condițională – este o valoare care arată complexitatea 

structurii codului. Acesata crește de fiecare dată când există o bifurcație 

sau o cale nouă pe care codul poate merge (condiție if, switch etc.) 

 Adâncimea moștenirii – este reprezentată de numărul de nivele de 

moștenire între o anumită clasă și clasa de bază a acesteia. 

Componenta desktop a obținut un indice de mentență de 85 în vreme ce 

componenta web a obținut un indice de mentenanță de 94. 
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Capitolul 7. Manual de Instalare si Utilizare 

7.1. Instalare 

7.1.1. Cerințe software  

 Sistem de operare Windows 7 sau mai recent 

 .Net Framework 4.0 sau mai recent 

 

7.1.2. Cerințe hardware  

 Computer, cu conexiune la internet 

 Interfață Enttec OpenDMX USB 

 

Rularea componentei desktop se face prin deschiderea soluției de Visual Studio 

corespunzătoare componentei desktop și rularea acesteia. Componenta web este 

accesibilă la adresa http://prestofeedback.azurewebsites.net/. 

 

7.2. Manual de utilizare  aplicație desktop 

 

Primul ecran al aplicației va solicita  utilizatorul să își introducă credențialele. 

Utilizatorul trebuie să completeze câmpurile de email și parolă după care să dea click pe 

Login, daca credențialele sunt corecte, acesta va fi redirecționat pe pagina evenimentelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Ecranul de login al aplicației desktop PresToFeedback 

http://prestofeedback.azurewebsites.net/
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Pe pagina evenimentelor, ii vor fi afișate utilizatorului lista de evenimente, 

urmând ca în momentul în care acesta selectează un evenimente, alăturat ii vor apărea 

prezentările aferente acelui eveniment. Dacă utilizatorul selectează una dintre prezentările 

afișate alăturat îî va apărea posibilitatea de conectare la prezentare, start prezentare și stop 

prezentare. Pentru a pregăti aplicația de prezentare, adminstratorul de eveniment trebuie 

să se conecteze la prezentare și să dea click pe start în momentul în care prezentarea a 

început. În figura următoare este ilustrată fereastra de control a prezentărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2  Ecranul de  control al  prezentărilor din aplicația desktop 

PresToFeedback 

7.3. Manual de utilizare  aplicație web 

După autentificare, administratorul de eveniment își poate vizualiza evenimetele și  

prezentările folosind tab-urile din parte superioară a ecranului numite  “Events”   și 

“Presentations”.   Adăugarea, editare, ștergerea datelor este intuitivă, se face prin  

accesarea link-urilor afișate pentru fiecare eveniment ( de editare , ștergere , vizualizare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Ecranul de login al aplicației web PresToFeedback 



Capitolul 7 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Ecranul de editare evenimente din aplicația web PresToFeedback 
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Capitolul 8. Concluzii 

 

Într-un mediu în care toată lumea încearcă se perfecționeze continuu, să devină mai 

bună în ceea ce face feedback-ul joacă un rol important. Probabil și mai important decât 

feedback-ul în sine este modul în care acesta este efectuat, precum și momentul în care 

acesta este efectuat. PresToFeedback vine în sprijinul persoanelor aflate în postura de 

prezentatori, care își doresc să fie își îmbunătățească abilitățile de prezentare în 

permanență. PresToFeedback este un sistem de management al voturilor si control al 

luminii ambientale. În esență, această soluție va oferi prezentatorului feedback în timp 

real relativ la impresia publicului relativ la diferite aspecte ale prezentării sale, feedback-

ul fiind reprezentat de culoarea ambientală a sălii respective.  

La momentul documentării pentru această lucrare, existau soluții care erau capabile 

să controleze luminile inteligente de la distanță, existau soluții care ofereau feedback în 

timp real (prin afișarea unor grafice, existând posibilitatea de ale integra într-o prezentare 

PowerPoint), după informaţiile noastre nu a fost identificată nu exista însă o soluție care 

să combine aceste două functionalități pentru a putea oferi o experiență unică 

prezentatorului și audienței. 

 

8.1. Dezvoltări ulterioare 

 

Această soluție are un potențial foarte mare de dezvoltare, în contextul  în care 

nișa pe care se axează a fost insuficient explorată, lasând astfel loc de îmbunătățiri.  În 

cele  ce urmează se vor prezenta câteva îmbunătățiri posibile care pot sa aducă un plus de 

valoare acestei soluții: 

 

  Dezvoltarea  unor aplicații native pentru smartphone-uri, astfel încât  

aplicația să poată avea mai ușor acces la identitatea participanților, 

scutindu-i astfel de procesul de înregistrare.  De asemenea, cu ajutorul 

aplicațiilor native, sistemul poate să aibă acces la locația utilizatorului, 

astfel falsificarea votului (votarea fără a  participa la 

prezentare/eveniment) este minimizată. 

 

  Crearea unui system unitar de ranking (clasament)  pentru prezentatorii 

înregistrați pe platforma   PresToFeedback. Prezentatorii nu numai că vor 

obține un punctaj pe prezentare, ci vor avea ocazia să vadă cum se situează 

performanța/abilitățile lor în raport cu alți prezentatori, stimulând astfel 

procesul de auto – perfecționare.   

 

 Folosirea unui system de “speech recognition” astfel încât în momentul în 

care prezentatorul adresează o întrebare publicului, aceasta să fie automat 

introdusă în system, participanții având ocazia să răspundă pe loc 
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