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Interfeisų tipai (1-10) 
Interfeiso tipas Susijęs tipas 

1. Komandų sąveika 

2. LPMN, GNI (angl. WIMP, GUI) 

3. Multimedija WIMP,  saitynas (angl. Web) 

4. Virtuali realybė Išplėstinė ir mišri realybė 

5. Informacijos vizualizacija Multimedija 

6. Saitynas (angl. Web) Mobilusis, multimedija 

7. Elektronikos prietaisai Mobilusis 

8. Mobilusis Išplėstinė ir mišri realybė 

9. Balso sąveika 

10. Rašiklis (angl. pen) Bendro naudojimo,  prisilietimo 



Interfeisų tipai (11-20) 

Interfeisų tipai Susiję tipai` 

11. Jutiklinis Bendro naudojimo, gestai ore 

12. Gestai ore Jutiminis (angl. tangible) 

13. Apčiuopiamas Multimodalinis 

14. Multimodalinis Balso, rašiklio, prisilietimo, gestų ir 
apčiuopiamas  

15. Bendro naudojimo Prisilietimo 

16. Jutiminė (angl. tangible) 

17. Išplėstinė ir mišri realybė 
 

Virtuali realybė 

18. Dėvimas 

19. Robotų 

20. Smegenų 



10. Skaitmeninis rašiklis 

 Leidžia rašyti, piešti, pasirinkti ir perkelti 

objektus naudojant šviesos pieštukus ar 

lazdeles 

 remiasi išlavintais piešimo įgūdžiais 

 Skaitmeniniai rašikliai, pvz. Anoto, fizinio 

rašiklio ir skaitmeninės kameros derinys, 

kuris skaitmenizuoja užrašus, rašytus ant 

specialaus popieriaus 



IRISnotes skaitmeninis rašiklis 
su papildomu imtuvu 



Anoto skaitmeninis rašiklis 

 Rašiklyje integruota 
skaitmeninė kamera 

 Rašoma ant specialaus 
popieriaus  

 



Livescribe Pulse Smartpen 

 Kiek storesnis nei dauguma 
rašiklių, bet patogus. 

 Galima įrašinėti ir garsą – jo 
kokybė gera. 

 Žaismingas konfigūracijos 
procesas. 

 Sudėtingas programinės 
įrangos, instaliuojamos į 
kompiuterį, dizainas. 

 Labai patogu pildant formas 

 Nereikia perrašyti 

 Saugumas? 

 



Skaitmeniniai rašalai 

 Galimybė dirbti su 
elektroniniais 
dokumentais kaip su 
popieriniais 

 Privalumai 

 Komentavimas 
našesnis 

 Trūkumas 

 Ranka uždengia dalį 
ekrano  

 

 



Palyginimas 

Rašiklis su imtuvu Rašiklis, kuriam 
reikalingas specialus 
popierius 

Reikia nešiotis 
papildomą prietaisą. 

Nereikia nešiotis 
papildomo prietaiso. 

Galima rašyti ant bet 
kokio popieriaus. 

Reikalingas specialus 
popierius. 

Popieriaus nereikia 
spausdinti specialiai. 

Popieriaus spausdinimas 
užtrunka ilgai. 



Privalumai ir trūkumai 

 Leidžia greitai ir lengvai komentuoti 

esamus dokumentus 

 Kai kada sunku pamatyti pasirinkimus 

ekrane, nes ranga uždengia dalį ekrano 

 Gali būti jaučiamas užlaikymas  



Skaitmeniniai  Elektroniniai 

 Skaitmeniniai 
rašalai 

 Rašiklio formos 
duomenų įvedimo 
įrenginys 

 

 Elektroniniai rašalai 

 Displėjų 
technologija 
imituojanti paprasto 
rašalo vaizdą 

Digital ink Electronic ink 



11. Lietimas 

 Jutikliniai ekranai  

 pvz. informaciniuose kioskuose,  

 įrenginys reaguoja į priėjusį žmogų ir/ar į 

prisilietimus 

 Reaguoja į vieno ar kelių pirštų prisilietimą, 

paspaudimą ir kitus judesius 

 

 



Tyrimai 

 Ar sprigtai, braukimas ir 
lietimas pakeitė turinio 
skaitymo ir paieškos 
būdą? 

