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Capitolul 1. Introducere  

În zilele noastre, există o cantitate impresionantă de informaţie care trebuie 

stocată undeva anume şi care trebuie gestionată. De la date privind oamenii până la 

informaţii privind anumite bunuri din societate, ca de exemplu vânzări de case, de maşini, 

este foarte greu să ne imaginăm lumea de astăzi fără un sistem de gestionare al datelor 

rapid, sigur şi uşor de folosit. În lumea tehnologiei astăzi este foarte simplu de a stoca şi 

de a înregistra o cantitate de date impresionantă mulţumită sistemelor de informare. 

Principalul scop al acestui proiect este implementarea unui sistem de informaţii pentru 

managementul restaurantelor şi localizarea acestora dintr-o anumită zonă geografică, care 

de-a lungul timpului se poate extinde pentru o zonă cat mai mare. 

Astfel, în ultimul timp, procesul de automatizare a diferitelor procese de business, 

de producţie duce la o creştere importantă in producţie, prin reducerea costurilor de 

informare, de operare. Întreaga piaţă se bazează pe un proces complex de reţinere a 

datelor, şi în acelaşi timp şi de aflare a informaţiei necesare diferiţilor utilizatori care 

folosesc aplicaţiile puse la dispoziţie.   

Această lucrare de licenţă urmăreşte modelul descris mai sus şi, prin urmare, pune 

la dispoziţia utilizatorului o aplicaţie care permite căutarea diferitelor restaurante pe hartă 

şi aflarea informaţiilor necesare şi folositoare. Această aplicaţie încadrează şi un modul 

de gestionare a punctelor aflate pe hartă, de adăugare sau de editare a informaţiilor legate 

de acestea. 

1.1. Contextul proiectului 

În secolul tehnologiei, informatizarea devine un element cheie în eficientizarea 

timpilor de lucru şi a seviciilor prestate. Existenţa şi implementarea Sistemelor 

Informatice Geografice (GIS) în cadrul unui institut, a unei firme sau unei organizaţii, 

indiferent de profil, vor deveni indispensabile şi obligatorii datorită importanţei 

aplicabilităţii lor la toate nivelurile (economic, social, politic, financiar, educaţional, etc).  

Unde se pot folosi tehnologiile GIS? Prin diversitatea opţiunilor de reprezentare a 

informaţiilor pe hărţi (hartă cu reprezentare prin punct, diagramă, linie, volum, prin 

interpolare, etc), dar şi modul prin care aceste pot fi realizate (suprapunerea mai multor 

straturi tematice, realizarea unei legături între bazele de date şi partea grafică), aceste 

tehnologii sunt utile în aproape toate domeniile. Prin urmare, acestea se pot folosi şi în 

domeniul informatic, în realizarea aplicaţiilor interactive care au la bază folosirea unor 

hărţi. 

Astfel, dispunând de o asemenea aplicaţie, dinamică, de localizare a restaurantelor 

pe hartă şi de accesare a informaţiilor necesare despre acestea, putem afirma faptul că 

aceasta duce la o creştere a productivităţii, prin eficientizarea timpului, dar şi a efortului 

implicat în diferitele procese. Mai mult, această aplicaţie influenţează direct gradul de 

satisfacţie a clientului, care se poate menţine la acelaşi nivel sau se poate îmbunătăţi pe 

parcurs. Satisfacția clienților poate fi sporită printr-o aplicație care folosește limba natală, 

lucru care ar reprezenta un mare avantaj în rândul mediilor multi-culturale și sociale. 
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Sistemele care au la bază o intefaţă foarte interactivă, precum folosirea unei hărţi, 

au o deschidere mai mare publicului larg, întrucât interfaţa este una foarte prietenoasă şi 

accesibilă utilizatorului. 

Sistemul implementat are ca scop identificarea impactului pe care o asemenea 

aplicaţie îl are asupra pieţei, asupra afacerii localurilor respective. Posibilitatea clienţilor 

de a utiliza o astfel de aplicaţie, prin vizualizarea informaţiilor necesare, a orarului unui 

restaurant, a meniului acestuia înainte de a ajunge în acel local reprezintă o facilitate 

pentru potenţialii clienţi. În acelaşi timp, acest lucru ar îmbunătăţi experienţa clienţilor. 

Această aplicaţie doreşte să fie o soluţie benefică pentru restaurantele dintr-o zonă 

geografică, pentru industria acestora, adresându-se tuturor actorilor implicaţi, 

administratorul aplicaţiei, utilizatorii care au drepturi de acces, de modificare a bazei de 

date a aplicaţiei, dar şi a acelor utilizatori care folosesc sistemul pentru simpla informare 

asupra punctelor de pe hartă. Mai mult, utilizatorii vor putea vizualiza înainte de a ajunge 

în localul respectiv comentarii pe care alţi utilizatori le-au făcut, gradul de votare a 

restaurantului respectiv, iar în acelaşi timp vor putea vizualiza punctele turistice din 

apropierea restaurantelor. 

 

1.2. Motivarea temei alese 

În urma unor studii şi a unei analize a pieţei, putem trage concluzia că folosirea 

unor sisteme informatice dinamice, de gestiune, de vizualizare, de control, au devenit 

indispensabile în ziua de astăzi, fiind o necesitate pentru orice afacere, care doreşte să fie 

prosperă şi să fie cunoscută de o masă mai largă de clienţi. În domeniul acestor afaceri se 

includ şi restaurantele, întrucât acestea prezintă un business stabil pentru foarte multe 

persoane.  

Acest sistem promovează în aceeaşi măsură restaurantele dintr-un loc geografic. 

Un utilizator care se află pentru prima dată într-un anumit loc sau oraş, poate fi interesat 

de restaurantele care există în zona respectivă, dar şi de punctele turistice, punctele de 

atracţie din preajmă. 

Am ales implementarea unui asemenea sistem informatic deoarece s-a considerat 

folositoare o asemenea aplicaţie pentru creșterea eficienței dintr-un restaurant şi pentru 

promovarea într-o măsură egală, între localurile din zona geografică aleasă. 

Mai mult, datoriă folosirii excesive a internetului şi a reţelelor wi-fi, utilizatorii 

găsesc un asemenea sistem folositor pentru aflarea anumitor informaţii. O aplicaţie 

simplă de utilizat şi care dispune de un sistem de navigare uşor din punct de vedere al 

accesibilităţii şi rapid din punct de vedere al timpului, atrage utilizatorul şi în acelaşi timp 

satisface nevoile acestuia. 

Luând în considerare motivarea descrisă mai sus, de la care s-a pornit acest 

proiect şi luând în considerare avantajele de care dispune, putem spune ca acest sistem 

este soluţia modernă pentru promovarea restaurantelor şi pentru creşterea afacerii în 

industria acestora. 
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1.3. Conţinutul lucrării 

Această lucrare conține opt capitole în care sunt prezentate, pe rând, obiectivele 

proiectului, tehnologiile utilizate, analiza, modul de implementare și testare a sistemului, 

precum și un manual de utilizare. 

În capitolul 1 (Introducere), este descrisă introducerea, care prezintă contextul 

general al proiectului şi tematica propusă pentru proiectul de diplomă, care este însoţită 

de motivarea acesteia, precum şi structura acestei lucrări. Contextul general al proiectului 

prezintă situaţia actuală în ceea ce priveşte reastaurantele dintr-o anumită zonă 

geografică, dar şi avantajele pe care un asemenea sistem le-ar susţine în acest context. 

Capitolul 2 (Obiectivele proiectului) prezintă obiectivele generale ale sistemului, 

care este obiectul acestei lucrări. Capitolul prezintă şi obiectivele specifice ale sistemului, 

care adună cerinţele funcţionale şi cele non-funcţionale. 

În capitolul 3 (Studiu biliografic) am descris contextul apariţiei sistemelor 

geografice de informare, precum şi aplicaţiile existente pen piaţă până în momentul de 

faţă. Soluţiile prezentate în acest capitol sunt similare cu sistemul implementat în lucrarea 

pentru licenţă, iar la final avem o comparaţie între sistemele existente şi cel implementat. 

În cadrul capitolului 4 (Analiză şi fundamentare teoretică), am prezentat 

principiile funcţionale ale sistemului implementat. Pentru început este prezentată 

arhitectura conceptuală a sistemului şi modelul de funcţionare propus pentru 

implementarea sistemului, iar în partea a doua este realizată o analiză a tehnologiilor 

folosite şi a avantajelor folosirii acestora. 

Capitolul 5 ( Proiectare de detaliu şi implementare) cuprinde structura generală a 

a aplicaţiei şi descrierea de implementare a principalelor componente ale acesteia. Pe 

lângă acestea, sunt prezentate şi structura bazei de date, diagramele de clasă, împreună cu 

o descriere a claselor şi a metodelor celor mai importante ale sistemului. 

În capitolul 6 (Testare şi validare) avem descrisă partea de testare şi de validare a 

functionalităţilor sistemului, performanţa care este atinsă, dar şi timpul necesar pentru 

îndeplinirea acestor cerinţe. 

Capitolul 7 (Manual de instalare şi utilizare) cuprinde modalităţile prin care 

aplicaţia poate fi instalată şi apoi folosită de catre utilizatori. 

Capitolul 8 (Concluzii) pun în evidenţă o serie de concluzii care rezultă la 

finalizarea proiectului, însoţite de un set de îmbunătăţiri care pot avea loc în cadrul unei 

dezvoltări ulterioare a proiectului. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

În acest capitol este prezentat obiectivul general al lucrării, precum şi obiectivele 

specifice, susţinute de cerinţele funcţionale şi de cele non-funcţionale. Obiectivul general 

al lucrării îl constituie proiectarea şi implementarea unui sistem de gestionare a 

restaurantelor de pe hartă şi de folosire a informaţiilor pe care le reţin acestea.  

2.1. Obiective generale  

Prin urmare, proiectul nostru va implementa un sistem, aplicatie bazată pe web, în 

cadrul căreia se vor putea loga mai mulţi actori, precum utilizatori autentificaţi care au 

acces la aplicaţie pentru a adăuga un nou restaurant în sistem, dar şi utilizatori obişnuiţi 

care folosesc aplicaţia în sens informativ şi pentru localizare. Aplicaţia va permite 

încărcarea informaţiilor despre restaurante în cadrul acesteia şi va permite gestionarea 

acestora, în special editarea lor, sub atenţia şi coordonarea administratorului, acesta având 

acces la toate informaţiile din sistem (gestionare de utilizatori, gestionare restaurante 

încărcate în aplicaţie). Deasemenea sistemul va permite căutarea anumitor restaurante fie 

după nume, fie după adresă. Mai mult, în funcţie de locaţia utilizatorului, se poate face 

localizare pe hartă şi astfel vizionarea restaurantelor din zona înconjurătoare. Nu în 

ultimul rând, aplicaţia va întreţine o pagină de comentarii deschise oricui şi în acelaşi 

timp o funcţionalitate care poate trimite email de notificare tuturor celor interesaţi de un 

anume specific de mâncare atunci când un restaurant cu acel specific a fost adăugat în 

aplicaţie. 

Deasemenea, având în vedere că aplicaţia se îndreaptă poate mai mult înspre 

turişti, dar nu numai, s-a considerat folositoare vizualizarea punctelor turistice din 

apropierea restaurantelor sau a locaţiei utilizatorului. 

Cerinţa de bază a acestui proiect este aceea de a construi o aplicaţie Web care va 

facilita clienţilor o interfaţă cu ajutorul căreia vor putea beneficia de diferite 

funcţionalităţi atunci când aceştia vor fi interesaţi de localizarea restaurantelor dintr-o 

anumită zonă geografică şi vor avea de adăugat diferite informaţii asupra acestora. 

Sistemul oferă posibilitatea celor care îl utilizează să vizualizeze disponibilitatea 

şi proprietățile restaurantelor dintr-o anumită zonă geografică, oferind posibilitatea 

utilizatorului de a adăuga diferite comentarii sau de a vizualiza punctele turistice din 

împrejurimi. 

Deasemenea, aplicaţia oferă utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra în sistem 

cu un anumit cont şi de a putea adăuga pe harta aplicaţiei locaţii de restaurante şi punctele 

turistice din zonă.  

Mai mult, orice tip de utilizator, fie că are anumite drepturi de accesare a datelor 

din sistem, fie că este un simplu vizitator, poate vizualiza meniul fiecărui restaurant, cu 

diferitele produse şi ingredientele aferente, precum şi specificul acelor mâncăruri. 

Aplicaţia va permite un rol de administrator, care poate modifica în orice sens 

aplicaţia. Acesta are dreptul de a gestiona utilizatorii din baza de date, dar şi datele pe 

care aceştia le introduc în sistem.  

Un rol important îi revine şi sistemului în sine, şi anume acesta va trebui să trimită 

email-uri de notificare tuturor utilizatorilor care au fost de acord să primească de ştire 
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atunci când un nou restaurant cu un anumit specific, probabil şi dintr-un anumit 

sector/judeţ a fost adăugat în baza de date. 

 

2.2. Obiective specifice 

Obiectivele specifice se referă atât la funcţionalităţile necesare implementării 

obiectivelor generale descrise mai sus, cât şi la funcţionalităţile care sunt necesare pentru 

a utiliza aplicaţia într-un mod cât mai benefic şi care satisface cerinţele utilizatorului. Cu 

ajutorul îndeplinirii acestor cerinţe, sistemul dispune de o folosire cât mai uşoară a 

funcţionalităţilor şi nu cere utilizatorului un grad înalt de cunoştinţe în domeniu. 

Funcţionalitaţile prezentate mai sus trebuie implementate astfel încât să ofere 

utilizatorilor siguranţa şi plăcerea de a accesa o asemenea aplicație. O interfaţă 

prietenoasă şi uşor de folosit, precum şi intuitivă contează în cea mai mare măsură la 

îndeplinirea celor precizate mai sus. În acest fel, factorii cei mai importanţi pentru o 

aplicaţie, precum eficacitatea, eficienţa sistemului precum şi satisfacţia utilizatorilor, vor 

fi îndepliniţi.  

După cum spune şi procesul de dezvoltare software, RUP – Rational Unified 

Process – [11], identificarea cerinţelor, dar şi înţelegerea lor de către toţi cei care 

participă la un proiect este pas foarte important în dezvoltarea aplicaţiilor. Această etapă 

în cadrul unui sistem este baza întregului proces de dezvoltare, etapă care dacă nu este 

înţeleasă de la început poate pune sub semnul întrebării finalizarea cu succes a 

proiectului. 

2.2.1. Sondaj în rândul potenţialilor utilizatori 

Identificarea cerințelor unei aplicații de cele mai multe ori, în orice domeniu, se 

bazează pe opinia publicului larg. Prin urmare, și pentru identificarea cerințelor 

sistemului WhereToGo a fost folosit un sondaj făcut printre diferiți potențiali utilizatori. 

Utilizabilitatea acestui sistem depinde de ceea ce își doresc utilizatorii, iar 

identificarea corectă a cerințelor ține de înțelegerea preferințelor publicului. Pentru a avea 

parte de aceste beneficii și de a profita de pe urma lor în implementarea aplicației am 

realizat un sondaj de opinie pentru a înțelege preferințele potențialilor utilizatori, acest 

lucru ajutând la stabilirea funcționalităților aplicației. 

Chestionarul constă din șase întrebări obiective cu răspuns unic, excepție facând 

prima întrebare, care poate avea răspunsuri multiple. Fiecare persoană a trebuit să aleagă 

o variantă de răspuns din cele prezente prin care să-și exprime opinia. Sondajul s-a ținut 

în cadrul unui grup de persoane aleatorii, format aât din elevi, studenți, cât și de persoane 

cu vârstă medie, desfășurat pe durata a câteva săptămâni. Rezultatul final al 

chestionarului a fost folosit în luarea deciziilor cu privire la obiectivele aplicației. 

Acest chestionar a fost făcut pentru a aduna cât mai multe informații de la 

persoane. Acesta a fost făcut pentru avantajele față de alte tipuri de studii, avantaje 

printre care se numără: ușurința din partea celui care chestionează spre deosebire de 

ancheta verbală sau prin intermediul telefonului, răspunsurile standardizate care îl fac 

simplu de a fi compilat de către cel care crează sondajul și atractiv pentru cei care îl 

completează. 
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În continuare sunt prezentate întrebările care au fost prezentate în cadrul 

chestionarului, precum și interpretarea acestor rezultate, din răspunsurile date de către 

potențialii utilizatori.  

I. Considerați că sunteți plecat într-o vacanță. Ce tip de instituții v-ar interesa într-

o mai mare măsură? 

 

 

1. Muzee; 

2. Restaurante; 

3. Locuri de expoziție; 

4. Săli de concerte.    

 

 

II. Cât de des luați masa la un restaurant când sunteți plecat în vacanță? 

 

 

1. Foarte des; 

2. Des; 

3. Moderat; 

4. Aproape deloc. 

 

 

III. Înainte să mergeți într-un local public/restaurant vă interesează opinia 

celorlalți și informațiile despre locul respectiv? 

 

 

1. Da, tot timpul; 

2. Da, de cele mai multe ori; 

3. Câteodată; 

4. Nu, aprope deloc. 

 

 

IV. Alegeți un restaurant în care nu ați fost niciodată în funcție de imaginile pe 

care le vedeți înainte? 

 

 

1. Da, tot timpul; 

2. Da, de cele mai multe ori; 

3. Nu, destul de rar; 

4. Nu, niciodată. 

 

 

 

 

V. Considerați că o hartă vă ajută să identificați mai ușor adresa pe care o căutați? 
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1. Da, tot timpul; 

2. Da, în cele mai multe cazuri; 

3. Nu, aproape deloc; 

4. Nu, niciodată. 

 

 

VI. Să presupunem că restaurantul vostru preferat vă oferă posibilitatea de a 

vizualiza meniul (și alte informații folositoare) digital. Cum preferați să faceți acest 

lucru? 

1. Folosind browser-ul web (prin 

site-uri dedicate fiecărui 

restaurant separat); 

2. Folosind o aplicație dedicată, 

care integrează toate 

restaurantele în același loc. 

 

La finalizarea completării chestionarului de către potențialii utilizatori, în funcție 

de preferințele acestora, răspunsurile lor au fost luate în considerare pentru identificarea 

obiectivelor aplicației WhereToGo. Într-o oarecare măsură, aceste răspunsuri au 

influențat și stabilirea tehnologiilor utilizate pentru acest sistem informatic. 

Aproape fiecare întrebare a dus la generarea unui obiectiv pentru aplicația de față 

și a ajutat la luarea deciziilor per ansamblu. Astfel, întrebarea I este una generală, 

introductivă, care dorește să afle principalele interese pentru turiști, dar nu numai. Chiar 

dacă restaurantele s-au aflat printre lista locurilor culturale, acestea au fost selectate de un 

număr considerabil de persoane, alături de muzee și de locurile de expoziție. Astfel 

aplicația se construiește în jurul restaurantelor și a localizării acestora pe hartă. 

Întrebarea II verifică într-o oarecare măsură gradul de accesibilitate pe care l-ar 

putea avea aplicația, prin numărul mare de utilizatori care frecventează localuri de 

restaurante atunci când vizitează o zonă geografică nouă sau când sunt în vacanțe. 

Cu ajutorul întrebării III aflăm că potențialii utilizatori, clienții restaurantelor sunt 

foarte interesați de opinia celor care au vizitat înainte locul respectiv. Informații legate de 

restaurante îi ajută pe clienți în luarea deciziilor de a merge într-un anumit local sau nu. 

Prin urmare, am considerat necesară implementarea unei zone de comentarii pentru 

fiecare restaurant, care să surprindă opiniile clienților. 

Pentru selectarea unui restaurant, pe baza întrebării IV, aflăm că imaginile pe care 

clienții le văd pentru fiecare restaurant îi ajută în luarea deciziilor. O galerie pentru 

fiecare restaurant este implementată pentru aplicația WhereToGo, care conține diverse 

poze și imagini pentru meniu. 

