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1. Despre Concurrent Task Tree (CTT) 
 

CTT este o notaţie utilizată pentru specificarea modelelor de sarcini. Metodele orientate pe 

sarcini îmbunătăţesc metodele tradiţionale utilizate în design-ul aplicaţiilor deoarece permit 

descrierea aspectelor funcţionale încă din primele stagii de dezvoltare oferind în acelaşi timp şi 

posibilitatea descrierii aspectelor cognitive şi contextuale. 

 

CTT a fost dezvoltată plecând de la primele studii privind interfeţele  cu utilizatorii folosind 

notaţia LOTOS. Aceasta este o notaţie concurentă formală care permite proiectantului să descrie atât 

comportările orientate pe evenimente (event-driven) cât şi modificările de stare ale sistemului. 

Totuşi, utilizarea acesteia în domeniul interacţiunii om – calculator a evidenţiat nevoia utilizării unor 

operatori noi care să exprime un set mai bogat de comportări dinamice precum şi informaţii 

suplimentare utile în analizarea şi reprezentarea modelelor de sarcini. Astfel, Fabio Paterno a 

dezvoltat o nouă notaţie, ConcurTaskTrees, care îşi propunea ca în orice etapă a dezvoltării unui 

proiect să existe o serie de notaţii comune care: 

 să fie uşor de înţeles şi utilizat, îmbunătăţind astfel comunicarea între cei care participă în 

etapele de proiectare; 

 să permită structurarea specificaţiilor pentru aplicaţiile industriale de dimensiuni medii/mari; 

 să aibă o descriere precisă, clară, fără ambiguităţi. 

 

De aici derivă şi principalele avantaje ale notaţiei: 

 este foarte intuitivă şi flexibilă, permiţând reprezentarea activităţilor interactive şi concurente 

şi oferind şi suport pentru descrierea activităţilor cooperative; 

 este compactă si uşor de înţeles, ceea ce permite utilizarea CTT şi de către persoane care nu 

au experienţa în acest domeniu. (De aici şi succesul acestei notaţii, permiţând furnizarea unei 

cantităţi mari de informaţii într-o maniera intuitivă fără a fi necesar un efort suplimentar din 

partea utilizatorilor.) 

 

2. Caracteristicile CTT 
 

Principalele caracteristici ale CTT sunt: 

 Structura ierarhică foarte intuitiva, bazată pe tehnica de „divide-et-impera”. Această 

structură ierarhică are două avantaje majore: permite o flexibilitate foarte mare în ceea ce 

priveşte gradul de granularitate, ceea ce poate duce la reutilizarea anumitor structuri şi 

permite în acelaşi timp definirea acestor structuri atât la nivel înalt cat şi la nivel jos din 

punct de vedere semantic; 



 Sintaxa grafică – permite o interpretare facila, în acest caz un arbore care să reflecte 

structura ierarhică;  

 Notaţia concurenta – ordonarea temporară a activităţilor este posibilă prin utilizarea de 

operatori între activităţile aflate pe acelaşi nivel de abstractizare. Acest aspect este în general 

implicit şi reiese în urma analizării evoluţiei sarcinilor, utilizarea operatorilor reprezentând o 

modificare substanţiala în activitatea analistului. Aceasta inovaţie a  apărut pentru că s-a 

dorit ca proiectanţii reprezinte explicit logica de succesiune temporala a sub-activităţilor  şi 

astfel, în procesul de implementare a interfeţei să se oferă posibilitatea efectuării oricărei 

activităţi accesibile din punct de vedere semantic la momentul respectiv de timp; 

 Focalizarea pe activităţi – permite proiectanţilor să îşi concentreze atenţia pe aspectele 

relevante în proiectarea aplicaţiilor interactive (relaţiile dintre utilizator şi sistem) şi să evite 

detaliile referitoare la implementare care nu îşi au locul în etapa de design; 

 Permite alocarea de sarcini – reprezintă modul de realizare a alocării sarcinilor; 

 Conţine obiecte şi atribute ale sarcinilor – odată identificate taskurile, este important să se 

indice obiectele care trebuiesc manipulate pentru a asigura realizarea lor. 

 

3. Elemente utilizate de CTT 
 

Principalele elemente folosite într-un model CTT sunt sarcinile, obiectele şi acţiunile. 

1. Sarcina – defineşte modul în care utilizatorul atinge un anumit scop folosind o anumită 

aplicaţie. Scopul poate fi modificarea stării sistemului sau interogarea stării acestuia. Pe 

fiecare nivel, specificaţiile unei sarcini se construiesc în doi paşi: într-o prima etapă se 

identifică obiectele, iar apoi se definesc acţiunile care permit comunicaţia între acestea.  