 



Tyrimai ir projektavimas 

 Laisvesnė sąveika  

 Laisvi judesiai  pieštukiniai gestai 

 Problemos  

 Mažas ekranas – ranka uždengia dalį 

 Didelis ekranas – ranka pavargsta  

 Persukimas pirštais – spartesnis 

 tačiau teksto rinkimas virtualioje klaviatūroje 

yra lėtesnis ir daroma daugiau klaidų nei 

naudojant mygtukų klaviatūrą 



12. Laisvi gestai 

 Kamera, jutikliai ir kompiuterinė įranga 

 nuskanuotas žmogaus vaizdas kaip 

avataras 

 atpažįsta žmogaus kūno dalių gestus 

 šviesos atpažinimo technologija 

 Mostų valdymo pulteliu atpažinimas 

 pavyzdžiai: Nintendo Wii, EyeToy, Kinect ... 

 Avataras kartoja žaidėjo judesius 

 Imituojant ir garsai (Wiimote pultelis) 



Laisvalaikio pramogos 

 Patinka visiems 

 Vaikams ir seneliams, profesionaliems 
žaidėjams, net technofobams 

 



Sąveika gestais 



Buitinės technikos valdymas 
gestais 

 Ubi-finger 

http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html  

http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html
http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html
http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html
http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html
http://mobiquitous.com/ubi-finger-e.html


Tyrimai ir projektavimas 

 Kokiu būdu atpažinti gestus: 

 Kryptingas nurodymo judesys? 

 Mosavimas rankomis? 

 Matuojant pultelio padėtį? 

 Ar valdymo pultelio laikymas rankoje 
yra intuityvesnis nei laisvo judesio 
valdymas? 

 Žaidžiant, šokant, atliekant fizinius pratimus 



13. Apčiuopiama sąveika 

 Juntamas atsakas 

 Vibracija ir/ar spaudimas dėvimuose ar 

nešiojamuose įrenginius 

 Imituoja realybės pojūtį 

 Vairavimo simuliatoriaus vairas vibruoja įvairiais 

būdais imituojant vairavimo kelyje pojūčius 

 Nutolusių asmenų prisilietimą (Huggy pajama) 

 Skatina ištaisyti klaidą 

 

Haptic 



Tele-presence drabužiai: 
virtualieji apsikabinimai 

 Būvimas kartu imituojamas, siunčiant 

dėvimu įrenginiu apsikabinimo signalą  

CuteCircuit  apsikabinimo 
marškinėliai 

Motina spaudžia prietaisą  
ir vaikas jaučia apkabinimą 
http://www.youtube.com/watch?v=hQ6usrx-
GPM  

http://www.youtube.com/watch?v=hQ6usrx-GPM
http://www.youtube.com/watch?v=hQ6usrx-GPM
http://www.youtube.com/watch?v=hQ6usrx-GPM
http://www.youtube.com/watch?v=hQ6usrx-GPM


Telefonai specialių poreikių 
naudotojams 

 

 

ALVA MPO telefonas: 
•   įvestis: 8 mygtukai 
•   išvestis: 

• sintetinė kalba, 
• 20 langelių Brailio  
 išvesties ekranas 
• 2 mygtukai garsui 
valdyti 



Vibroliečiamasis atsakas 
realiuoju laiku 

 Rankovė vibruoja tose 
rankovės vietose, kur 
rankos padėtis yra 
neteisinga 

 Naudoja judesio 
atpažinimą 



Vibrojuntamas atsakas 
realiuoju laiku 

Spelmezan, Jacobs, Hilgers, Borchers (2009). 
Tactile Motion Instructions For Physical Activities. 

Snieglentininko judesių lavinimas: 
Vibroliečiamasis atsakas derinamas su balso atsaku 

http://hci.rwth-aachen.de/materials/publications/spelmezan2009b.pdf
http://hci.rwth-aachen.de/materials/publications/spelmezan2009b.pdf


Vibrojuntamas atsakas  

 PocketNavigator  

 GPS + vibrojuntamas 

atsakas 

 Skirtingas vibravimo 

pobūdis sufleruoja 

asmeniui, ar eiti tiesiai, 

sukti kairėn ar dešinėn 

 Pielot, M., Poppinga, B., and Boll, S. PocketNavigator. 