Întrebarea numărul V susține fără doar și poate necesitatea unei hărți pentru 

această aplicație. O hartă este foarte utilă pentru orice persoană care folosește o aplicație 

precum este aceasta, de localizare și de informare pentru puntele de interes. 

Prin ultima întrebare, numărul VI, evidențiem înclinația utilizatorilor pentru 

accesul la informații unite, aflate în același loc. Din  urma acestui fapt accesul la date se 

face mult mai ușor, în timp ce avantajul major se află în cazul în care implementarea s-ar 

îndrepta înspre aplicație pe platformă mobilă. 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

Capitolul acesta prezintă opiniile de ansamblu asupra subiectului tratat în 

implemntarea aceastei aplicații și exprimă principalele componente din industria 

restaurantelor. Tot aici, sunt prezentate aplicații similare cu cea implementată în lucrarea 

de față și sunt evidențiate avantajele și dezavantajele fiecărui asemenea sistem. 

3.1. Soluţii informatice în industria restaurantelor/turismului 

În articolul [5] găsim în partea introductivă a documentului o fraza introductivă 

care afirmă faptul că tehnologia a jucat, și, putem afirma faptul că încă va mai juca un rol 

deosebit de important în industria hotelurilor și a restaurantelor. 

Restaurantele sunt într-o luptă continuă pentru atragerea clienților și pentru 

îmbunătățirea calității de servire a acestora. Mai mult, din studiile de piață rezultă faptul 

că locația unui restaurant este deasemenea foarte importantă pentru desfășurarea prosperă 

a afacerii. Din ce în ce mai mulți oameni folosesc internetul pentru a afla o cantitate de 

informații imensă. O legătură între cantitatea foarte mare de informații precisă și corectă 

și între serviciile de înaltă calitate oferite de către restaurante vor fi cheia succesului într-

o industie competitivă de pe piață cu o economie instabilă. Abilitatea unei organizații de 

a profita de factori de mediu externi vor ajuta firma să se mențină și să crească în mediul 

în care economia de astăzi se clatină într-o foarte mare măsură. Informația referitoare la 

clienții va avea un impact în această industrie, a restaurantelor, iar dacă firmele vor reuși 

să centreze curiozitatea clienților lor înspre ei, ele vor reuși să-și demonstreze punctele 

forte și oportuinitățile pe care le pun la dispoziție.  

Tot în articolul [5] este descris un studiu, care a avut loc în anul 2004 și a fost 

condus de către Asociația Națională de Restaurante, unde se afirmă faptul că 70% dintre 

restaurante se bazează pe clienții care vin în mod constant în acel loc. Același studiu a 

întrebat pe cei care dețin restaurante dacă este dificil să mențină gradul de loialitate a 

clienților, iar răspunsul unui număr mare, în procent de 52%, a fost afirmativ, pe baza 

unui studiu făcut în 2004. 

Precum este susținut și în articolul [12] tehnologia și dezvoltarea continuă se 

implică în fiecare parte a vieții noastre, însă explozia dispozitivelor mobile și a gadget-

urilor pe piață din ultimii ani are un efect mai puternic ca niciodată. Progresele 

tehnologiei au avut un impact în toate domeniile, însă unul dintre locurile în care vedem 

tot mai mult tehnologia este în industria alimentară și a restaurantelor. 

La lansarea dispozitivelor mobile în rezervările online, în mediul social, în 

metodele de plată, tehnologia s-a infiltrat în industria restaurantelor mai mult ca 

niciodată. Și dupa cum susține și un paragraf din articolul [12] unele dintre aceste 

progrese sunt benefice atât pentru industrie cât și pentru patroni. Însă odată cu progresul 

tehnologiei, vin și provocările, și acelea depind de cum se descurcă industria cu 

progresele, lucru care va determina soarta celor mai multe restaurante. 

Este clar pentru toți că ne putem da seama că profitul și gradul de deschidere pe 

piața economică a unui restaurant este influențat de clienții acestuia. Un restaurant nu 

poate supraviețui dacă nu este cunoscut. [3] Prin urmare, administratorii de restaurante ar 

trebui să-și îndrepte efortul înspre atragerea clienților și promovarea afacerii. 
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Așadar, clienții doritori trebuie mai întâi să afle locația unui restaurant, ca mai 

apoi, pe baza informațiilor de care dispun, să își dorească să ajungă în acel loc.  

După cum susține și video-ul din articolul online [14], un sistem care se bazează 

pe localizarea restaurantelor, dar nu numai, din apropierea unei zone este foarte folositor 

utilizatorilor implicați. Un lucru cert este faptul că cei mai mulți clienți ai unui magazin, 

ai unui restaurant sunt cei din zona geografică înconjurătoare. Mai mult, un administrator 

de orice magazin poate vrea să afle cat de mulți cumpărători din împrejurimi le cumpără 

produsele sau ce se cumpără mai mult față de alte magazine care se află la câteva blocuri 

distanță. O altă întrebare care se poate adresa în acest domeniu ar fi care sector sau zonă a 

unei așezări geografice poate fi o nouă țintă în această industrie? În cazul în care se 

dorește deschiderea unui nou restaurant care ar fi cea mai bună locație? Pentru a analiza 

aceste locații fizice este nevoie de un sistem specializat de informare. Un sistem 

geografic de informare (GIS) poate fi folosit în aceste cazuri și este un sistem bazat pe 

tehnologie care colectează, organizează, administrează, analizează și prezintă locațiile 

geografice și informațiile despre obiectele de interes. 

Să presupunem că ne aflăm într-un alt oraș, într-o vacanță și vrem să aflăm un loc 

în care să luăm cina, de exemplu. Pentru aceasta vrem să localizăm restaurantele din 

împrejurul hotelului în care ne aflăm și care să nu fie foarte departe. Astfel, într-o 

aplicație introducem adresa hotelului la care suntem cazați și apoi cautăm restaurantele 

din zonă. Rezultatul este o hartă pe care este însemnat fiecare restaurant din apropiere și 

avem posibilitatea de a accesa fiecare punct de pe hartă pentru a afla tipul restaurantului 

și recenziile legate de acesta. Cum credeți că acea hartă a fost creată? Și raspunsul este 

cel la care ne gândim, prin folosirea unui sistem geografic de informare. 

 

Figura 3.1 Exemplu de interfață pentru aplicație de localizare de restaurante 

[14] 

  

Impactul tehnologiei în lumea restaurantelor a adus o semnificativă îmbunătățire 

în industria de dezvoltare. Din articolul [5] aflăm că de-a lungul istoriei restaurantele au 

avut o reticență cu privire la noua tehnologie. Văzute ca și simple costuri în plus, 

restaurantele au avut momente de întrebare referitoare la aplicațiile puse la dispoziție 

pentru ele. Faza de tranziție tehnologică pe care au vazut-o restaurantele s-a mutat de la 
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registrul de casă până la sistemele de înaltă tehnologie de rezervare online precum și 

sistemele de comandare automată. 

Din ce în ce mai multe restaurante descoperă că funcționalitățile de care dispun 

sistemele GIS sunt cele mai bune pentru restaurantele lor. Tehnologia furnizează 

instrumente care ajută la organizarea informațiilor prin folosirea locației ca și 

identificator comun pentru date. Prin înțelegerea locației competitorilor, dar și a 

clienților, grupul proprietarilor de restaurante pot lua decizii informate și pot îmbunătăți 

comunicarea. 

 

3.2. Sisteme de localizare 

3.2.1. Geocodarea  

Geocodarea este un proces de transformare a descrierii unei locații, ca de exemplu 

o pereche de coordonate, o adresă sau un nume a unui loc, la o locație identificată de pe 

suprafața pamântului. Putem face geocodarea prin introducerea unei singure descrieri de 

locație sau prin mai multe descrieri în cadrul unui tabel. Locațiile rezultate sunt returnate 

ca și trăsături cu anumite atribute, care pot fi folosite pentru mapare sau analiză spațială. 

Geocodarea este folosită pentru simpla analizare a datelor, pentru afaceri, pentru 

gestionarea populației, dar și în tehnici de distribuire. Cu ajutorul adreselor geocodate 

putem vizualiza spațial acele adrese și putem recunoaște asemănări între informație. 

Acest lucru poate fi făcut prin simpla analiză a datelor, a informației sau cu ajutorul 

uneltelor puse la dispoziție de ArcGIS. [22] 

3.2.1.1. Geocodarea folosind ArcGIS 

În lumea reală, aflarea unei locații se bazează pe unele descrieri. Acestea pot fi un 

număr sau un nume de stradă. Pe lângă acestea putem include numele orașului, a statului, 

a județului sau câteva trăsături naturale precum o regiune ecologică sau un parc național. 

De exemplu, dacă dorim să aflăm adresa Str Gheorghe Pop de Basești, nr. 11, Baia 

Mare, Maramureș, România  pe harta unei aplicații prima dată localizăm țara, respectiv 

județul, România Maramureș, și apoi se găsește orașul, Baia Mare. Avem posibilitatea de 

a folosi codul poștal, dacă dorim, plasat la finalul adresei, pentru a reduce spațiul de 

căutare și de a localiza regiunea care este acoperită de codul respectiv. Localizăm apoi 

strada și se interpretează pe care parte a acesteia se află numărul adresei căutate. 

Calculatoarele îndeplinesc exact același proces de asignare a locației unei adrese când se 

face geocodare. Geocodarea începe cu o descriere textuală și transformă aceasta în 

coordonate x,y care pot fi asignate unei hărți.  

Pentru a avea o referință bună a datelor pe care le căutăm primul lucru care 

trebuie îndeplinit este să avem o hartă corespunzătoare. Nu vom fi capabili să aflăm o 

adresă exactă pe o hartă care arată doar autostrăzile, drumurile mai importante și orașele 

majore, întrucât avem nevoie de mai multe detalii pentru a localiza o adresă specifică. 

Locatorul de adrese este un dispozitiv, sistem care se folosește pentru localizare 

cu ajutorul undelor radio și acesta reprezintă o componentă majoră în procesul de 

geocodare. Un locator de adrese este creat bazându-se pe un stil specific, și anume 

conține proprietăți și parametrii care sunt setați de la început și sunt folosiți pentru 
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geocodare. Locatorul de adrese conține și set de adrese de parsare și reguli de potrivire 

care direcționează motorul de căutare în localizarea adreselor. 

Putem vedea locatorul de adrese ca și un ghid de străzi sau o carte de hărți care 

sunt folosite pentru a căuta o adresă. Odată introdusă o adresă aceasta este împărțită în 

elemente, precum numărul de stradă, numele străzii, tipul străzii, proces bazat pe regulile 

de parsare definite în locatorul de adrese. Motorul de căutare poate genera mai multe 

interpretări ale aceleași adrese, din moment ce mai multe valori din adresa inițială pot fi 

considerate ca mai multe elemente. În cazul adreselor din Statele Unite, cuvântul ”park” 

poate fi atât nume de stradă cât și tipul străzii, și, prin urmare, fiecare combinație de 

adrese va fi căutată în locatorul de adrese. Principalul scop este de a găsi fiecare posibilă 

candidată care se potrivește și odată găsite acestea sunt identificate și comparate cu 

elementele adresei corespunzătoare. Pentru fiecare posibilă candidată este generat un cod 

care indică gradul de potrivire cu adresa căutată. La final, locatorul de adrese alege dintre 

adresele candidate pe cea cu scorul cel mai mare și identifică adresa pe hartă. [22] 

 
Tabel 3.1 Fluxul de lucru al geocodării 

Pași Descriere 

1. Construirea și obținerea 

datelor referite 

Obținerea și aplicarea modificărilor a datei referite 

pentru a coincide cu cerințele stilului locatorului de 

adrese. 

2. Determinarea stilului 

locatorului de adrese 

Selectarea unui stil de adrese care se mapează pe tipul 

de date pe care îl dorim pentru geocodare și pe 

atributele disponibile în datele referite. 

3. Construirea unui locator de 

adrese 

Bazându-ne pe un stil specific de locator de adrese, 

urmează crearea unui locator de adrese și specificare 

opțiunilor de geocodare. 

4. Localizarea dreselor Folosind locatorul de adrese, căutăm pentru o adresă 

individuală, un nume de locație sau locație bazată pe 

informații. Locatorul de adrese se poate folosi și 

pentru a geocoda un tabel de adrese. 

5. Publicarea sau menținerea 

locatorului de adrese 

Locatorul de adrese poate fi folosit ca și un pachet sau 

poate fi publicat ca și un serviciu. Dacă datele referite 

sunt modificate, locatorul de adrese poate fi 

reconstruit. 

 

3.2.1.2. Ce este o adresă pentru geocodare? 

O adresă este o simplă metodă folosită pentru a descrie o locație. Pentru 

geocodare, aceasta poate fi o adresă de stradă, un nume a unui loc sau o locație care este 

identificată de un cod. O adresă descrie cum putem referi o locație bazată pe niște 

proprietăți în sistemul geografic de informare.  

Adresele au câteva caracteristici specifice. O adresă conține anumite elemente și 

sunt prezentate într-o mulțime de formate. La geocodare formatul adresei este interpretat 

și elementele acesteia sunt identificate și comparate cu elemente stocate în bază de date. 
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Adresele sunt reprezentate printr-o mare categorie de formate. Pentru identificarea 

corectă și localizarea pe hartă a unei adrese în sisteme care folosesc ArcGIS formatul 

folosit este cel specific Statelor Unite pentru acea zonă, și anume: numărul casei, numele 

adresei, tipul străzii, orașul, statul și apoi, eventual, codul ZIP. [22] Pentru țara noastră 

formatul este alcătuit după cum urmează: Stradă, Număr, Oras, Județ/Țara. În cadrul 

implementării s-a folosit același format al adresei, specific țării noastre, pentru localizare. 

3.2.1.3. Procesul de geocodare 

 
Figura 3.2 Procesul de geocodare pentru o adresă specifică [22]  

După cum observăm și în figura precedentă, după ce o adresă este introdusă 

aceasta este parsată și apoi sunt create multiple reprezentări ale acelei adrese, în fucnție 

de interpretarea cuvintelor. Cel mai important pas este acela descris în pasul al patrulea 

din figură, și anume acela de căutare a adresei cu ajutorul locatorului de adrese. Acesta 
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returnează fiecare adresă posibilă cu un anumit scor și selectează candidatele. Dintre 

candidatele posibile se alege aceea cu scorul mai mare și acea adresă este localizată pe 

hartă. 

3.3. Sisteme similare  

Până acum câțiva ani, sintetizarea, manipularea și reprezentarea geografică a 

informației a fost restricționată la harți pe hârtie și aceste cerințe au fost limitate la 

procese manuale, neinteractive. Îmbunătățirea exponențială a performanței bazată pe 

tehnologia pe calculatoare și cererea, încă în creștere, de manipulare interactivă și analiză 

a informației geografice a creat nevoia de sisteme geografice de informare – GIS. [8] 

Cele mai multe sisteme din industria restaurantelor se bazează pe această 

tehnologie, întrucât aceasta susține crearea și folosirea hărților într-un mod interactiv și 

prietenos pentru utilizator. 

Aplicațiile dedicate industriei restaurantelor au explodat odată cu avansarea 

tehnologiei și au început să fie foarte apreciate de utilizatori. Printre aplicațiile cele mai 

de succes putem aminti acele aplicații care oferă posibilitatea utilizatorului de a plasa o 

comandă online, de la domiciliu. Pe lângă acest lucru, utilizatorul poate vizualiza și 

meniul restaurantului, oferind libertatea de alegere și de flexibilitate atunci când se face o 

comandă. Alte aplicații sunt cele care permit utilizatorului căutarea celui mai apropiat 

restaurant din zonă în funcție de locația acestuia. După preferințe, utilizatorul dispune de 

libera alegere a locației, permițându-i-se și funcționalități precum vizualizare de 

informații, evaluare a restaurantelor. 

 

3.3.1. Restaurant Finder 

Aplicația Restaurant Finder este o aplicație pentru Android și oferă un mod 

convenient de a găsi restaurantele din preajmă. Această aplicație permite căutarea 

restaurantelor din zona înconjurătoare sau după o adresă sau cod poștal. Dacă principalul 

scop este de a găsi restaurantele din zonă atunci această aplicație le va găsi. 

Restaurant Finder dispune de rezultate acceptabile în toată lumea, însă lucrează în 

special pentru țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Germania, 

Italia, Spania, Danemarca, India, Australia, Brazilia, Malaesia si Tailanda. 

Această aplicație poate găsi restaurante chiar dacă utilizatorul nu introduce nimic 

textual, ci poate naviga cu ajutorul butoanelor de căutare după locația curentă sau după 

restaurantele din apropiere. Astfel, adresa la care se află utilizatorul este identificată și în 

funcție de aceasta sunt returnate rezultatele.  

Se pot vedea informații despre restaurante, precum ora de deschidere, recenzii, 

număr de telefon dar și meniurile specifice. 

Această aplicație dispune și de funcționalități pentru aflarea de cafenele, hoteluri, 

magazine alimentare, supermarket-uri, stații de alimentare.  

Pentru a afla restaurantele din zona înconjurătoare, ”Restaurants Near Me” 

folosește locația curentă de GPS și dispune lista de restaurante care îndeplinesc condițiile. 

În cazul în care nu se returnează nici un rezultat, este indicată folosirea ferestrei de 

căutare după o adresă introdusă de utilizator. [17] 
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Figura 3.3 Interfața aplicației Restaurant Finder [17] 

 

Această aplicație este folosită de către aproape 10.000 de utilizatori ai platformei 

Android, iar majoritatea sunt declarați mulțumiți de funcționalitățile pe care le pune la 

dispoziție. 

3.3.2. Open Table 

Open Table este o aplicație care te ajută să găsești și să închiriezi o masă la un 

număr impresionant de mii de restaurante în special din Statele Unite, Canada și Mexic. 

Un avantaj pe care îl aduce această aplicație este acela că memebrii care folosesc 

aplicația pot câștiga puncte pentru a-și plăti consumația la orice restaurant Open Table. Și 

această aplicație pune la dispoziție vizualizarea de informații, recenzii ale clienților și 

fotografii. 

Acest serviciu este folosit de aproxiamtiv 31.000 de restaurante din lume și 

susține peste 15 milioane de rezervări online pe lună. Compania a fost fondată în San 

Francisco, California, în anul 1998. Aplicația este gratis pentru cei care o folosesc, însă 

aceasta taxează restaurantele implicate. În 1999 website-ul a început serviciul pe un 

număr limitat de restaurante din San Francisco. Abia apoi acesta a început să ia amploare 

până a ajuns la un număr de peste 30.000 de restaurante care beneficiază de 

funcționalitățile acestuia. 

Principalele funcționalități de care dispune aplicația sunt [16]: 

- Gestionare rezervări: se pot face rezervări, se pot modifica, anula, dar și 

confirma diferite opțiuni ale clienților; 
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- Gestionare membrii: ține cont de membrii care vizitează mai mult unele localuri 

și de clienții fideli; 

 - Gestionare mese: asistă personalul restaurantului în aranjarea clienților și în 

urmărirea statusului meselor; 

  - Integrare POS: există conexiune la sistemele de vânzare pentru a reține date 

despre oaspeți și rezervări; 

- Rapoarte: permite ajutorul avansat al analiștilor și îmbunătățesc eficiența 

restaurantului. 

Open Table este cel mai răspândit serviciu de rezervări din lume, întrucât pe lângă 

țările amintite mai sus, putem adăuga Germania, China, Japonia, Marea Britanie, Arabia 

Saudită, Franța. Aplicația oferă toate funcționalitățile necesare căutării, rezervării și 

vizualizării restaurantului pe care și-l dorește clientul. 

