
Cka eshte Xamarin





Instaloni xamarinin ne 
kompjuterin tuaj!





Cfare eshte XAML?
Zhvillimi i UI duke perdorur teknologjine XAML



XAML

• XAML – eXtensible Application Markup Language

• Permes XAML definojme UI 

• Ngjajshem me XML por na ofron shume me shume se XML



Vecorite e XAML

• Reprezentimi visual i nderfaqeve te perdoruesit UI

• Layout-in 
• Grid (2 dimensional)

• Stack (1 dimensional)



Vecorite e XAML

• MVVM – Model View View Model

• Model = Data

• View = UI

• View Model = Logic/Brain

• View model ka vecori te cilat jane te lidhura me pjesen vizuale ne UI, 
dhe gjithashtu ka komanda te cilat reagojne varesishte nderveprimit
te njeriut me aplikacionin



Navigimi

• Navigimi permes faqeve

• Navigimi hierarkike

• Modelet push dhe pop



Cfare jane Xamarin Forms



Xamarin forms





XAML Page types



Arkitektura



Hyrje ne HCI

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Cfare eshte dizajni i nderveprimit?

• Cfare eshte Nderveprimi kompjuter njeri?

• Qëllimi i dizajnit të ndërveprimit

• Procesi i dizajnimit të ndërveprimit

• Karakteristikat kryesore të dizajnit të
ndërveprimit

• Qëllimet e përdorshmërisë

• Qëllimet e përvojës së përdoruesit

• Principet e dizajnimit
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Te perceptuarit e “botes” 
nga njerezit

• Ndjesimi (te shikuarit, te degjuarit, te
nuhaturit, te shijuarit ) 

• Kujtesa

• Eksperiencat

• Shkathtesite

• Njohurite
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Kompjuteri

• PC

• Camera

• Telefoni

• Auto

• VR

• ATM

• Brain 
sensing

• AR
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Interaktiviteti

• Te ndervepruarit me kompjuter per 
te perfunduar nje aktivitet/pune

• Kompjuteri ndervepron me njeriun
si pergjigjje ndaj veprimeve te tij

• Qellimi kryesor eshte te
minimiozojme kohen e te mesuarit
te nderfaqes, pasi qe i gjithe fokusi
duhet te jete ne punet dhe
aktivitetet te cilat i kryejme permes
saj
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Perceptimi ynë 
si “njerez” është 
i njëanshëm nga 
të paktën tre
faktorë

• E kaluara: eksperienca jone

• E tashmja: konteksti aktual

• E ardhmja: qellimi jone
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E kaluara: 
eksperienca jone
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E tashmja: 
konteksti aktual
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E ardhmja: 
qellimi jone
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Nderlidhje ne mes ID, HCI dhe fushave tjera
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Nderlidhje ne mes ID, HCI dhe fushave tjera
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Dizajni i
nderveprimit
– fushe
interdisciplin
are
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Cfarё ёshtё
dizajni i

ndёrveprimit?

• Dizajni i ndërveprimit merret me dizajnimin e 
produkteve ndërvepruese për ta përkrahur
mënyrën se si komunikojnë dhe ndërveprojnë
njerëzit në jetët e tyre të përditshme dhe në
punë - Rogers and Preece (2002)

• "Dizajni i hapësirave për komunikim dhe 
ndërveprim njerëzor“, Winograd (1997)

• “Pse-ja” dhe poashtu “si-ja” e nderveprimit
tone te perditshem me kompjuteret – John 
Thackara

• “Arti i lehtesimit te nderveprimit ne mes
njerezve dhe produkteve apo sherbimeve” –
Dan Saffer
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Cfare ёshtё
ndёrveprimi

njeri-
kompjuter?

• Ndërveprimet njeri-kompjuter (HCI):
“Kanë të bëjnë me dizajnimin, vlerësimin dhe 
zbatimin e sistemeve interaktive për përdorim 
njerëzor dhe me studimin e fenomeneve 
kryesore që i rrethojnë ato" (ACM SIGCHI, 1992, 
f.6)

HCI - Cfare eshte Dizajni i Nderveprimit? 21



Qëllimi i
dizajnit të
ndërveprimit

• Zhvilloni produkte të përdorshme
• Përdorshmëria do të thotë kur produktet jane: 

• lehtë për t’u mësuar, 

• efektiv për t'u përdorur dhe 

• për të ofruar një eksperiencë të kënaqshme

• Përfshini përdoruesit në procesin e 
dizajnimit
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Shembull i dizajnit: I keq apo i mirë?
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Shembull i dizajnit: I keq apo i mirë?

• Kontrollet dhe etiketat e ashensorit në fotografinë e me poshtme duken të njëjta, kështu që 
është e lehtë për të shtypur një etiketë gabimisht në vend të një butoni te kontrollit

• Ju nuk duhet të bëni një gabim të njëjtë, për të dizajnuar etiketat dhe butonat sikurse ne 
fotografinë më lartë. Pse jo?
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A eshte e pershtatshme kjo makine shitese?
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A eshte e pershtatshme kjo makine shitese?

• Duhet të shtypni butonin e 
parë për të aktivizuar 
lexuesin

• Zakonisht futni faturën para 
se të bëni zgjedhjen

• Konfirmon konventën e 
mirënjohur
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Shembull i dizajnit: I keq apo i mirë?
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e-textiles e zhvilluar nga Leah Beuchley

TiVo remote control



Shembull i dizajnit: I keq apo i mirë?
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Çfarë të
dizajnojm?

• Duhet të llogaritur:

• Kush do të jenë përdoruesit?

• Çfarë aktivitete do të kryhen?

• Ku zhvillohet ndërveprimi?

• Duhet optimizuar ndërveprimet e
përdoruesit me një produkt të caktuar

• Ashtu që ato përputhen me 
aktivitetet dhe nevojat e 
përdoruesve
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Të kuptuarit e 
kërkesave të 
shfrytëzuesve

Duhet 
konsideruar atë 
ku njerëzit janë 

më të mirë

Konsideroni se 
çfarë mund t'i 

ndihmojë njerëzit 
në mënyrën se si 

ata aktualisht 
bëjnë gjërat

Dëgjoni atë që 
njerëzit 

dëshirojnë dhe 
përfshini ata

Përdorni metoda 
të provuara dhe 

testuara për 
shfrytëzuesit

HCI - Cfare eshte Dizajni i Nderveprimit? 30



Aktiviteti

• Si mund të ndryshoj mënyra e thirrjes, kur shfrytezojmë:

• Telefonin mobil?

• Telefonin publik të vendosur në rrugë?

• Konsideroni llojet e përdoruesit, llojin e aktivitetit dhe 
kontekstin e përdorimit
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Çfarë është e 
përfshirë në
procesin e 
dizajnimit të
ndërveprimit?

• Identifikoni nevojat dhe vendosni kërkesat

• Zhvilloni dizajne alternative

• Ndërtoni prototipa interaktive që mund të komunikohen 
dhe vlerësohen

• Vlerësoni se çfarë po ndërtohet gjatë gjithë procesit
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Karakteristikat 
kryesore të 
dizajnit të 
ndërveprimit

• Përdoruesit duhet të përfshihen gjatë fazës
zhvilluese të projektit

• Duhet të identifikohen qëllimet e 
përdorshmërisë specifike dhe të përvojës 
së përdoruesit, të dokumentohen qartë 
dhe të bien dakord në fillim të projektit

• Iteracioni eshte i nevojshem pergjatë
aktiviteteve kryesore (core)
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Qëllimet e 
përdorshmërisë

• Efektive për t’u përdorur

• Efiqiente për t’u përdorur

• E sigurt për t’u përdorur

• Lehtë për t’u mësuar

• Lehtë për të përkujtuar se si 
përdoret
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Qëllimet e 
përvojës së 
përdoruesit

• E kenaqeshme

• Argetuese

• E dobisheme

• Motivuese

• Shperblyese

• Mbeshtetese e kreativitetit

• Dhe shume te tjera
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Kompromiset gjate dizajnimit te nderveprimit

• Aplikacion shume funksional dhe I lehte per 
tu mesuar

• I fuqishem, i sigurte dhe i thjeshte

• Rezulucion te larte te imazheve dhe ngarkim
i shpejte i tyre

• WYSIWYG (what you see is what you get) 
dhe i perdorshem nga njerzit me demtime te
syve
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Principet e dizajnimit

Gjeneralizimi i abstrakteve per te menduar aspekte te ndryshme te dizajnimit

Lista e gjerave qe mund te behen dhe ato qe nuk mund te behen ne dizajnimin 
e nderveprimit

Çfarë duhet të sigurojmë dhe çfarë të mos sigurojmë në ndërfaqen

E rrjedhur nga një përzierje e njohurive teorike, përvojës dhe sensit të 
përbashkët
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Dukshmëri

• Ky është një panel kontrolli për një ashensor.
• Si punon?
• Shtypni butonin për katin që dëshironi?
• Asgjë nuk ndodh. Shtype ndonjë buton tjetër? 

Akoma asgje. Çfarë duhet të bësh?
• Nuk është e dukshme se çfarë të bëjmë!
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Dukshmëri

.. ju duhet të vendosni kartën tuaj të dhomës në 
vendin e caktuar afer butonave ne menyre qe
ashensori te merr direktivat nga ana e shfrytezuesit

Si do ta bëni këtë veprim më të dukshëm?

• Bëni lexuesin e kartelave më të dukshme

• të sigurojë një mesazh të dëgjimit, që thotë se ju
udhezoje çfarë të bëni (mirepo ne cilen gjuhë?)

• Ofroni një etiketë të madhe pranë lexuesit të 
kartës që ndizet kur dikush hyn

• të bëjnë pjesë të dukshme
• Bëni atë që duhet bërë qartë HCI - Cfare eshte Dizajni i Nderveprimit? 40



Feedback

• Dërgimi i informacionit përsëri tek përdoruesi 
për atë që është bërë

• Përfshin tinguj, theksim, animacion dhe 
kombinime të këtyre

• p.sh. kur butoni i ekranit të klikohet jep 
informacion kthyes të zërit ose të kuq:

“ccclichhk”
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Kufizimet

• Kufizimi i veprimeve të mundshme që mund 
të kryhen

• Ndihmon në parandalimin e përdoruesit nga 
zgjedhja e opsioneve të pasakta

• Tri lloje kryesore (Norman, 1999)
• Fizik

• Kulturor

• logjik

HCI - Cfare eshte Dizajni i Nderveprimit? 42



Kufizimet 
fizike

• Referojuni mënyrës se si objektet fizike kufizojnë 
lëvizjen e gjërave

• P.sh. vetëm një mënyrë që mund të vendosni
një çelës në një dry

• Sa mënyra mund të vendosni një CD ose DVD në 
një kompjuter?

• Fizikisht, sa kufizues është ky veprim?

• Si ndryshon nga vendosa e një disku external 
në një kompjuter?

• Me sa lloje te shfletuesve mund te i qasemi nje
faqes?
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Kufizimet logjike

Shfrytëzon arsyetimin e 
përditshëm të njerëzve për 
mënyrën se si funksionon

bota

Një shembull është relacioni 
logjike midis paraqitjes 

fizike të një pajisjeje dhe 
mënyrës së funksionimit të 

saj, siç do te shihni ne 
sllajdat ne vijim
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Dizajn logjik 
ose i 
paqartë?

• Ne cilin port e vendosni miun?

• Ne cilin port e vendosni tastierën?

• Ne portin e sipërm ose të poshtme?

• A ndihmojnë ikonat me ngjyra?
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Si t'i 
dizajnoni ato 
më 
logjikisht

• (i) Figura (A) siguron hartën e drejtpërdrejtë të
ngjitur midis ikonës dhe portit

• (ii) Figura (B) siguron kodimin e ngjyrave per t’i
asocuar portat me etiketat
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Kufizimet kulturore

• Mësoi konventa arbitrare, si psh
trekëndëshat e kuqe për 
paralajmërim

• Qasja e tille mund te jete 
universal apo kulturore
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Mapping
• Relacionet në mes kontrolleve dhe lëvizjeve 

të tyre dhe rezultatet në botë

• Pse është kjo një hartim i dobët i butonave 
të kontrollit?
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Mapping

• Pse kjo do të ishte një mapping më i
përshtatshëm?

• Butonat kontrollues janë të mapuar më mirë
në këtë sekuencë të aksioneve, sikurse në
imazhet e specifikuara më lart (krejt ne 
fillim, nje me pare, nje pastaj, krejt ne fund)
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Qëndrueshmeria

• Ndërfaqja e dizajnit të ketë operacione të 
ngjajshme dhe përdorimi i elementeve të 
ngjashme për detyra të ngjashme

• Per shembull:
• gjithmonë përdorni tastin ctrl plus fillimin e parë 

të komandës për një operacion - ctrl + C, ctrl + S, 
ctrl + O

• Përfitimi kryesor është që të ketë
qëndrueshmëri të ndërfaqeve të cilat do të
ishte më të lehta për t'u mësuar dhe për t'u 
përdorur
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Konsistenca 
e brendshme 
dhe e 
jashtme

• Konsistenca e brendshme i referohet 
dizajnimit të operacioneve që të sillen të 
njëjtat brenda një aplikacioni
• Vështirë për t'u arritur me ndërfaqe komplekse

• Konsistenca e jashtme i referohet dizajnimit
të operacioneve, ndërfaqeve, etj, që të jenë 
të njëjta në të gjithë aplikacionet dhe pajisjet
• Rast shume i rralle, i bazuar ne preferenca te

ndryshme te dizajnereve
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Shtrirja e 
numrave të 
tastierës

• Një rast i mospërputhjes së jashtme

(a) telefonat, telekomandat (b) kalkulatoret, tastiera 

kompjuterike

1 2 3

4 5 6

7 8 9

7 8 9

1 2 3

4 5 6

0 0
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Andaj per te pasur sukses ne 
dizajnimin e nderveprimit na duhet 

nje skuader multidisiplinare
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Sa është e lehtë 
puna në skuadra 
multidisiplinare?