Proceedings of the 12th international conference on Human 

computer interaction with mobile devices and services - 

MobileHCI ’10, ACM Press (2010), 423–246. 



Tyrimas ir projektavimas 

 Kuriose kūno vietose išdėstyti 
jutiklius? 

 Kokia vibracija:pavienis ar nuoseklus? 

 Kada aktyvuotis ir kokiu intensyvumu 
vibruoti? 

 Ką asmuo jaučia skirtingose 
aplinkose? 

 



14. Multimodaliniai interfeisai 

 Praturtinta sąveiką 

 pateikiant informaciją: vizualiai, lietimu, garsu, 

žvilgsniu 

 Didina sąveikos našumą 

 Dažnai pateikiami keli būdai vienu metu  

 Komandos balsu gali būti derinamos su gestais 

 Žvilgsnis su gestais, kiti deriniai 

 

 



Pavyzdys: 
SpeechWord (Ford) 

 User speaks: Climate Control. 

 System speaks: Climate Control. Warmer or cooler? 

 The system displays changes to climate control display showing a list of 

options, including seat temperature, fan speed/direction, and so on 

 User: Seat temperature. 

 System: Seat temperature. Please say driver, passenger, or 

both. 

 User: Driver. 

 System: Warmer or cooler? 

 User touches the "Warmer" button. 

 System: Increasing the driver seat temperature by two 

degrees. 

 Multimodal conversational systems for automobiles.  
R. Pieraccini, K. Dayanidhi, J. Bloom, J.G. Dahan, M. Phillips, B.R. Goodman, K. Venkatesh 
Prasad. Communications of the ACM, Vol. 47 No. 1, Pages 47-49 

http://cacm.acm.org/magazines/2004/1/6606-multimodal-conversational-systems-for-automobiles/fulltext


Tyrimai ir projektavimas 

 Tobulinama kalbos analizė, garsų ir 

žvilgsnio atpažinimas 

 Analizuojama pridėtinė vertė sujungus 

skirtingą įvestį ir išvestį. 

 Ar natūralu bendrauti su kompiuteriu, kaip 

su kitu žmogumi, kalba ir gestais? 

 



15. Bendro naudojimo interfeisai 

 Interfeisai grupiniam darbui 

 Leidžiama įvestis keliems naudotojams  

 Dideli sienų displėjai, kur žmonės naudoja savo 

pieštukus ir gestus 

 Interaktyvieji stalai tinka nedideliems  grupėms 

pirštais sąveikauti su duomenimis 

 pvz., Mitsubishi DiamondTouch ir Sony Smartskin, 

Surface 

Shareable interfaces 



Interaktyvi lenta  
(angl. A smartboard) 

 



DiamondTouch Tabletop 

 

 Atskiria skirtingų 
naudotojų 
prisilietimus 

 Kiekvienam 
naudotojui skirtas 
atsiras signalas 

 Keli naudotojai 
gali liesti nienu 
metu 



Roomware 

 Pagalba 
neformaliam 
susitikimui 

 Integruota 
interaktyvi aplinka 

 Sienos ekranai, 
stalai ir kėdės 
sujungti į tinklą 

 Patogi prieiga prie 
skaitmeninio turinio 

 



Privalumai 

 Didelė interaktyvi erdvė lanksčiam 
grupės darbui 

 Keli  naudotojai vienu metu 

 Gali rodyti ir liesti rodomą informaciją 

 stebi sąveiką ir mato tą patį vaizdą 

 Skatina lygiateisį dalyvavimą skirtingai 
nei grupė, naudojanti vieną kompiuterį ir 
projektorių 



Tyrimai ir projektavimo problemos 

 Laisvų rankų ar rašiklio gestai užtikrina 
sklandesnę sąveiką 

 Tiriama, kaip dydis, orientacija ir forma 
paveikia bendradarbiavimo kokybę 

 Horizontalūs paviršiai, skirtingai nei 
vertikalūs, skatina lygiateisį bendravimą 