 

Figura 3.4 Interfața aplicației Open Table [16] 

3.3.3. Alte aplicații 

Site-ul McDonald’s din Australia susține un asemenea sistem de localizare de 

restaurante și de vizualizare de informații despre acestea, începând de la orarul fiecărei 

unuități pînă la informații despre adresă și despre utilitățile de care dispune. 
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Figura 3.5 Interfață pentru aplicație de localizare restaurante McDonald’s în 

Australia [18] 

După cum observăm din imaginea de mai sus, aplicația ne pune la dispoziție o 

hartă care conține diferite puncte de locație alea restaurantelor McDonald’s. Observăm că 

avem informații despre locația exactă a clădirii, despre orarul acesteia, dar și despre 

funcționalitățile de care dispuna (internet, loc de joacă). 

Mai mult, avem posibilitatea de a selecta restaurantele în funcție de anumite 

atribute, care se află în partea stângă a paginii la vizibilitatea utilizatorului. Putem selecta 

de exemplu doar acele restaurante care sunt deschise 24 de ore din 24. La selectarea uneia 

dintre caracteristici, vor rămâne pe hartă doar acele puncte de interes și vor fi diferențiate 

de cele care nu îndeplinesc criteriile prin culori sugestive. 

 

Un alt site pentru un lanț de magazine din Statele Unite, BJ’s, dispune de o 

aplicație care localizează restaurantele de acel tip de pe teritoriul Statelor Unite. Și aici 

avem posibilitatea de a introduce o adresă și de a obține informații vizibile, în cadrul unei 

hărți. În cadrul acelei ferestre sunt dispuse informații legate de adresa restaurantului 

respectiv, de distanța la care se află utilizatorul în momentul în care accesează aplicația, 

un legătură înspre detaliile restaurantului. Mai mult, această aplicație dispune de o 

funcționalitate care permite  obținerea direcțiilor înspre restaurantul respectiv, de la 

adresa de la care accesăm aplicația. Acest lucru este posibil cu ajutorul coordonatelor 

GPS, care cu ajutorul serviciilor integrate reprezintă informațiile legate de ruta dintre 

două adrese de locații. 
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Figura 3.6 Interfața aplicației de localizare pentru restaurantelor BJ’s de pe 

teritoriul Statelor Unite [15] 

3.3.4. Concluzii comparative între sistemele similare existente 

În urma studiului realizat pe sistemele similare aplicației WhereToGo se poate 

observa că aplicațiile descrise oferă, printre cele mai importante funcționalități, 

posibilitatea de localizare a unei adrese și de vizualizare a punctelor de interes din zona 

respectivă. În opinia noastră, cel mai important în cadrul unei astfel de aplicații este 

vizualizarea rezultatelor în cadrul unei hărți și permiterea unei navigări ușoare și intuitive 

în cadrul sistemului. Putem observa că acest lucru este îndeplinit de toate aplicațiile 

similare prezentate, în același timp sistemul WhereToGo încercând să adune cât mai 

multe funcționalități pe care utilizatorul le poate accesa. 

Printre sistemele amintite mai sus cele care funcționează și pentru țara noastră 

sunt aplicațiile Restaurant Finder și cea pentru restaurantele McDonald’s. În România 

avem și alte sisteme similare cu aplicația noastră, care însă nu se rezumă doar la 

localizare de restaurante, ci și la alte atracții turistice. Aplicația Redescoperă România 

este o aplicație pentru Android și descoperă cele mai frumoase destinații turistice din țară, 

printre cele mai importante funcționalități numărându-se: crearea unei rute între două 

locații, căutarea unei locații, adăugarea unei locații nedescoperită de nimeni până acum, 

disponibilitatea informațiilor și a notificărilor. O altă aplicație, Hartă CeSăVezi în 

România permite utilizatorului navigarea ușoară pe dispozitive mobile pentru a afla 

informații numai despre ceea ce ne interesează din cadrul unui traseu.  

Am ales să descriu toate exemplele de mai sus, care reprezintă aplicații 

asemănătoare cu aplicația WhereToGo, deoarece prezintă în mare parte aceleași 
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funcționalități și au fost un exemplu pentru interfața și pentru operațiile care au fost 

implementate. 

 

Figura 3.7 Interfață aplicație Hartă CeSăVezi în România 

În tabelul ce urmează avem o comparație între funcționalitățile oferite de sistemul  

WhereToGo și de către sistemele similare analizate anterior. 

 

 

Tabel 3.2 Prezentare comparativă între sisteme similare 

 Restaurant 

Finder 

Open 

Table 

BJ’s Site 

McDonald’s 

WhereToGo 

Autentificare/ 

Înregistrare 

Da Da Da Nu Da 

Recuperare parolă Da Da Da - Da 

Autentificare folosind 

retețele de socializare 

Nu Da Nu - Da 

Integrare rețele de 

socializare 

Da Da Nu Da Da 

Localizare pe hartă Da Da Da Da Da 

Afișarea restaurantelor 

din zona adresei 

selectate 

Da Da Da Da Da 

Vizualizarea meniului, 

împreună cu poze și 

informații 

Da Da Da Da Da 

Evaluarea serviciilor 

restaurantului 

Da Da Nu Nu Da 

Afișare puncte 

turistice din apropierea 

restaurantelor 

Da Nu Nu Nu Da 

Posibilitatea de a 

comanda direct în 

restaurant 

Nu Da Da Nu Nu 
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Posibilitatea de 

printare a hărții 

Nu Nu Da Nu Nu 

Posibilitate de 

adăugare comentarii 

Nu Nu Nu Nu Da 

 

Din interpretarea acestui tabel, se poate observa că această aplicație se bazează pe 

localizarea cât mai ușoară, pentru potențialii clienți, a restaurantelor din zona în care se 

află. Aplicația WhereToGo nu oferă clienților posibilitatea de a face o comandă online, 

cum este cazul aplicației OpenTable sau BJ’s. Aplicația dorește să se ridice la standardele 

de pe piață din momentul de față și poate implementa cât mai multe funcționalități de 

care utilizatorii sunt interesați.  

Posibilitatea de vizualizarea a meniului și a unei galerii de poze a unui restaurant 

este de o importanță majoră pentru clienții care doresc să acceseze acel restaurant online. 

Din urma studiului făcut, dar și din experiența zilnică putem preciza faptul că pentru 

foarte multe persoane contează părerea celorlalți despre un anumit loc. În acest sens, 

aplicația WhereToGo pune la dispoziție un modul de comentarii, în care oricine este bine 

venit să-și adauge părerea. 

Integrarea cu rețelele sociale este o modă în ziua de astăzi, din ce în ce mai multe 

aplicații adoptând acest lucru. Integrarea cu rețelele de socializare este un lucru benefic 

dar și comod în același timp, utilizatorii de aplicații mobile fiind cei mai vizați din 

această prismă. Din tabelul de mai sus ne dăm seama că aplicațiile mobile Restaurant 

Finder și Open Table sunt cele care folosesc autentificarea bazată pe rețele sociale pentru 

utilizatori. 

Posibilitatea de printare a hărții devine benefică în anumite situații, pentru simpla 

informare a utilizatorului sau pentru folosirea acesteia în locurile în care aplicația nu se 

poate accesa, problema constând în accesul la internet în cele mai multe cazuri. Din urma 

analizei tabelului, constatăm că această funcționalitate nu este foarte populară printre cele 

mai multe aplicații de acest tip. 

Aplicația WhereToGo dispune de principalele funcționalități de care potențialii 

utilizatori sunt interesați. Sistemele similare au constituit modele și exemple pentru 

această aplicație, interfața aplicației fiind stabilită și în funcție de acceste sisteme.   
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

Capitolul al patrulea prezintă cerințele sistemului, arhitectura conceptuală a 

sistemului, cerințele funcționale prezentate sub forma cazurilor de utilizare, precum și 

detaliile tehnologiilor alese în dezvoltarea aplicației.  

4.1. Cerințele sistemului 

4.1.1. Cerinţe funcţionale 

Cerinţele funcţionale sunt descrieri ale serviciilor pe care trebuie să le ofere 

sistemul, cum trebuie să reacţioneze şi să se comporte sistemul în situaţii particulare şi 

deasemenea, cerinţele funcţionale reprezintă constrângeri pe care sistemul trebuie să le 

îndeplinească. Implementarea acestor cerințe vor contribui la realizarea sistemului 

propus. 

Cerinţele funcţionale ale sistemului au fost stabilite atât în urma analizării 

rezultatelor sondajului descris mai sus, cât şi în urma unei analize asupra nevoilor 

utilizatorilor aplicaţiei. Sistemele similare au constituit și acestea un punct de plecare 

pentru aplicația WhereToGo, cerințele funcționale ale sistemelor similare fiind analizate 

și unele dintre ele fiind propuse pentru sistemul implementat. 

Aceste cerinţe ale sistemului se pot împărţi în trei secţiuni, în funcţie de tipul de 

utilizator logat în sistem: administratorul sistemului, utilizatorii care au drept de acces la 

baza de date a sistemului, pe care o să-i denumim în continuare utilizatori autentificaţi, şi 

utilizatorul care foloseşte aplicaţia doar pentru informare şi vizualizare date. 

  

În tabelul 4.1 avem reprezentate cerinţele funcţionale din perspectiva 

administratorului aplicaţiei care au fost stabilite în urma analizei nevoilor unui asemenea 

sistem şi în urma corelării cu celelalte seturi de cerinţe funcţionale, prezentate în tabelele 

4.2 şi 4.3. 

 

Tabel 4.1 Cerinţele funcţionale din perspectiva administratorului aplicaţiei 

 Descrierea funcţionalităţilor 

CF-1 Administratorul trebuie să poată să se autentifice în aplicaţie. 

CF-2 Administratorul trebuie să poată să gestioneze informaţiile generale despre 

restaurantele introduse pe hartă: nume, adresă, date de contact, poze, 

ataşamente. 

CF-3 Administratorul are posibilitatea de a vizualiza şi de a gestiona punctele 

adăugate pe hartă (restaurante şi puncte turistice), le poate adăuga sau le poate 

elimina de pe hartă. 

CF-4 Acesta are posibilitatea de a gestiona utilizatorii introduşi în sistem (adăugare, 

ştergere, editare). 

CF-5 Administratorul poate verifica comentariile introduse în sistem şi le poate 

elimina pe acelea care nu îndeplinesc condiţiile. 

CF-6 Administratorul poate localiza o adresă pe hartă. 

CF-7 Administratorul poate obţine direcţionarea între două adrese din cadrul harţii. 
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CF-8 În cazul în care un utilizator nu îşi mai aminteşte parola, administratorul 

trebuie să fie capabil să o recupereze şi să o trimită clientului. 

 

Tabele 4.2 şi 4.3 prezintă cerinţele funcţionale din perspectiva utilizatorilor 

autentificaţi, cu drept de acces şi a utilizatorilor obişnuiţi, cerinţe analizate şi extrase din 

setul de întrebări din subcapitolul anterior şi pe baza nevoilor utilizatorului în cadrul 

dezvoltării unui asemenea sistem. 

 
  

Tabel 4.2 Cerinţele funcţionale pentru utilizatorul cu drept de acces asupra 

aplicației 

 Descrierea funcţionalităţilor 

CF-1 Utilizatorul cu drept de acces în aplicație trebuie să poată să se autentifice în 

aplicaţie. 

CF-2 Acest tip de utilizator poate introduce noi restaurante pe hartă, dar și puncte 

turistice din zona apropiată. 

CF-3 Utilizatorul cu drept de acces poate modifica informația referitoare doar la 

acele restaurante pe care le-a adăugat. 

CF-4 Utilizatorul cu drept de acces poate localiza o adresă pe hartă. 

CF-5 Utilizatorul cu drept de acces poate obţine direcţionarea între două adrese din 

cadrul harţii. 

CF-6 Utilizatorul poate introduce comentarii pentru restaurantele vizitate. 

CF-7 Utilizatorul cu drept de acces asupra aplicației poate gestiona atașamentele 

pentru fiecare restaurant introdus de el. 

CF-8 Utilizatorul cu drept de acces poate vota restaurantul preferat sau oricare alt 

restaurant prin acordarea unei note retaurantelor. 

 

  

Tabel 4.3 Cerinţele funcţionale din punct de vedere al simplului utilizator 

 Descrierea funcţionalităţilor 

CF-1 Utilizatorul se poate autentifica în aplicație, doar dacă este necesar. 

CF-2 Utilizatorul poate localiza o adresă de pe hartă. 

CF-3 Utilizatorul poate obține direcționare între două adrese dorite. 

CF-4 Utilizatorul poate vizualiza punctele turistice din zona apropiată restaurantului 

ales. 

CF-5 Utilizatorul simplu poate vizualiza informații despre restaurantele selectate. 

CF-6 Utilizatorul poate vizualiza galeria de fotografii a fiecărui restaurant. 

CF-7 Utilizatorul simplu poate vizualiza meniul unui restaurant, dacă acesta este 

adăugat. 

CF-8 Utilizatorul poate vota restaurantul dorit. 

CF-9 Acesta poate adăuga comentarii pentru restaurante. 
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4.1.2. Cerinţe non-funcţionale 

Cerinţele non-funcţionale reprezintă proprietăţile şi calităţile sistemului şi totodată 

impun constrângeri asupra acestuia. Aceste cerinţe sunt ataşate cerinţelor funcţionale şi 

sunt prezentate în cele ce urmează. 

Aplicaţia va fi utilizată de un număr mare de utilizatori, deci cerinţe precum 

utilizabilitatea sau performanţa sistemului sunt la fel de importante ca şi cerinţele 

funcţionale. 

4.1.2.1. Utilizabilitatea 

Utilizabilitatea este o cerință care descrie gradul de ușurință cu care se poate 

învăța un sistem. În cazul nostru, dispunem de un grad de ușurință ridicat de învățare din 

partea utilizatorului, întrucât interfața aplicației este una foarte ușor de folosit și este una 

intuitivă. Această cerință influențează numărul utilizatorilor care folosesc aplicația într-un 

sens pozitiv, în detrimentul alor aplicații de acest tip.  

Utilizabilitatea este influențată cel mai mult de interfața sistemului, de design-ul 

cât mai prietenos al aplicației, dar și gradul de intuitivitate pentru funcționalitățile de care 

dispune sistemul. În orice domeniu, mai precis și în alte aplicații, dacă utilizatorii vor da 

peste o intefață grea de folosit, confuză și încărcată, aplicația va avea cel mai mult de 

suferit de pe urma aceasta deoarece utilizatorii nu sunt interesați de o asemenea 

interacțiune cu sistemele. 

Un sistem ar trebui să se preocupe de acest aspect, al utilizabilității, deoarece 

utilizatorii nu vor putea fi instruiți la început, aplicația aflându-se la dispoziția oricărei 

persoane care dorește să o acceseze. Astfel aplicația WhereToGo se bazează pe trei 

principii, după cum urmează: îndreptarea atenției pe tipurile de utilizatori și cerințele 

acestora, măsurători empirice, dar și proiectare iterativă [6]. Aceasta încearcă să se 

mențină la o interfață nu foarte aglomerată, cu funcționalități clare și așezate în pagină cât 

mai folositor utilizatorului. 

4.1.2.2. Scalabilitatea 

Scalabilitatea este o cerință non-funcțională care descrie capacitatea unui sistem 

de a suporta un volum mare de date și un număr ridicat de utilizatori. Mai mult, în acest 

caz se permite extinderea sistemului fără costuri prea ridicate. Un sistem informatic 

suportă această caracteristică în momentul în care funcțioanalitatea acestuia nu se 

schimbă indiferent de numărul de utilizatori care îl accesează în acel moment. Sistemul 

de față își păstrează gradul de performanță și rămâne stabil indiferent de numărul de 

utilizatori care folosesc aplicația sau de numărul de restaurante care au fost introduse în 

sistem. 

4.1.2.3. Disponibilitatea 

Disponibilitatea este dată de faptul că sistemul va putea fi accesat de către 

utilizatori 24 de ore din 24. Sistemul trebuie implementat într-un mod iterativ pentru a 

putea identifica și rezolva eventualele erori. Încă o caracteristică importantă a sistemului 

este aceea că în cazul în care sistemul se blochează sau se întrerupe timpul necesar de 

recuperare să nu fie mai mare de 15 minute. Această trăsătură este importantă deoarece 
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sistemul încearcă să fie o alternativă la căutarea pe hartă, o aplicație folosită în timp real 

pentru localizare de restaurante și folosirea informațiilor puse la dispoziție de acestea.  

4.1.2.4. Securitatea 

Securitatea acestui sistem este dată de introducerea accesului autorizat în 

aplicație, pe baza înregistrării și a autentificării. Această cerință se bazează pe 

confidențialitate, pe disponibilitatea și integritatea datelor. În acest sens, aplicația 

WhereToGo a încercat să mențină un grad sporit de securitate a parolelor fiecărui 

utilizator, prin folosirea criptării. Astfel, parolele sunt salvate în baza de date sub formă 

criptată și la accesarea aplicației acestea sunt verificate cu ajutorul unei funcții de 

decriptare. 

Pe de altă parte, având în vedere că acest sistem se bazează pe informarea 

utilizatorilor și în bazele de date nu se rețin date critice, alte metode de securitate nu au 

fost considerate necesare. Securitatea este susținută și prin faptul că layer-ele aplicației 

pot fi accesate din exteriorul aplicației numai de către utilizatori autentificați. 

4.1.2.5. Performanţa 

Performanţa se referă la timpul de răspuns a aplicației pentru diferitele 

funcționalități pe care utilizatorii le accesează. Timpul de răspuns al sistemului trebuie să 

fie optim indiferent de opțiunea pe care o alege în cadrul sistemului. De exemplu, în 

cazul aplicației noastre, la localizarea unei adrese pe hartă, timpul de răspuns nu 

depășește 2-3 secunde, iar în cazul în care locatorul nu găsește adresa căutată, acesta 

returnează adresa cea mai apropiată identificată. De asemenea, timpul de accesare a 

oricărei pagini  a aplicației trebuie să dureze maxim 4 secunde și orice opțiune pe care o 

alege clientul să dureze mai puțin de 30 secunde. [10] 

4.1.2.6. Eficienţa 

Sistemul trebuie să utilizeze cât mai eficient datele și transferul acestora, într-un 

timp cât mai scurt. De aceea la introducere unui nou restaurant pe hartă de către 

utilizatroul cu drepturi de acces, noul punct introdus trebuie să apară imediat și pe harta 

sistemului, în interfața utilizatorului care folosește aplicația în acel moment  

4.1.2.7. Accesibilitatea 

Accesibilitatea este oferită prin faptul că sistemul prezentat este o aplicație web 

care poate fi accesată prin intermediul oricărui browser, așa că utilizatorul are nevoie 

doar de conexiune la internet și de un browser web pentru a putea folosi aplicația. 

4.2. Arhitectura sistemului 

Orice mediu de dezvoltare care are ca și rezultat o aplicație web sau mobile pusă 

la dispoziție utilizatorilor trebuie să aibă o arhitectură stabilă și bine analizată înainte de a 

o pune în practică, pentru a putea satisface cât mai bine cerințele utilizatorului. 

Arhitectura unui sistem scoate în evidență o specificații pentru o soluție harware optimă. 

Investiția în componentele hardware și cele de rețea furnizează un sistem cu o 

performanță maximă la cel mai puțin cost. 
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Aplicația de față este un sistem care se bazează pe arhitectura pe nivele (layer 

architecture), unde cele trei nivele sunt definite de nivelul pentru prezentare, nivelul de 

logică a aplicației și cel pentru date.  

Pentru centralizarea informațiilor depsre utilizatori, restaurante, imagini pentru 

acestea, meniuri, votarea restaurantelor de către utilizatori se utilizează o bază de date , 

care va fi gestionată cu ajutorul sistemului de gestiune al bazei de date relaționale SQL 

Server și geo-bazei de date specifică aplicațiilor GIS. 

