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Апстракт—У оквиру овог истраживачког рада биће реализовано једно од могућих решења за праћење корисничке              
интеракције у мобилним апликацијама. Налик на друге сервисе за праћење интеракције, али ипак уз нове начине и идеје                  
формиран је сервис у виду библиотеке са основним начинима за праћење интеракције. Разлика је управо начин прикупљања                 
информација при интеракцији корисника, и то прикупљањем метаподатака свих компоненти корисничког интерфејса. Циљ             
рада, и самог сервиса је унапређење корисничког искуства. Овакав сервис може имплементирати било која мобилна               
апликација. Уз помоћ њега и анализе праћених догађаја могуће је повећати задовољство својих клијената. 

Кључне речи  – мобилна интеракција, корисничко искуство, праћење догађаја, апликације 

1 УВОД 
Мобилна интеракција човек-рачунар, или само мобилна интеракција, представља један аспект интеракције           

човек-рачунар која се бави начином на који мобилни корисници интерагују са уређајима. Фокусира се на               
разумевање мобилних корисника, њихове захтеве и потребе. 

Како интеракција човек-рачунар укључује изучавање како људи (корисници) и рачунари (уређаји)           
комуницирају једни с другима, тако узима и у обзир посматрање са два аспекта. Први се односи на саме                  
техничке детаље, који се оперативни систем користи, који програмски језик и које је само окружење развијања                
неког софтвера. И други, који у обзир узима људски фактор, као што је сама сатисфакција корисника и лакоћа                  
коришћења. 

Примена и постојање интеракције човек-рачунар у развоју мобилних уређаја и апликација нипошто не сме              
бити занемарено како би мобилни уређаји били прикладно направљени. Интеракција човек-рачунар обезбеђује            
већ постављене закључке у вези са самим корисничким искуством које умногоме може помоћи развоју уређаја,               
система и апликација. 

Мобилна интеракција се, пак, свакодневно прати у стотинама хиљада апликација, а резултати праћења             
доводе до разумевања интеракције корисника и мобилног уређаја, самим ти и побољшања корисничког             
искуства. Један такав, али специфичнији приступ биће представљен је у овом раду. 

Креиран је сервис у виду библиотеке односно SDK-а, који је задужен да прати интеракцију корисника и                
мобилних апликација. Прикупљањем свих података компоненти корисничког интерфејса, генерише се JSON           
приказ са свим атрибутима компоненти. Сваком даљом интеракцијом корисника, притиском на дугме, уносом             
текста и сл. поново се прикупљају подаци. Разматрањем промена и разлика прикупљених података, доводе се               
закључци шта у апликацији може да представља одређени проблем. Анализом закључака формулишу се и сама               
решења чији је циљ побољшати искуство корисника апликације. 

2 ПРОБЛЕМАТИКА ИНТЕРАКЦИЈЕ И МОБИЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕК-РАЧУНАР 
Интеракција човек-рачунар је дисциплина коју је јако тешко мерити и пратити због своје природе, а то је да                  

је веома неконзистентна и да јако брзо еволуира и напредује. Ипак, одређене студије су успеле да поставе                 
одређене принципе којима би се ова интердисциплинарна област могла дефинисати. Постоји осам основних             
принципа и то [1]: 

● могућност опоравка, 
● присност, 
● конзистентност, 
● замењивост, 
● миграција задатака, 
● синтеза, 
● предвидивост, 
● перцептуална ергономија. 



Ови принципи се такође могу применити и на интеракцију човека и мобилног уређаја. 

Мобилни уређаји, разних типова, произвођача, оперативних система и карактеристика широко се користе            
свуда у свету. Управо због такве распрострањености долази се до разних препрека у дизајнирању мобилних               
уређаја, а поготово зато што се они данас користе у разноврсним дисциплинама, нпр. едукацији, медицини,               
угоститељству, социологији. Тако се главни нагласак поставља на самој интеракцији корисника са уређајем, а              
квалитет корисничког искуства могуће је одржати само групом одговарајућих принципа који се морају             
применити. 

Штавише, програмери мобилних апликација често избацују нове верзије апликације како би били у корак са               
потребама корисника. То постижу осмишљањем нових функционалности, нових начина коришћења,          
обезбеђивањем лакоће коришћења и сл. Кориснички захтеви су заправо базирани на корисничком искуству при              
коришћењу једне апликације или оперативног система. Корисници траже боље начине како би побољшали             
перформансе мобилних уређаја, а све на основу својих потреба и личне интеракције са уређајем. Управо спој                
корисничких искустава и принципа интеракције човек-рачунар остварују квалитетан дизајн мобилних уређаја,           
апликација и система. 