2. Obiectele – sunt entităţi manipulate de sarcini prin intermediul acţiunilor.  

3. Acţiunile – sunt asociate obiectelor. Acestea pot fi cognitive, logice sau fizice. 

  

Construcţia unui model de sarcini CTT se face în trei etape: 

 descompunerea logică ierarhică a sarcinilor, reprezentată printr-o structură de tip arbore; 

 identificarea relaţiilor temporale între sarcinile de pe acelaşi nivel;  

 identificarea obiectelor asociate cu fiecare sarcina şi acţiunile care le permit să comunice 

unele cu altele. Acest proces de identificare se produce strat cu strat. 

 

4. Concurrent Task Tree Environment (CTTE) 
 

Editorul care suportă dezvoltarea de modele de sarcini ConcurTaskTrees – CTTE – este 

public disponibil la adresa http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html şi oferă proiectanţilor următoarele 

avantaje: 

 permite proiectanţilor să pună la intrare informaţia cerută de către notaţie: sarcinile şi 

atributele lor, relaţiile temporale dintre taskuri şi alte informaţii; 

 ajută proiectanţii în îmbunătăţirea layoutului specificaţiilor lor: permiţând aliniere automată, 

mutarea sub-nivelelor de sarcini, tăiere şi lipire de bucăţi din modelul de sarcini, posibilitatea 

de a adăuga sarcini ca frate sau ca fiu al sarcinii curente şi oferă statistici în privinţa 

modelului de sarcini (numărul de sarcini pe categorie, numărul de relaţii temporare pe 

operator, numărul de nivele,…); 

 verifică corectitudinea specificaţiilor, fiind posibilă detectarea automată a unor erori cum ar 

fi lipsa operatori temporali la acelaşi nivel de sarcini, sarcini cu un singur copil şi altele. 

 

http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html


Funcţionalităţile oferite de utilitarul CTTE: 

 editare flexibilă a modelelor de sarcini; 

 utilizarea descriptorilor informali în modelare; 

 verifică completitudinea specificaţiei; 

 permite reutilizarea modelelor de sarcini dezvoltate anterior, prin inserarea lor în modelul 

curent; 

 salvează specificaţia în diferite formate – atât ca text cât şi ca imagine astfel încât sa poată fi 

uşor incluse în rapoarte sau documente; 

 permite vizualizarea doar a anumitor zone din model prin aplicarea unor filtre  ca nivel, 

platformă; 

 permite verificarea căilor de acces între două sarcini stabilite de utilizator; 

 simulează modelul de sarcini; 

 compară modele de sarcini; 

 oferă statistici referitoare la modelul de sarcini realizat; 

 rulează scenarii. 

 

5. Interfaţa CTTE 
 

Aplicaţia CTTE are interfaţa prezentată în figura următoare: 

  

 
Figura 1. Interfaţa CTTE 

 

În continuare, vom prezenta fiecare din elementele evidenţiate în figura anterioară. 

 

 



I. Sarcinile, obiectele, acţiunile 

a. Sarcinile 

 

 Aşa cum se poate vedea şi în figura anterioară, există 4 categorii de sarcini:  

1. utilizator (user) – sunt efectuate integral de utilizator şi necesită activităţi cognitive 

şi/sau fizice fără a interacţiona cu sistemul. La rândul lor, aceste sarcini pot fi de 3 tipuri: 

de comparare (comparing), de planificare (planning) şi de rezolvare de probleme 

(problem_solving). Reprezentări posibile pentru sarcini utilizator:  , , sau . 

Exemplu: când un utilizator citeşte un meniu şi selectează o anumită acţiune posibilă.; 

2. aplicaţie (aplication) – sunt executate integral de sistem. Acestea primesc informaţii de 

la sistem şi oferă informaţii utilizatorului. Sunt activate de aplicaţie. La rândul lor, aceste 

sarcini pot fi de 7 tipuri: de comparare (comparison), de feedback (feedback), de 

generare de alerte (generating_alerts), de grupare (grouping), de găsire (locate), de 

overview (overview), de vizualizare (visualise). Reprezentări posibile pentru sarcini de 

tip aplicaţie:  , , sau . Exemplu: compilarea unui program şi trimiterea unui 

mesaj la sfârşitul compilării, sau afişarea unui mesaj primit din reţea.; 