 
Figura 4.1 Arhitectura conceptuală a sistemului 

API-ul ArcGIS pentru JavaScript permite construirea unei aplicații web dinamice 

și bogată, bazată pe serviciile GIS. Acest API se conectează la aceste servicii (de 

exemplu, servicii pentru hartă) prin serverul de ArcGIS. [22] 

Nivelul pentru date susține gestionarea informației independent de tehnologiile 

software folosite pentru a stoca date. Acest nivel primește cereri de manipulare și de 

extragere de date folosind un limbaj de interogare și în urma evaluării interogării se 

returnează un set de obiecte de date care reprezintă informația cerută. 

Nivelul de aplicație prezintă logica de business a sistemului. Acest nivel trebuie 

să fie compus din mai multe servicii independente, care sunt module responsabile pentru 

îndeplinirea cerințelor. Fiecare serviciu este definit prin intermediul interfeței care 

prezintă un set de operații și descrierea rezultatelor. 
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Figura 4.2 Arhitectura pe nivele a aplicației GIS [22] 

Despre nivelul de prezentare putem spune că este responsabil de interfața 

utilizatorului, interfață care permite vizualizarea datelor, manipularea acestora și 

introducerea de date în sistem. Aceste nivel primește interacțiunea utilizatorului sub 

formă de mișcările mouse-ului, intrările de la tastatură și alte dispozitive de intrare. 

Aceste interacțiuni sunt evaluate și pe baza acestei evaluări în nivelul de prezentare sunt 

invocate operațiile corespunzătoare. [8] 

Această arhitectură folosește stilul arhitectural REST (Representational State 

Transfer), care reprezintă un model de comunicare folosit foarte des în dezvoltarea 

serviciilor web. În practică REST furnizează îndrumare în implementarea interfețelor 

aplicațiilor web. Pe lângă protocolul REST, serverul ArcGIS susține și  protocolul SOAP 

(Simple Object Access Protocol). 
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Această arhitectură folosește și o librărie foarte populară, open-source, JSON, 

pentru a genera obiecte JSON. JavaScript object Notation (JSON) a devenit foarte 

populară și preferată în schimbul de date dintre serviciile web. Formatul JSON este ușor 

de scris și de citit pentru oameni și ușor de parsat și generat de către mașinile de calcul. 

Utilizatorii web comunică cu serviciile web ArcGIS REST și schimbă informațiile cu 

acestea folosind formatul JSON. 

 Serverul ArcGIS este un set de obiecte, aplicații și servicii care fac posibilă 

rularea componentelor pe o platformă server. Obiectele server sunt gestionate și rulate în 

cadrul serverului GIS. Serverul Web reține aplicații și servicii web dezvoltate folosind 

aplicația interfeței serverului de ArcGIS. 

După cum putem observa și în figura următoare, la baza comunicării dintre clienți 

și servere stă arhitectura de tip client-server. Prin urmare, clientul, care poate fi în cazul 

nostru orice browser, face anumite cereri serverului, iar acesta la rândul lui returnează 

răspunsuri la diferiți clienți. Clientul și serverul sunt într-o relație de cooperare pentru a 

putea îndeplini cât mai bine cerințele funcționale ale sistemului. Serverul este cel care 

oferă servicii clienților, însă numai după ce inițiază o cerere pentru a beneficia de 

serviciile disponibile, în cazul de față serviciile puse la dispoziție de serverul de GIS. [9] 

 

 
Figura 4.3 Arhitectura Client - Server 

4.3. Cazuri de utilizare 

Modelul cazurilor de utilizare este definit de către Procesul Unificat – RUP și 

descrie întregul set de cazuri de utilizare. Conform sursei [11], cazurile de utilizare sunt 

un model pentru funcționalitățile sistemului și prezintă o descriere generală a modului în 

care va fi utilizat sistemul. Mai mult, acestea arată modul în care interacționează sistemul 

cu unul sau mai mulți actori și se asigură de faptul că sistemul va produce ceea ce s-a 

dorit.  

Un scenariu prezintă o secvență specifică de acțiuni și interacțiuni între actorii 

sistemului și sistemul în sine. Un scenariu se mai numește și instanță a cazurilor de 

utilizare. 

Un caz de utilizare este o colecție de scenarii posibile, referitoare la comunicarea 

între sistem și actorii externi, caracterizate de anumite scopuri. Aceste scenarii sunt 

definite ca și secvențe de pași cărora le pot corespunde cazuri de utilizare de nivel 

inferior. Cazurile de utilizare ale aplicației implementate sunt prezentate atât sub formă 

scrisă, cât și sub formă unei diagrame de cazuri de utilizare. 
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4.3.1. Diagrama cazurilor de utilizare 

Diagrama cazurilor de utilizare este o descriere grafică a elementelor sistemului, 

reprezentate de actori și de acțiunile pe care aceștia le iau, împreună cu relațiile dintre ei. 

Un actor pe baza limbajului de modelare unificat (UML) specifică rolul jucat de 

orice utilizator al sistemului care interacționează cu acesta. Actorii sistemului din 

aplicația implementată sunt reprezentați de: 

 Utilizatorul simplu; 

 Utilizatorul cu drept de acces asupra aplicației; 

 Administratorul sistemului. 

Orice utilizator simplu poate accesa aplicația în orice moment și are acces asupra 

acesteia doar pentru a vizualiza informații și pentru a se informa asupra datelor, a 

punctelor de interes dintr-un anumit loc. Utilizatorul simplu se poate loga în aplicație 

print-un simplu nume de utilizator însoțit de o parolă. Printre funcționalitățile pe care le 

îndeplinește utilizatroul, după cum este precizat și în tabelul 2.3, se numără: vizualizarea 

restaurantelor pe hartă dintr-o anumită zonă geografică împreună cu informațiile pe care 

le prezintă, localizarea unei adrese pe hartă, votarea restaurantelor preferate, adăugarea de 

comentarii pentru restaurantele pe care le-a vizitat, vizualizarea punctelor turistice din 

zona apropiată unui restaurant, vizualizarea unei galerii de fotografii pentru restaurantul 

ales.   

 
Figura 4.4 Actorii sistemului 

Utilizatorul cu drept de acces asupra aplicației se referă la acei utilizatori, care pe 

lângă toate funcționalitățile descrise la utilizatorul simplu, acesta poate adăuga noi puncte 

pe hartă, fie ele restaurante sau puncte de interes din preajma acestora. Acest utilizator 

accesează aplicația tot printr-un nume de utilizator și o parolă, pe care le alege atunci 

când își crează contul. La crearea contului pentru utilizatorul cu drept de acces asupra 

aplicației se cer insă mai multe informații, precum adresa de email, adresa de domiciliu și 

numărul de telefon. Dacă vreun utilizator simplu dorește să se autentifice pentru a avea 

drept de acces, acesta trebuie să-și editeze contul și să adauge informațiile de mai sus și 
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astfel va putea adăuga noi restaurante în sistem. Un utilizator cu drept de acces asupra 

aplicației poate modifica doar informațiile acelor puncte pe care le-a adăugat el pe hartă. 

Administratorul de sistem poate accesa orice funcționalitate a aplicației, de 

vizualizare, de editare, de ștergere atât a punctelor de pe hartă, cât și a utilizatorilor 

introduși în baza de date a sistemului. Administratorul sistemului se poate loga în 

aplicație cu numele de utilizator și parola, care sunt unice pentru acest tip de utilizator. 

Orice tip de utilizator are posibilitatea de a localiza o adresă pe hartă și de a 

identifica un anume restaurant după numele acestuia. Mai mult, utilizatorii sistemului au 

posibilitatea de a primi direcționare între două adrese introduse de aceștia. 

În figura 4.5 este ilustrată diagrama cazurilor de utilizare importante ale întregului 

sistem. Această diagramă surprinde cele trei tipuri de actori împreună cu cazurile de 

utilizare specifice fiecăruia. 

 

Pentru acest sistem putem aminti și tipurile de stakeholders, care sunt toate 

entitățile care au legătură cu sistemul și pe care această aplicație îi afectează în mod 

direct sau indirect. Astfel, utilizatorii sistemului, împărțiți în cele trei tipuri de utilizatori 

amintite mai sus, se numără printre stakeholders ai sistemului. Aceștia sunt afectați în 

mod direct de aplicație, prin funcționalitățile pe care le pune la dispoziție sistemul. 

Un alt tip de entități care definesc stakeholders sunt reprezentate de către celelalte 

aplicații similare de pe piață, care permit operații similare și care sunt afectate în mod 

indirect de către aplicația nouă. Aceste sisteme similare doresc să afle cât mai multe 

informații despre sistemele pe care le folosesc competitorii lor direcți și, mai mult, își 

doresc ca sistemele proprii să fie cât mai bune. 

Dezvoltatorul aplicației poate fi definit ca un stakeholder, întrucât acesta este 

interesat în a avea o aplicație ușor de utilizat și, de ce nu, de refolosit în alte aplicații 

similare. Dezvoltatorul este responsabil pentru gestionarea aplicației și pentru ceea ce se 

întamplă la nivel de funcționalități in sistem. 

Într-un mod indirect, proprietarii de restaurante sunt afectați într-un mod pozitiv 

de către această aplicație, deoarece este o bună oportunitate pentru publicitatea și 

prosperitatea afacerii locale. Administratorii restaurantelor sunt cei care se ocupă, printre 

altele, și de partea de publicitate, și prin urmare aceștia își pot crea conturi în aplicația 

WhereToGo pentru a-și putea adăuga restaurantul în sistem. Pentru o diversificare a 

sistemului și pentru informația utilizatorilor tot acești utilizatori pot adăuga punctele 

turistice de interes din zona restaurantului alături de informațiile folositoare clientului. 
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Figura 4.5 Diagrama cazurilor de utilizare 
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4.3.2. Descrierea detaliată a cazurilor de utilizare 

a) Înregistrare utilizator 

 

Utilizatorii care folosesc sistemul trebuie să se înregistreze pentru a putea accesa 

operațiile pe care le pune la dispoziție aplicația. Pentru a se înregistra în aplicație 

utilizatorii trebuie să completeze un formular care conține datele personale ale acestora. 

Dacă un utilizator dorește să se înregistreze doar ca simplu utilizator, acesta va trebui să-

și furnizeze doar numele, iar pe lângă acesta va trebui să aleagă un nume de utilizator și o 

parolă pe care va trebui să o confirme. Dacă, în schimb, utilizatorul dorește să aibă drept 

de acces în aplicație, acesta va trebui să introducă mai multe date în sistem, precum 

adresa, adresa de email, numărul de telefon. În cele ce urmează va fi prezentat cazul de 

utilizare pentru înregistrarea unui utilizator. 

 

Actor principal: Utilizatorul simplu. 

Participanți și interese: Utilizatorul simplu dorește să se înregistreze în aplicație 

pentru a vizualiza restaurantele introduse pe hartă și de a beneficia de celelalte 

funcționalități ale sistemului. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

Postcondiții:  

- Utilizatorul devine un utilizator înregistrat al aplicației, putând profita de 

funcționalitățile pe care le oferă aceasta. 

- Utilizatorul poate folosi datele salvate de către sistem pentru a se autentifica. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul accesează secțiunea de înregistrare. 

2. Utilizatorul introduce datele personale, împreună cu numele de utilizator și 

parola. 

3. Utilizatorul trimite datele pentru a fi salvate de către sistem. 

4. Noul cont este salvat cu succes în baza de date a sistemului. 

5. Utilizatorul primește un mesaj pentru înregistrarea cu succes. În continuare, 

utilizatorul se poate autentifica în aplicație. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

4a. Utilizatorul nu completează toate datele obligatorii de pe fromular: 

 1. Sistemul anulează înregistrarea și trimite utilizatorului un mesaj 

corespunzător. 

4b. Utilizatorul nu completează corect câmpul pentru confirmarea parolei: 

 1. Sistemul anulează înregistrarea și trimite mesajul corespunzător. 

4c. Același nume de utilizator este introdus deja în sistem: 

 1. Sistemul informează utilizatorul că acele date sunt deja folosite de către 

alt utilizator al sistemului și sistemul anulează înregistrarea. 

b) Autentificare utilizator 

Orice tip de utilizator, după ce și-a creat un cont în sistem, are posibilitatea de a se 

autentifica în aplicație pentru a putea accesa funcționalitățile existente. Pentru a se putea 

autentifica, utilizatorul trebuie să furnizeze numele de utilizator și parola alese în timpul 
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înregistrării. Odată logat un utilizator în sistem, acesta rămâne autentificat pe toată durata 

operațiilor pe care utilizatorul le accesează. Dacă un utilizator iese din aplicație fără să se 

delogheze și dorește să acceseze din nou aplicația, acesta va trebui să reintroducă datele 

de autentificare. În continuare este prezentat cazul de utilizare pentru autentificarea 

utilizatorilor. 

 

Actor principal: Utilizatorul simplu. 

Participanți și interese: Utilizatorul simplu dorește să se autentifice în aplicație 

pentru a vizualiza restaurantele introduse pe hartă și de a beneficia de celelalte 

funcționalități ale sistemului. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorul trebuie să se fi înregistrat în aplicație. 

Postcondiții:  

- Utilizatorul poate accesa aplicația și funcționalitățile acesteia. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Imediat după lansarea aplicației, utilizatorul poate introduce numele de 

utilizator și parola pentru a se autentifica. 

2. Utilizatorul trimite datele introduse pentru a fi validate de către sistem. 

3. Sistemul validează datele trimise de către utilizator. 

4. Sistemul redirecționează utilizatorul către paginile pe care le poate accesa în 

funcție de datele introduse (dacă este un simplu utilizator, acesta este redirecționat către o 

anumită pagină, iar dacă este utilizator cu drept de acces redirecționarea se face către o 

altă pagină). 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

3a. Utilizatorul nu furnizează numele de utilizator și parola corectă: 

 1. Sistemul trimite utilizatorului un mesaj corespunzător. 

 2. Utilizatorul are posibilitatea de a reintroduce datele de autentificare. 

3b. Unul dintre câmpurile de autentificare nu este completat. 

 1. Sistemul trimite mesajul corespunzător și permite reintroducerea 

datelor. 

c) Localizare pe hartă 

Și în cazul acestei funcționalități, de localizare pe hartă, are acces orice tip de 

utilizator, fie el administratorul sistemului, utilizatorul cu drept de acces sau utilizatorul 

simplu. Această funcționalitate a sistemului permite utilizatorului identificarea unei 

adrese pe hartă și permite poziționarea interfeței hărții în zona respectivă. Forma în care 

trebuie introdusă o adresă de domiciliu pentru a putea fi identificată corect este: 

stradă+număr+localitate+județ. Dacă se introduce o adresă sub forma respectivă, atunci 

locația va fi identificată, însă în caz contrar, pe hartă se va localiza o altă adresă 

asemănătoare cu cea introdusă de utilizator sau o adresă standard, care în cazul nostru 

este setată pe capitala României, București, care se localizează atunci când sistemul nu 

reușește să identifice adresa introdusă de la tastatură. Mai jos este prezentat acest caz de 

utilizare, de localizare a unei adrese pe hartă. 
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Actor principal: Utilizatorul simplu, Utilizatorul cu drept de acces și 

Administratorul sistemului. 

Participanți și interese: Utilizatorul dorește să localizeze o adresă în cadrul hărții 

pentru a se putea deplasa în aplicație mult mai ușor și rapid decât atunci când ar trebui să 

caute efectiv o adresă pe hartă. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorii trebuie să fie autentificați în aplicație. 

Postcondiții:  
- Utilizatorul poate vizualiza pe hartă adresa pe care a căutat-o. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul introduce adresa pe care dorește să o caute în câmpul specificat, 

sub forma descrisă mai sus (stradă+număr+localitate+județ). 

2. Utilizatorul trimite datele pentru ca adresa să poată fi localizată de către sistem. 

3. Sistemul validează adresa introdusă și returnează rezultatul. 

4. Sistemul returnează locația aflată și poziționează harta astfel încât adresa se 

află în mijlocul acesteia pentru vizualizare. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

2a. Utilizatorul nu introduce nici o adresă pentru localizare: 

 1. Sistemul localizează pe hartă adresa standard (București, România). 

3a. Adresa introdusă de către utilizator nu poate fi localizată de către sistem: 

 1. Sistemul returnează cea mai apropiată adresă, asemănătoare cu adresa 

introdusă de utilizator. 

 2. Dacă adresa nu este identificată de sistem, atunci adresa standard 

(București, România) setată pentru sistem este expusă utilizatorului. 

În toate cazurile prezentate mai sus sistemul permite introducerea unei adrese noi 

pentru localizare.  

d) Adăugarea unui nou punct (restaurant sau punct turistic) pe hartă 

Acest caz de utilizare permite utilizatorului cu drept de acces și administratorului 

sistemului să adauge noi puncte pe hartă care reprezintă fie restaurante, fie puncte de 

atracție turistică din împrejurimea acestora. Acești utilizatori vor putea adăuga noi 

informații în sistem, prin completarea prin completarea câmpurilor puse la dispoziție de 

aplicație. După introducerea datelor în sistem, noile restaurante și puncte turistice vor 

putea fi vizualizate de către ceilalți utilizatori care accesează aplicația. 

 

Actor principal: Utilizatorul cu drept de acces și Administratorul sistemului. 

Participanți și interese: Utilizatorii doresc introducerea noilor puncte pe hartă, 

împreună cu informațiile necesare. Sunt adăugate în sistem noi restaurante și noi puncte 

turistice de atracție pentru potențialii utilizatori ai aplicației. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorii cu drept de acces și administratorul trebuie să fie autentificați în 

aplicație. 

Postcondiții:  
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- Utilizatorul poate vizualiza pe hartă restaurantul sau punctul turistic nou 

introdus în sistem. 

- Utilizatorul poate accesa informațiile adăugate fiecărui punct pe hartă. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul selectează dintr-o listă de obiecte pe acela pe care dorește să-l 

adauge în aplicație (Obiectele sunt reprezentate de restaurante și de puncte turistice). 

2. Utilizatorul completează apoi formularul care conține datele informaționale 

pentru fiecare obiect. 

3. Utilizatorul trimite datele introduse sistemului, pentru a fi stocate în baza de 

date. 

4. Sistemul salvează datele introduse și returnează un mesaj corespunzător. 

5. Noul punct adăugat poate fi vizualizat pe hartă. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

2a. Utilizatorul nu introduce toate informațiile în formular: 

 1. Sistemul permite utilizatorului să continue, oferind posibilitatea de 

adăugare a informațiilor ulterior, printr-o operație de editare. 

2b. Utilizatorul dorește să anuleze operația de adăugare pe hartă a noului punct: 

 1. Noul punct introdus este ștres de pe hartă. 

 2. Sistemul permite reluarea oricărei operații din sistem. 

4a. Punctul dorit nu este adăugat pe hartă: 

 1. Sistemul returnează un mesaj de eroare. 

 2. Utilizatorul reia pașii 1-5 ai acestui caz de utilizare.  

e) Editarea informațiilor unui punct adăugat anterior pe hartă 

Odată introdus un nou punct pe hartă, utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza 

informațiile introduse despre el. Însă există posibilitatea ca utilizatorul cu drept de acces 

asupra aplicației să își dea seama ulterior că a introdus o dată greșit sau că nu a completat 

toate informațiile necesare. Acest caz de utilizare este prezentat în cele ce urmează. 

 

Actor principal: Utilizatorul cu drept de acces și Administratorul sistemului. 

Participanți și interese: Utilizatorii doresc editarea informațiilor noilor puncte 

introduse pe hartă. Informația modificată apare și celorlalți utilizatori care folosesc 

aplicația. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorii cu drept de acces și administratorul trebuie să fie autentificați în 

aplicație. 

Postcondiții:  
- Utilizatorul poate vizualiza pe hartă restaurantul sau punctul turistic împreună cu 

noile informații introduse. 

- Utilizatorul poate accesa informațiile modificate punctelor de pe hartă. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul selectează punctul (restaurant sau punct turistic) introdus anterior 

în aplicație și pentru care dorește să facă modificările necesare. 