Препреке интеракције човек-рачунар у дизајну мобилних уређаја леже управо у самом дизајну хардвера и              
софтвера уређаја. Ограничени улази и излази, прављење уређаја за мобилност неки су од хардверских изазова,               
док су само кретање кроз оперативни систем, слике, анимације, транзиције, лакоћа коришћења софтверски             
изазови. 

Кориснички захтеви по питању самих карактеристика мобилних уређаја могу се категорисати у девет ставки              
[1]: 

● дизајн интерфејса, 
● ефикасност, 
● поузданост, 
● могућност одабира, 
● одзив, 
● портабилност, 
● перформансе, 
● функционалност, 
● напредне функционалности. 

3 МОБИЛНА ИНТЕРАКЦИЈА У САВРЕМЕНИМ СОФТВЕРСКИМ РЕШЕЊИМА 
У савременим софтверским решењима уколико се користе системски обезбеђене контроле за управљање            

апликацијом, онда углавном корисници неће имати проблем користити апликацију. Разлог овоме је што су нпр.               
најпознатији мобилни оперативни системи iOS и Android развили своје компоненте, које су стандардизоване и              
најчешће са испоштованим принципима интеракције човек-рачунар. Корисници су навикли на такве           
компоненте и рецимо начине на које се апликација понаша. Међутим, уколико се апликација развија на               
својствен начин, где би се креирале сопствене компоненте и дизајн, онда се свакако, на разне начине може                 
утицати на искуство корисника. У овим случајевима је јако битно пазити како се дизајнира и организује                
апликација, како корисници не би били незадовољни. 

Најчешћи приступ којим корисник интерагује са мобилном апликацијом је додир екрана. Зато се данас,              
највећи део мобилних уређаја назива уређајима осетљивим на додир. Корисници додирују екран јако пуно, али               
одређени значај мора се придодати томе на које начине и зашто то раде. Чињеница је да то раде да би                    
интераговали са апликацијом, међутим то повлачи ризике приликом разумевања њихове жеље и намене која се               
налази иза саме интеракције. Програмери морају јасно знати и поставити апликацију тако сваки додир              
корисника буде упућен и обрађен на прави начин. Међутим, ова интеракција се може обављати и путем                
различитих улаза. 

Прст, најчешће палац, најчешћи је извор улаза којима корисник задаје одређене команде и манипулише              
уређајем и апликацијама. Поред овог начина, а често и у комбинацији, могу се користити специјално               
дизајниране оловке, али и компјутерски мишеви. Тако, различити улази могу се прилагодити и користити у               
различитим акцијама, али и величинама екрана. Такође, поседују и додатне информације где се ови механизми               
разликују и то су: прецизност, притисак интеракције, технологије екрана, могућност грешке [3]. 

4 ПРАЋЕЊЕ КОРИСНИЧКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ У МОБИЛНИМ АПЛИКАЦИЈАМА 
Како би се повукли прави и паметни потези у самом развоју једне апликације, потребно је што подробније                 

познавање својих корисника, њихових жеља и прохтева. Праћење битних ствари, од преузимања апликације и              
првог коришћења до акција унутар апликације, куповине и сл. заправо је од великог значаја. 



Уз минималну оптимизацију апликације и пројекта, могуће ће имплементирати алате за праћење корисничке             
интеракције и тако се опскрбити информацијама које ће помоћи разумевању начина на који корисници              
интерагују и користе апликацију. Стандардне метрике укључују број корисника који користе апликацију, број             
сесија које креирају, екрана које посећују као и број падова апликације. 

Додатним изменама и оптимизацијом апликације могу се прикупити још богатије информације од            
корисника, тј. како они интерагују са конкретним појединачним екранима и акцијама на њима. Овим се може                
сазнати колико тачно корисника користи одређене функционалности апликације, нпр. колико пута подели неки             
чланак уколико се ради о апликацији са новостима, или колико пута је корисник купио неки производ уколико                 
се ради о некој продавници. 