• Më shumë njerëz të përfshirë në krijimin e 
ndërveprimit dizajnojnë më shumë ide dhe 
dizajnime të krijuara ... por ...

• Më e vështirë mund të jetë të komunikosh 
dhe të përparosh për dizajnet që do të 
krijohen
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Çfarë bëjnë 
profesionistët 
në biznesin e 
ID?

• interaction designers – persona të përfshire në dizajnimin e të
gjitha aspekteve interaktive të produktit

• usability engineers – persona të fokusuar në vlerësimin e 
produktit, duke përdorur metoda dhe principe te
përdorshmërise

• web designers – persona të cilët zhvillojnë dhe krijojnë pjesën
vizuale të uebfaqes, si layouts.

• information architects – persona të cilët vijnë me ide se si të
planifikojnë dhe strukturojnë produktet interaktive

• user experience designers – persona të cilët i bëjnë të gjitha
pikat më lartë, por që gjithashtu mund të kryejnë hulumtime
në terren për të informuar dizajnerin e produkteve lidhur me 
mundësit aktuale
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Pikat kryesore
• ID ka të bëjë me krijimin e produkteve interaktive për të mbështetur 

njerëzit në jetën e tyre të përditshme dhe të punës

• ID është multidisiplinare, që përfshin shumë hyrje nga disiplinat dhe fushat 
me shtrirje të gjerë

• ID përfshin marrjen parasysh të një numri faktorësh të ndërvarur, përfshirë 
kontekstin e përdorimit, llojin e detyrës dhe llojin e përdoruesit

• Duhet të përpiqeni për qëllime të përdorshmërisë dhe përvojës së 
përdoruesit

• Parimet e dizajnimit dhe të përdorshmërisë janë parime të dobishëm për 
analizimin dhe vlerësimin e produkteve interaktive
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Diskutimi lidhur me projektin
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Projekti do te jete ne dy domain te ndryshem

• Health Care Systems

HCI - Cfare eshte Dizajni i Nderveprimit? 58

• Online Learning



Proceset e 
dizajnit të
ndërveprimit

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Çfarë është perfshire ne dizajnin e 
nderveprimit?

• Çasjet e dizajnimit te nderveprimit

• Modeli i diamantit te dyfishte

• Modelet e ciklit te jetes ne HCI
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Çfarë është e 
përfshirë në 
dizajnimin e 
ndërveprimit
?

• Ështe një process i:
▪ Përqendruar në identifikimin e kërkesave, 

dizajnimin për të përmbushur kërkesat, 
gjenerimin e prototipeve dhe vlerësimin e tyre

▪ Përqendruar në përdoruesit dhe qëllimet e tyre
(goal-oriented)

▪ Përfshinë kompromise për të balancuar kërkesat

• Gjenerimi i alternativave dhe zgjedhja midis 
tyre është thelbësore
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Katër qasje të
dizajnimit:

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 4

dizajnimi me përdoruesin në qendër

dizajnimi i përqendruar në 
aktivitete

modelimi i sistemeve dhe 

dizajnimi gjenial



Cfarë është 
një qasje me 
përdoruesin 
ne qender?

Qasja me prëdorues në qender është e bazuar
në:

• Përqendrimi i hershëm te përdoruesit dhe 
detyrat: studimi i drejtpërdrejt i karakteristikave 
kognitive, të sjelljes dhe qëndrimit

• Matja empirike: Reagimet, regjistrimet, dhe 
analizat, reagimet dhe performanca e 
përdoruesve ndaj skenarëve, manualeve, 
simulimeve dhe prototipeve

• Dizajni Iterativ: kur gjenden probleme në 
testimin e përdoruesit, rregulloni ato dhe kryhen
më shumë teste
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Diamanti i dyfishtë i dizajnit - modeli i 
proceseve të dizajnit

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 6

E adaptuar nga: The Design Process: What is the Double Diamond?

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond


Shembull 1

• Te dizajnojme nje produkt qe
do te na ndihmonte ne 
planifikimin e udhetimeve
tona!!

• Si do te fillonim nese
vendosim te perdorim
modelin “double diamond”? 
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Shembull 1

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 8

Se pari mendojme per cfare udhetimesh? 

Pushime apo udhetime biznisore? 

Udhetime vetem permes nje mjeti te caktuar te udhetimit?

Pervec planifikimit te udhetimit, brenda saj mund te kete rezervimi i tiketave, 
kerkesat minimale para se te ndermerr vendimin per udhetim (psh. Posedimi i
vizes,vaksinimet potenciale, investigimi i hoteleve per rreth etj). 



Shembull 1

• Tani reflektoni si mund të ofrojmë një zgjidhje për pyetjet në sllajdin
paraprak duke përdorur “double diamond” modelin.

• Faza 1 – faza e zbulimit: 
duke zbuluar njohuri rreth problemit, 
por a ka ndonjë problem?
Nëse po, çfarë është?

• Faza 2 – Definimi: përcaktimin e zonës 
në të cilën duhet të përqendrohemi.

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 9



Shembull 1

• Faza 3 – Zhvillimi: përqendrohet në zhvillimin e alternativave apo 
solucioneve, që në këtë rast mund te jete një skicë e thjeshte.

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 10



Shembull 1

• Gjatë gjithë këtij aktiviteti, ne jemi munduar te kristalizojme problemin
dhe domainin e produktit te ri, duke bërë zgjedhje midis alternativave, 
duke eksploruar në detaje kërkesat dhe rafinimin e ideve në lidhje me 
atë që produkti do të bëjë.

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 11



Si zgjedhni ne mes "alternativave"?

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 12

Vlerësimet me përdoruesit ose 
me kolegët, p.sh. Prototipa

Realizueshmëria teknike: disa 
nuk janë të mundshme

Filtrat e cilësisë: Qëllimet e 
përdorshmërisë të çojnë në 
kritere të përdorshmërisë të 
vendosura herët dhe të cilat 

kontrollohen rregullisht

Pragjet e cilësisë

•Grupe të ndryshme të paleve të 
interesit kanë pragje të ndryshme të 
cilësisë

•Përdorueshmëria dhe qëllimet e 
përvojës së përdoruesit çojnë në 
kritere përkatëse

siguria: sa e sigurtë?

•siguria: sa e sigurtë?

•utility: cilat funksione janë të tepërta?

•efektiviteti: mbështetje e duhur? 
mbulimi i detyrave,  disponueshmëria 
e informacionit

•efikasiteti: matjet e performancës



Rendesia e 
involvimit te
perdoruesve ne 
dizajnimin e 
produktit

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 13

Menaxhimi i pritjeve

• Menaxhimi i pritjeve

• Pritjet realiste

• Asnjë surprizë, as zhgënjim

• Trajnim në kohë

Pronesia

• Bëni përdoruesit pale aktive te interesit

• Ka më shumë të ngjarë të falë ose të pranojë 
problemet

• Mund të bëjë një ndryshim të madh në 
pranimin dhe suksesin e produktit



Ne cfare
mase mund
te përfshijme
përdoruesit?

• Anëtar i ekipit të projektimit
• Koha e plotë: input i vazhdueshëm, por humbasin 

kontaktin me përdoruesit

• Me kohë të pjesshme: hyrje të ndjeshme dhe shumë 
stresuese

• Afat i shkurtër: jo konsistet per gjate tere projektit
Afatgjatë: i qëndrueshëm, por humbasin kontaktin 
me përdoruesit

• Aktivitete individuale në grup ose F2F

• Kontributet në internet nga mijëra përdorues
• Online Feedback Exchange(OFE)

• Idetë e dizajnit të turmës/crowdsourcing

• Përfshirja e përdoruesit pas lëshimit të 
produktit final

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 14



Kush jane palet e interest/perdoruesit?

• Ata që ndërveprojnë direkt me produktin

• Ata që menaxhojnë përdoruesit e drejtpërdrejtë

• Ata që marrin rezultatet nga produkti

• Ata që bëjnë vendimin e blerjes

• Ata që përdorin produktet e konkurrentëve

• Kemi tre kategori përdoruesish qe duhet konsideruar(Eason, 1987):  

— primare: Perdoruesit frekuent

— sekondare: herë pas here ose nëpërmjet dikujt tjetër

— terciar: të prekur nga paraqitja e produktit, ose do të ndikojë në blerjen e tij

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 15



Kush jane palet e interesit qe duhet perfshire nese
vendosim ne kalojme ne nje produkt eCommerce?

Check-out operators

Customers
Managers and owners

• Suppliers

• Local shop 

owners

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 16



IDEO TechBox
• Librari, databaze, uebfaqe - all-in-one

• Permbane ‘gizmos’ (gjesende) fizike per inspirim

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 17

From: www.ideo.com/



TechBox 

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 18



Prej nga vijne alternativat e propozuara?

• Njerëzit rrinë tek alternativat që dinë te realizojne

• Por, duke pasur parasysh alternativat, është e rëndësishme që 'të dalësh
jashte kutise’

• Dizajnuesit janë të trajnuar për të shqyrtuar alternative te ndryshme, 
inxhinieret softuerike në përgjithësi nuk janë te prirur

• Si krijoni alternativa?

—‘Flair and creativity’: hulumtimi dhe sinteza

—Kërkoni frymëzim: shikoni produkte të ngjashme ose shikoni në
produkte shumë të ndryshme

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 19



Testimi i prototipeve për të zgjedhur midis 
alternativave

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 20



Cilat janë aftësitë e 
përdoruesve?

Njerëzit ndryshojnë në shumë dimensione: 
• madhësia e duarve mund të ndikojë në madhësinë dhe

pozicionimin e input butonave
• aftësitë motorike mund të ndikojnë në përshtatshmërinë

e disa pajisjeve hyrese dhe dalese
• lartësi nëse dizajnon një kiosk fizik
• forca - lodra e një fëmije kërkon pak forcë për të vepruar, 

por forcë më e madhe për të ndryshuar bateritë
• aftësi të kufizuara (p.sh. shikimi, dëgjimi etj)

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 21



Kuzi i pare

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 22



Modelet e ciklit te jetes

• Tregoni se si aktivitetet lidhen me njëri-tjetrin

• Modelet e ciklit te jetes jane:

—mjetet e menaxhimit

—versione të thjeshta të realitetit

• Shumë modele të ciklit të jetës ekzistojnë, për shembull:

—nga inxhinieri softuerike: ujëvarë, spirale, JAD / RAD, Microsoft

—nga HCI: Star, inxhinieria e përdorshmërisë, Google Design Sprint, 
Research in the wild

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 23



Një model i thjeshtë i ciklit jetesor:

Vleresimi

Dizajnimi i

alternativave

Identifikimi

i

kerkesave

Prototipimi

Produkti final

Sqaron një qasje të përqendruar në përdoruesin

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 24



HCI - Proceset e 

dizajnit te 

nderveprimit

Një model tjetër i ciklit jetësor: 
Google Design Sprints (Knapp et al., 2016)

25

Source: Google Design Sprints Per me shume vizitoni: www.gv.com/sprint/#book.

http://sprintswww.agilemarketing.net/google-design-sprints/


Cikli i jetes te
modelit “Star”

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 26

Sygjeruar nga Hartson dhe Hix (1989)

• Procesi i evaluimit eshte qendra e aktiviteteve

• Nuk ka sekuence të veçantë të aktiviteteve.

• Zhvillimi mund të fillojë në cilindo proces

• E derivuar nga studimet empirike të dizajnuesve
të ndërfaqes

Elemente me rendesi:



Modeli Star (Hartson dhe Hix, 1989)

Evaluation

Conceptual/

formal design

Requirements

specificationPrototyping

task/functional

analysis
Implementation

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 27



Cikli i jetes se 
modelit
te
“perdorshmerise”

Raportuar nga Deborah Mayhew

• Pikëpamja holistike e inxhinierisë së 
përdorshmërisë

• Ofron lidhje me qasjen e inxhinierise
softuerike, p.sh. OOSE 

• Fazat e identifikimit të kërkesave, dizajnimit, 
vlerësim, prototipet

• Mund të reduktohet për projekte të vogla

• Përdor një udhëzues stili për të kapur një 
sërë qëllimeve të përdorshmërisë

Elementet me rendesi:

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 28
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Pikët kryesore

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 31

• Identifikoni nevojat dhe vendosni kërkesat

• Dizajnoni alternativat

• Prototipimi

• Vleresimi

Katër aktivitete bazë në procesin e dizajnimit

• Përfshini përdoruesit në fillim të hartimit dhe vlerësimit të artefaktit

• Definimi i kritereve të përdorshmërisë sasiore dhe të matshme

• Iteracioni është i pashmangshëm (Dizajn i përsëritur)

Dizajni me në qendër përdoruesin mbështetet në tre parime



UI dhe UX

Krenare Pireva Nuci, PhD



Cfare eshte UI dhe UX

• UI

• UX



UI

• Icon konsistent

• Font

• Color

• Gjerat qe mund te vendosen ne faqe



UX

• Fokusohet ne perdorues

• Plus ne eksperiencen e 
perdoruesve

• Zhvillim dhe testim

• Dhe duhet rikthyer dhe
rafinuar funksionet perkatese



UX dizajnerat

• Emri i projektit? Pershkrimi?

• Per kend eshte produkti?

• Lista e vecorive(Product Requirements)
• Instructor Dashboard
• App to view stats
• Login | Setup | etc.