 Pastebėta, kad didesnių dydžių interaktyvieji 
stalai ne tiek gerina grupės darbą, kiek 
skatina darbo pasidalijimą 



16. Jutiminiai interfeisai 

 Jutiminės sąveikos tipas, kurioje fiziniai objektai, 

pvz., kaladėlės, yra susietos su skaitmeniniu 

pavaizdavimu 

 Žmogaus manipuliavimas fiziniais objektais 

įtakoja skaitmeninį pavaizdavimą, pvz. rodoma 

animacija 

 Skaitmeniniai efektai rodomi įvairiuose 

priemonėse ir vietose ar gali būti įmontuoti 

fiziniuose objektuose 



Spalvoti blokai  
(angl. Chromarium cubes) 

 Sukinėjant 
sienoje 
animuojami 
spalvų deriniai 

 Skatina 
kūrybiškumą ir 
grupinį tyrinėjimą 

 



Srautų blokai (angl. Flow blocks) 

 

 Pavaizduoja 
kintančius skaičius 
ir šviesas, 
įmontuotus 
blokuose 
 Imituoja šablonus  

 Veikimas priklauso 
nuo jų sujungimo 
tvarkos 

 



Urp 

 

 Fiziniai pastatų 
modeliai kilnojami 
interaktyviame 
stale  

 Derinamas su 
vėjo ar šešėlio 
simuliatoriais  
 skaitmeniniai 

šešėliai aplink 
juos dienos 
bėgyje 

 



Apčiuopiama kompiuterija 

Sistema Urb 

http://www.research.ibm.com/journal/sj/393/part3/ullmer.html  



Manipulative (Pico Crickets) 

 



Diamond Spin 

http://www.merl.com/projects/diamondspin/ 



Privalumai 

 Gali būti laikomi abiem rankomis, derinami ir manipuliuojami 
būdais, neįmanomais kitose interfeisuose 

 Daugiau nei vienas asmuo gali kartu tyrinėti 

 Objektai gali būti dedami vienas ant kito, vienas šalia kito, 
vienas kito viduje 

 Skatina įvairius dalykinės srities pavaizdavimo ir tyrinėjimo 
būdus 

 Žmonės gali suprasti įvairias situacijas 

 Skatina gilesnį supratimą, mokymąsi ir problemų sprendimą 
lyginant su kitais interfeisais 

 Palengvina kūrybiškumą ir apmąstymą 



Tyrimai ir projektavimo problemos 

 Sukuria naują koncepcinę sistemą, identifikuojančią 
naujoviškas savybes 

 Fizinių veiksmų ir skaitmeninio pavaizdavimo susiejimo būdas 

 Mokymuisi – svarbus aiškus veiksmo ir efekto žymėjimas 

 Laisvalaikiui - svarbūs yra neišreikštiniai ir netikėti veiksmai 

 Kokie fiziniai objektai yra naudojami 

 Kaladėlės, kubai ir kitų komponentų rinkiniai daugiausiai 
naudojami dėl lankstumo ir paprastumo 

 Paviršiuje dėliojami objektai gali būti lipnūs ir kartoniniai 
objektai 



17. Išplėstinė ir mišri realybė 

 Išplėstinė realybė – fizinių objektų virtualus 

pavaizdavimas, perkeltas į kitą aplinką 

 Mišri realybė – realaus pasaulio rodiniai 

sujungti su virtualios aplinkos rodiniais 

 Taikymai :medicina, žaidimai, skrydžių 

valdymas, mokymasis 



Pavyzdžiai 

 Medicinoje 

 Kompiuterinė tomografija, kai rodomas trimatis 

organo vaizdas 

 Gydytojas tiksliau supranta negalavimo 

priežastį 

 Oro eismo valdyme 

 Dinaminis lėktuvo informacijos vaizdavimas  

 Galimybė pamatyti vaizdą iš įvairių 

perspektyvų 



Taikymai medicinoje 



Aviacijoje 

http://www.smartcockpit.com/pdf/flightops/aircraft/13 



Išplėstas žemėlapis 



„Išmani“ išplėsta realybė?  