2. Utilizatorul recompletează apoi formularul care conține datele deja introduse în 

sistem pentru obiectul respectiv. 
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3. Utilizatorul trimite datele introduse sistemului, pentru a fi stocate în baza de 

date. 

4. Sistemul salvează datele introduse și returnează un mesaj corespunzător. 

5. Punctul cu noile informații va fi reactualizat pe hartă. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

2a. Utilizatorul anulează operația de editare a informațiilor unui punct de pe hartă: 

 1. Sistemul râmăne nemodificat și utilizatorul poate alege oricare altă 

operație pe care aplicația o pune la dispoziție. 

3a. Utilizatorul dorește să facă modificări pentru un punct care nu a fost introdus 

de către el pe hartă: 

 1. Sistemul returnează un mesaj de eroare, împiedicând accesul 

utilizatorului la alte puncte care nu au fost introduse de către el. 

 2. Sistemul permite reluarea pașilor 1-5 de la acest caz de utilizare. 

4a. Informația introdusă în sistem nu a fost salvată în baza de date: 

 1. Sistemul returnează un mesaj de eroare. 

 2. Utilizatorul trebuie să reia pașii 1-5 ai acestui caz de utilizare.  

 

 
Figura 4.6 Flux de execuție pentru utilizatorul cu drept de acces pentru 

cazurile de utilizare de adăugare a unui nou punct pe hartă și de editare a 

informațiilor 

f) Adăugare atașamente pentru restaurantele de pe hartă 

Pentru a avea parte de o publicitate cât mai bună, un restaurant trebuie să permită 

utilizatorului să vizualizeze o galerie de fotografii, pentru a expune utilizatorului într-o 

manieră mai bună informația. Astfel, orice utilizator cu drept de acces asupra aplicației 

poate adăuga atașamente, în cazul nostru imagini, pentru fiecare punct de pe hartă asupra 

căruia are acces. Imaginile adăugate pot fi apoi accesate de către orice tip de utilizator. 
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Actor principal: Utilizatorul cu drept de acces și Administratorul sistemului. 

Participanți și interese: Utilizatorii doresc adăugarea de imagini fiecărui punct 

din sistem, pentru o prezentare cât mai bună a localurilor și a punctelor de atracție 

turistică. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorii cu drept de acces și administratorul trebuie să fie autentificați în 

aplicație. 

Postcondiții:  
- Utilizatorul poate vizualiza imaginile restaurantului sau punctului turistic. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul selectează punctul (restaurant sau punct turistic) pentru care dorește 

să adauge imagini. 

2. Utilizatorul selectează operația de adăugare de noi fișiere în sistem. 

3. Utilizatorul selectează atașamentul pe care dorește să-l adauge dintr-o sursă 

locală. 

4. Sistemul salvează încarcă documentul ales în aplicație. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

2a. Utilizatorul anulează operația de adăugare de un nou atașament unui punct de 

pe hartă: 

 1. Sistemul râmăne nemodificat și utilizatorul poate alege oricare altă 

operație pe care aplicația o pune la dispoziție. 

3a. Utilizatorul dorește să aplice aceste modificări pentru un punct care nu a fost 

introdus de către el pe hartă: 

 1. Sistemul returnează un mesaj de eroare, împiedicând accesul 

utilizatorului la alte puncte care nu au fost introduse de către el. 

 2. Sistemul permite reluarea pașilor 1-4 de la acest caz de utilizare. 

g) Adăugare comentarii pentru un restaurant 

Această aplicație dispune de posibilitatea de introducere a comentariilor despre un 

anumit restaurant. Comentariile împărtășesc utilizatorilor părerile celorlalte persoane care 

au fost într-un anumit restaurant, îi ajută să-și facă o părere despre acel local și îî ajută în 

luarea deciziei de a vizita restaurantul respectiv sau nu. Fiecare utilizator al sistemului 

poate adăuga comentarii oricărui restaurant și poate vizualiza comentariile ce au fost 

făcute de ceilalți utilizatori. 

 

Actor principal: Utilizatorul simplu. 

Participanți și interese: Utilizatorul vrea să introducă în sistem comentariile 

referitoare la restaurantele pe care le-am vizitat. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorul simplu trebuie să fie autentificat în aplicație. 

Postcondiții:  
- Ceilalți utilizatori vor avea posibilitatea să vadă comentariile introduse pentru un 

restaurant. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 
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1. Utilizatorul selectează restaurantul pentru care dorește să adauge comentariul. 

2. Utilizatorul selectează operația de adăugare de noi comentarii pentru restaurant. 

3. Utilizatorul are posibilitatea de selectare a locului în care dorește să adauge 

comentariul – pentru restaurant sau la un alt comentariu făcut de alt utilizator. 

4. Utilizatorul simplu introduce mesajul comentariului. 

5. Utilizatorul trimite datele introduse pentru a fi salvate în sistem. 

6. Sistemul salvează datele introduse de către  utilizator. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

4a. Utilizatorul anulează operația de adăugare a unui nou comentariu pentru un 

restaurant de pe hartă: 

 1. Sistemul râmăne nemodificat și utilizatorul poate alege oricare altă 

operație pe care aplicația o pune la dispoziție. 

6a. Informația introdusă în sistem nu poate fi salvată în sistem: 

 1. Sistemul returnează un mesaj de eroare. 

 2. Utilizatorul trebuie să reia pașii 1-6 ai acestui caz de utilizare pentru a 

îndeplini cernța dorită.  

h) Votarea unui restaurant 

Voturile pentru un restaurant prezintă în primul rând o clasificare a restaurantelor 

în funcție de părerile clienților. Pe baza rezultatelor voturilor unui restaurant un potențial 

client își poate da seama despre calitatea de care dă dovadă restaurantul respectiv. În 

cadrul sistemului, utilizatorii simplii sunt cei care își pot da votul pentru un anume 

restaurant, bineînțeles după ce aceștia s-au logat în sistem. 

 

Actor principal: Utilizatorul simplu. 

Participanți și interese: Utilizatorul dorește să voteze un anume restaurant 

pentru a ajuta la crearea unei opinii a celorlalți utilizatori. 

Precondiții:  
- Aplicația trebuie să fie instalată și pornită. 

- Utilizatorul simplu trebuie să fie autentificat în aplicație. 

Postcondiții:  
- Votul unui utilizator se folosește pentru calcularea notei per ansamblu a 

restaurantelor din sistem. 

- Ceilalți utilizatori vor avea posibilitatea să vadă nota pe care o are un restaurant. 

Scenariul principal de succes (Fluxul de bază): 

1. Utilizatorul selectează restaurantul pentru care dorește să-l aprecieze. 

2. Utilizatorul selectează nota pe care dorește să o dea restaurantului ales. 

3. Sistemul salvează datele introduse de către  utilizator. 

4. Sistemul recalculează nota generală care se obține din votul tuturor 

utilizatorilor care au votat restaurantul respectiv. 

Extensii posibile (fluxuri alternative): 

2a. Utilizatorul dorește să-și modifice nota pe care a acordat-o restaurantului. 

 1. Utilizatorul selectează o nou notă pe care vrea să o introducă în sistem. 

 2. Sistemul salvează din nou datele introduse, modificând nota 

utilizatorului pentru restaurantul ales. 
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4.4. Fundamentare teoretică 

ESRI sau Environmental Systems Research Institute este un furnizor internațional 

al software-ului GIS - Geographic Information System și a aplicațiilor de gestionare al 

geo-bazelor de date. Compania își are sediul în Redlands, California. Compania a fost 

fondată în anul 1969, iar produsele acesteia, în preponderență ArcGIS Desktop, susțin 

40,7 % din piața globală. În 2002 ESRI a atins un record în ceea ce privește vânzările, 

obținând aproximativ 30 % din software-ul GIS din lumea întreagă. 

ESRI folosește numele de ArgGIS pentru a se referi la toate produsele software 

GIS, care operează pe platforme desktop, servere sau mobile. În sensul general, termenul 

de GIS descrie orice sistem informatic care integrează, stochează, editează, analizează și 

afișează informații geografice.  

4.4.1. ArcGIS 

ArcGIS e o colecție integrată de produse software pentru construirea unor sisteme 

complete geografice de informare. Produsele software din familia ArcGIS sunt folosite 

pentru a lansa funcționalitatea GIS și logica de business unde este nevoie, în aplicații 

desktop sau servere de aplicații, în servicii web și dispozitive mobile. Serverul de ArcGIS 

este susținut de un set de componente comune denumite ArcObjects, și care folosesc 

tehnologia de programare Microsoft Component Object Model (COM).  [9] 

ArcGIS API pentru JavaScript este o interfață pentru programarea de aplicații 

care permite construirea unei aplicații web dinamice și bogată, bazată pe serviciile GIS. 

Acest API se conectează la aceste servicii (de exemplu, servicii pentru hartă) prin 

serverul de ArcGIS. [22] 

ArcGIS este susținut de cei de la ESRI și permite lucrul cu hărți și informații 

geografice. Este folosit pentru crearea și folosirea hărților, pentru verififcarea datelor 

geografice, pentru analizarea informațiilor mapate, la descoperirea și distribuirea 

informațiilor geografice, și nu în ultimul rând, gestionarea datelro geografice într-o bază 

de date. 

Sistemul susține o infrastructură care permite crearea hărților și pune la dispoziție 

informația geografică într-o organizație sau comunitate, într-o manieră deschisă tuturor 

cu ajutorul web-ului.  

 ArcGIS include următoarele programe (software) pentru desktop: 

 ArcReader, care permite vizualizarea și interogarea hărților create cu 

celelalte produse ArcGIS; 

 ArcGIS pentru Desktop, care este licențiat sub următoarele niveluri de 

funcționalitate: 

1. Basic ArcGIS pentru Desktop, înainte știut ca și ArcView, care 

permite vizualizarea datelor spațiale, crearea layer-elor pentru hărți 

și efectuarea analizei de bază spațială. 

2. Standard ArcGIS pentru Desktop (ArcEditor), care pe lângă 

funcționalitățile din ArcView, include instrumente mai avansate 

pentru manipularea fișierelor de date și a bazei de date geospațiale. 

3. Advanced ArcGIS pentru Desktop, știut și ca ArcInfo, care include 

capabilități de manipulare, editare și analiză. 
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ArcGIS pentru Desktop constă în câteva aplicații integrate, inclusiv ArcMap, care 

este descris în cele ce urmează, ArcCatalog și ArcToolbox.  

GIS este tehnologia pe care o folosește ArcGIS pentru crearea, gestionarea, 

integrarea, analiza și vizualizarea datelor spațiale. Datele spațiale includ informații care 

pot fi asociate cu o locație pe suprafața pământului sau date care pot fi asociate cu 

persoane sau locuri care au o locație. Tipurile de date vector sunt folosite pentru a 

reprezenta punctele geografice, liniile și poligoanele, care reprezintă suprafețe. Alte tipuri 

de date spațiale includ desene scanate, coordonate de poziționare globală (GPS), imagini 

satelitare, măsurători, fotografii spațiale, iar toate acestea pot fi georeferențiate pentru a 

stabili amplasarea corectă într-un afișaj pe hartă geografică. Tehnologia GIS este folosită 

în mod curent în servicii de business, guvernamentale, sănătate publică, utilitați și 

transporturi, educație, resurse naturale pentru gestionarea și înțelegerea relațiilor spațiale. 

Aplicațiile GIS suportă un sistem de arhitectură deschisă și astfel arhitectura GIS 

combină o varietate de produse integrate pentru a stabili soluția adecvată a sistemelor.  

4.4.2. ArcMap 

ArcMap-ul este o componentă a suitei ArcGIS susținută de ESRI de procesare 

geospațială și este folosită în primul rând pentru vizualizarea, crearea și analiza datelor 

geospațiale. ArcMap permite utilizatorului să exploreze date în cadrul unui set de date, de 

a simboliza caracteristicile corespunzătoare și de a crea hărți. 

Utilizatorii ArcMap pot crea și manipula seturi de date care includ o varietate 

largă de informație. De exemplu, hărțile produse în ArcMap de obicei includ proprietăți 

precum indicarea nordului, bare la scală, titluri, legende.  

Hărțile create și salvate în ArcMap vor crea un fișier în spațiul de stocare cu 

extensia .mxd. Odată ce acest fișier este deschis în ArcMap utilizatorul poate afișa o 

varietate de informații, atâta timp cât acestea există în setul de date. La acest timp 

utilizatorul va crea o nouă hartă și va folosi personalizarea și caracteristicile planului de 

lucru pentru a crea un produs unic. ArcMap are posibilitatea de a salva, printa și exporta 

aceste fișiere în format PDF. 

Infomațiile geografice încărcate în ArcMap pot fi vizualizate în două moduri: 

vizualizare date și vizualizare generală. Pentru vizualizare de date, utilizatorul poate 

interacționa cu informația geografică prezentată și elementele hărții sunt ascunse de la 

vizualizare. Cele mai multe proiecte încep în această formă, pentru a continua apoi pentru 

editarea finală în modul de vizualizare general. Cu ajutorul modului de vizualizare 

general utilizatorul poate încorpora numeroase caracteristici hărții, precum legende și 

bare la scală. Aceste elemente sunt cruciale pentru crearea hărților și furnizează clienților 

informația necesară. 

4.5. Tehnologii şi protocoale utilizate 

Aplicația va fi dezvoltată în limbajul Java și are la bază framework-ul pus la 

dispoziție de către ArcGIS pentru JavaScript. Baza de date folosită va fi cea de SQL 

Server și baza de date a serverului de GIS, care reține layer-ele aplicației cu toate 

informațiile necesare. Mediul de dezvoltare utilizat este Eclipse IDE Kepler. [23] 

Limbajul de programare Java este un limbaj de programare de nivel înalt definit 

de următoarele caracteristici esențiale: este un limbaj distribuit, independent de 

arhitectură, prezintă portabilitate, este orientat pe obiecte și dinamic, prezintă 
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multithreading. [1] Pentru această aplicație am folosit acest limbaj deoarece acesta 

reprezintă pilonul central al aplicațiilor software și datorită performanței, scalabilității, 

siguranței, compatibilității și funcționalității de care dispune limbajul. Mediul de 

dezvoltare folosit pentru această aplicație este Eclipse IDE Kepler, care a fost lansat pe 

piață în anul 2013, sub versiunea 4.3. 

4.5.1. Limbajul JavaScript 

JavaScript este un limbaj dinamic, slab tipizat și este bazat pe prototipuri. În cazul 

acestui limbaj funcțiile implemenatate în cod sunt tratate ca și simple obiecte. Acest 

limbaj de programare suportă mai multe paradigme de programare, precum: paradigma 

funcțională, imperativă, dar și cea oriectată pe obiecte. O proprietate importantă pentru 

acest limbaj este tratarea funcțiilor ca și obiecte de primă clasă. Orice variabilă care nu 

prezintă un tip de date primitiv este un obiect sau o funcție. Mai mult, un obiect poate fi 

schimbat inclusiv după ce a fost definit sau instanțiat. 

JavaScript suportă tipuri de date primitive, ca și: number, string, boolean, 

undefined și null. Spre deosebire de alte limbaje de programare putem observa că 

JavaScript folosește un singur tip pentru reprezentarea numerelor. Tipul undefined este 

atribuit unei variabile care nu a fost definită, iar tipul null se folosește atunci când o 

variabilă a fost definită dar nu a fost încă inițializată. Pentru orice variabilă definită în cod 

JavaScript dacă aceasta nu reprezintă nici unul dintre tipurile de date primitive amintite 

mai sus, aceasta va fi tratată ca și obiect. Din cauza caracterului slab tipizat, orice 

variabilă de tip primitiv își poate schimba tipul. 

Funcțiile din JavaScript sunt considerate obiecte de primă clasă, tipul lor fiind 

function. Limbajul permite și specificarea funcțiilor anonime, care nu au nume și pot fi 

referențiate printr-o variabilă, sintaxa acestora fiind function() {...}. În JavaScript tehnica 

apelurilor callback este folosită prin transmiterea unei funcții anonime ca parametru unei 

alte funcții. 

JavaScript este un limbaj multi-paradigme: scripting, orientat pe obiecte, 

imperativ, dar și funcțional. Pentru aplicația prezentă am folosit mai mult paradigmele de 

scripting, dar și cea funcțională, întrucât prezintă funcții de înaltă clasă. Paradigma 

imerativă este îndeplinită prin faptul că avem o sintaxă asemănătoare Java pentru unele 

funcționalități. În acest limbaj funcțiile sunt evaluate la rulare, moment în care ne bazăm 

pe posibilitatea de care dispune de a importa și de a include anumite script-uri.    

4.5.2. SQL Server 

Microsoft SQL Server este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale 

dezvoltat de către Microsoft. Acesta este un produs software, a cărui funcție este de a 

stoca și retrage informații care sunt cerute de către aplicațiile software, iar acestea pot 

rula fie pe același calculator, fie pe calculatoare diferite în cadrul unei rețele. 

Protocolul folosit implementează interfața externă a server-ului SQL, iar toate 

operațiile care sunt invocate către serverul SQL sunt comunicate sub forma unui format 

definit de către Microsoft, denumit Tabular Data Stream.  

Stocarea datelor este susținută de o bază de date, care este o colecție de tabele cu 

coloane de diferite tipuri. Serverul SQL suportă tipuri de date diferite, printre care tipurile 

primare ca și Integer, Float, Char, Varchar, binary, Text. Serverul Microsoft SQL 

permite utilizatorului să definească și tipuri compuse pentru a fi folosite. Spațiul de 
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stocare alocat unei baze de date este împărțit în pagini secvențiale, numerotate, fiecare 

având mărimea de 8 KB. Pentru stocarea fizică a unui tabel, rândurile sunt împărțite într-

o serie de partiții (numerotate de la 1 la n).  

În aplicația de față folosim o bază de date SQL Server pentru a reține informații 

despre datele pe care le folosim pentru rezolvarea cerințelor utilizator.   

4.5.3. JQuery 

JQuery este o librărie folosită pentru a simplifica scrierea pe partea de client a 

codului HTML. JQuery este cea mai populară librărie pentru JavaScript folosită în ziua 

de azi. JQuery este un software licențiat open-source. Sintaxa JQuery este analizată 

pentru a face navigarea documentului mult mai ușoară, selectarea elementelor, crearea de 

animații, analizarea evenimentelor și dezvoltarea aplicațiilor Ajax.  

JQuery include următoarele caracteristici: tratarea evenimentelor, a efectelor, a 

animațiilor, folosirea AJAX, obiecte pentru a controla procesarea asincronă (deferred și 

promise), parsarea JSON, extensibilitate prin intermediul plug-in-urilor, suport multi-

browser.  

Librăria pentru JQuery este un simplu document JavaScript care conține toate 

funcțiile pe care la pune la dispoziție. Acest fișier poate fi stocat local sau poate fi inclus 

direct din rețele care livrează conținutul online. Link-ul folosit pentru a accesa funcțiile 

JQuery este <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>,[21] care 

este folosit și în cadrul aplicației prezentate. 

4.5.4. Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) este un limbaj de programare care se 

folosește pentru schimbul de date cu un server și actualizarea unor părți din paginile web, 

fără a trebui să fie reîncărcată toată pagina. Ajax este o tehnică care crează pagini web 

dinamice și rapide și care se bazează pe standarde de internet, precum obiecte de tip 

XMLHttpRequest, JavaScript, CSS, XML, folosind o combinație a acestora. 

Aplicația implementată folosește acest limbaj în paginile .jsp acolo unde este 

nevoie să se acceseze din nou baza de date SQL, pentru anumite date și fără să fie nevoie 

să se încarce întreaga pagină. De exemplu, la introducerea unui comentariu pentru un 

restaurant de către un client, acesta este adăugat imediat la baza de date și se poate 

vizualiza imediat cu ajutorul tehnicii Ajax, care permite accesarea bazei de date rapid și 

fără necesitatea reîncărcării întregii pagini. 