• Competitors and Product Inspiration

• Deliverables
• Korniza Wireframe
• Prototipet
• Testimi i perdoruesit

• Kostoja

• Afatet kohore (Timeline/Deadline)
• UX hulumtimi
• Korniza Wireframe
• Prototipet



Arkitektura e 
Informacionit 



Technical: Design and build

<html>

<head>

<title>Web page</title>

<script language=javascript>

</script>

</head>

<body>

Text

<IMG SRC=image.gif”>

</body>

</html>

Code

Scripts

Words

Images

Presentation: visual 
display

Structure: Organization 
of content

Behavior: What people 
do on the site

Basics of web architecture



Information Architecture ne UX

• Organizimi dhe strukturimi i
permbajtjes ne nje form logjike dhe
miqesore

• Varesishte nese vendosim me zhvillu
nje aplikacion per telefon apo 
kompjuter, arkitekti i informacionit e 
ka nje rendesi shume te larte se sa
lehte do te navigohet brenda
aplikacionit

• Prandaj nese deshirojme te krijojme
nje aplikacion me UX te larte, atehere
ne duhet te kuptojme principet e 
‘information architecture’



Disa prej pyetjeve qe mund te kemi ne koke!

• Cilat informatat duhet te pozicionohen ku?

• Cilat elemente jane me te rendesishmet dhe duhet te ju japim
prioritet me te larte?

• Kur dizajnojme strukturen e te dhenave ne duhet mendojme nga
perspektiva e perdoruesve te ndryshem
• Si navigojne ata? Search? Perdorin filtera?

• Qellimet e kompanise? Qellimet e perdoruesit? Analizo produktet
konkurrente! 

• Pas shume analizave, vendos strukturen e kontentit tuaj.



Information Architecture

• Si te dizajnojme arkitekturen e informatave te faqes sone?



Sortimi i kartave

Kthimi i
produktit

Llogaria

Elektronike

Porosia e 
klientit



Sortimi i kartave

Kthimi i
produktit

Llogaria

Elektronike

Porosia e 
klientit

Pagesat

Video Lojra

Softuer

Libra



Sortimi i kartave – vazhdo gjenero

Kthimi i
produktit

Llogaria

Elektronike

Porosia e 
klientit

Pagesat

Video Lojra

Softuer

Libra



Sortimi i kartave – grupo

Kthimi i
produktit

Llogaria

Elektronike

Porosia e 
klientit

Pagesat

Video Lojra

Softuer

Libra



Sortimi i kartave – emerto (label)

Sherbimi per klient Produktet per shitje

Kthimi i
produktit

Llogaria

Elektronike
Porosia

Pagesat

Video Lojra

SoftuerLibra



Mindmapping





Krijoni nje sitemap per projektin tuaj!



Si te navigohet?



Si te navigohet? Cilat jane eksperiencat e 
perdoruesve?



Mindmapping

• Mindomo

• https://simplemind.eu/



Hulumtoni tutje procesin e arkitektures se informacionit

Planning and strategy: 
predesign analysis

Information organization: 
Content development

Launch

Conceptual design: 
prototyping

Production:    
Navigation systems   

Search tool              
Labeling systems 

Operations

Testing:      
Quality assurance 

and usability

Feedback and 
redesign

Maintenance 
and updating



Tani mund te vazhdojme me 
krijimin e wireframes 

Adobe XD (google analytics?)











Asete

• http://material.io/

• Iconfinder.com

http://material.io/


Dizajni, 
prototipimi dhe
konstruktimi

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Prototipet dhe konstruktimi

• Dizajni konceptual

• Dizajni konkret

• Perdorimi i skenariove

• Gjenerimi i prototipeve

• Kontruktimi

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 2



Prototipimi

• Cka janë prototipet? 

• Pse prototipe?

• Prototipe të llojeve të ndryshme
• Perpikeri të lartë

• Perpikeri të ulët

• Kompromiset në prototipe
• Vertikale

• Horizontale

• Konstruktimi

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 3



Cfare eshte 
prototipimi?

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 4

• Një manifestim i një modeli që lejon palët 
e interesuara të bashkëveprojnë me të

• Në fushat e tjera të dizajnit, një prototip 
është një model në shkallë të 
miniaturizimit:

• Një kompjuter miniaturë

• Një eKiosk miniaturë



Shembuj te 
3D Printimit

• (a) model jet engine, (b) Spider Dress 2.0 by Anouk Wipprecht, 
and (c) teddy bear “printed” form a wireframe design

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 5



Cfare eshte prototipimi ne dizajnin e 
nderveprimit?

• Në dizajnimin e nderveprimit mund të jetë (ndër të tjera):

• Një seri të skicave

• “ a storyboard” psh: një seri të skenave të cilat do të shfaqin
funksionalitetin e produktit

• Një video e cila simulon përdorimin e produktit

• Një pjesë e softuerit me funksionalitet të kufizuar etj

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 6



Pse prototipimi?

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 7

Vlerësimi dhe feedback-
u është thelbesore në

dizajnimin e 
ndërveprimit

Anëtarët e ekipit mund 
të komunikojnë në

mënyrë me efektive 
përmes prototipeve

Idet e reja mund te 
testohen



Pse prototipimi?

• Palët e interesit mund të shohin, provojnë, ndërveprojnë me prototipet në
mënyrë më të përshtatshme se sa vetëm të shikojne dokumentacionet
lidhur me përshkrimin e funksionalitetit të produktit

• Prototipet ju pergjigjen shume pyetjeve dhe suportojne dizajnuesit te kene
perzgjedhje me te lehte ne mes alternativave te ndryshme

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 8



Çfarë 
prototipesh?

• Qështjet teknike

• Rrjedhja e punës, dizajnimi i aktiviteteve

• Pamja vizuale dhe paraqitja e informative

• Fushat e vështira, të diskutueshme, 
kritike

• Nuk të nevojitet gjithmonë prototip i
ekzekutueshëm për t’i zgjidhur pasiguritë
e kërkesave



Çfarë prototipesh?

• Një prototip në letër është mënyrë e 
lirë, e shpejtë, dhe pa teknologji për ta 
hulumtuar se si do të mund të dukej një 
pjesë e një sistemi të implementuar. 



Prototipe të llojeve të ndryshme

• Perpikeri të lartë

• Perpikeri të ulët

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 11



Prototipimi
me perpikeri
te ulet (Low-
fidelity)

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 12

Perdor nje medium qe eshte me ndryshe se 
mediumi final, psh: leter, karten etj

Është i shpejtë, i lirë dhe lehte per tu
ndryshuar

Shembull:

• Skicimet e pamjes fillestare, sekuenca e aktiviteteve etj

• ‘Post-it’ notes

• “storyboards”

• ‘Wizard-of-Oz’



Storyboard

• Skenaret shpesh e ilustrojnë
ndërfaqen e përdoruesit pa e 
angazhuar përdoruesin të
ndërveprojë me të.

• Shpesh perdorin skenario, duke 
shfaqur me shume detaje

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 13



Storyboard

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 14

• Është një sekuence e skicave duke shfaqur
se si përdoruesi mund të ketë progress 
gjatë perdorimit te paisjes apo softuerit

• Përdoret në fazat e analizes për dizajnimin
e ndërveprimeve të ndryshme



Shembuj te
skenareve

www.id-book.com 15



Skicimet

• Skicimet janë me rëndësi tek
prototipet me perpikëri të ulët 
”low-fidelity”

• Mos u pengoni për aftësinë e 
vizatimit. Zbatoni simbolet e 
thjeshta.

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 16



Prototipimi me index 
karta

• Index karta (3 x 5 inches) 

• Cdo kartë përdorin një
reprezantim të një ekrani pamor

• Shpesh përdoret në zhvillimin e 
uebfaqeve

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 17
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‘Wizard-of-
Oz’ 
prototipimi

• Përdoruesit mendojne se janë duke 
ndërvepruar me kompjuterin, por zhvilluesi
është përgjegjës të gjeneron rezultate

• Zakonisht bëhet në fazat fillestar të
dizajnimit në mënyre që të kuptohen
pritshmeritë e përdoruesve

• Cka mund të jetë gabim me këtë mënyrë?

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 19

>Blurb blurb

>Do this

>Why?

User



Prototipimi me perpikeri te larte (High-fidelity)

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 20



Prototipimi me perpikeri te
larte (High-fidelity)

• Përdorin disa materiale qe pritet të shfrytezohen për 
produktin final

• Këto prototipe i përaferohen më shume produkteve 
finale 

• Rezikshmeria e këtij prototipi është se shpesh klientët 
mendojnë se janë duke e parë produktin final  

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 21



Kompromiset 
ne prototipe

• Te gjitha prototipet perfshijne kompromise

• Per prototipet e bazuar ne softuer, mund te
kemi kufizime ne aktivitet pamore? skicimin
e ikoneve? funksionalitete te limituara?

• Dy llojet e zakonshme te kompromiseve:
• ‘horizontal’: ofron nje game te gjere te funksioneve, 

por me pak te detajuar

• ‘vertikal’: ofron detajime te mjaftueshme per vetem
nje funksion

• Kompromiset ne prototipe nuk duhet te
injorohen

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 22



Zgjerimi i modelit fillestar konceptual

• Cilat funksione do të kryejë produkti?
• Cfarë do të bëjë produkti dhe çfarë do të bëjë njeriu?

• Si lidhen funksionet me njëra-tjetrën?
• Sekuenciale apo paralele?

• Kategorizime, për shembull, të gjitha veprimet që lidhen me privatësinë në 
një smartphone

• Cfarë informacioni është i nevojshëm?
• Cilat të dhëna janë të nevojshme për të kryer detyrën?

• Si mund të shndërrohen këto të dhëna nga sistemi?

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 23



Dizajni
konkret

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 24

Dallimi ne mes modelit konceptual dhe atij konkret eshte
theksi qe fillojme te i vendosim vecorive te ndryshme

Shume aspekte te dizajnit
konkret

Color, icons, buttons, interaction 
devices, and so on

Karakteristikat e perdoruesve
dhe konteksti

Inclusiveness, input, and output modes

Qasja Web Content Accessibility Guidelines

Dizajn ndërkulturor

Language, colors, icons, and 
information architecture

Indigenous knowledge and 
perspectives 



Gjenerimi i prototipeve

• Gjeneroni një storyboard nga një skenar

• Ndani skenarin në hapa

• Krijoni një skenë për secilin hap

• Skicimi i një storyboard bën që dizajnuesit të mendojnë për 
çështjet te ndryshme qe mund te dizajnojnë

• Gjeneroni një prototip të bazuar në kartela nga një storyboard 
ose nga një rast përdorimit

• Konsideroni secilin hap në rastin e përdorimit - cili element ndërveprimi 
është i nevojshëm
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Gjenerimi i
skenareve

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 26



Gjenerimi i 
prototipeve 
te bazuara 

ne karta

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 27



Eksploroni
eksperiencat
e 
perdoruesve

• Prototipet te bazuarane karta, per te
modeluar eksperiencat e perdoruesve

• Reprezantimi visual, sikurse:
▪ Design map 

▪ Mind map

▪ Customer apo user journey map 

▪ Experience map

• Dy representimet e zakonshme:
▪ Wheel

▪ Timeline
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Nje harte e eksperiencave te vizatuara
pergjate nje rrethi

Source: LEGO
HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 29

https://www.lego.com/
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Nje harte e eksperiencave te vizatuara
pergjate timeline-i
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Source: Adlin and Pruitt (2010), p134. Used courtesy of Morgan Kaufmann. 

https://www.elsevier.com/books-and-journals/morgan-kaufmann


Prej
prototipeve
ne 
konstruktim

• Pranimi i prototipeve(apo te mesuarit permes
tyre) dhe krijimi i plote

• Kualiteti duhet shiquar nga aspekti i: perdorimit, 
qendrueshmerise, portabilitetit, efikasitetit, 
integriteti etj

• Produktet duhet te zhvillohen si:
• Prototipet evolucionare(Evolutionary)
• Prototipet hulumtues (‘Throw-away’)
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Prej prototipeve ne konstruktim

• Ndërtoni dhe kodoni prototipet duke përdorur kombinim te
elektronikës dhe softuerit

• Paketat e mjeteve të mundshme përfshijnë
• Arduino

• LilyPad (për pëlhura)

• Senseboard

• Mikro BBC: pak

• MaKey MaKey

• Te dizajnuara për përdorim nga një gamë e gjerë njerëzish
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Teknologji te ndryshme per te krijuar
prototipe - The Arduino board
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Teknologji te ndryshme per te krijuar prototipe -
The Makey Makey toolkit

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 35

Source: Makey Makey

https://makeymakey.com/


BBC micro:bit
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Source: micro:bit. Used courtesy of Micro:bit Foundation

https://microbit.org/guide/features


Piket kryesore

• Prototipimi mund të jetë me perpikeri të ulët (të tilla si letër) ose 

perpikeri të lartë (siç është softueri)

• Programe dhe pajisje ekzistuese ndihmojnë në krijimin e prototipeve

• Dy aspekte për të dizajnuar prototipe: konceptuale dhe konkrete

• Dizajni konceptual zhvillon një skicë të asaj që përdoruesit mund të 

bëjnë dhe cilat koncepte janë të nevojshme për të kuptuar produktin.

• Dizajni konkret specifikon detajet e dizajnit, për shembull, paraqitjen 

ose navigimin
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Piket kryesore

• Tri qasje për të zhvilluar një model fillestar konceptual: metafora e 
ndërfaqes, stilet e ndërveprimit dhe stilet e ndërfaqes.