3. interacţiune (interaction) – sunt efectuate de utilizator cu sistemul. Aceste interacţiuni 

sunt activate de utilizator. La rândul lor, aceste sarcini pot fi de 6 tipuri: de control 

(control), de editare (edit), de monitorizare (monitoring), de răspuns la diferite alerte 

(responding_to_alerts), şi de selectare simplă (selection/single_choice) sau dintr-o listă 

cu mai multe opţiuni (selection/multiple_choice). Reprezentări posibile pentru sarcini de 

tip interacţiune: , , sau . Exemplu: editarea unei diagrame sau formularea unei 

interogări a bazei de date; 

4. abstracte (abstract) –   sunt sarcini care necesită acţiuni complexe şi nu se încadrează în 

cazurile anterioare. Această categorie de sarcini nu are tipuri asociate. Reprezentări 

posibile pentru sarcini de tip abstract: , , sau . 

Pentru a modifica modul de reprezentare a sarcinilor, se merge în meniul „View  Icon 

Representation” şi se alege varianta dorită. 

Alegerea tipurilor unei anumite categorii de sarcini se face din meniul corespunzător 

atributelor sarcinilor, de la lista de tipuri („type”), aşa cum se va vedea din figura următoare: 

 



 
Figura 2. Atributele generale ale unei sarcini 

 

b. Atributele sarcinilor 

 

Pentru definirea unei sarcini avem 3 tipuri de atribute: atribute generale, atribute referitoare 

la obiectele utilizate în sarcina respectivă si atribute referitoare la constrângerile de timp 

corespunzătoare sarcinii respective. Pentru a accesa aceste atribute, se poate face dublu click pe 

sarcina respectivă sau se poate ajunge din meniul „View  Task Properties”. O altă variantă de a 

ajunge la aceste atribute este apăsarea celui de-al doilea buton (cel din mijloc) din bara de operaţii 

asupra arborelui . Atributele generale ce pot fi utilizate se pot accesa şi din bara de 

atribute (evidenţiată in Figura 1) şi sunt: 

 Identificator: folosit pentru identificarea unei sarcini; 

 Nume: folosit pentru denumirea unei sarcini; 

 Categorie sarcina: utilizator, aplicaţie, interacţiune sau abstractă; 

 Tip sarcină: diferă pentru fiecare categorie de sarcini în parte; 

 Frecvenţa sarcinii: scăzută, medie sau ridicată; 

 Tipul platformei pe care este rulată sarcina: PDA, desktop, mobile, vocal şi altele 

(others); 

 Descrierea informală a sarcinii; 

 Modificatorii sarcinii respective: sarcina poate fi repetitivă (iterative), sarcina poate 

fi opţională, sau poate face parte dintr-o activitate cooperativă (part of cooperative 

task). Aceşti modificatori pot fi apelaţi şi direct din interfaţa CTTE în partea din 

stânga jos (aşa cum se vede în Figura 1 şi mai clar in figura următoare) prin 

selectarea sarcinii şi apăsarea butonului corespunzător: 

 



 
 

 Precondiţiile sarcinii. 

Atributele referitoare la obiecte specifică vectorul de obiecte asociat sarcinii respective, 

precum şi două liste de acţiuni: o listă cu acţiunile primite la intrare şi o listă cu acţiunile posibile la 

ieşirea obiectului. Atributele referitoare la timpii realizării sarcinii respective indică timpul estimat 

al realizării sarcinii (incluzând o distincţie între timpul minim, maxim şi mediu de realizare) pentru a 

permite evaluarea realizării acestora. 

 

c. Obiectele 

 

Pentru a accesa obiectele asociate unei sarcini, trebuie să se intre in meniul de atribute ale 

acesteia şi să se comute de pe atributele generale pe atributele referitoare la obiecte. 

 

 
 

În urma acestor operaţii, se va putea vizualiza o fereastră similară cu cea prezentată in Figura 

3. 

 

 



Figura 3. Obiectele unei sarcini 

 

Aşa cum se poate observa, este pus la dispoziţie un vector de obiecte care la rândul lor au o 

serie de atribute:  

 Nume: folosit pentru denumirea unui obiect; 

 Clasa: text, număr, obiect, descriere, poziţie; 

 Tip: perceptibile (perceivable) sau interne aplicaţiei (application). Obiecte 

perceptibile sunt obiecte cu care utilizatorii pot să interacţioneze (meniuri, icoane, 

ferestre, sunete etc.). Acestea pot aparţine aplicaţiei sau sarcinilor de interacţiune. 