4.5.5. Pagini JSP 

Paginile JSP – JavaServer Pages – sunt o tehnologie de programare bazată pe 

partea de server care permit crearea de aplicații bazate pe web, dinamice și independente 

de platformă. Paginile JSP au acces la întreaga familie de API-uri Java, inclusiv API-ul 

JDBC, folosit în aplicație pentru a accesa baza de date SQL Server. 

Paginile JSP sunt reprezentate sub forma unor documente text, reprezentate de 

date statice și de elemente JSP, care construiesc coținutul dinamic. Fiecare pagină 

utilizator a aplicației este construită cu ajutorul tehnologiei JSP și fiecare pagină JSP 

constuiește conținutul cu funcționalitățile specifice pentru fiecare utilizator al sistemului. 
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4.5.6. Comunicarea între modulele aplicației 

4.5.6.1. HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) este un protocol de tip text folosit cu 

precădență pentru a accesa resursele din Internet păstrate în rețeaua www . HTTP este un 

protocol de aplicație folosit pentru sisteme informatice distribuite și colaborative. Mai 

mult, acest protocol a fost fondatorul comunicării din rețeaua World Wide Web. Dacă în 

zona de adrese a browserului nu specificăm nimic, atunci protocolul implicit va fi 

considerat cel de HTTP. Cu ajutorul tehnicii de comunicare pe care o pune la bază 

protocolul  putem transmite pagini web între două dispozitive. 

Atunci când accesăm un link și protocolul principal este cel de HTTP sau este 

considerat ca și implicit, în zona de adresă a browserului putem împărți acea adresă după 

cum urmează: prefixul www, care este non-funcțional, folosit doar ca o convenție pentru 

a accentua folosirea protocolului HTTP, porțiunea dintre www și până la denumirea 

nivelului de nivel superior (de ex .com), care este adresa dispozitivului gazdă (host) și 

domeniul de nivel superior (.com). Ceea ce urmează după aceste entități reprezintă o cale 

locală pentru acel dipozitiv constituită din parametrii cererii HTTP. Această cale poate 

conține diferiți marcatori, precum ’?’ care specifică un string query folosit pentru 

transmiterea informațiilor dintr-o pagină web în alta, sau ’&’ pentru delimitarea 

parametrilor. În funcție de metoda HTTP folosită acești paramentrii pot să apară sau nu în 

link. 

Metodele folosite pentru transmiterea unei cereri HTTP sunt: 

GET – aceasta este metoda cea mai des utilizată și este apelată atunci când 

utilizatorul îi cere serverului o anumită resursă sau informație. Pentru această metodă 

parametrii amintiți mai sus sunt atașați în link, începând cu marcatorul ’?’ și avem 

perechi de parametrii sub forma ”nume_parametru=valoare”, separate prin marcatorul 

’&’.   

PUT – metodă folodită pentru a salva anumite documente pe server; 

HEAD – metodă asemănătoare cu metoda GET, însă în cazul acestei metode 

serverul returnează doar antetul resursei; 

POST – este o metodă care se folosește pentru a trimite parametrii în corpul 

mesajului și nu în link, trimițând date către server. Această metodă este mai des întâlnită 

atunci când folosim formulare, pentru datele utilizatorului de exemplu, întrucât aceste 

informații confidențiale, precum parolele, nu se pot trimite în link; 

DELETE – este o altă metodă care se folosește pentru stergerea resurselor de pe 

server, acest lucru definind metoda opusă metodei PUT. [20] 

 

Pentru fiecare cerere pe care o face protocolul HTTP există un răspuns care este 

vizibil calculatorului care face cererea serverului. Aceste răspunsuri sunt evidențiate prin 

coduri și se clasifică în următoarele categorii: 

100 -  codurile începând cu cifra 1 reprezintă cereri informaționale, și anume un 

răspuns provizoriu pe care îl dă serverul prin care anunță utilizatorul că poate să continue 

cererea sau că e în curs de schimbare a protocolului; 

200 – orice răspuns al serverului înceopând cu cifra 2 informează utilizatorul că 

cererea s-a efectuat cu succes; 
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300 – aceste coduri începând cu cifra 3 indică faptul că va fi nevoie de o 

redirectare pentru a putea duce cererea la final cu succes; 

400 – codurile de răspuns ale serverului care încep cu cifra 4 sunt coduri care 

indică mesaje de eroare ale utilziatorului, iar aceste răspunsuri apar atunci când 

utilizatorul a formulat greșit cererea către server. Aceste coduri de răspuns îi indică 

utilizatorului faptul că acesta va trebui să reia operațiile anterioare raspunsului dat de 

server, pentu a duce cererea la bun sfârșit. Câteva printre cele mai importante răspunsuri 

de acest tip sunt: 401 – neautorizat, 403 – interzis, 404 – negăsit. 

500 – această ultimă categorie de coduri indică o eroare de server, unde acesta 

estsa incapabil să rezolve cerearea datorită unei erori interne. Dacă apar asemenea erori, 

utilizatorul trebuie să aștepte să se remedieze erorile interne și să încerce din nou mai 

târziu. [20] 

4.5.6.2. SDE 

ArcSDE – Spatial Database Engine – este o tehnologie integrată atât în aplicațiile 

ArcGIS pentru Desktop, cât și pentru ArcGIS Server. Tehnologia gestionează datele 

spațiale într-un sistem de bază de date relațională (RDBMS) și permite accesul asupra 

datelor clienților ArcGIS. ArcSDE este o tehnologie care permite framework-ului să 

suporte tranzacții lungi, care facilitează versiunile de editare din geo-bazele de date cu 

mai mulți utilizatori. Geo-baza de date este modelul primar pentru stocarea datelor pentru 

ArcGIS și pune la dispoziție locația centrală pentru accesul si gestionarea datelor spațiale. 

ArcSDE este considerat ca un middleware care stă între produsele ArcGIS 

(serviciile pe care le apelăm din aplicație) și baza de date relațională și gestionează data 

care se transmite între aceștia. 

Astfel, pe baza acestui protocol, SDE, putem face accesul la geo-baza de date, 

care este susținută pe serverul de ArcGIS. Layerele create folosesc această tehnologie 

pentru accesul la baza de date pentru că reprezintă mai multe avantaje, precum: suportă 

baze de date GIS de dimensiuni largi, permite mai mulți utilizatori simultan, susține 

tranzacții lungi și mai multe fluxuri de date. 

Această tehnologie este inclusă în software-ul ArcGIS pentru Desktop, iar la 

crearea layerelor pentru hartă sunt create geo-baze de date ArcSDE, din care putem 

extrage și în care putem salva informații pe baza protocolului SDE. 

Geo-baza de date se crează atunci când creem layerele pentru hartă și care conțin 

informații pentru fiecare entitate pe care o adăugăm pe hartă. La crearea unui layer în 

ArcMap este creată automat o baza de date soecifică acestui și care o să conțină atributele 

selectate de către utilizator. Mai mult, în cazul în care utilizatorul selectează opțiunea 

pentru a permite acelui layer posibilitatea de a reține atașamente, se crează un alt fișier 

care face parte din baza de date, specifică acelui layer.   
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu și Implementare 

În cadrul acestui capitol este prezentată schema generală a asistemului 

implementat, precum și descrierea componentelor în detaliu. Tot în acest capitol este 

prezentată și diagrama de clase, diagrama de deployment și sunt evidențiate și descrise în 

detaliu metodele cele mai importante care fac posibilă funcționalitatea sistemului. 

5.1. Structura generală a sistemului 

Sistemul WhereToGo se bazează pe o arhitectură pe nivele (layere), în care 

comunicarea între partea de client și cea de server se face pe baza protocolului HTTP. 

API-ul ArcGIS este folosit pentru implementarea sistemului, iar persistența datelor se 

face cu ajutorul sistemului de gestionare pentru bazele de date, SQL server, și de către 

geo-baza de date specifică apicațiilor GIS. 

 

 
Figura 5.1 Schema generală a sistemului 
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În figura de mai sus este prezentată arhitectura de nivel înalt al aplicației, unde se 

evidențiază principalele tehnologii utilizate. Modul de comunicare dintre interfața 

aplicației și partea de servere se face pe baza protocolului HTTP, pe baza arhitecturii 

client-server. Prin urmare, avem o cerere de la utilizator urmat de un răspuns de la sistem, 

după apelarea serviciilor corespunzătoare. Comunicarea între cele două componente, 

aplicația utilizatorului și servere se face pe baza datelor în format JSON.  

Accesul la baza de date SQL Server se face cu ajutorul conectorului JDBC (Java 

Database Connectivity) pe baza modelului de design pe nivele (layered architecture). Pe 

de altă parte, pentru orice aplicație GIS, care conține layere create cu ajutorul ArcMap-

ului, avem o bază de date care conține geo-date, care reprezintă informații legate de 

layer-ul respectiv, numite atribute.  

5.2. Diagrama de deployment 

Diagrama de deployment, în limbajul de modelare UML, descrie componentele 

fizice sau hardware, cunoscute și sub numele de noduri, pe care rulează componentele 

software. Componentele hardware ale unui sistem sunt denumite și artefacte. Acestă 

diagramă arată modul în care sunt conectate componentele sistemului din punct de vedere 

al structurii hardware.  

 

 
Figura 5.2 Diagrama de deployment 

Una dintre componentele cele mai inportante ale sistemului este reprezentată de 

componenta umană, și anume de către utilizatorii aplicației, exemplificați sub forma celor 

trei tipuri de actori. Cu ajutorul unui pagini web utilizatorul comunică cu serverul de Web 

și apoi cu cel de GIS pentru a obține rezultatele dorite. Cele două servere comunică și ele 

cu bazele de date, SQL Server și geo-baza de date pentru extragerea sau salvarea 

informațiilor cu ajutorul conexiunii JDBC. Comunicarea dintre utilizator, interfața grafică 

a aplicației și serverul de Web și de GIS se face pe baza protocolului de HTTP. 



Capitolul 5 

45 

 

5.3. Proiectarea bazei de date 

Datele care susțin aplicația WhereToGo sunt reținute în două baze de date 

diferite. Cele două baze de date sunt reprezentate de: baza de date relațională SQL Server 

și de geo-baza de date aflată pe serverul de GIS. Am considerat necesar proiectarea bazei 

de date în acest fel deoarece datele de care avem nevoie fie nu pot fi reținute în același 

loc (SQL Server), fie ar prezenta un grad mărit de redundanță (geo-baza de date GIS). În 

primul rând, dacă era să luăm în considerare doar folosirea bazei de date SQL Server, 

acest lucru nu era posibil, din cauza informației geografice de care aveam nevoie pentru 

reprezentarea punctelor pe hartă. Fiecare obiect de pe hartă reține un atribut, ascuns 

utilizatorului, care reține informația legată de forma obiectului și de informațiile spațiale 

(tipul obiectului este EsriTypeGeometry). Pentru a putea face modificări, operații de 

editare sau de ștergere, avem nevoie de layer-ele puse la dispoziție de ArcGIS (feature 

layers). În al doilea rând, pentru datele salvate în baza de date SQL Server puteam folosi, 

în același fel, layere și prin urmare puteam reține informațiile legate de utilizatori, de 

exemplu, pe layere. Informațiile pe care le pun la dispoziție layer-ele se folosesc atunci 

când vrem să reprezentăm ceva grafic, vizibil pe hartă. În cazul nostru nu avem nevoie de 

reprezentare pe hartă a utilizatorilor sau a comentariilor pentru un anumit restaurant. Din 

această cauză apărea inutilitatea creării întregii baze de date pe geo-baza de date 

reprezentată de feature layere. 

Pentru început, geo-baza de date constă din cele două layere create pentru 

aplicație, unul pentru restaurante și unul pentru punctele turistice. La aceste două layere 

avem acces printr-un link de forma: http://GIS-

SERVER:6080/arcgis/rest/services/denumireFolder/FeatureServer/număr. Acest link ne 

pune la dispoziție descrierea REST a serviciilor. Trebuie menționat faptul că după crearea 

layer-elor, acestea trebuie publicate pe serverul de GIS. Serverul de ArcGIS are nevoie de 

prezența unui server de web pentru a putea funcționa. Pentru a avea acces la aceste layere 

folosim un port unic, și anume 6080. 

 
Figura 5.3 Conținutul layer-elor pentru aplicație 
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Baza de date creată cu ajutorul SQL Server reține datele care nu trebuie 

vizualizate pe hartă, care nu au o componentă fizică. Baza de date a aplicației 

WhereToGo are în componența sa următoarele tabele:  

- Utilizatori: reține informațiile legate de cei care accesează aplicația 

implementată; tot în acest tabel se află și informațiile conturilor utilizatorilor, numele de 

utilizator și parola; 

- Comentarii: acest tabel salvează comentariile făcute de către utilizatori pentru 

restaurante; după cum observăm avem și un câmp în care legăm comentariile făcute de 

restaurantul specific; 

- Rating: tabelul reține voturile utilizatorilor pentru anumite restaurante și de către 

cine sunt făcute; un utilizator poate oricând să-și modifice votul acordat, acesta 

adaptându-se în tabel și contribuind la valoarea finală pentru fiecare restaurant; 

- Adrese: acest tabel reține informația legată de adresa fiecărui restaurant; este 

necesară implementarea acestui tabel pentru salvarea adresei complete a fiecărui punct de 

pe hartă; 

- SpecificMâncare: în tabelul acesta salvăm diferite tipuri de specifice de 

mâncare, care vor fi apoi relaționate cu restaurantele de pe hartă; acest tabel este folosit, 

pe lângă funcția de simplă informare, și pentru a identifica dorințele utilizatorilor în 

funcție de specific și prin urmare de a primi email-uri atunci când un nou restaurant cu un 

anume specific este adăugat pe hartă. 

 
Figura 5.4 Baza de date SQL a aplicației 

Conexiunea la baza de date SQL s-a făcut cu ajutorul conectorului JDBC (Java 

Database Connectivity), care ne permite diferite tranzacții asupra bazei de date. După ce 

conexiunea la baza de date este făcută cu succes avem posibilitatea de a executa diferite 

interogări asupra acesteia, precum operații de adăugare, de editare, de ștergere. Toate 
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aceste tabele și datele salvate în cadrul acestora sunt folosite în layer-ul de restaurante și 

de puncte turistice.  

5.4. Crearea layerelor pentru aplicație 

Straturile bazate pe trăsături sau cunoscute sub denumirea de feature layers după 

documentația ArcGIS diferă de serviciile de hărți dinamice prin faptul că acestea folosesc 

informație geografică pe partea clientului pentru a putea fi desenate de către browserul 

web. Aceste layere reduc pe cât posibil numărul de accesări a serverului. Un client poate 

cere trăsăturile de care are nevoie și apoi poate performa selecții și interogări pe baza 

acelor caracteristici, fără să mai ceară informații adiacente serverului. Feature layer-ele 

sunt sunt potrivite pentru layer-ele care răspund interacțiunii utilizatorului, ca de exemplu 

la click-ul unui mouse sau la simpla poziționare a mouse-ului peste un obiect de pe hartă. 

Pe baza unui feature layer putem defini diferite interogări, dependențe și alte 

proprietăți configurate pentru layer în serviciile pentru hartă. Prin folosirea unui feature 

layer se pot accesa tabele relaționate cu acesta, se pot efectua interogări (queries), se 

permite lucrul cu diferite atașamente. 

În cadrul aplicației am considerat necesare două layere. Tipul acestor layere este 

feature layer. În cadrul uneltei ArcMap am selectat folosirea unor servicii de tip feature în 

detrimentul serviciilor de tip hartă, deoarece am avut nevoie de avantajul cel mai 

important, și anume cel de editare a layer-ului. Pe lângă geometria și atributele pe care le 

pune la dispoziție serviciul am putut folosi și proprietatea de a pune la dispoziția 

utilizatorului simbolistica pentru evidențierea obiectelor pe care le vedem pe hartă. Prin 

urmare, la crearea layer-elor am ales două simboluri sugestive pentru reprezentarea 

punctelor pe hartă, a restaurantelor și a punctelor turistice din zonă. 

Primul layer denumit ”Restaurante”, cel pentru restaurantele de pe hartă, este 

layer-ul principal al aplicației și acesta reține informații legate de punctele pe care le 

adăugăm pe hartă ca și restaurante. Pentru crearea acestui layer am considerat necesare 

următoarele atribute, denumirea și tipul atributelor respective fiind definite în ArcMap: 

numele restaurantului, adresa acestuia, sediul firmei din care face parte, identificatorul 

restaurantului, persoana de contact/ administratorul firmei, specificul de mâncare pe care 

îl servește restaurantul, capacitatea de care dispune, dar și valoarea de rating obținută din 

voturile utilizatorilor. 

Cel de al doilea layer, denumit ”PuncteTuristice”, care conține obiectele pentru 

punctele turistice dintr-o zonă geografică, conține și acesta informații minime legate de 

informațiile pentru punctele turistice: numele și adresa acestora și eventual o scurtă 

descriere a locului respectiv.  

Pentru ambele layere avem un atribut denumit, OBJECTID, unic pentru fiecare 

punct din cadrul layer-ului. Acesta este asemănător unei chei primare din cadrul unui 

tabel din baza de date relațională. 

Printre proprietățile layer-elor, atât a celui de Restaurante, cât și a celui de 

PuncteTuristice, putem menționa posibilitatea de interogare a datelor  reținute, dar și 

posibilitatea de editare, de ștergere a datelor salvate. Cele două layere permit atașarea de 

documente, care în cazul nostru sunt reprezentate de imagini în special și ambele permit 

interogări și text în format JSON. 
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Accesul la cele două layere se face cu ajutorul unui link, care constă din numele 

serverului pe care se află salvate aceste informații și calea înspre directorul care reține 

efectiv datele. 

5.5. Componenta server - Tomcat 

O aplicație web este o extensie dinamică a unui server web sau aplicație server. 

Serverul de date spațiale ArcGIS pentru Java este o aplicație web bazată pe REST, 

aplicație care folosește arhitectura client-server în care serviciile web pot fi văzute ca și 

resurse și pot fi identificate de către URL-ul fiecăruia.  

Serverul Tomcat este o aplicație server susținută de fundația Apache Software, 

care implementează servlet-uri Java și coordonează pagini web care includ cod pentru 

Java Server Pages (JSP). [24] Serverul Tomcat furnizează un mediu de dezvoltare, pur 

Java, pentru serverele web și permite codului Java să ruleze în cadrul acestuia. Acest 

server este un software cross-platform, adică rulează pe diferite sisteme de operare. Am 

folosit acest server atât din punct de vedere a argumentului precedent, cât și din punct de 

vedere a îmbunătățirilor aduse de ultimele versiuni, precum parsarea paginilor JSP, 

performanță și scalabilitate.  

Un servlet este o clasă bazată pe limbajul de programare Java care este folosită 

pentru extinderea capabilităților serverelor care susțin aplicații accesate cu ajutorul 

modelului de programare request-response. Cu toate că servleturile pot răspunde oricărui 

tip de cerere, ele sunt folosite pentru a extinde aplicațiile susținute de servere. Pentru 

aceste aplicații, tehnologia Java Servlet definește clasele servlet specifice HTTP.  

Componentele pe care serverul Tomcat le folosește în aplicația implementată 

sunt: Catalina, Coyote și Jasper. Catalina este containerul servlet care implementează 

specificațiile pentru paginile JavaServer Pages (.jsp). Coyote este componenta pentru 

conectorul HTTP care suportă protocolul HTTP 1.1 ca un server de web. Acesta permite 

containerului JSP, Catalina, să acționeze ca un adevărat server de web care prelucrează 

fișierele locale ca și documente HTTP. Coyote ascultă conexiunile care vin la server pe 

un port specific TCP și redirecționează cererile utilizatorilor către motorul Tomcat care 

procesează și trimite apoi răspunsul la cererea utilizatorilor. Jasper este motorul Tomcat 

de procesare, a cărui rol principal este de a parsa fișierele JSP pentru a le putea apoi 

compila în cod Java ca și servleturi. În momentul de execuție, acest motor detectează 

schimbările în fișierele JSP și le recompilează.  