• Zgjeroni një model fillestar konceptual duke marrë parasysh nëse 
produkti ose përdoruesi kryen secilin funksion, si lidhen ato funksione 
dhe çfarë informacioni kërkohet për t'i mbështetur ato
Gjeneroni prototipe nga skenarët dhe raste te përdorimit

• Paketa te ndryshme fizike apo softuerike lehtësojnë kalimin nga 
dizajni në ndërtim
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Nderfaqet
(Interfaces)

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro • Stilet e nderfaqeve ne ID

HCI - App Inventor 2 2



20 tipe te 
ndryshme te 
interfaces

www.id-book.com 3

1. Command

2. Graphical

3. Multimedia

4. Virtual reality

5. Web

6. Mobile

7. Appliance

8. Voice

9. Pen

10. Touch

11. Gesture

12. Haptic

13. Multimodal

14. Shareable

15. Tangible 

16. Augmented Reality

17. Wearables

18. Robots and drones

19. Brain–computer interaction

20. Smart 



Command 
line 
interfaces

• Komanda të tilla si shkurtesat (për shembull, ls) 
të shtypura në çastin në të cilin sistemi i 
përgjigjet (për shembull, duke renditur skedarët 
aktual)

• Disa kombinime te tilla mund te jene te 
integruara ne tastaturen tone, por disa te tjera 
edhe mund te ju ndryshojme funksionin 
varesisht nevojave tona

• Efikas, i saktë dhe i shpejtë

• Mund te llogaritet si ngarkese kur mendojm se 
te gjitha komandat duhet te mesuar dhe 
mbajme ne mend
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Shembull i CLI interface: Second Life per përdoruesit me shikim te demtuar
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Graphical 
user 
interfaces 
(GUIs)

www.id-book.com 6

• Xerox Star inventoje per here te pare WIMP e cila me pastaj njihet si GUI

• Windows

• Seksione të ekranit që mund të lëvizen, zgjaten, mbivendosen, hapen, 
mbyllen dhe lëvizin rreth ekranit duke përdorur miun

• Icons 

• Piktograme që përfaqësojnë aplikacione, objekte, komanda dhe mjete që
hapën kur të klikohen

• Menus 

• listat e opsioneve që mund të lëvizin dhe të selektohen

• Pointing device 

• Miu që kontrollon kursorin si një pikë hyrese në dritare, menutë dhe ikonat në
ekran



Shembull i gjenerates se pare: GUI
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Nje shembull tjeter e menyve ne orat e mencura (me nje, dy ose tre opcione)
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Dizajnet e 
uebfaqeve

• Uebfaqet e hershme ishin kryesisht të bazuara në
tekst, duke siguruar lidhjet permes hyperlinks

• Shqetësimi kryesore ishte se si mund te strukturohej
informacioni më së miri, ashtu qe do të i
mundësonte përdoruesit të navigoje dhe të i qasej
informacionit ne menyren me te lehtë dhe shpejt

• Në ditët e sotme, më shumë vëmendje i kushtohet
bërjes së faqeve të veçantë dhe të këndshme
estetikisht

• Duhet të mendoni se si të dizajnoni informacione
për teknologji te shumëfishtë — tastierën ose
prekjen?

• Për shembull, smartphone, tablet dhe PC
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Hulumtimi
dhe
konsideratat
e dizajnimit

• Sot keni shume literature dhe udhëzime për
dizajnimin e faqes në internet

• Veen’s (2001) tre pyetje kryesore qe duhet
konsideruar kur dizajnojme cfaredo uebfaqe:

• Ku jam une? 

• Ku mund te shkoj?

• Cfare ka ketu? 
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Mobile 
interfaces

• Pajisjet dore të destinuara për t'u përdorur
gjatë lëvizjes

• Janë përhapur, përdoren gjithnjë e më
shumë në të gjitha aspektet e jetës së
përditshme dhe të punës

• Për shembull, telefonat, gjurmuesit e fitnesit
dhe smartwatches

• Tableta me madhësi më të madhe të
përdorura në aspketin lëvizes apo mobil

www.id-book.com 11



QR codes dhe 
telefonat e mencur
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Fitts's Law

HCI - App Inventor 2 13

• Ligji i Fitts përshkruan se sa kohë i duhet një 
përdoruesi të klikon targetin në një ndërfaqe grafike 
të përdoruesit (GUI) ose dizajn tjetër, si një funksion 
i madhësisë dhe distancës. Të kuptuarit e këtij ligji 
na ndihmon të dizajnojme butona, forma, lista dhe 
elementë të tjerë ndërveprues.

MT = a+b∗ log2
2𝐷

𝑊

MT – koha per te selektuar targetin

a dhe b – konstante te caktuara varesisht tipit te
paisjes

D – distanca nga pika iniciuese deri tek targeti

W - gjerësia e objektivit përgjatë boshtit të lëvizjes
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Paisje te 
perditshme

• Pajisjet e përditshme në shtëpi, vende publike ose
makinë

• Për shembull, makina larëse, printera dhe
sisteme naviguese

• Dhe pajisjet personale

• Për shembull, ora dixhitale dhe kamera dixhitale

• Përdoret për periudha të shkurtra

• Për shembull, shikimi i një programi, blerja e një
bilete, ndryshimi i kohës, inicimi i makinës larëse
etj

• Duhet të jetë i përdorshëm me kerkesa minimale
per të mësuar perdorshmerimin e tyre
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Voice User Interfaces

• Përfshinë një person që ndervepron me një aplikacion përmes gjuhës së folur, për 
shembull, orari i udhëtimit, planifikuesi i udhëtimit ose shërbimi i telefonit

• Përdoret më së shumti për të kërkuar informacione specifike, për shembull, 
kohën e fluturimit ose për të kryer një transaksion, siç është blerja e një bilete

• Përdoret gjithashtu nga njerëz me dëmtim të shikimit

• Për shembull, përpunuesit e fjalëve për njohjen e fjalës, skanuesit e faqeve, 
lexuesit e uebit dhe sistemet e kontrollit të shtëpisë

• Shembull mund te jete: Alexa

www.id-book.com 17



Touchscreens

• Single touchscreens përdoren në kioska apo makina
te ndryshme shitese (siç janë makinat e biletave dhe
ATM-të) për të zbuluar praninë dhe vendndodhjen e 
prekjes në ekran nga ana e perdoruesit

• Multi-touch mbështesin një sërë veprimesh më
dinamike të majëve të gishtërinjve, për shembull, 
aksione, shtypje, shtytje etj

• Ata e bëjnë këtë duke regjistruar prekje në vende të
shumta duke përdorur grid

• Tani përdoret për shumë lloje të ekraneve, të tilla si
smartphone, iPod, tablet

• Mbështet një dhe dy gjeste dore, duke përfshirë
përgjimin, zmadhimin, shtrirjen, zvarritjen etj
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Nje hapesire multi-touch
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Sistemet e 
bazuara ne 
gjeste

www.id-book.com 20

Përdorni teknikat e njohjes së kamerës, 
sensoret dhe computer vision

Njohin gjestet e krahut dhe të 
duarve të njerëzve në një dhomë

Gjestet duhet të paraqiten ne 
menyre sekuenciale per tu kuptuar 
(krahasuar me mënyrën e formimit 

të fjalive)

Termi gesture/gjeste perfshine levizjen e 
duarve dhe kraheve per te komunikuar



Nderveprimi permes 
gjesteve i  perdorur ne 
sallat e operimit

• Njef gjestet thelbësore për 
manipulimin e imazheve MRI ose 
CT duke përdorur Microsoft Kinect
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Haptic 
interfaces

• Ne kete shembull ofron dridhje kur luan
violinë në mënyrë të gabuar

• Përdor kapjen e lëvizjes për të kuptuar
lëvizjet e krahut që devijojnë nga modeli
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Multimodal 
Interfaces - Tracking 

a person’s 
movements
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Virtual reality

• Realiteti virtual (VR) është një përvojë e 
simuluar që mund të jetë e ngjashme ose 
plotësisht e ndryshme nga bota reale

• Nga “Human to Computer Interaction” tek
human–world interactions
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Karakteristikat kryesore për VR

Realiteti Virtual ka tre karakteristika kryesore

1 - Ekran 3D stereoskopik
2 - Ekran i gjerë i pamjes
3 - Ndjekja e kokës me latencë të ulët

• Kur këto tre gjëra kombinohen, ato ofrojnë një 
përvojë imponuese zhytëse



Virtual Reality

• Përdoruesit brenda një mjedisin te 
gjeneruar me kompjuter

• HMD, doreza, grafika 3D, Traking 
system



Llojet e VR



Polygon graphics used to represent avatars 
for the We Wait VR experience
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Augmented Reality

•Imazhe Virtuale të ndërthurura me botën reale
Shihni HMD-në, ekran, view point tracking, etj.



Përkufizimi i Augmented Reality

•Përcaktimi i Karakteristikave

• Kombinon imazhe reale dhe virtuale

• Të dy mund të shihen në të njëjtën kohë

• Interaktive në kohë reale

• Përmbajtja virtuale mund të ndërveprohet

• Objektet virtuale shfaqen të fiksuara në hapësirë



• Put AR pictures here

Shembuj ne Augmented Reality



Shembull : Augmented reality



Pokemon GO..



Nga realiteti tek virtual realiteti

Ubiquitous Computing Augmented Reality Virtual Reality

Bota e vërtetë Bota virtuale



VR DisplayTaxonomy







Wearables
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Google Glass (2014)

Why was there so much excitement and concern about people 
filming what they could see right in front of them?
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Brain-
computer 
interfaces

• Brain-computer interfaces (BCI) ofrojnë një
komunikim midis valëve të trurit të një
personi dhe një pajisjeje të jashtme, të tilla
si kursori në një ekran

• Personi është i trajnuar të përqëndrohet në
detyrë, për shembull, duke lëvizur kursorin

• BCI funksionojnë përmes detektimit të
ndryshimeve në funksionimin nervor në tru

• Aplikacionet BCI:
• Lojëra (për shembull, Brain Ball)

• Mundëson njerëzit e paralizuar për të
kontrolluar robotët etj
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A brain-computer 
interface duke u 
përdorur nga një 
grua që është e 
paralizuar për të 

zgjedhur shkronjat 
në ekran
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Brainball game
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Cilat nderfaqe te perdoren?
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Menyrat dhe bashkëveprimi

Rekimoto, J. and Nagao, K. 1995. Bota përmes kompjuterit: ndërveprimi i shtuar i kompjuterit 
me mjediset e botës reale. 



20 tipe te 
ndryshme te 
interfaces
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1. Command

2. Graphical

3. Multimedia

4. Virtual reality

5. Web

6. Mobile

7. Appliance

8. Voice

9. Pen

10. Touch

11. Gesture

12. Haptic

13. Multimodal

14. Shareable

15. Tangible 

16. Augmented Reality

17. Wearables

18. Robots and drones

19. Brain–computer interaction

20. Smart 



Aspektet njohëse 
të ndërveprimit 
kompjuter - njeri

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Çfarë është njohja dhe pse 
është e rëndësishme për 
dizajnin e ndërveprimit

• Se si mund të përmirësohet 
memoria përmes fasilitimit të 
teknologjisë.

• Ndryshimi në mes kornizave të 
ndryshme njohëse që janë 
aplikuar ne HCI.

• Çfarë janë modelet mentale
dhe si ti nxjerrim ato?

• Mundësia e krijimit te një 
modeli mental (mendor)

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 2



Çfarë është 
njohja dhe pse 
është e 
rëndësishme për 
dizajnin e 
ndërveprimit

• Të menduarit, të mbani mend, të
mësoni, të ëndërroni, të merrni
vendim, të shihni, të lexoni, të flisni, të
shkruani ...

• Mënyrat e klasifikimit të njohjes në një
nivel më të lartë:

• Njohje eksperimentale vs 
reflektuese (Norman, 1993)

• Mendimi i shpejtë vs i ngadaltë
(Kahneman, 2011)
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Si mund të 
ndihmojë 
kuptimi i 
njohjes?

• Ofron njohuri për atë që
përdoruesit mund dhe nuk mund të
bëjnë

• Identifikon dhe shpjegon natyrën
dhe shkaqet e problemeve me të
cilat mund te perballen përdoruesit

• Siguron teori, mjete modelimi, 
udhëzime dhe metoda që mund të
çojnë në dizajnimin e produkteve
më të mira ndërvepruese
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Proceset e 
njohjes

• Vemendja

• Perceptimi

• Memoria

• Te mësuarit

• Të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit

• Zgjidhja e problemeve, planifikimi, arsyetimi dhe
vendimmarrja

www.id-book.com 



Aktiviteti: Gjeni çmimin për një dhomë dyshe në “Quality Inn”
në Pennsylvania
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Aktiviteti: Gjeni çmimin e një dhome dyshe në “Holiday Inn” në 
Columbia
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Aktiviteti

• Tullis (1987) zbuloi se të dy ekranet ne sllajdet e me 
hershme prodhuan rezultate krejt të ndryshme

• Ekrani i pare: Mori mesatarisht 5.5 sekonda për të
kërkuar

• Ekrani i dyte: Mori mesatarisht 3.2 sekonda për të
kërkuar

• Pse, pasi që të dy ekranet kanë të njëjtën dendësi
informacioni?

• Hapesirat

• Në ekranin e 1-rë, informacionet grumbullohen së
bashku, duke e bërë të vështirë kërkimin

• Në ekranin e 2-të, personazhet grupohen në
kategori vertikale të informacionit duke e bërë më
të lehtë kërkimin
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Multitasking 
dhe vemendja

www.id-book.com 

A është e mundur të kryhen detyra të shumta
paralele pa u afektuar njera nga tjetra?