4.1 Разлози праћења мобилне интеракције 
Термин ”праћење” често може имати погрешну конотацију, јер се врло лако може повезати са приватношћу               

корисника. Праћење интеракције не односи се на праћење локације корисника, снимање разговора или             
прикупљање било каквих приватних података. Под термином ”праћење” мисли се на снимање понашања             
корисника унутар једне апликације. С друге стране, под ”снимањем” се мисли на слање поруке једном од                
сервиса за аналитику када корисник изврши неку акцију унутар апликације. 

Када се нешто деси у апликацији, то се може снимити и послати на један од сервиса за аналитику. Већина                   
сервиса даје увид у догађаје који су се десили од најновијег ка најстаријем и који се могу сортирати и                   
филтрирати по жељи. Тако се могу видети записи као што су ”дугме за регистрацију кликнуто” пре два дана                  
или ”отказана претплата” пре двадесет минута и сл. Овакви догађаји, када их се прикупи довољно, могу се                 
анализирати и тако се апликација касније може прилагодити како би се мање или више дешавало одређених                
догађаја. На пример, ако је корисник инсталирао апликацију која има улогу планера, поставио пар ставки које је                 
планирао да уради, а следећег дана обрисао свој налог, може се закључити да апликација није задовољила                
његове потребе. 

Тако, праћење корисничке интеракције моће бити јако вредно: проналажењем ситних грешака у коришћењу             
апликације. Уз помоћ оваквих информација, може се нпр. проактивно контактирати одређени корисник и             
упитати зашто је обрисао налог, како би се пробало задржати корисника. Исто тако могу се пронаћи                
проблематични делови у апликацији и одредити места на која се треба фокусирати. 

4.2 Примењено решење и техничко објашњење приступа 
На овом конкретном примеру, апликација која имплементира ову библиотеку за праћење интеракције            

корисника имала би пар основних компоненти, слику, дугме, лабелу. Ипак, то је више него довољно за                
разумевање и приказ процеса извоза и увоза. Са постављеном логиком и подршком за пар компоненти, лако се                 
принцип може применити на десетине осталих компоненти корисничког интерфејса. Најбитнија ставка је имати             
прикупљене податке и пратити њихове промене, одступања и разлике. Након тога, све је ствар анализе,               
процесирања података и праћење интеракција како би се добили начини за унапређење корисничког искуства. 

Овај пример праћења интеракције корисника, иако садржи тек основне идеје које би могле далеко да се                
развијају, посматран је као професионални пројекат. Укључени су алати за управљање читавим пројектом,             
чување и постављање верзија, али и коришћење најновијих технологија за развијање једне овакве идеје. 

Алат коришћен искључиво за управљање пројектом био је Jira софтвер. Пројекат је уредно чуван на GitLab-у                
једном од неколико најпознатијих алата за управљање Git репозиторијумима. Циљ Git-а је управљање развојем              
неког софтверског пројекта у виду чувања свих података који се мењају током времена. Он памти сваку                
промену у виду комита које програмери креирају и тако се чува стање свих датотека које чине један софтверски                  
пројекат. Сваког тренутка, могуће је вратити се на претходни комит, тако добити старе промене на пројекту, а                 
онда се опет вратити на најновије промене. 

Све датотеке чувају се на GitLab-овом cloud сервису, а уједно се налазе и на рачунару програмера. Ово                 
такође утиче на сигурност самог пројекта, јер се у сваком тренутку на више места налази читав пројекат. 

За овај конкретан пример било је потребно креирати четири различита репозиторијума и то: 

● два репозиторијума за чување саме библиотеке (код и спецификација библиотеке), 
● репозиторијум за развој SDK-а и пример iOS апликације, 
● репозиторијум за клијентску апликацију која би приказивала сав садржај података прикупљених           

праћењем корисничке интеракције унутар апликације. 

Развојно окружење у којем је реализована читава идеја је Xcode верзија 11. Ово окружење примарно је                
намењено за развијање апликација за оперативне системе: iOS, watchOS, macOS, tvOS. Пројекат је писан у               
последњој верзији Swift програмског језика, верзији 5, али ово развојно окружење подржава и друге програмске               
језике. 



4.3 Пример активности корисника и анализа интеракције 
Уз претходно описане идеје и начине за прикупљање података са екрана апликација, долази се и до самог                 

примера активности корисника и праћења интеракције, односно промена прикупљених параметара. Пример           
корисничког интерфејса је једноставан, како би се јасније уочиле промене на екрану. Екран се састоји од једне                 
слике, лабеле и једног дугмета. Слика свакако има одређене параметре, као што су величина и позиција слике.                 
Лабела има фонт одређене величине, а дугме своју боју, али и лабелу са уобичајеним параметрима. 