5.6. Modulele principale ale aplicaţiei 

Aplicația WhereToGo rulează în orice browser și este o aplicație de tip web 

pentru dispozitive PC. Aceasta a fost aplicată în limbajul JavaScript, folosind API-ul de 

ArcGIS pentru desktop. În continuare se prezintă diagramele de clase și vor fi descrise 

metodele și funcțiile mai importante ale sistemului. 

Acest proiect constă în combinarea a două tipuri de limbaje, și anume cel Java, 

unde este folosită arhitectura de tip layere pentru accesul la baza de date SQL, și acela de 

JavaScript, cu ajutorul căruia sunt accesate toate funcționalitățile API-ului ArcGIS și 

unde este făcută și logica de implementare. Tot cu ajutorul JavaScript este definită 

interfața sistemului, iar aceasta la rândul ei este modelată printr-un fișier de tip .css. 

Fișierul .css este folosit pentru formatarea și aspectul paginilor web.  
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5.6.1. Implementarea Java a claselor necesare pentru conexiunea la baza de 

date 

Pentru a avea acces la baza de date SQL și pentru a putea vizualiza și modifica 

datele salvate în baza de date am implementat arhitectura pe nivele, care se bazează pe 

cod pur Java. Astfel, implementarea constă în definirea a trei pachete, Model, Controller 

și ConexiuneaLaBazaDate. În pachetul Model am reprezentat fiecare model de dată din 

baza de date, pentru toate cele cinci tabele. În pachetul Controller avem cinci clase care 

reprezintă pentru toate cele cinci modele operațiile care pot fi executate. Aceste clase 

permit vizualizarea datelor din modele și interpretează acțiunile utilizatorilor. Un pachet 

ajutător este cel de ConexiuneaLaBazaDate care permite claselor din pachetul Controller 

să aibă acces la baza de date SQL.  

Clasele din pachetul denumit Controller asigură persistența bazei de date, pentru 

toate cele cinci entități din baza de date, pe baza claselor  de modele din pachetul Model. 

În aceste clase sunt prezentate câteva tipuri de tranzacții pentru baza de date 

implementată în SQL Server. 

 
Figura 5.5 Diagrama de clase a aplicației  

Cele cinci clase din pachetul Model, Adresa, Comentariu, Rating, 

TipuriSpecificMâncare și Utilizator modelează obiectele respective cu atributele 

considerate necesare. Aceste clase conțin atribute, definite ca și private, constructorul de 

clasă și getterele și setterele corespunzătoare. 

Clasele din pachetul Controller conturează metode specifice fiecărui obiect 

definit în pachetul Model și prin intermediul acestor clase se fac modificările necesare în 

baza de date sau se citesc date. Metode de adăugare, editare, ștergere, citire sunt 

implementatea în aceste clase, care se folosesc de cele două clase din pachetul 

ConexiuneaLaBazaDate pentru a avea acces la datele din baza de date. 

În clasa Connection se realizează conexiunea la baza de date a sistemului, cu 

ajutorul conectorului JDBC:  

Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); 
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conn=DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;database

Name= NumeBazaDeDate;", "utilizator","parola"); 

5.6.2. Implementarea JavaScript 

5.6.2.1. Accesarea Serverului ArcGIS 

Pentru a crea aplicația WhereToGo am folosit implementarea unor clase .js și .jsp, 

care conțin cod JavaScript și care accesează funcținalitățile pe care serverul de ArcGIS le 

pune la dispoziție pentru utilizatori. Pentru a ne putea folosi de serviciile puse la 

dispoziție de către server avem nevoie de folosirea unui link, aflat în paginile .jsp, cu 

ajutoul căruia accesăm funcțiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor și pe care îl 

folosim în cadrul unui script după următoarul cod:  <script 

src="http://js.arcgis.com/3.13/"></script>.[21] Această versiune este pusă la dispoziție 

utilizatorilor din anul 2013, versiune care a adus îmbunătățiri și completări versiunilor 

anterioare. 

Serviciile cu ajutorul cărora aplicația este funcțională sunt descrise în partea de 

require a unui documnet JavaScript, care este folosit atunci când vrem să încărcăm 

resurse și să le folosim. În paragraful următor putem observa folosirea a câtorva dintre 

funcționalitățile pe care le pune la dispoziție ArcGIS. De exemplu pentru a putea folosi 

harta, pe care am creat-o în ArcMap, avem nevoie de folosirea resursei esri/map pentru a 

putea apela funcționalitățile necesare și care sunt implementate. 

Esri/dijit/editing/TemplatePicker ne permite să alegem dintr-o listă de posibile tipuri de 

puncte de adăugat pe hartă și ne permite poziționarea acestora în cadrul hărții. 

 

require(["esri/map", "esri/toolbars/draw", "esri/toolbars/edit", 

"esri/toolbars/navigation","esri/dijit/editing/TemplatePicker", "dojo/_base/event", 

"dojo/_base/lang", "esri/layers/FeatureLayer", "esri/dijit/editing/AttachmentEditor", 

"esri/config","esri/tasks/query", "esri/tasks/QueryTask", "esri/tasks/locator", 

"esri/InfoTemplate", "esri/symbols/SimpleMarkerSymbol", "esri/symbols/Font", 

"esri/dijit/HomeButton", "esri/dijit/LocateButton", "esri/symbols/TextSymbol", 

"esri/Color", "dojo/number", "dojo/promise/all",  "dojo/parser",  "dojo/dom",  "dojo/on", 

"dojo/query", "dojo/_base/array", "dojo/_base/event",  "dojo/_base/lang",    "dojo/dom-

style", "esri/graphic","esri/config", "dijit/registry", "dijit/Toolbar", "dojo/domReady!", 

"dijit/layout/BorderContainer", "dijit/layout/ContentPane", "dijit/form/Button", 

"dojo/Deferred" ],             

  function(  Map,  Draw, Edit,Navigation,  TemplatePicker, event, lang,                                

FeatureLayer,  AttachmentEditor, esriConfig,  Query, QueryTask, Locator,  

InfoTemplate,        SimpleMarkerSymbol, Font, HomeButton, LocateButton,  

TextSymbol, Color, number,  all, parser, dom, on, query, arrayUtils, event, 

lang,domStyle, Graphic, esriConfig, registry, deferred). 

 

Esri/layers/FeatureLayer ne permite accesul la link-ul care conține layer-ele și 

prin urmare și la geo-baza de date care stă în spatele acestuia. După simplul click-ul în 

orice punct de pe hartă se reține un eveniment, care adună toate informațiile necesare 

despre acel obiect. Printr-un apel de genul event.attributes, în continuare putem accesa 

informațiile legate de acel obiect. 
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5.6.2.2. Fișierele aplicației 

Întreaga aplicație este reprezentată de un proiect dinamic web (Dinamic Web 

Project), care are în componența sa o parte bazată pe fișiere web, din fișierul WebContent 

și JavaScript Resources (acestea pot consta din fișiere de tip html, jsp sau js) și o parte 

care are la bază implementarea pe partea de cod Java, aflate în fișierul JavaResources. 

Pentru rezolvarea obiectivelor aplicației am implementat patru pagini principale, 

câte una pentru fiecare tip de utilizator și o pagină pentru înregistrarea și autentificarea în 

aplicație. După cum putem observa în figura următoare, fiecare dintre aceste pagini 

folosește alte pagini, fie ele de tip .jsp sau de .js, pagini în care am definit funcții necesare 

aplicației.  

Paginile .js sunt folosite pentru a defini funcțiile folositoare aplicației, împărțite 

pe categorii, în ideea în care acestea se vor refolosi în alte aplicații. În pagina 

funcțiiVizualizare.js avem funcții care construiesc partea de vizualizare, a diferitelor 

componente, precum informațiile pentru un restaurant, iar în pagina de funcțiiEditare.js 

sunt toate funcțiile necesare pentru a putea edita informațiile din bazele de date și pentru 

a le salva. Alte funcții definite cu caracter general, precum accesarea unui anumit obiect 

de pe un layer al aplicației după identificatorul acestuia, OBJECTID, se află în fișierul 

funcțiiUtile.js. Aceste fișiere se află în folder-ul funcțiiJS în partea de conținut web a 

sistemului. 

 
Figura 5.6 Diagrama funcționala a componentelor JavaScript  

Fișierele aflate în folder-ul pageForRequest sunt folosite pentru legătura cu baza 

de date SQL. Această legătură este făcută cu ajutorul limbajului de programare Ajax, care 

poate fi inclus în paginile .jsp și crează legătura între codul de JavaScript și cel Java. Ajax 
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ne permite accesul la baza de date SQL pentru simpla vizualizare sau pentru aplicarea 

tranzacțiilor pe baza de date. 
 

$.ajax({ 

           url : "pageForRequest/requestUtilizatori.jsp", 

           type : "get", 

           async : false, 

           data : { 

            msg : "incarcaUtilizatori" 

           }, 

           dataType : "json", 

           success : function(response) { 

               listaUtilizatori =jQuery.parseJSON(response[0]); 

           } 

          }); 

 În exemplul de cod de mai sus avem prezentat un apel Ajax din fișier .jsp cu 

ajutorul JQuery. Parametrul url indică locul în care cererea este trimisă, în cazul de față 

în fișierul requestUtilizatori.jsp din folder-ul pageForRequest. Nu este necesară indicarea 

întregii căi deoarece folder-ul se află în același loc cu pagina din care este accesat. 

Următorul parametru, type, reprezintă tipul de acces la baza de date, iar async setat pe 

fals însemnă că apelul nu se înoarce din rutină înainte să se termine execuția. Prin data 

reținem informația care trebuie trimisă la server și aceasta este convertită la un string în 

cazul în care nu este deja, această informație fiind adăugată url-ului. Ultimul parametru 

prezent aici este dataType care ne prezintă tipul de date pe care le așteptăm de la server, 

ca și răspuns. Tipul de date JSON reține un obiect de tip JavaScript. Nu în ultimul rând 

avem implementate două funcții, una pentru cazul în care apelul se execută cu succes și 

una pentru cazul de eroare. În cazul în care funcția returnează ceea ce a cerut utilizatorul 

și nu au existat erori, obținem lista cu toți utilizatorii, după ce rezultatul a fost parsat din 

format JSON. Poate exista și o funcție de eroare (error: function(response){...}) care este 

apelată atunci când apelul returnează un mesaj de eșec. 

În cadrul documentelor care deefinesc aplicația avem un folder, img,  care reține 

imaginile de care avem nevoie pentru design-ul aplicației. Pentru o vizualizare cât mai 

prietenoasă și placută utilizatorului am folosit un fișier .css, pentru design-ul aplicației, 

care se află în folder-ul jss.style.css. Toate aceste foldere sunt salvate atunci când 

aplicația este publicată, pentru a permite sistemului folosirea acestora în continuare.  

5.6.3. Modulul de localizare 

Modulul de localizare este unul dintre cele mai importante în această aplicație, 

întrucât permite localizarea unei adrese, introdusă de utilizator, pe hartă. Acest lucru se 

face cu ajutorul a două funcții scrise în limbaj JavaScript, susținute de serviciul de GIS. 

Acest serviciu este apelat printr-un link specific serverului de GIS: 
locator = new Locator( 

"http://geocode.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/GeocodeServer"); 

Odată definit accesul pentru localizare la serverul de GIS sunt definite două 

funcții: locate() și showResultsLocate(). Funcția locate() se apelează în momentul în care 

utilizatorul, după ce introduce adresa căutată, apasă butonul de localizare. În acest 

moment sistemul transmite adresa introdusă server-ului: 

locator.addressToLocations(options);. Opțiunile transmise sunt adresa introdusă de 
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utilizator, precum și câmpurile care vrem să se afișeze pentru vizualizare. După ce 

serverul GIS returnează adresa/adresele care s-ar potrivi cu adresa căutată de utilizator, 

este apelată cealalță metodă, de afișare a adresei respective: locator.on("address-to-

locations-complete", showResultsLocate);. În cadrul acestei funcții, având în vedere că e 

posibil ca serverul returnează mai multe adrese care s-ar potrivi cu adresa introdusă de 

utilizator, identificăm adresa care are un scor mai mare returnat de server (adresele se 

returnează cu scorurile aferente, iar cu cât un scor e mai mare cu atât există posibilitatea 

ca acea adresă să fie cea căutată). Odată identificată adresa candidat, aceasta este 

evidențiată pe hartă. Sunt transmise uneltei pentru desenare 

(map.graphics.add(graphic);) informații referitoare la graficul care va fi identificat pe 

hartă, precum: geometria, simbolul, atributele care îl definesc (nume, scorul adresei 

respective).  

5.6.4.  Modulul de adăugare grafic pe hartă 

Această funcție este apelată atât atunci când adăugam un punct nou pe hartă. Nu 

avem nevoie de apelarea acestei funcții și atunci când inițializăm harta, deoarece 

obiectele se încarcă automat și se desenează pe hartă atunci când adăugăm layer-ele pe 

aceasta. Pentru început funcția intiEditing() salvează într-un vector toate layer-ele din 

aplicație, pentru a putea face operațiile necesare pentru fiecare punct de pe layere. Este 

alcătuit apoi o listă cu tipul de obiecte de pe fiecare layer, în cazul nostru Restaurante și 

PuncteTuristice. Această listă este definită de tipul templatePicker definit de ArcGIS, și 

cu ajutorul căruia se formează și fereastra din care putem alege obiectul pe care dorim să-

l desenăm. Apoi este definită o variabilă, var drawToolbar = new Draw(map);, cu 

ajutorul căreia se desenează obiectul pe hartă. În momentul în care un punct selectat de 

către utilizator este pus pe hartă, obiectul este desenat și apoi îi este permis utilizatorului 

să introducă datele care definesc punctul respectiv. După salvarea acestor informații, 

punctul nou adăugat pe hartă este vizibil în cadrul întregii aplicații, prin urmare și 

celorlalți utilizatori.    

5.6.5. Atașamente 

Aceasta este o funcționalitate foarte avantajoasă în cadrul acestor tipuri de 

aplicații, GIS. La crearea layer-elor am avut posibilitatea de a selecta dacă un anumit 

layer conține atașamente sau nu. Atașamentele sunt folosite în aplicație pentru a încărca 

diferite imagini pentru punctele atașate pe hartă, pentru o mai bună formare de părere a 

utilizatorului. Cu ajutorul instrumentului AttachmentEditor pus la dispoziție de ESRI, 

avem posibilitatea de a adăuga diferite imagini (se pot adăuga și documente, fișiere, nu 

doar imagini). Prin urmare, fiecare layer are creat pe lângă layer-ul propriu-zis, în geo-

baza de date, un fișier care salvează atașamentele pentru fiecare punct de pe layer. În 

momentul în care un utilizator încarcă o imagine pentru un anumit punct, proprietățile 

acesteia sunt salvate și imaginea poate fi vizualizată apoi de către ceilalți utilizatori. 

Instrumentul AttachmentEditor are la dispoziție o funcție, 

attachmentEditor.showAttachments, care permite vizualizarea atașamentelor. Această 

funcție este apelată de fiecare dată când utilizatorul accesează unul dintre punctele de pe 

hartă:  layerRestaurante.on("click", function(evt) {…}; 

layerPuncteTuristice.on("click", function(evt) {…}; 
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5.6.6. Modulul de direcționare între două puncte de pe hartă 

Acest modul este un serviciu furnizat în totalitate de ESRI și care poate fi accesat 

doar prin intermediul unui cont. Având în vedere că acesta este un serviciu online, de 

fiecare dată când vrem să-l accesăm avem nevoie de numele de utilizator și parola create 

în contul personal. [19] 

Acest serviciu ne permite introducerea a două adrese în câmpurile specifice și ne 

returnează instrucțiunile de directare între cele două. Ruta dintre cele două puncte este 

indicată pe hartă printr-o linie de culoare diferită de nuanțele hărții. 

Acest serviciu se poate apela din pagina utilizatorului simplu, singurul dezavantaj 

în momentul de față fiind introducerea datelor din contul de ArcGIS. Acest lucru trebuie 

efectuat întrucât nu oricine are acces la serviciile puse la dispoziție de ArcGIS. 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

Acest capitol are rolul de a prezenta procesele de testare și de validare ale 

sistemului implementat. Testarea nu garantează funcționarea corectă a sistemului, ci este 

folosită pentru a identifica eventualele erori de programare și funcționalitatea greșită a 

sistemului. Testarea se face pentru orice tip de aplicație (pentru dispozitive PC sau 

mobile), iar aceasta urmărește procesul de validare a funcționalităților sistemului. Orice 

aplicație, fie ea cât de mică, este supusă testării înainte de a fi pusă la dispoziția 

utilizatorului. 

Pentru partea de testare a aplicației există mai multe variante disponbile, printre 

care testarea manuală și cea automată. Prin testarea s-a urmărit gradul de calitate al 

aplicației și s-a decis dacă aceasta este de încredere sau nu. Testarea aplicației 

WhereToGo s-a realizat în mod manual, pe baza scenariilor de test realizate pentru 

cerințele aplicației. 

Folosirea hărților digitale nu este foarte simplă, din moment ce aceste hărți sunt 

folosite de către diferiți oameni și acestea nu funcționează tot timpul după expectanțele 

lor. Gradul de uzabilitate a aplicațiilor GIS are nevoie de o atenție sporită și prin urmare 

această aplicație a fost evaluată din punct de vedere al uzabilității, atât în timpul 

procesului de dezvoltare, cât și după dezvoltare. 

6.1. Testarea uzabilității aplicației 

Gradul de uzabilitate este necesar pentru supraviețuirea unei aplicații pe piață. 

Dacă utilizatorul nu înțelege sau nu găsește unele funcționalități atunci acesta 

abandonează site-ul web . Având în vedere că aplicația va fi folosită și de către persoane 

care nu au o experiență în folosirea tehnologiilor pe care se bazează aplicația, testarea 

uzabilității devine de o importanță majoră. 

Având în vedere că aplicația este asemănătoare cu Google Maps, s-a făcut o 

analiză pe baza acestei aplicații și a celei implementate pentru a verifica uzabilitatea. S-au 

identificat punctele tari și punctele slabe ale celor două aplicații, pe baza interfeței 

acestora din punct de vedere al parametrilor de uzabilitate. 

 
Figura 6.1 Comparație  între aplicația Google Maps și aplicația WhereToGo 
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Pentru comparația dintre cele două aplicații s-a folosit un scenariu de test, care a 

fost făcut de utilizatori diferiți și pentru care s-a calculat timpul necesar îndeplinirii 

sarcinilor pentru fiecare din cele două sisteme. 

Scenariul de test constă în următoarele cerințe propuse pentru rezolvare: 

 

1A. Obținerea instrucțiunilor de directare între două adrese cu ajutorul Google 

Maps: 

 Deschideți aplicația Google Maps. 

 Selectați ”Get Directions” din cadrul aplicației. 

 În prima căsuță, destinată punctului de pornire, introduceți ”București, 

România”. 

 În a doua căsuță, cea pentru destinație, introduceți ”Brașov, România”. 

 Selectați opțiunea de călătorie cu mașina. 

 Accesați butonul ”Get Directions” pentru obținerea rezultatului dorit. 

 

1B. Obținerea instrucțiunilor de directare între două adrese cu ajutorul aplicației 

WhereToGo: 

 Deschideți aplicația WhereToGo. 

 Autentificați-vă în aplicație ca și utilizator (presupunem că avem deja 

contul creat). 

 Accesați butonul de obținere a direcțiilor de mers între două adrese. 

 În spațiul dedicat adresei de pornire introduceți ”București, România”. 

 În spațiul dedicat adresei pentru destinație introduceți ”Brașov, România”. 

 Selectați butonul pentru călătoria cu mașina, în cazul în care nu este deja. 

 Selectați butonul pentru obținerea indicațiilor. 

 

2A. Localizarea unei adrese pe hartă cu ajutorul Google Maps și vizualizarea 

restaurantelor din apropiere: 

 Deschideți aplicația Google Maps. 