Multitasking mund të bëjë që njerëzit të 
humbasin trenin e tyre të mendimit, të bëjnë 
gabime dhe duhet të fillojnë përsëri

Ophir et al. (2009) ka krahasuar multitaskerët e 
nivelit te rëndë dhe atyre të lehte

• Multitaskerët e rëndë ishin më të prirur për t'u 
shpërqendruar sesa ata që rrallë herë bëjnë multitask

• Multitaskerët e rëndë shpërqendrohen lehtësisht dhe e 
kanë të vështirë të filtrojnë informacione të 
parëndësishme



Multitasking?
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Implikimet e 
dizajnit për 
vëmendjen

• Konteksti: Bëni informacionin e dukshëm kur
duhet të marrë pjesë në një fazë të caktuar
të një detyre

• Përdorni teknikat për ta arritur këtë:
• Për shembull, ngjyra, renditja, hapësira, 

nënvizimi, sekuencat dhe animacioni

• Shmangni mbingarkimin e faqeve me 
informacione

• Konsideroni te dizajnoni mënyra të
ndryshme efektive për të mbështetur
kalimin dhe kthimin në një ndërfaqe
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Perceptimi

• Si mirret informacioni nga bota dhe
shndërrohet në përvoja

• Implikimi i dukshëm është të dizajnojme
reprezentime që janë lehtësisht të
perceptueshme, për shembull:

• Teksti duhet të jetë i lexueshëm

• Ikonat duhet të jenë të lehta për tu dalluar
dhe lexuar



A është kontrasti me ngjyra i mirë? (nderafqja e parë)
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A janë kufizimet dhe hapësira e bardhë 
më e mirë? (nderafqja e dytë)
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Aktiviteti 2

• Weller (2004) gjeti se njerëzit alokonin
informacionin per nje kohe me te mire nese
ato informacione ishin te grupuara
• Përdorimi i një kufiri (nderfaqja e dytë) në

krahasim me përdorimin e kontrastit të ngjyrave
(nderfaqja e pare)

• Disa argumentojnë se shumë hapësirë e 
bardhë në nje uebfaqe është e dëmshme për
procesin e kërkimit
• E bën të vështirë gjetjen e informacionit

• A pajtoheni?
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Aktiviteti 3: Cila është më e lehtë për t’u 
lexuar dhe pse?

What is the time?

What is the time?

What is the time?

What is the time?

What is the time?
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Një shembull 
i ngarkuar i 
UI!
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Implikimet e 
dizajnit

• Ikonat duhet t'u japin mundësi përdoruesve
të dallojnë kuptimin e tyre me lehtësi

• Kufizimi dhe hapesira janë mënyra efektive
vizuale për grupimin e informacionit

• Tinguj duhet të jenë të dëgjueshëm dhe të
dallueshëm

• Hulumtoni teknikat e duhura të kontrastit të
ngjyrave kur dizajnoni një ndërfaqe:

• E verdha në të zezë ose kalter është e 
mire

• E verdha në të gjelbër ose të bardhë
është një jo-jo
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Memoria

• Përfshinë kujtimin e llojeve të ndryshme të njohurive që
lejojnë njerëzit të veprojnë në mënyrë të duhur

• Për shembull, njohja e fytyrës së dikujt ose kujtimi i
emrit të dikujt

• Kodifikoni së pari dhe pastaj marrim njohuritë e dëshiruara

• Ne nuk mbajmë mend gjithçka - kjo natyrisht qe përfshin
filtrimin dhe përpunimin e asaj që neve na duhet

• Konteksti është i rëndësishëm për mënyrën se si ne 
kujtojmë (d.m.th., ku, kur, si dhe kështu me radhë)

• Ne i njohim (recognize) gjërat shumë më mirë sesa të jemi
në gjendje ti kujtojmë (recall) ato

• Ne kujtojmë më pak objektet që kemi fotografuar sesa kur i
vëzhgojmë me sy të lirë (Henkel, 2014)
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Aktiviteti 4

• Mundohuni të kujtoni ditëlindjete e ndonje
familjari tuaj

• Mundohuni të mbani mend kopertinën e dy
librave të fundit që keni lexuar

• Cila ishte më e lehtë? Pse?
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Aktiviteti 4

• Njerëzit janë shumë të mirë në kujtimin e 
gjërave vizuale
• Për shembull, ngjyra e sendeve, vendndodhja e 

objekteve dhe shenjat në një objekt

• Ata e kanë më të vështirë të mësojnë dhe
mbajnë mend, shembull, ditëlindjet dhe
numrat e telefonit

www.id-book.com 



Njohja 
kundrejt 
kujtimit 

(Recognition 
versus recall)

• Ndërfaqet e bazuara në komandë kërkojnë që
përdoruesit të kujtojnë nga kujtesa një emër
nga një grup i mundshëm i 100 emrave

• Ndërfaqet grafike ofrojnë mundësi të bazuara
vizualisht (menyt, ikonat) që përdoruesit u 
duhen shfletuar vetëm derisa të njohin një faqe
te caktuar

• Shfletuesit e uebit ofrojnë skedarët dhe listat e 
historisë së URL-ve të vizituara që mbështesin
kujtesën e njohjes



Problemi me 
teorine ‘7,+ ose 
− 2’

• Teoria e George Miller (1956) mbi ate se sa
informacione mund të mbajnë mend njerëzit

• Kapaciteti i kujtesës së menjëhershëme tek
njerëzit është shumë i kufizuar në 7, + ose – 2

• Eshtë aplikuar në dizajnimin e ndërveprimit
kur merret parasysh sa opcione mund ti
shfaqim tek perdoruesit

• Por a është një përdorim i mirë i një teorie në
HCI?

• A është e dobishme?
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Kur krijoni një
ndërfaqe, a 
duhet që
dizajnuesi te……

• Paraqisni vetëm 7 opsione në një meny

• Shfaqni vetëm 7 ikona në një shirit te
navigimit

• Keni jo më shumë se 7 elemente në një listë

• Vendosni vetëm 7 artikuj në një menu 
tërheqëse

• Vendosni vetëm 7 tab-a në krye të një
nderfaqeje?

• Jo domosdoshmërisht…
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Arsyeja eshte 
se…

• Njerëzit mund të skanojnë elementet e listave te
ndryshme, tabave dhe artikujve të menusë për
atë që dëshirojnë

• Ata nuk duhet t'i kujtojnë ato nga kujtesa, pasi i
kanë dëgjuar ose parë vetëm shkurtimisht

• Kështu që ju mund të keni më shumë se nëntë në
ndërfaqe

• Për shembull, listat e historisë së faqeve të
vizituara në internet

• Ndonjëherë një numër i vogël i artikujve është i
mirë

• Për shembull, ekrani I oreve te mencura

• Varet nga punet dhe mundesia qe na ofron ekrani
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Apple’s Spotlight search tool
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Implikimet e 
dizajnit

• Minimizoni ngarkesën njohëse duke 
shmangur procedurat e gjata dhe të
ndërlikuara për kryerjen e nje pune te 
caktuar

• Dizajnoni ndërfaqe që promovojnë njohjen
(recognition) sesa kujtojnë (recall)

• Siguroni përdoruesve mënyra të ndryshme
të etiketimit të informacionit dixhital, për t'i
ndihmuar ata ta gjejnë atë sa me lehte
përsëri

• Për shembull, folderet, kategoritë, ngjyra, 
flagging dhe koha
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Kornizat njohese 
(Cognitive 
frameworks)

• Këto përdoren për të shpjeguar dhe 
parashikuar sjelljen e përdoruesit në 
ndërfaqe

• Bazuar në teoritë e sjelljes

• Fokusimi është në proceset mentale që 
ndodhin

• Me te njohurat:

▪ Modelet mentale

▪ Gulfs of execution and evaluation

▪ Njohje e shpërndarë

▪ Njohje e jashtme dhe e personalizuar
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Modelet 
mentale

• Përdoruesit zhvillojnë te kuptuarit e një
sistemi duke mësuar ate  dhe duke e 
perdorur ate

• Njohuritë përshkruhen ndonjëherë si një
model mental
• Si të përdorni sistemin (çfarë të bëni tjetër)

• Cfarë duhet të bëni me sisteme të panjohura ose
situata të papritura (si funksionon sistemi)

• Njerëzit bëjnë konkluzione duke përdorur
modele mentale se si të kryejnë detyra
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Me shume
modele mentale

• Craik (1943) i pershkruan modelet mentale si: 
Ndërtimet e brendshme të disa aspekteve të
botës së jashtme që mundësojnë të bëjme
parashikime potenciale

• Përfshinë procese të pavetëdijshme dhe të
vetëdijshme

• Imazhet dhe analogjitë janë aktivizuar

• Modele të thella kundrejte atyre të cekëta

• Për shembull, si të drejtoni një makinë dhe
si funksionon
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Arsyetimi i
perditshem

dhe modelet
mentale

• Ju mbërrini në shtëpi natën e një dimri të
ftohtë në një shtëpi të ftohtë.

• Si e bëni shtëpinë të ngrohet sa më shpejt që
të jetë e mundur? 

• Vendosni termostatin të jetë në nivelin më të
lartë ose në temperaturën e zakonshme?



Arsyetimi i 
perditshem 

dhe modelet 
mentale

• Ju vijnë në shtëpi të uritur. Ju shikoni në 
frigorifer dhe gjithçka që gjeni është një pice 
e papjekur. 

• Ju keni një furrë elektrike. E ngrohni së pari 
atë deri në 220 gradë dhe më pas vendoseni 
brenda (siç përcaktohet nga udhëzimet) 

• Apo e ngrohni furrën  ne temperatura më te 
larta duke provuar ta ngrohni më shpejt?



Modele te
gabuara
mentale

• Shumë njerëz klikuan butonin për nje artikull te
caktuar të paktën dy herë

• Pse? Mendoni se artikulli mund te hapet me 
shpejt!!

• Cfarë lloj modelesh mentale kanë përdoruesit
për të kuptuar se si funksionojnë pajisjet
interaktive?

• Te varfër, shpesh jo te plotë, lehtësisht i
hutueshëm, bazuar në analogji dhe
paragjykime të papërshtatshme (Norman, 
1983)



Si mund të 
dizajnohen UX 
për të 
ndihmuar 
njerëzit të 
krijojnë modele
mentale më të 
mira?

• Udhëzime të qarta dhe të lehta për t’u 
përdorur

• Mësime të përshtatshme dhe udhëzime të 
ndjeshme kontekstuale

• Siguroni video në internet dhe chatbot kur 
keni nevojë për ndihmë

• Transparenca: për t'i bërë ndërfaqet intuitive
për t'u përdorur

• Mundësitë e asaj që veprimet lejojnë një 
ndërfaqe
• Për shembull, klikimi ose zgjedhja
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Principet Gestalt te perceptimit vizual

• Teoria Gestalt e perceptimit – 1920 – Psikologe Gjerman te cilet
zbuluan se si njerëzit natyrshëm organizojnë, kuptojnë dhe 
perceptojnë elementet vizuale.
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Principet Gestalt te perceptimit vizual

• Drejtohet nga 8 parime/principe – Afërsia (Proximity), ngjashmëria
(Similarity), rajoni i përbashkët(Common Region), 
vazhdimi(Continuation), mbyllja (Closure), figura / 
toka(Figure/Ground), simetria(Symmetry), fati i përbashkët (Common 
Fate)
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Afërsia/Proximity
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Afërsia/Proximity
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Ngjashmëria
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Ngjashmëria
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Ngjashmëria
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Vazhdimi
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Mbyllja
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Mbyllja
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Figura/Ground
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Figure/Ground
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Simetria
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Simetria
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Fati i përbashkët
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Fati i përbashkët
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Rajoni i përbashkët
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…ka edhe te tjera principe
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Pikat 
kryesore

• Njohja përfshin shumë procese, duke 
përfshirë vëmendjen, kujtesën, perceptimin
dhe mësimin

• Mënyra se si është krijuar një ndërfaqe
mund të ndikojë shumë sesi përdoruesit
mund të perceptojnë, ndjekin, mësojnë dhe
mbajnë mend si t’i nderveprojne per te
perfunduar nje detyre te caktuar

• Kornizat teorike, siç janë modelet mentale, 
ofrojnë mënyra për të kuptuar se si dhe pse
njerëzit bashkëveprojnë me produktet

• Gestalt Parimet - Kjo mund të çojë në të
menduarit se si të dizajnojme produkte më
të mira
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Aspektet njohëse 
të ndërveprimit 
kompjuter - njeri

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Çfarë është njohja dhe pse 
është e rëndësishme për 
dizajnin e ndërveprimit

• Se si mund të përmirësohet 
memoria përmes fasilitimit të 
teknologjisë.

• Ndryshimi në mes kornizave të 
ndryshme njohëse që janë 
aplikuar ne HCI.

• Çfarë janë modelet mentale
dhe si ti nxjerrim ato?

• Mundësia e krijimit te një 
modeli mental (mendor)

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 2



Çfarë është 
njohja dhe pse 
është e 
rëndësishme për 
dizajnin e 
ndërveprimit

• Të menduarit, të mbani mend, të
mësoni, të ëndërroni, të merrni
vendim, të shihni, të lexoni, të flisni, të
shkruani ...

• Mënyrat e klasifikimit të njohjes në një
nivel më të lartë:

• Njohje eksperimentale vs 
reflektuese (Norman, 1993)

• Mendimi i shpejtë vs i ngadaltë
(Kahneman, 2011)
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Si mund të 
ndihmojë 
kuptimi i 
njohjes?

• Ofron njohuri për atë që
përdoruesit mund dhe nuk mund të
bëjnë

• Identifikon dhe shpjegon natyrën
dhe shkaqet e problemeve me të
cilat mund te perballen përdoruesit

• Siguron teori, mjete modelimi, 
udhëzime dhe metoda që mund të
çojnë në dizajnimin e produkteve
më të mira ndërvepruese

www.id-book.com 



Proceset e 
njohjes

• Vemendja

• Perceptimi

• Memoria

• Te mësuarit

• Të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit

• Zgjidhja e problemeve, planifikimi, arsyetimi dhe
vendimmarrja
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Aktiviteti: Gjeni çmimin për një dhomë dyshe në “Quality Inn”
në Pennsylvania
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Aktiviteti: Gjeni çmimin e një dhome dyshe në “Holiday Inn” në 
Columbia
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Aktiviteti

• Tullis (1987) zbuloi se të dy ekranet ne sllajdet e me 
hershme prodhuan rezultate krejt të ndryshme

• Ekrani i pare: Mori mesatarisht 5.5 sekonda për të
kërkuar

• Ekrani i dyte: Mori mesatarisht 3.2 sekonda për të
kërkuar

• Pse, pasi që të dy ekranet kanë të njëjtën dendësi
informacioni?