 Išmanieji taikymai remia miesto 
gatvėmis einančius žmones 
 Rodyklės ir lokali informacija (pvz. artimiausia 

picerija) pateikiama ant miesto plano 

 Socialinio priimtinumo problema: ar saugu 
vaikščioti gatvėmis žiūrint į telefoną? 

 



Privalumai ir trūkumai 

 Realistiškai pavaizduoja sudėtingus objektus 

 Skatina dalyvavimo jausmą, paveikiant visus pojūčius 

 “sąmonės būsena, kurioje žmonės (psichologiškai) jaučia 
buvimą virtualioje aplinkoje” (Slater ir Wilbur, 1999) 

 Pateikia informacija pirmo ir trečiojo asmens požiūriais 

 Ant galvos užmaunami displėjai yra nepatogūs dėvėti, gali kelti 
judėjimo ligas ir dezorientaciją 

 Problemos 

 navigacija 3D aplinkoje 

 kaip valdyti avataro judesius 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas 3D aplinkoje 

 Realizmo lygmuo 



Tyrimo ir projektavimo objektai 

 Kokio tipo skaitmeninis aprūpinimas 
tinka konkrečioje aplinkoje? 
 Kur ir kada turi būti pateikiami? 

 Informacija turi išsiskirti, bet neblaškyti 

 Reikalinga darna su realaus pasaulio objektais 

 Kokio tipo įrenginys? 
 Išmanusis telefonas, užmaunamas ekranas ar 

kitas? 



18. Dėvimi interfeisai 

 Pirmieji gaminiai 

 Ant galvos užmaunami ekranai ir kameros leido įrašyti 
tai, ką žmogus mato ir prieiti prie skaitmeninės 
informacijos 

 Juvelyriniai dirbiniai, kepurės, akiniai, batai, švarkai 
naudojami tam, kad 

 Suteiktų priemones sąveikauti su skaitmenine 
informacija judant 

 Dažniausi taikymai 

 Automatinės darbo knygos 

 Automatiniai ekskursijų gidai 

 



Steve Mann – dėvimų prietaisų 
pradininkas 

 



Emocinė kompiuterija 

http://www.metropolismag.com/html/content_0700/comp.htm  



Dėvima kompiuterija 

Batai, matuojantys nerimą 

 http://www.metropolismag.com/html/content_0700/comp.htm  



Tyrimai ir projektavimo problemos 

 Komfortas 
 Turi būti lengvi, maži, madingi ir geriau, jei 

nematomi 

 Higiena  
 Ar galima skalbti ar valyti rūbus?  

 Dėvėjimo paprastumas 
 Ar lengva nuimti elektroninius priedus ir juos 

keisti?  

 Panaudojamumas 
 Kaip naudotojas valdo drabužiuose įsiūtas 

priemones? 



Robotai  

Keturi tipai 

 Nuotoliniai robotai – gyvybei pavojingose 
aplinkybėse 

 Namų robotai vykdo monotoniškus namų 
ruošos darbus 

 Robotai-gyvulėliai vykdo draugo funkciją 

 Socialiniai robotai, su kuriais žmonės  
bendradarbiauja, kaip su lygiais 
partneriais 

 



Privalumai 

 Robotai gyvulėliai turi gydomąjį poveikį, 
sumažina stresą ir vienatvės baimę 

 Nuotoliniai robotai yra valdomi tyrinėjant 
sprogmenis ir kitas pavojingas medžiagas 

 



Humanising Technology 

Tamagotchi – virtualus draugas 



Tyrimai ir projektavimo problemos 

 Kaip žmonės reaguos į fizinius robotus, imituojančius 

žmogaus elgseną? 

 rodančius įvairias veido išraiškas, 

 lyginant su virtualiais agentais? 

 Ar robotai turėtų būti panašūs į žmones? 

 ar atrodyti ir veikti kaip robotai, atliekantys konkrečią 

užduotį? 

 Ar sąveika turi leisti žmonėms sąveikauti su robotu  

 kaip žmogumi ar prietaisu? 

 pvz. balsu ar spaudžiant mygtukus? 