Obiecte interne aplicaţiei trebuiesc mapate pe obiecte perceptibile pentru a putea fi 

prezentate utilizatorilor (interogarea unei baze de date, baza de date); 

 Drepturile de acces ale utilizatorilor în manipularea obiectelor: doar acces sau şi 

drept de  modificare; 

 Cardinalitate: scăzută, medie sau ridicată; 

 Tipul platformei: PDA, desktop, mobile, vocal şi altele (others). 

  

Fiecare obiect poate aparţine uneia sau mai multor sarcini. 

În procesul de construcţie, când se creează un nou nivel în arbore, obiectele care au fost 

definite la nivelul anterior pot să fie prelucrate în două feluri: 

 prin descompunere în două sau mai multe obiecte sau 

 prin rafinare, adică adăugarea unor acţiuni asociate cu obiectul respectiv. 

 

d. Acţiunile 

 

Este necesar să se specifice acţiunile iniţial posibile pentru că acestea sunt folosite la 

evaluarea expresiilor de selecţie (operatorul []) între sarcini sau în expresiile de dezactivare a unor 

sarcini (operatorul [>). Aceşti operatori vor fi descrişi mai jos. 

 

Pentru a adăuga noi sarcini in arborele de sarcini:  

 se selectează sarcina care se doreşte a fi extinsă;  

 se apasă primul buton din bara de operaţii asupra arborelui;  

 se selectează categoria de sarcină dorită.  

Iniţial, singura sarcină din arbore este rădăcina arborelui iar butonul arată o săgeată în jos, 

semn că sarcina care se va crea va fi copil al sarcinii curente. Proiectanţii au şi opţiunea de a adăuga 

noi sarcini pe acelaşi nivel cu sarcina curentă nodurilor curente. Pentru aceasta, tot ce trebuie făcut 

este să se modifice modalitatea de inserare (să se adauge o sarcină pe acelaşi nivel şi nu pe nivelul 

următor). Acest lucru se realizează prin apăsarea butonului cu săgeată, astfel el devenind 

. După aceea, se execută cei 3 paşi descrişi mai sus. 

Odată cu adăugarea de noi sarcini, şi imaginea arborelui din colţul din dreapta sus se 

modifică, sarcina curentă fiind evidenţiată printr-un nod colorat în arbore: 

 



 
Figura 4. Vizualizarea arborelui de sarcini 

 

II. Operatorii temporali 

 

După ce s-au adăugat toate sarcinile necesare în arborele de sarcini, trebuiesc definite 

restricţiile temporale între aceste sarcini. Acest lucru se realizează pe fiecare nivel în parte, prin 

utilizarea operatorilor temporali astfel: se selectează o sarcină şi apoi operatorul care descrie relaţia 

temporală pe care dorim ca sarcina curentă să o aibă cu sarcina adiacentă (prima sarcină din dreapta 

acesteia, de pe acelaşi nivel). Relaţia este creată în mod automat. Aceşti operatori sunt prezentaţi în 

tabelul următor, prioritatea acestora scăzând de la primul (cea mai mare prioritate) spre ultimul (cea 

mai mică prioritate): 

 

Notaţie Denumire Semnificaţie 

T1 [] T2 Selecţia (Choice) este posibilă alegerea între mai multe sarcini şi, odată  făcută o 

alegere, sarcina aleasă poate fi realizată iar celelalte sarcini nu 

sunt disponibile până când acesta nu a fost terminată.  

T1 |=| T2 Ordine 

independentă 

(Order 

independency) 

Amândouă sarcinile trebuie să fie realizate dar nu contează 

ordinea în care acestea sunt executate. Totuşi, dacă una este 

începută, atunci a doua trebuie să aştepte terminarea celeilalte 

pentru a putea fi lansată in execuţie.  

T1 ||| T2 Concurenţă 

(Concurrent) 

Acţiunile sarcinilor pot fi executate în orice ordine, sarcinile 

pot fi executate in orice ordine. 

T1 |[]| T2 Concurenţă cu 

schimb de 

informaţii 

Două sarcini pot fi executate concurenţial dar ele trebuie să se 

sincronizeze cu scopul schimbului de informaţii. 



 

Utilizând operatorii descrişi mai sus se obţine o foarte mare flexibilitate în ceea ce priveşte 

descrierea comportamentelor posibile ale unui sistem. 