• Hapesirat

• Në ekranin e 1-rë, informacionet grumbullohen së
bashku, duke e bërë të vështirë kërkimin

• Në ekranin e 2-të, personazhet grupohen në
kategori vertikale të informacionit duke e bërë më
të lehtë kërkimin
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Multitasking 
dhe vemendja

www.id-book.com 

A është e mundur të kryhen detyra të shumta
paralele pa u afektuar njera nga tjetra?

Multitasking mund të bëjë që njerëzit të 
humbasin trenin e tyre të mendimit, të bëjnë 
gabime dhe duhet të fillojnë përsëri

Ophir et al. (2009) ka krahasuar multitaskerët e 
nivelit te rëndë dhe atyre të lehte

• Multitaskerët e rëndë ishin më të prirur për t'u 
shpërqendruar sesa ata që rrallë herë bëjnë multitask

• Multitaskerët e rëndë shpërqendrohen lehtësisht dhe e 
kanë të vështirë të filtrojnë informacione të 
parëndësishme



Multitasking?
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Implikimet e 
dizajnit për 
vëmendjen

• Konteksti: Bëni informacionin e dukshëm kur
duhet të marrë pjesë në një fazë të caktuar
të një detyre

• Përdorni teknikat për ta arritur këtë:
• Për shembull, ngjyra, renditja, hapësira, 

nënvizimi, sekuencat dhe animacioni

• Shmangni mbingarkimin e faqeve me 
informacione

• Konsideroni te dizajnoni mënyra të
ndryshme efektive për të mbështetur
kalimin dhe kthimin në një ndërfaqe
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Perceptimi

• Si mirret informacioni nga bota dhe
shndërrohet në përvoja

• Implikimi i dukshëm është të dizajnojme
reprezentime që janë lehtësisht të
perceptueshme, për shembull:

• Teksti duhet të jetë i lexueshëm

• Ikonat duhet të jenë të lehta për tu dalluar
dhe lexuar



A është kontrasti me ngjyra i mirë? (nderafqja e parë)
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A janë kufizimet dhe hapësira e bardhë 
më e mirë? (nderafqja e dytë)
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Aktiviteti 2

• Weller (2004) gjeti se njerëzit alokonin
informacionin per nje kohe me te mire nese
ato informacione ishin te grupuara
• Përdorimi i një kufiri (nderfaqja e dytë) në

krahasim me përdorimin e kontrastit të ngjyrave
(nderfaqja e pare)

• Disa argumentojnë se shumë hapësirë e 
bardhë në nje uebfaqe është e dëmshme për
procesin e kërkimit
• E bën të vështirë gjetjen e informacionit

• A pajtoheni?
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Aktiviteti 3: Cila është më e lehtë për t’u 
lexuar dhe pse?

What is the time?

What is the time?

What is the time?

What is the time?

What is the time?
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Një shembull 
i ngarkuar i 
UI!
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Implikimet e 
dizajnit

• Ikonat duhet t'u japin mundësi përdoruesve
të dallojnë kuptimin e tyre me lehtësi

• Kufizimi dhe hapesira janë mënyra efektive
vizuale për grupimin e informacionit

• Tinguj duhet të jenë të dëgjueshëm dhe të
dallueshëm

• Hulumtoni teknikat e duhura të kontrastit të
ngjyrave kur dizajnoni një ndërfaqe:

• E verdha në të zezë ose kalter është e 
mire

• E verdha në të gjelbër ose të bardhë
është një jo-jo
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Memoria

• Përfshinë kujtimin e llojeve të ndryshme të njohurive që
lejojnë njerëzit të veprojnë në mënyrë të duhur

• Për shembull, njohja e fytyrës së dikujt ose kujtimi i
emrit të dikujt

• Kodifikoni së pari dhe pastaj marrim njohuritë e dëshiruara

• Ne nuk mbajmë mend gjithçka - kjo natyrisht qe përfshin
filtrimin dhe përpunimin e asaj që neve na duhet

• Konteksti është i rëndësishëm për mënyrën se si ne 
kujtojmë (d.m.th., ku, kur, si dhe kështu me radhë)

• Ne i njohim (recognize) gjërat shumë më mirë sesa të jemi
në gjendje ti kujtojmë (recall) ato

• Ne kujtojmë më pak objektet që kemi fotografuar sesa kur i
vëzhgojmë me sy të lirë (Henkel, 2014)
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Aktiviteti 4

• Mundohuni të kujtoni ditëlindjete e ndonje
familjari tuaj

• Mundohuni të mbani mend kopertinën e dy
librave të fundit që keni lexuar

• Cila ishte më e lehtë? Pse?
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Aktiviteti 4

• Njerëzit janë shumë të mirë në kujtimin e 
gjërave vizuale
• Për shembull, ngjyra e sendeve, vendndodhja e 

objekteve dhe shenjat në një objekt

• Ata e kanë më të vështirë të mësojnë dhe
mbajnë mend, shembull, ditëlindjet dhe
numrat e telefonit
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Njohja 
kundrejt 
kujtimit 

(Recognition 
versus recall)

• Ndërfaqet e bazuara në komandë kërkojnë që
përdoruesit të kujtojnë nga kujtesa një emër
nga një grup i mundshëm i 100 emrave

• Ndërfaqet grafike ofrojnë mundësi të bazuara
vizualisht (menyt, ikonat) që përdoruesit u 
duhen shfletuar vetëm derisa të njohin një faqe
te caktuar

• Shfletuesit e uebit ofrojnë skedarët dhe listat e 
historisë së URL-ve të vizituara që mbështesin
kujtesën e njohjes



Problemi me 
teorine ‘7,+ ose 
− 2’

• Teoria e George Miller (1956) mbi ate se sa
informacione mund të mbajnë mend njerëzit

• Kapaciteti i kujtesës së menjëhershëme tek
njerëzit është shumë i kufizuar në 7, + ose – 2

• Eshtë aplikuar në dizajnimin e ndërveprimit
kur merret parasysh sa opcione mund ti
shfaqim tek perdoruesit

• Por a është një përdorim i mirë i një teorie në
HCI?

• A është e dobishme?
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Kur krijoni një
ndërfaqe, a 
duhet që
dizajnuesi te……

• Paraqisni vetëm 7 opsione në një meny

• Shfaqni vetëm 7 ikona në një shirit te
navigimit

• Keni jo më shumë se 7 elemente në një listë

• Vendosni vetëm 7 artikuj në një menu 
tërheqëse

• Vendosni vetëm 7 tab-a në krye të një
nderfaqeje?

• Jo domosdoshmërisht…
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Arsyeja eshte 
se…

• Njerëzit mund të skanojnë elementet e listave te
ndryshme, tabave dhe artikujve të menusë për
atë që dëshirojnë

• Ata nuk duhet t'i kujtojnë ato nga kujtesa, pasi i
kanë dëgjuar ose parë vetëm shkurtimisht

• Kështu që ju mund të keni më shumë se nëntë në
ndërfaqe

• Për shembull, listat e historisë së faqeve të
vizituara në internet

• Ndonjëherë një numër i vogël i artikujve është i
mirë

• Për shembull, ekrani I oreve te mencura

• Varet nga punet dhe mundesia qe na ofron ekrani

www.id-book.com 



Apple’s Spotlight search tool
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Implikimet e 
dizajnit

• Minimizoni ngarkesën njohëse duke 
shmangur procedurat e gjata dhe të
ndërlikuara për kryerjen e nje pune te 
caktuar

• Dizajnoni ndërfaqe që promovojnë njohjen
(recognition) sesa kujtojnë (recall)

• Siguroni përdoruesve mënyra të ndryshme
të etiketimit të informacionit dixhital, për t'i
ndihmuar ata ta gjejnë atë sa me lehte
përsëri

• Për shembull, folderet, kategoritë, ngjyra, 
flagging dhe koha
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Kornizat njohese 
(Cognitive 
frameworks)

• Këto përdoren për të shpjeguar dhe 
parashikuar sjelljen e përdoruesit në 
ndërfaqe

• Bazuar në teoritë e sjelljes

• Fokusimi është në proceset mentale që 
ndodhin

• Me te njohurat:

▪ Modelet mentale

▪ Gulfs of execution and evaluation

▪ Njohje e shpërndarë

▪ Njohje e jashtme dhe e personalizuar

www.id-book.com 



Modelet 
mentale

• Përdoruesit zhvillojnë te kuptuarit e një
sistemi duke mësuar ate  dhe duke e 
perdorur ate

• Njohuritë përshkruhen ndonjëherë si një
model mental
• Si të përdorni sistemin (çfarë të bëni tjetër)

• Cfarë duhet të bëni me sisteme të panjohura ose
situata të papritura (si funksionon sistemi)

• Njerëzit bëjnë konkluzione duke përdorur
modele mentale se si të kryejnë detyra
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Me shume
modele mentale

• Craik (1943) i pershkruan modelet mentale si: 
Ndërtimet e brendshme të disa aspekteve të
botës së jashtme që mundësojnë të bëjme
parashikime potenciale

• Përfshinë procese të pavetëdijshme dhe të
vetëdijshme

• Imazhet dhe analogjitë janë aktivizuar

• Modele të thella kundrejte atyre të cekëta

• Për shembull, si të drejtoni një makinë dhe
si funksionon

www.id-book.com 



Arsyetimi i
perditshem

dhe modelet
mentale

• Ju mbërrini në shtëpi natën e një dimri të
ftohtë në një shtëpi të ftohtë.

• Si e bëni shtëpinë të ngrohet sa më shpejt që
të jetë e mundur? 

• Vendosni termostatin të jetë në nivelin më të
lartë ose në temperaturën e zakonshme?



Arsyetimi i 
perditshem 

dhe modelet 
mentale

• Ju vijnë në shtëpi të uritur. Ju shikoni në 
frigorifer dhe gjithçka që gjeni është një pice 
e papjekur. 

• Ju keni një furrë elektrike. E ngrohni së pari 
atë deri në 220 gradë dhe më pas vendoseni 
brenda (siç përcaktohet nga udhëzimet) 

• Apo e ngrohni furrën  ne temperatura më te 
larta duke provuar ta ngrohni më shpejt?



Modele te
gabuara
mentale

• Shumë njerëz klikuan butonin për nje artikull te
caktuar të paktën dy herë

• Pse? Mendoni se artikulli mund te hapet me 
shpejt!!

• Cfarë lloj modelesh mentale kanë përdoruesit
për të kuptuar se si funksionojnë pajisjet
interaktive?

• Te varfër, shpesh jo te plotë, lehtësisht i
hutueshëm, bazuar në analogji dhe
paragjykime të papërshtatshme (Norman, 
1983)



Si mund të 
dizajnohen UX 
për të 
ndihmuar 
njerëzit të 
krijojnë modele
mentale më të 
mira?

• Udhëzime të qarta dhe të lehta për t’u 
përdorur

• Mësime të përshtatshme dhe udhëzime të 
ndjeshme kontekstuale

• Siguroni video në internet dhe chatbot kur 
keni nevojë për ndihmë

• Transparenca: për t'i bërë ndërfaqet intuitive
për t'u përdorur

• Mundësitë e asaj që veprimet lejojnë një 
ndërfaqe
• Për shembull, klikimi ose zgjedhja

www.id-book.com 



Principet Gestalt te perceptimit vizual

• Teoria Gestalt e perceptimit – 1920 – Psikologe Gjerman te cilet
zbuluan se si njerëzit natyrshëm organizojnë, kuptojnë dhe 
perceptojnë elementet vizuale.
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Principet Gestalt te perceptimit vizual

• Drejtohet nga 8 parime/principe – Afërsia (Proximity), ngjashmëria
(Similarity), rajoni i përbashkët(Common Region), 
vazhdimi(Continuation), mbyllja (Closure), figura / 
toka(Figure/Ground), simetria(Symmetry), fati i përbashkët (Common 
Fate)
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Afërsia/Proximity
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Afërsia/Proximity
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Ngjashmëria
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Ngjashmëria
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Ngjashmëria
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Vazhdimi
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Mbyllja
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Mbyllja
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Figura/Ground
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Figure/Ground
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Simetria

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 47



Simetria
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Fati i përbashkët
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Fati i përbashkët
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Rajoni i përbashkët
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…ka edhe te tjera principe

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 52



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 53



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 54



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 55



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 56



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 57



HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 58



Pikat 
kryesore

• Njohja përfshin shumë procese, duke 
përfshirë vëmendjen, kujtesën, perceptimin
dhe mësimin

• Mënyra se si është krijuar një ndërfaqe
mund të ndikojë shumë sesi përdoruesit
mund të perceptojnë, ndjekin, mësojnë dhe
mbajnë mend si t’i nderveprojne per te
perfunduar nje detyre te caktuar

• Kornizat teorike, siç janë modelet mentale, 
ofrojnë mënyra për të kuptuar se si dhe pse
njerëzit bashkëveprojnë me produktet

• Gestalt Parimet - Kjo mund të çojë në të
menduarit se si të dizajnojme produkte më
të mira
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Modelet
Konceptuale

Krenare Pireva Nuci, PhD



Intro

• Dëshmi e konceptit

• Nga hapësira problematike 
deri në dizajnimin e hapësirës

• Modelet konceptuale
• Te bazuara ne aktivitete

• Te bazuara ne objekte

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 2



Dizajn 
konceptual

• Dëshmi e konceptit

• Konceptoni se çfarë do të bëjë 
produkti i propozuar

• Pse kemi nevojë për të konceptuar një
dizajn?

• Të shqyrtojë idetë dhe supozimet e 
paqarta në lidhje me përfitimet e 
produktit të propozuar për sa i 
përket fizibilitetit të tyre

• Sa realiste është të zhvillohet?