20. Smegenų ir kompiuterio 
sąveika 

 Smegenų  ir kompiuterio interfeisai 
išnaudoja komunikacijos kanalą tarp 
žmogaus smegenų bangų ir  išorinio 
įrenginio, kaip antai žymeklio ekrane 

 Žmogus išmoksta koncentruoti dėmesį 
užduočiai, pvz. Žymeklio valdymui 

 Įrenginys reaguoja į neuronų būsenos 
pakitimus 



Brainball žaidimas 



www.id-book.com 



Visur esanti kompiuterija 

 angl. ubiquitous computing 

 Radikaliai keičia žmonių mąstymo ir 
sąveikos su kompiuteriais būdą 

 Kompiuteriai įmontuoti į aplinką 

 ŽKS vieta naujame kontekste turi būti 
permąstyta 



Aplinkos kompiuterijos klausimai 

1. Kaip suteikti žmonėms galimybę naudoti informaciją 

darbo ir socialinėse veiklose, naudojant platų 

technologijų asortimentą? 

2. Kaip projektuoti aplinkos technologijų naudotojų 

patirtis, kai nėra įprastų valdymo priemonių 

3. Kaip pateikti kontekstinę informaciją tinkamu laiku ir 

tinkamoje vietoje, kai naudotojai juda? 

4. Kaip užtikrinti informacijos, skleidžiamos kompiuterių 

ir įrenginių tinklais, saugumą ir patikimumą? 

 

 

ubiquitous computing 



Naujasis mąstymas 

 Galimybė pasiekti ir naudoti informaciją 
 profesinėje, socialinėje ir kasdienėje veikloje 

 Projektavimas naudotojo potyriams 
 Interfeisai aplinkoje, be įprastų valdymo įrenginių. 

 Kokia forma pateikti kontekstinę informaciją 
 tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje, kai naudotojai juda 

 Informacija, siunčiama per sujungtų displėjų, 
įrenginių ir objektų tinklą  
 turi būti saugi ir patikima 



Naujų paradigmų pavyzdžiai 

 Visur esanti kompiuterija (angl. ubiquitous computing) – apima visas 
toliau minimas paradigmas 

 Sklindanti kompiuterija 
 angl. Pervasive computing 

 Dėvima kompiuterija 
 angl. Wearable computing 

 Apčiuopiama kompiuterija 
 angl. Tangible bits, augmented reality 

 Dėmesingos aplinkos  
 angl. Attentive environments 

 Emocinis kompiuterija 
 angl. Affective computing 

 Ir daugelis kitų…. 



Kompiuterijos vystymosi tendencijos 

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/NomadicInteractive/Sld003.htm  



Mašinos ir žmonės 

Judgement, sensitivity, 
care, humanity, fallibility, 

creativity, versatility 
Greita, tiksli, naši, 

ištverminga, talpi, visada 
pasiruošusi veikti, nelanksti 

Jausmingi, rūpestingi, 
klystantys, kūrybiški, 

skirtingi, prisitaikantys 



Interfeisų individualizavimas 

Vakar Šiandien Rytoj ? 

Vienas 
dydis 
tinka  

visiems 

Individualizuota 
aplinka 



Panardinantys taikymai 

Vis labiau valdo mūsų gyvenimą, pasaulį ir santykius – 
suteikiant prieigą prie globalaus tinklo – kuria 

personalizuotus santykius 



Panardinančios technologijos 

Games Virtual Worlds Social Networks 

Personalizuotos patirtys paremtos “protingais” 
santykiais 



Individualizuota transporto 
technologija 

1949 
2010 

Automobilis veikia kaip navigatorius, pramogų tiekėjas, 
mobilusis telefonas 



Apibendrinimas 

 Sąveikos suvokimas yra svarbi dalykinės srities analizės 
dalis 

 Fundamentali sąveikos projektavimo dalis yra koncepcinio 
modelio kūrimas 

 Sąveikos būdai ir interfeiso metaforos struktūrizuoja 
mąstymą, kuriant koncepcinį modelį 

 Sąveikos stiliai yra konkrečios interfeiso rūšys, 
realizuojančios koncepcinį modelį 

 Sąveikos paradigmos veikia koncepcinio modelio 
projektavimą 

 Sąveikos kryptis 
 Individualizuotos technologijos 
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Egzamino klausimų temos 

 Panagrinėkite pasirinktų kelių interfeiso tipų 

projektavimo ir tyrimo tikslus 