 

Ambiguităţi 

În cazul în care se construiesc modele de sarcini utilizând aceşti operatori pot apărea 

probleme generate de ambiguitatea unor expresii. De exemplu pentru expresia T1 [] T2 ||| T3 pot 

exista două interpretări: (T1 [] T2) ||| T3 sau T1 [] (T2 ||| T3) 

Pentru rezolvarea acestei probleme putem apela la prioritatea operatorilor din LOTOS 

(indicată în tabel), sau în cazul în care nu ştim aceste priorităţi, putem introduce o sarcină 

suplimentară care să clarifice problema. 

 

 
Figura 5. Posibila ambiguitate şi rezolvarea acesteia 

 

Odată specificate şi relaţiile temporale dintre sarcini, modelul este gata de testare. Acest 

lucru se realizează fie apăsând tasta F7, fie din sub-meniul „Tools  Check model structure”, fie 

din bara de operaţii asupra arborelui ( ). Astfel se deschide o nouă fereastră care 

menţionează erorile şi unde au fost acestea întâlnite (Figura 6) sau faptul că nu s-au întâlnit erori 

(Figura 7)ş 

 

(Concurrent with 

info exchange) 

T1 [> T2 Dezactivare (CTT 

desabling) 

Când o acţiune din a doua sarcina se efectuează, prima sarcină 

este dezactivată. 

T1 |> T2 Suspendare/Reluare 

(Suspend/Resume) 

Acest operator dă posibilitatea sarcinii T2 să întrerupă execuţia 

sarcinii T1, iar atunci când T2 s-a încheiat, T1 poate să îşi reia 

execuţia din starea în care era în momentul când a fost 

întreruptă. 

T1 >> T2 Activare (Enabling) Când prima sarcină este terminată, se activează cea de a doua. 

T1[]>>T2 Activare cu 

transmitere de 

informaţie 

(Enabling with info 

exchange) 

În acest caz se accentuează faptul că atunci când se termină 

sarcina T1 aceasta va transmite nişte valori sarcinii T2 pe lângă 

activarea ei. 



  
Figura 6. Exemplu de validare a unui model cu erori 

 

 
Figura 7. Exemplu de validare a unui model fără erori 

 

În momentul în care există un model de sarcini fără erori, se poate începe testarea 

diferitelor scenarii de utilizare – se verifică dacă sarcinile sunt accesibile pe diferite căi ce 

reprezintă posibile utilizări ale interfeţei proiectate. Acest lucru se poate face folosind combinaţia de 

taste CTRL+A sau din interfaţa CTTE din sub-meniul „Tools  Reachability analysis”. În 

continuare se deschide o fereastra în care trebuie specificate sarcinile de pornire şi de oprire, precum 

şi dacă se doreşte să se treacă printr-o anumită sarcină. Pentru a introduce aceste informaţii se 

selectează în fereastra principală sarcinile respective după care se apasă butonul de confirmare. 



După terminarea introducerii de informaţii, se apasă butonul de calculare a căii, primindu-se fie un 

mesaj că nu există o cale validă, fie un mesaj în care se menţionează paşii pe care îi urmează calea. 

 

  
Figura 8. Exemplu de testare a unei inexistente 

 

 
Figura 9. Exemplu de testare a unei posibile 

 

În momentul în care atât modelul cât şi căile sunt valide se poate trece la simularea 

modelului. Aceasta se face fie apăsând tasta F4, fie din interfaţa CTTE din sub-meniul „Tools  

Start Task Model Simulator”. În partea dreaptă se observă sarcinile disponibile. Dacă se dă dublu-

click pe una dintre acestea, simularea va trece la sarcina următoare sau vă permite alegerea unei 

sarcini dacă sunt mai multe posibile, în acelaşi timp lista de sarcini fiind actualizată conform noii 

stări. Avansarea se poate face şi din butonul „forward”. Folosind butonul „back” se poate reveni la 

etapa anterioară a simulării. La sfârşitul simulării, aceasta poate fi salvată pentru utilizări ulterioare. 



 

 
Figura 10. Primul pas al unei simulări 

 

 
Figura 11. Al doilea pas al simulării anterioare 

 

În orice moment al proiectării se pot folosi filtre pentru vizualizarea numai a anumitor zone 

din arborele de sarcini. Această filtrare se poate face fie după nivelul pe care se află sarcinile 

respective („View  Task Model by Levels”), fie după platforma pe care pot să ruleze sarcinile 

respective („Tools  Model Filter”). De asemenea, se pot vizualiza statisticile referitoare la 

modelul creat din meniul „Info”. 

 



 
Figura 12. Statisticile referitoare la modelul de sarcini creat 

 

 