• Sa e dëshirueshme dhe e 
dobishme?
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Supozime dhe 
pretendime

• Shkruajini supozimet dhe pretendimet tuaja kur 
paraqisni një model të ri

• Mundohuni t'i mbroni dhe t'i mbështesni ato 
varesisht se cfare do te ofrojne

• Ato që janë të vështira për t’u artikuluar

• Mund të nxjerrë në pah ato ide që jane të 
paqarta ose joreale

• Identifikoni aktivitetet njerëzore dhe 
ndërveprimet që janë problematike

• Ne menyre iterative duhet te mundohemi te 
rafinojme idete e dizajnimit te interaktivitetit te 
produktit



Cfare mendojme me 
nje supozim?
• Marrja e diçkaje si e dhënë kur 

ajo ka nevojë për hetime të 
mëtejshme
• Për shembull, njerëzit do të duan 

të shikojnë TV ndërsa ngasin 
makinën

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 5

Technotopic Narratives and Networked Subjects: Preparations for Everyday Life in Cooltown

http://www.ibiblio.org/jlillie/cooltown/lillie.htm


Cfare 
nenkuptojme 
me 
pretendimet?

• Një pretendim pohon nje diçka si e vërtetë 
kur ajo është akoma e hapur për diskutim

• Për shembull, "një stil multimodal i 
ndërveprimit për kontrollimin e GPS - ai që 
përfshin të folurit gjatë te voziturit - është i 
sigurt."
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Një kornizë 
për të 

analizuar 
hapësirën e 

problemit

• A ka probleme me një produkt ekzistues ose 
përvojë të përdoruesit? Nëse po, cilat janë ato?

• Pse mendoni se ka probleme?

• Si mendoni se idetë tuaja të propozuara për 
dizajn mund t’i ofrojne zgjedhje me te mire?

Nëse jeni duke dizajnuar një përvojë të re të 
përdoruesit, si mendoni se idetë tuaja të 
propozuara të dizajnit mbështesin, ndryshojnë 
ose zgjerojnë mënyrat aktuale për të bërë gjëra
te njejta?



Aktiviteti
Cilat ishin supozimet dhe pretendimet e 

bëra në lidhje me shikimin e TV 3D?

8

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit
Source: Andrey Popov, Shutterstock

https://www.shutterstock.com/


Përfitimet e 
konceptimit

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 9

• Orientim
• Mundëson që skuadrat e dizajnit të bëjnë pyetje 

specifike se si do të kuptohet modeli konceptual

• Mendje hapur
• Parandalon që skuadrat e dizajnit të 

përqendrohen ne fushe me fokus te ngusht
shumë herët

• Bazë të përbashkët
• Lejon skuadrat e projektimit të krijojnë një seri 

të kushteve të pajtuara zakonisht



Nga hapësira 
problematike deri 
në dizajnimin e 
hapësirës

• Të kuptuarit e mirë të hapësirës së 
problemit mund të ndihmojë në 
informimin e hapësirës së dizajnimit

• Për shembull, çfarë lloj ndërfaqe, 
sjellje, funksionalitet për të siguruar

• Para se të vendosni për këto, është e 
rëndësishme të zhvilloni një model 
konceptual

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 10



Modeli 
konceptual

• Një model konceptual është:
“… Një përshkrim i nivelit të lartë se si një 
sistem organizohet dhe funksionon” (Johnson 
and Henderson, 2002, fq26)

• Një model konceptual mundëson:
"... projektuesit të rregullojnë mendimet e tyre 
para se të fillojnë të japin elementet e tyre" 
(Johnson and Henderson, 2002, f. 28)

• Siguron një strategji pune dhe kornizë të 
koncepteve të përgjithshme dhe bene 
ndërlidhjen ne mes të tyre



Komponentet

• Metaforat dhe analogjitë
• Kuptoni se për çfarë produkti është dhe si ta 

përdorni për një aktivitet

• Konceptet ndaj të cilave njerëzit janë të 
ekspozuar përmes produktit
• Detyrat - objektet e domenit, atributet e tyre 

dhe operacionet

• Marrëdhënia dhe hartimet midis këtyre 
koncepteve

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 12



Hapat e parë 
në 
formulimin e 
një modeli 
konceptual

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 13

• Cfarë do të bëjnë përdoruesit gjatë kryerjes 
së detyrave të tyre?

• Si do t'i mbështesë sistemi këto?

• Cfarë lloj metafora e ndërfaqes, nëse ka, do 
të jetë e përshtatshme?

• Cilat lloje të stileve të bashkëveprimit mund
te përdoren?

• Gjithmonë mbani në mend kur merrni 
vendime për dizajnin se si përdoruesi do të 
kuptojë modelin themelor konceptual



Modelet 
konceptuale

HCI - Proceset e dizajnit te nderveprimit 14

• Shumë lloje dhe mënyra të klasifikimit të 
tyre

• Modelet më të mira konceptuale janë 
shpesh ato që shfaqen:
• Te qarta dhe te thjeshta

• Operacionet që ata mbështesin janë intuitive 
për t'u përdorur

• Këtu i përshkruajmë ato në aspektin e 
aktiviteteve dhe objekteve kryesore

• Gjithashtu në aspektin e metaforave të 
ndërfaqes



Modele 
konceptuale
bazuar në 
aktivitete

• lëshimin e komandave duke përdorur kombinim te tasteve 
dhe pastaj zgjedhja e opsioneve nëpërmjet menyve

Dhënia e udhëzimeve

• bashkëveprojmë me sistemin sikur të kemi një bisedë

Bashkebisedim

• duke vepruar në objekte dhe duke bashkëvepruar me 
objekte virtuale

Manipulimi dhe navigimi 

• Te mesuarit e fuksionalitetit gjate eksplorimit

Eksplorimi dhe shfletimi



1. Dhenia e 
instruksioneve

• Kur përdoruesit udhëzojnë sistemin dhe i 
tregojne se çfarë duhet bërë
• p.sh. tregoni kohën, printoni një file, ruani një 

file

• Modeli konceptual shumë i zakonshëm, që 
nënkupton një llojllojshmëri të pajisjeve dhe 
sistemeve
• p.sh. CAD, WORD, VCRs, makinat shitëse etj

• Përfitimi kryesor është se udhëzimi 
mbështet ndërveprimin e shpejtë dhe efikas
• mirë për llojet e përsëritura të veprimeve të 

kryera në objekte të shumëfishta



Cila është më e lehtë dhe pse?



2. Bashkebisedimi

• Modeli themelor per te realizuar një bisedë me një njeri tjetër

• Zgjerohet nga sistemet per identifikimin e zerit deri tek tek 
menytë e njohjes së zërit në dialogje më komplekse 'gjuha 
natyrore’

• Shembujt përfshijnë oraret, motorët e kërkimit, sistemet 
këshilluese, sistemet e ndihmës

• Kohët e fundit, shumë interes për të pasur agjentë virtuale në 
interface, të cilët bisedojnë me ju, p.sh. Bob dhe Clippy i 
Microsoft



Avantazhet 
dhe 
disavantazhet 
e modelit te 
bisedes

• Lejon përdoruesit, veçanërisht per 
perdoruesit fillestar dhe teknofobes, të 
bashkëveprojnë me sistemin në një mënyrë 
te familjarizuar per te gjithe kete kategori
• i bën ata të ndihen rehat, të qetë dhe më pak të 

frikësuar

• Keqkuptimet mund të lindin kur sistemi nuk 
di se si të analizojë atë që thotë përdoruesi
• p.sh. një fëmijëve shkruan (ne gjuhën natyrale) 

në një motor kërkimi pyetjen:
"Sa këmbë ka një dyzetkembesh(centipede)?" 
Dhe sistemi përgjigjet: 





www.id-book.com 



3. Manipulimi 
dhe navigimi

• Përfshin zvarritjen, zgjedhjen, hapjen, mbylljen 
dhe zmadhimin (dragging, selecting, opening, 
closing and zooming) e veprimeve në objektet 
virtuale

• Njohuritë e shfrytëzuesve të përdoruesit për 
mënyrën se si ata lëvizin dhe manipulojnë në 
botën fizike

• Shembull nga (i) ajo që shihni është ajo që ju 
merrni (WYSIWYG) dhe (ii) qasja direkte e 
manipulimit (DM)

• Shneiderman (1983) shpikte termin DM, erdhi 
nga magjepsja e tij me lojërat kompjuterike në 
atë kohë



Parimet bazë 
të DM

• Paraqitja e vazhdueshme e objekteve dhe 
veprimeve me interes

• Veprimet fizike dhe butoni i shtypur në vend 
të lëshimit të komandave me sintaksë 
komplekse

• Veprime të shpejta të kthyeshme me 
reagime të menjëhershme mbi objektin e 
interesit



Pse DM 
nderfaqet 
jane aq të 
këndshme?

• Përdoruesit fillestar mund të mësojnë shpejt 
funksionalitetin bazë

• Përdoruesit me përvojë mund të punojnë 
jashtëzakonisht shpejt për të kryer një gamë 
të gjerë të detyrave, madje edhe për të 
përcaktuar funksione të reja

• Përdoruesit e ndërprerë mund të mbajnë 
koncepte operacionale me kalimin e kohës



Pse DM 
nderfaqet jane 
aq të 
këndshme?

• Paraqitja e mesazheve per gabime 
eventuale eshte rralle e nevojshme

• Përdoruesit mund të shohin menjëherë 
nëse veprimet e tyre jane konforme 
qellimeve te tyre, dhe nese jo athere 
duhet veprime te tjera

• Përdoruesit përjetojnë më pak ankth
gjate perdorimit te nderfaqeve te reja

• Përdoruesit fitojnë besim dhe zotësi 
dhe ndihen në kontroll



Cilat janë 
disavantazhet 
me DM?

• Disa njerëz marrin metaforën e manipulimit 
të drejtpërdrejtë shumë rutinor(literally)

• Jo të gjitha detyrat mund të përshkruhen 
nga objektet dhe jo të gjitha veprimet mund 
të bëhen direkt

• Disa detyra arrihen më mirë nëpërmjet 
delegimit
• Psh: kontrollimi i gabimeve gramatikore (spell 

checking)

• Lëvizja e miut rreth ekranit mund të jetë më 
i ngadalshëm sesa nje kombinim i tasteve 
për të bërë veprime të njëjta



4. Eksplorimi 
dhe shfletimi

• Ngjashëm me atë se si njerëzit kërkojnë 
informacione me mediat ekzistuese (p.sh. 
gazetat, revistat, bibliotekat)

• Informacioni është strukturuar për të lejuar 
fleksibilitet në mënyrën që përdoruesi është në 
gjendje të kërkojë informacion

• p.sh. multimedia, uebfaqe



Duke parë gjëra te ndryshme në VR

www.id-book.com 

Cyber-Insects in the CAVE Source: Alexei A. Sharov

http://alexei.nfshost.com/3d/cave.html


Exploring data in VR

Image courtesy of Kalev Leetaru, National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois.
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Modele konceptuale të bazuara në objekte

• Zakonisht bazohet në një 
analogji me aktivitetet në 
botën fizike

• Shembujt përfshijnë libra, 
mjete, automjete

• Klasik: Star Nderfaqja, 

• XEROX 1981 8010 Star 
Interface

Johnson et al (1989)



Nderfaqet 
metaforike

• Interface designed to be similar to a physical 
entity but also has own properties
• e.g. desktop metaphor, web portals

• Can be based on activity, object or a 
combination of both

• Exploit user’s familiar knowledge, helping 
them to understand ‘the unfamiliar’ 

• Conjures up the essence of the unfamiliar 
activity, enabling users to leverage of this to 
understand more aspects of the unfamiliar 
functionality



Metafora e 
kartës

www.id-book.com 

Figure 3.5 Google Now card for 
restaurant recommendation in 
Germany

Source: Johannes Shonning

https://johannesschoening.de/


Perfitimet e 
metaforave te 

nderfaqes

• Bën të lehtë të mësosh sisteme të reja

• Ndihmon përdoruesit të kuptojnë modelin 
themelor konceptual

• Mund të jetë shumë inovatore dhe mundëson 
aplikacione te ndryshme te jene më të 
arritshëm për përdorues te ndryshem



Problemet 
me 
metaforat e 
ndërfaqes

• Thyerja e rregullave konvencionale dhe 
kulturore
• Psh: vendosja e shportes (recycle bin) ne 

desktop

• Mund të kufizojë dizajnerët në mënyrën se si 
ata konceptojnë një hapësirë problemesh

• Konflikt me parimet e dizajnit

• I shtyen perdoruesit vetem te kuptojne 
systemin permes metaforave



Problemet me 
metaforat e 

ndërfaqes

• Dizajnuesit mund të përdorin pa dashje dizajne 
të këqija ekzistuese dhe t'i transferojnë pjesët e 
këqija

• Kufizon imagjinatën e dizajnuesve për të dalë 
me modele të reja konceptuale



Aktivitete

www.id-book.com 

• Përshkruani përbërësit e modelit konceptual 
që përfshijnë më shumë faqet e internetit të 
blerjeve online, për shembull:
• Shporta e blerjes

• Vazhdoni të kontrolloni

• 1-click

• Paketimi i dhuratave

• Regjistri i parave



Modele 
konceptuale: 
nga 
modaliteti i 
ndërveprimit 
në stil

• Modaliteti i nderveprimit: 
• çfarë bene përdoruesi kur bashkëvepronë me 

një sistem, p.sh. Permes udhëzimeve, duke folur, 
duke shfletuar ose të tjera

• Stili i nderveprimit:
• llojin e ndërfaqes që përdoret për të mbështetur 

mënyrën, p.sh. fjalim, identifikim te gjesteve, 
kerkim i bazuar në menu



Shumë lloje të stileve të 
ndërveprimit në dispozicion…

• Komandë

• Fjalim

• Vendosja e te dhenave

• Forma e plotësimit

• Pyetje

• Grafik

• Web

• Stilolaps

• Realiteti i shtuar/miksuar

• Gjeste etj



Cilin stil te ndërveprimi 
duhet të zgjedhur?