 Introduceți adresa: Str Gheorghe Pop de Băsești, Baia Mare. 

 Obțineți localizarea pe hartă. 

 Selectați opțiunea de vizualizare a restaurantelor din apropiere. 

 Așteptați până la încărcarea hărții cu rezultatele dorite. 

 

2B. Localizarea unei adrese pe hartă cu ajutorul aplicației WhereToGo și 

vizualizarea restaurantelor din apropiere: 

 Deschideți aplicația WhereToGo. 

 Introduceți adresa: Str Gheorghe Pop de Băsești, Baia Mare. 

 Selectați butonul de localizare. 

 Obțineți localizarea pe hartă, împreună cu restaurantele din zonă. 

 

3A. Localizare unui punct de interes pe hartă cu ajutorul Google Maps: 

 Deschideți aplicația Google Maps. 

 Introduceți numele punctului căutat: Black Tulip, Dej, Cluj Napoca. 

 Așteptați până la încărcarea punctului respectiv pe hartă. 
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3B. Localizare unui punct de interes pe hartă conform aplicației WhereToGo: 

 Deschideți aplicația WhereToGo. 

 Introduceți numele punctului căutat: Black Tulip, Dej în câmpul 

corespunzător. 

 Așteptați până la încărcarea punctului respectiv pe hartă. 

 

Tabel 6.1 Comparație între aplicația Google Maps și WhereToGo pe baza 

unor scenarii 

 Cerința 1 Cerința 2 Cerința 3 

Google Maps 0.55 sec 0.45 sec 0.30 sec 

WhereToGo 1.15 sec 0.35 sec 0.30 sec 

 

După cum putem observa din tabel, cele două aplicații sunt destul de 

asemănătoare și au funcționalități comune. Însă obținerea unor rezultate în urma unor 

operații diferă la cele două aplicații. Observăm faptul că aplicație Google Maps obține 

instrucțiunile de direcționare cu aproximativ 30% mai rapid decât aplicația WhereToGo, 

însă doar din simplul motiv că aplicația WhereToGo implică anumiți pași până la 

accesarea butonului de direcționare. Google Maps e mai avantajoasă atunci când știm de 

dinainte adresa la care vrem să ajungem. În cadrul unei dezvoltări ulterioare, aplicația 

WhereToGo ar fi mai eficientă din acest punct de vedere, întrucât sistemul ar prelua 

automat, la cererea utilizatorului, după vizualizarea unui restaurant,  localizarea 

utilizatorului și adresa restaurantului la care vrea să ajungă. Din punct de vedere al 

identificării restaurantelor dintr-o anumită zonă sau după o adresă oarecare, aplicația 

WhereToGo este mai eficientă având în vedere că aplicația este destinată acestui tip de 

funcționalitate. Identificarea restaurantelor pentru aplicația WhereToGo este obiectivul 

principal, pe când pentru Google Maps este implementat ca un obiectiv secundar. Pentru 

localizarea unui punct de interes, mai specific pentru un restaurant de pe hartă, cele două 

aplicații se comportă identic din punct de vedere al timpului. 

 

 
Figura 6.2 Comparație din punct de vedere al timpului între aplicația Google 

Maps și WhereToGo pe baza scenariului de test  
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6.2. Testarea manuală a aplicației WhereToGo 

Testarea manuală pentru aplicația WhereToGo s-a realizat treptat, pe durata 

implementării funcționalităților. După implementarea unei noi funcționalități s-a efectuat 

testarea acesteia pentru determinarea erorilor intervenite în cod și a posibilele bug-uri 

care treptat au fost rezolvate. Acest proces iterativ, pentru rezolvarea treptată a erorilor de 

implementare pe parcursul dezvoltării sistemului, este mult mai avantajos din punct de 

vedere al costului, atât în ceea ce privește timpul, cât și din privința complexității soluției 

decât în cazul în care aceste probleme ar fi fost rezolvate la sfârșitul implementării. 

Tehnica de testare manuală a aplicației WhereToGo constă din aplicarea unor 

metode specifice acestei testări precum: Black Box Testing și White Box Testing. 

 

Black Box Testing 

Metoda de testare Black Box Testing se înțelege testarea funcționalităților de bază 

ale aplicației, conform specificației din documentația proiectului, pentru a se stabili dacă 

ceea ce s-a precizat a fost implementat cu succes. Această metodă este cunoscută și sub 

numele de testare funcțională și aceasta se referă doar la testarea aplicației fără ca cel care 

care testează să aibă acces la codul sursă și să cunoască detaliile interne (de 

implementare). 

După fiecare funcționalitate nou implementată s-a testat dacă aplicația are acces la 

componenta server și dacă obține răspunsul corect la cerințele pe care le face asupra API-

ului. Mai mult, în tot acest timp, s-a verificat dacă interfața răspunde corect la 

interacțiunea cu utilizatorul și dacă datele introduse în sistem sunt consistente. 

La finalizarea implementării funcționalităților s-au testat mai multe fluxuri de 

operații de care dispune sistemul, pentru a verifica gradul de continuitatea al aplicației. În 

aceată metodă s-a ținut cont și s-a verificat instalarea aplicației pe alte calculatoare, acest 

lucru efectuându-se cu succes. 

 

White Box Testing 

Această metodă este exact opusul metodei descrise mai sus, după cum ne putem 

da seama și din numele acestora. Dacă în cazul testării Black Box Testing cel care 

testează nu are acces la codul sursă, în cazul testării White Box Testing aplicația este 

testată pe baza surselor programului. De cele mai multe ori, această metodă presupune 

scrierea de cod suplimentar sau doar urmărirea acestuia. Putem spune că persoana care 

testează are acces la metodele aplicației, iar apoi testează fiecare dintre acestea separat, 

pentru ca ulterior să unească metodele pentru a obține funcționalitățile cerute pentru 

sistem. 

 

Fiecare funcționalitate a fost testată prin cel puțin o metodă de testare descrisă 

mai sus, iar în toate cazurile, detectate până în momentul de față, s-a urmărit rezolvarea 

posibilelor erori de implementare. Pentru o mai bună funcționalitate și pentru acces mai 

ușor din partea utilizatorului la această aplicație se indică încărcarea codului, dar și 

crearea unei baze de date pe un server de aplicații GIS. După publicarea proiectului pe 

serveru-ul GIS utilizatorul îl poate accesa prin intermediul unui link, care se poate face 

cunoscut pe rețelele de socializare de exemplu. După publicarea pe server avem 

posibilitatea de a acesa orice serviciu pe care îl pune la dispoziție ESRI.  
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Capitolul 7. Manual de Instalare si Utilizare 

În secțiunea acestui capitol sunt prezentate resursele harware și software ale 

aplicației, necesare pentru instalarea și rularea acesteia.  

7.1. Cerinţele hardware 

Cerințele hardware de care are nevoie utilizatorul pentru a accesa aplicația sunt 

doar deținerea unui calculator cu o memorie de cel puțin 20 MB și posibilitatea de 

conexiune la internet. 

7.2. Cerinţele software 

Ca și resurse software pentru aplicație, în primul rând utilizatorul trebuie să aibă 

acces la un browser web, care de obicei este instalat deodată cu sistemul de operare. 

Utilizatorul poate alege apoi un browser opțional, în funcție de preferințele sale. 

În al doilea rând, pentru rularea corectă a aplicației, utilizatorul are nevoie de 

conexiunea la un server GIS, pentru accesul la layerele aplicației și pentru folosirea 

acestora. 

Pentru această aplicație este necesar un mediu de dezvoltare, spre preferință 

Eclipse IDE (Kepler sau Juno) și de asemenea de serverul Tomcat care susține aplicațiile 

web. Pe lângă acestea avem nevoie de un sistem de gestionare al bazelor de date, SQL 

Server. Cu ajutorul referințelor [23]  și [24] putem instala mediul de dezvoltare și 

serverul de Tomcat. Serverul trebuie apoi configurat în Eclipse pentru a putea rula 

aplicațiile web. Sistemul de gestiune a bazei de date se poate instala cu ajutorul 

instrucțiunilor din următorul link: http://sivasqlbi.blogspot.ro/2012/03/sql-server-step-by-

step-installation.html. Modelul și formatul tabelelor din fișierul .sql trebuie importat în 

baza de date a sistemului. 

Pentru a încheia această etapă, utilizatorul trebuie să importe întreg proiectul, cu 

toate sursele necesare, în mediul de dezvoiltare. Pentru a avea rezultate vizibile și pentru 

a putea accesa aplicația utilizatorul trebuie să ruleze aplicația pe server și obține în urma 

acesteia, dacă toate cerințele au fost respectate, pagina de start a aplicației. 

7.3. Manual de utilizare 

După ce utilizatorul îndeplinește toate cerințele menționate mai sus, următorul pas 

este acela de a folosire a aplicației. 

7.3.1. Înregistrare și autentificare 

Pagina de start a aplicației este constituită din pagina de autentificare pentru 

aplicație. Astfel, la accesarea aplicației utilizatorul trebuie să introducă numele de 

utilizator și parola de acces pe care le-a obținut în urma înregistrării în aplicație.  

În cazul în care utilizatorul accesează pentru prima dată aplicația, acesta are 

posibilitatea de a-și crea un cont, fie de utilizator simplu, fie de utilizator cu drept de 

acces în aplicație, când poate adăuga noi puncte pe hartă. 

În funcție de rolurile salvate în conturile fiecărui utilizator, după verificarea 

datelor introduse se deschide pagina corespunzătoare tipului de utilizator. 

http://sivasqlbi.blogspot.ro/2012/03/sql-server-step-by-step-installation.html
http://sivasqlbi.blogspot.ro/2012/03/sql-server-step-by-step-installation.html
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Figura 7.1 Pagina de autentificare și înregistrare în aplicația WhereToGo 

    

7.3.2. Adăugarea unui punct pe hartă 

Odată primit accesul la aplicație, utilizatorul are posibilitatea de a adăuga noi 

puncte pe hartă, fie ele restaurante, fie puncte turistice din apropierea acestora. 

Utilizatorul poate selecta dintr-o listă punctul de adăugat pe hartă, iar după ce 

poziționează punctul pe hartă și eliberează mouse-ul, acesta are posibilitatea de a 

introduce datele corespunzătoare, de exemplu titlu, adresă, orar restaurant. 

 

 
Figura 7.2 Pagina utilizator cu drept de acces asupra aplicației – posibilitate 

de adăugare pe hartă puncte noi 



Capitolul 7 

61 

 

După ce un punct este adăugat pe hartă, utilizatorul cu drept de acces asupra 

aplicației poate încărca imagini pentru galeria de fotografii a fiecărui restaurant. 

 
Figura 7.3 Pagina utilizator cu drept de acces asupra aplicației – posibilitate 

de adăugare atașamente 

După ce utilizatorul are acces la aplicație, el poate accesa și alte funcționalități 

care sunt intuitive, prin modul de prezentare în cadrul interfeței utilizator. Interfața 

utilizator este una prietenoasă și accesibilă pentru orice tip de utilizator, păstrându-se 

gradul de uzabilitate. 
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Capitolul 8. Concluzii 

În acest ultim capitol se prezintă obiectivele realizate, dar și măsura în care 

obiectivele propuse pentru aplicație au fost îndeplinite. Acest capitol include și 

dezvoltările ulterioare pe care le presupune sistemul. 

Un Sistem de Informare Geografică (GIS) este un instrument care conține 

informații specifice despre o zonă geografică, în timp ce informația poate fi analizată 

pentru diferite scopuri. Aplicațiile GIS au aceeași funcționalitate ca și hărțile 

convenționale, însă diferă de acestea prin faptul că oferă mai multe trasături dinamice, 

care intensifică performanța acestora. 

Aplicațiile GIS pot fi definite ca și clase specializate de gestionare a bazelor de 

date, prin intermediul cărora utilizatorii pot analiza și vizualiza locații în funcție de datele 

relaționale. Sistemele GIS integrează resurse harware, software, date, oameni, organizații 

și alte instituții cu scopul de a colecta, stoca și analiza informația despre diferite zone de 

pe glob. Principalele beneficii pe care le integrează GIS față de hărțile tradiționale sunt 

posibilitatea de mărire/ micșorare a conținutului hărții, selectarea unei zone de a fi afișată, 

posibilitatea de calculare a ariei între diferite locuri și pentru date din diferite surse, 

reținerea datelor informaționale geografice care pot fi combinate în diferite niveluri în 

cadrul hărții. 

Aplicațiile web bazate pe GIS sunt servicii online care pun la dispoziție hărți 

utilizatorilor pentru a-i ajuta să caute informație spațială după localizarea diferitelor 

locuri. De-a lungul timpului aceste aplicații devin din ce în ce mai mult folosite datorită 

ușurinței de folosire și eficinței din punct de vedere al costului. 

8.1. Realizări 

Aplicația WhereToGo a fost dezvoltată pentru a pune la dispoziție viitorilor 

utilizatori un set de informații legate de prezența restaurantelor din anumite zone 

geografice. În acest mod utilizatorii pot afla atât adresa exactă a unui restaurant, cât și 

opinia celorlalți clienți despre un anume restaurant. 

Principala funcție a sistemului este reprezentată de localizarea  unui restaurant pe 

hartă și de vizualizare a informațiilor despre acesta. Un utilizator poate vizualiza pe hartă 

restaurantele dintr-o adresă oarecare introdusă de către el sau poate căuta un restaurant 

după numele acestuia. Informațiile puse la dispoziție utilizatorului sunt reprezentate de 

orarul restaurantului, de adresa exactă a acestuia, dar și de persoana de contact, în cazul 

în care utilizatorul dorește să se intereseze de ceva anume. 

O funcționalitate deosebit de importantă este aceea de posibilitatea de vizualizare 

a părerilor celorlalți clienți. Acest lucru este posibil cu ajutorul unei secțiuni de 

comentarii, în care orice utilizator își poate specifica părerea cu privire la locul în care a 

fost. Utilizatorul poate adăuga comentarii și altor comentarii făcute deja de alți utilizatori, 

nu doar comentarii simple pentru restaurante. 

 Un alt mod de formare a unei opinii despre un restaurant este prin votul clienților 

cu privire la acel restaurant. Prin urmare, printre funcționalități se numără și aceea de 

votare a unui restaurant și de vizualizare a rezultatului per ansamplu. Votul final pentru 

un restaurant este calculat prin media voturilor fiecărui utilizator. 
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Printre alte obiective secundare s-a implementat și posibilitatea de vizualizare a 

punctelor turistice din zona restaurantelor. Un turist care se află într-o vacanță și care ia 

masa la un restaurant din zona pe care o vizitează ar putea fi interesat de punctele 

turistice aflate într-o zonă apropiată. 

Printre realizările pe bază de tehnologii se poate menționa învățarea și 

aprofundarea dezvoltării aplicațiilor GIS, a lucrului cu hărți și integrarea acestora în 

aplicații web. 

În final s-a obținut o aplicație web pentru dispozitive PC, dezvoltată ca un produs 

dinamic de web. Aplicația WhereToGo poate fi utilizată de orice persoană interesată de 

locurile cele mai apropiate în care se poate lua masa și care pot fi localizate pe o hartă. 

8.2. Dezvoltări ulterioare 

Aplicația dezvoltată WhereToGo poate fi îmbunătățită prin dezvoltarea 

obiectivelor nerealizate, prin adăugarea de noi funcționalități, dar și prin îmbunătățirea 

celor existente deja, pentru a satisface într-o mai mare măsură nevoile clienților. În cadrul 

dezvoltărilor ulterioare trebuie să fie luate în calcul și obiectivele non-funcționale, 

precum performanță, securitate, scalabilitate. Pentru cerințele implementate deja aceste 

cerințe trebuie să fie îmbunătățite, iar pentru cele care nu sunt implementate trebuie ținut 

cont de realizarea într-un mod cât mai eficient a acestora. 

Dezvoltările ulterioare pot fi identificate într-un mod cât mai corect prin aflarea 

cerințelor utilizatorilor. Posibilele noi funcționalități pot fi găsite prin realizarea unor 

sondaje de opinie în rândul potențialilor utilizatori. Acestea se pot face după ce aplicația a 

fost testată și utilizată pe piață. Se poate verifica și gradul de satisfacție a 

administratorilor de restaurante, dacă această aplicație este un avantaj pentru promovarea 

restaurantelor.  

În următoarea listă sunt prezentate câteva dintre îmbunătățirile care ar putea fi 

aduse sistemului și aceste funcționalități pot fi descrise astfel: 

 Dezvoltarea unei aplicații mobile, fie Android, fie iOS, cu exact aceleași 

funcționalități, care poate fi folosită de orice persoană care deține un 

dispozitiv mobil și are acces la internet. Acest lucru poate fi implementat 

cu ajutorul produsului prezentat și pus la dispoziție de ESRI, denumit 

ArcGIS for Windows Mobile. 

 Disponibilitatea aplicației în mai multe limbi de circulație internațională, 

în funcție de locul în care se află utilizatorul și de opțiunile pe care le 

alege. Ar putea fi implementată funcționalitatea de selectarea a limbii în 

care să fie prezentată aplicația. 

 altă dezvoltare ulterioară poate fi reprezentată de posibilitatea de integrare 

a rețelelor sociale. Într-o dezvoltare ulterioară utilizatorii nu ar trebui să-și 

mai creeze conturi și să folosească autentificarea de fiecare dată când 

accesează sistemul, ci ar putea folosi direct conturile de la rețelele de 

socializare, ca de exemplu contul de gmail. 

 Aplicația ar trebui să efectueze trimiterea de email utilizatorilor interesați 

de anumite lucruri din cadrul aplicației. Orice utilizator ar trebui să aibă 

posibilitatea de a se înscrie pentru abonamentul unor știri legate de 

restaurantele și de punctele turistice din anumite zone. 
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 Posibilitatea de integrare cu alte aplicații ar fi în beneficiul clienților. Un 

utilizator ar dori ca după ce vizualizează informațiile despre un anumit 

restaurant, acesta să poată să facă o comandă sau o rezervare la acel 

restaurant. De exemplu, integrarea cu aplicația Open Table, care este 

descrisă mai sus, în cadrul capitolului 3, poate face posibile aceste 

funcționalități, care ar constitui un mare avantaj utilizatorilor. 

 Interfața utilizator poate fi și ea îmbunătățită oricând, pentru o mai bună 

interpretare din partea utilizatorilor. O interfață mult mai prietenoasă și 

mai ușor intuitivă ar reprezenta un succes pentru popularitatea aplicației. 

 

Performanța sistemului ar putea fi îmbunătățită prin scăderea timpului de 

așteptare a utilizatorilor în cadrul aplicației. În dezvoltările ulterioare trebuie luate în 

considerarea implementarea și îmbunătățirea tuturor fluxurilor de execuție posibile pentru 

funcționalitățile sistemului. 

În final, aplicația WhereToGo poate fi utilizată cu succes, obiectivele de bază 

fiind implementate cu succes. Aplicația se adresează oricărei categorii de utilizatori, 

interesați de informațiile pe care sistemul le pune la dispoziția lor. Dezvoltările ulterioare 

au rolul de a oferi utilizatorilor o aplicație mai performantă, pe placul utilizatorilor. 
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Anexa 3 – Glosar de termeni 

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML 

API – Application Programming Interface 

ESRI - Environmental Systems Research Institute 

GIS – Geographic Information System 

HTML - Hyper Text Markup Language  

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

IDE - Integrated Development Environment 

JDBC – Java Data Base Connectivity 

JSON – JavaScript Object Notation 

JSP – Java Servlet Pages 

RDBMS - Relational Database Management System 

REST – Respresentational State Transfer 

SDE – Spatial Database Engine 

SGBD – Sistem de Gestiune a Bazelor de Date 

SQL - Structured Query Language 

TCP - Transmission Control Protocol 

UML – Unified Modeling Language 

ZIP - Zone Improvement Plan 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://en.wikipedia.org/wiki/XML