Cilin stil te 
ndërveprimi 
duhet të 
zgjedhur?

• Duhet të përcaktuar kërkesat dhe nevojat e 
përdoruesit

• Merrni parasysh buxhetin dhe kufizimet e 
tjera

• Gjithashtu do të varet nga përshtatshmëria e 
teknologjisë për aktivitetin që mbështetet

• Kjo temë do të mbulohet më vonë kur të 
diskutohet se si të hartohen modele 
konceptuale



Paradigmat e ndërveprimit

• Një formë tjetër frymëzimi 
për modelet konceptuale

• Nga desktop në paisje te 
ndryshme mobile? 



Shembuj të 
paradigmave 

të reja

• Ubiquitous computing (mother of them all)

• Pervasive computing

• Wearable computing

• Tangible bits, augmented reality

• Attentive environments

• Transparent computing

• and many more….



Dy shembuj: BlueEyes 
(IBM) dhe Cooltown (HP)
Qasje vizionare për zhvillimin e paradigmave të reja 
konceptuale

Almalden.ibm.com/cs/blueeyes/

cooltown.hp.com/mpulse/backissues/0601/0601-

cooltown.asp



Chapter 7

MBLEDHJA E TE DHENAVE

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119020751.html


Qellimi

• Diskutimi se si të planifikojme dhe të 
zhvillojme një program të suksesshëm ne 
mbledhjene e të dhënave.

• Ju mundësoni të planifikoni dhe të zhvilloni 
një intervistë.

• Ju mundëson të hartoni një pyetësor të 
thjeshtë.

• Ju mundëson që të planifikoni dhe zbatoni 
një vëzhgim.
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Pesë çështje kryesore

1. Vendosja e qellimeve

• Vendosni se si të analizoni të dhënat e grumbulluara

2. Identifikimi i pjesemarresve

• Decide who to gather data from

3. Marredheniet me pjesemarresit

• Qarte dhe profesionale

• Pelqim i informuar kur eshte e pershtatshme

4. Qasja tre dimensionale

• Shiqoni te dhenat prej me shume se nje prespektive

• Mbledhni me shume se nje tip te te dhenave, psh: 
kualitative nga eksperimentet dhe kualitative nga intervistat

5. Studimet permes fazave pilotuese
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Regjistrimi i të dhënave

• Shënime, audio, video, fotografi mund të 

përdoren individualisht ose në kombinim:

– Shënime dhe fotografitë

– Audio plus fotografi

– Video

• Sfida të ndryshme dhe përparësi me 

secilën kombinim

www.id-book.com
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Intervistat
• Te pa strukturuar - nuk drejtohet nga një skenar. 

Të pasura por jo të riprodhueshme.

• Te strukturuara - janë të shkruar mirë, shpesh si 
një pyetësor. Replikuese, por mund të mungoj 
pasurimi permes shume elementeve.

• Gjysme te strukturuara - i udhëhequr nga një 
skenar, por çështjet interesante mund të 
hulumtohen në thellësi. Mund të sigurojë një 
ekuilibër të mirë midis elementeve pasuruese dhe 
përsëritjes

• Fokus grupet– Intervista grupore
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Intervistoni pyetjete
• Dy tipe:

− 'Pyetjet e mbyllura' kanë një format përgjigje të paracaktuar, p.sh. 
'po' ose ‘jo’

− 'Pyetjet e hapura' nuk kanë një format të paracaktuar

• Pyetjet e mbyllura janë më të lehta për t'u analizuar

• Menjanoni:

− Pyetjet e gjata

− Fjalit e komplikuara – mund ti ndani ne dy fjali

− Zhargonet dhe gjuha qe intervistuesi nuk mund te kuptoje

− Çështjet kryesore që bëjnë supozime psh.. Perse ju pelqen

…?

− Paragjykimet e pavetëdijshme, si stereotipet gjinore
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Kryerja e intervistës

• Hyrje – prezantoni veten, shpjegoni qëllimet e intervistës, 
sigurohuni për çështjet etike, kërkoni të regjistroni, paraqisni 
formularin e miratimit të informuar.

• Ngrohja - bëjnë pyetjet e para të thjeshta dhe jo kërcënuese.

• Pjesa kryesore – paraqesin pyetje në një mënyrë logjike

• Një periudhë e ftohjes - përfshin disa pyetje të thjeshta për të 
zbutur tensionin në fund

• Mbyllja 
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Pasurimi i procesit të intervistimit

• Props - pajisje për të nxitur të intervistuarin, p.sh. perdorimi I 

prototipeve, skenare etj
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Pyetesoret

• Pyetjet mund të mbyllen ose të hapen

• Pyetjet e mbyllura janë më të lehta për t'u analizuar 
dhe mund të shpërndahen dhe të analizohen nga 
kompjuteri

• Mund të administrohet për popullata të mëdha

• Shpërndarë me letër, email dhe internet

• Marrja e mostrave mund të jetë një problem kur 
madhësia e një popullsie është e panjohur, siç është 
vlerësimi i përbashkët në internet
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Dizajni i pyetësorit

• Impakti i pyetjes mund te influencohet nga radhitja e 

pyetjeve

• Mund te ju nevoiten versione te ndryshme te pyetesoreve

per popullata te ndryshme

• Ofroni instruksione te kjarta se si duhet te plotesoni

pyetesorin

• Respektoni formatin

• Menjanoni pyetjet e gjata

• Vendosni nese te gjitha shprehjet do te jene positive, 

negative apo te perziera
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Formati i pyetjeve dhe përgjigjeve

• ‘Po’ dhe ‘Jo’ kutitë e kontrollit

• Kutite e kontrollit qe ofrojne shume opsione

• Shkallet e vleresimit

– Peshore te pelqimit

– Peshore semantike

– 3, 5, 7 ose me shume pike

• Pergjigjet e hapura

www.id-book.com
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Inkurajimi i një përgjigjeje të mirë

• Sigurohuni që qëllimi i studimit është i qartë

• Premtoj anonimitet

• Të sigurohet se pyetësori është i dizajnuar mirë

• Ofroni një version të shkurtër për ata që nuk 

kanë kohë për të plotësuar një pyetësor të gjatë

• Nëse postuar, të përfshijë një zarf të vulosur të 

shtypur

• Ndjekja me email, thirrje telefonike, letra

• Ofroni një nxitje

• Shkalla e reagimit prej 40% është e mirë, 20% 

është shpesh e pranueshme
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Avantazhet e pyetësorëve online

• Është relativisht e lehtë dhe e shpejtë për të shpërndarë

• Përgjigjet zakonisht jane te shpejta

• Asnjë kopjim dhe kosto postare

• Të dhënat mund të mblidhen në bazën e të dhënave për 
analizë

• Koha e nevojshme për analizën e të dhënave është 
zvogëluar

• Gabimet mund të korrigjohen me lehtësi

www.id-book.com
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Shembull i një pyetësori në internet

www.id-book.com
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Probleme me pyetësorët online

• Marrja e mostrave është problematike 

nëse madhësia e popullsisë është e 

panjohur

• Parandalimi i individëve që të përgjigjen 

më shumë se një herë mund të jetë një 

problem

• Individët gjithashtu kanë qenë të njohur 

për të ndryshuar pyetjet në pyetësorët e-

mail
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Vrojtimi

• Vëzhgim i drejtpërdrejtë në terren

– Strukturimi i kornizave

– Shkalla e pjesëmarrjes (i brendshëm ose i jashtëm)

– Etnografi

• Vëzhgim i drejtpërdrejtë në mjedise të kontrolluara

• Vëzhgim indirekt: ndjekja e aktiviteteve të përdoruesve

– Diaries

– Interaction logging

– Video and photographs collected

remotely by drones or other 

equipment

www.id-book.com
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Vrojtimi

www.id-book.com
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Strukturimi i kornizave për të udhëhequr 

vëzhgimin

• Tre pjesë të lehtë për t'u kujtuar:
– Personi: Kush?

– Vendi: Ku?

– Çka: Çfarë?

• Një kornizë më e detajuar (Robson, 2014):

– Hapësira: Cili është hapësira fizike si dhe si është paraqitur?

– Aktorët: Cilat janë emrat dhe detajet relevante të njerëzve të përfshirë?

– Aktivitetet: Cfare bëjne palet e interesit dhe pse?

– Objekte: Cilat objekte fizike janë të pranishme, të tilla si mobilje

– Veprat: Cilat janë veprimet individuale?

– Ngjarje: A është ajo që vëreni pjesë e një evenimenti të veçantë?

– Koha: Cila është renditja e ngjarjeve?

– Qëllimet: Cfare jane duke u munduar te arrijne palet e interest?

– Ndjenjat: Cili është gjendja e grupit dhe e individëve? 
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Planifikimi dhe kryerja e vëzhgimit 

në terren

• Vendosni se sa të përfshirë do të jeni: 
vëzhgues pasiv deri tek pjesëmarrës aktiv

• Si të fitosh pranimin

• Si të merreni me tema të ndjeshme, p.sh. 
kulturë, hapësira private etj.

• Si të grumbullohen të dhënat:

– Cilat të dhëna duhet të mbledhur

– Çfarë pajisje duhet të përdorni

– Kur duhet të ndalemi së vëzhguari
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Etnografi (1)
• Etnografia është një filozofi me një sërë teknikash që 

përfshijnë vëzhgimin e pjesëmarrësve dhe intervistat

• Dallimet midis vëzhgimit të pjesëmarrësve dhe 
etnografisë

• Etnografët zhyten në kulturën që ata studiojnë

• Shkalla e pjesëmarrjes së studiuesit mund të 
ndryshojë përgjatë një shkalle nga "jashtë" në 
"brenda“

• Analiza e të dhënave të videove dhe të dhënave mund 
të kërkojë kohë

• Janë bërë koleksione të komenteve, incidenteve dhe 
artifakteve
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Etnografi (2)

• Nevojitet bashkëpunimi i njerëzve që vëzhgohen

• Informatorët janë të dobishëm

• Analiza e të dhënave është e vazhdueshme

• Teknika Interpretiviste

• Pyetjet bëhen të rafinuara kur kuptimi rritet

• Raportet zakonisht përmbajnë shembuj

www.id-book.com
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Etnografi (2)

www.id-book.com
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Online Etnografi 

• Virtual, Online, Netnografi

• Aktivitet online dhe offline

• Ndërveprimi online ndryshon nga ballë për 
ballë

• Botët virtuale kanë një këmbëngulje që botët 
fizikë nuk kanë

• Konsideratat etike dhe paraqitja e rezultateve 
janë të ndryshme

www.id-book.com
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Vrojtimet dhe materialet që mund të 

mblidhen (Crabtree, 2007)
• Veprimtari ose përshkrime të vendeve të punës.

• Rregullat dhe procedurat që drejtojnë aktivitete të veçanta.

• Përshkrimet e aktiviteteve të vërejtura.

• Regjistrimet e bisedave që po ndodhin ndërmjet palëve.

• Intervistat joformale me pjesëmarrësit shpjegojnë detajet e 
aktiviteteve të vëzhguara.

• Diagramet e paraqitjes fizike, duke përfshirë pozicionin e 
artefakteve.

www.id-book.com
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Vrojtimet dhe materialet që mund të 

mblidhen (Crabtree, 2007)

• Informacione të tjera të mbledhura kur vëzhgohen 
aktivitetet:

– Fotot e artifakteve (dokumentet, diagramet, format, 
kompjuterët, etj)

– Video të artifakteve.

– Përshkrimet e artifakteve.

– Diagramet e rrjedhës së punës që tregojnë rendin vijues të 
detyrave.

– Hartat e procesit që tregojnë lidhjet ndërmjet aktiviteteve.

www.id-book.com
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Vëzhgimi në një mjedis të kontrolluar

• Vëzhgim direkt

– Mendoni teknikat me zë të lartë

• Vëzhgim indirekt - ndjekja e 

aktiviteteve të përdoruesve

– Diaries

– Regjistrat e ndërveprimit

– Analizat në internet

• Video, audio, foto, shënime 

përdoren për të kapur të dhënat në 

të dyja llojet e vëzhgimeve

www.id-book.com
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Analizat në internet

• Një sistem mjetesh dhe teknikash për 
optimizimin e përdorimit të internetit nga:
– Matja,

– Mbledhja,

– Duke analizuar, dhe

– Raportimi i të dhënave të internetit

• Në mënyrë tipike, fokusohet në numrin e 
vizitorëve të uebit dhe pikëpamjeve të 
faqeve.

www.id-book.com
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Nje seksion i pamjes se pare te Google 

analytics per id-book.com
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Zgjedhja dhe kombinimi i teknikave

• Varet nga:

– Fokusi i studimit

– Pjesëmarrësit e përfshirë

– Natyra e teknikës (ve)

– Resurset në dispozicion

– Koha në dispozicion

www.id-book.com
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Përmbledhje

• Sesionet e mbledhjes së të dhënave duhet të kenë 
qëllime të qarta.

• Mund të nevojitet pëlqimi i informuar.

• Pesë çështjet kyçe të grumbullimit të të dhënave janë: 
qëllimet, pjesëmarrësit e zgjedhur, triangulimi, 
marrëdhënia me pjesëmarrësit, pilotimi.

• Të dhënat mund të regjistrohen duke përdorur shënime 
të shkruara me dorë, regjistrim audio ose video, kamera 
ose ndonjë kombinim i tyre.
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Përmbledhje

• Intervistat mund të jenë të strukturuara, gjysëm të 
strukturuara ose të pa strukturuara

• Grupet e fokusit janë intervista grupore

• Pyetësorët mund të jenë në letër, në internet ose në 
telefon

• Vëzhgimi mund të jetë i drejtpërdrejtë ose i tërthortë, në 
fushë ose në mjedise të kontrolluara.

• Teknikat mund të kombinohen varësisht nga fokusi i 
studimit, pjesëmarrësit, natyra e teknikës, burimet e 
disponueshme dhe 
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