На притисак дугмета одвијају се следеће акције и промене: 

● Слика се анимира и повећава 
● Текст лабеле нестаје и појављује се кроз анимацију и уједно се мења 
● Дугме након свих акција нестаје 

Ова интеракција приказана је и на слици 1. 

 

 
Слика 1. Процес интеракције и промена на екрану након притиска дугмета 

Пре саме интеракције корисника, односно одмах приликом отварања екрана, покреће се Шерлок и врши              
скенирање корисничког интерфејса. Као што је раније наведено, овај SDK ће проћи кроз читав екран и                
покупити све метаподатке свих компоненти на њему. Након тога, генерисаће се приказ у JSON формату. 

Када корисник изазове неку акцију, у овом случају притисне дугме на екрану, пратиће се промене на екрану                 
и потом поново генерисати листа свих података такође у JSON формату. Идеја је пратити одступања самих                
параметара. 

У примеру се JSON приказ исписује у самој конзоли Xcode развојног окружења, пре и након интеракције                
корисника. Поређењем ова два сета података долази се до прецизних резултата, који тачно параметри              
проузрокују одступање и о којим тачно одступањима се ради. 

Највише промена налази се на самој лабели. Тако се јасно види промена фонта, величине и боје текста, као и                   
самог текста који се исписује. Такође, променом величине фонта мења се и сам оквир у којем се ова лабела                   
налази. 



 
Слика 2. Промене текста лабеле, фонта, боје, величине након интеракције корисника 

Једном када логика праћења компоненти на екрану у потпуности функционише са самим интеракцијама             
корисника, идеја комплетног SDK-а се може наставити проширивати. Разлике би се слале на неки cloud сервис,                
затим увозиле и анализирале. Екрани би се могли прецртавати и посматрати аномалије и одступања. 

4.4 Предности и мане решења. Будућа истраживања 
Управо помоћу овог алата, могло би се развити праћење најчешћих путања којима корисници користе              

апликацију. Уколико корисници јако често прескачу одређени корак при регистрацији, могло би се закључити              
да је тај корак, односно тај специфичан екран корисницима небитан. Затим би се могло реаговати, тако што би                  
се екран уклонио, прилагодио, или приближио корисницима на неки други начин, који би њима привукао               
пажњу, па да га притом не прескачу. 

Помоћу овог SDK-а пратила би се одступања у корисничком интерфејсу. Прикупљањем конкретних и             
прецизних података, могли би се прецртати екрани које корисник види и испратити да ли је нека компонента                 
ван свог места. Такође, да ли је корисник некако проузроковао аномалију или је грешка у самој апликацији. 

Још једна ствар је постојање различитих мобилних уређаја и оперативних система. Тако би се пратило               
понашање корисника, односно понашање саме апликације у различитим околностима. Величина екрана,           
резолуција, друга верзија оперативног система су неки од фактора који могу утицати на разлике у самој                
апликацији. Ова одступања би се пратила и давала разне корисне информације о апликацији. 

Оно што би представљало највећу ману оваквог решења била би сама количина података који се извозе.                
Раније приказаних метаподатака било је свакако доста, иако је постојао само један екран са пар компоненти. У                 
свакодневним апликацијама постоје десетине екрана са десетинама компоненти на сваком од њих. Ово би              
захтевало напредну оптимизацију слања података. 

Будући план за усавршавање овог пројекта био би развити систем за обраду и анализу прикупљених               
података. Тако би они требало ићи на засебан сервер где би се складиштили и са сервера касније учитавали на                   
одређени веб портал. Таква је пракса свих сервиса за праћење. 

Идеја би била да се подаци, увезени из неке апликације, распакују и прикажу. Конкретни подаци и записи би                  
били сами екрани, односно све компоненте које се налазе на сваком од екрана. Практично је идеја пресликати                 
екран, и нацртати тзв. wireframe тј. оквир сваке од компоненти. Интеракцијом корисника, листањем садржаја,              
уношењем текста, одабиром одређеног садржаја, притискањем дугмади за разне акције, генерисали би се             
различити екрани, али баш онакви какве их корисник види у том тренутку. Тако, у случају било какве грешке,                  
може се тачно знати како је корисник манипулисао апликацијом. 



5 ЗАКЉУЧАК 
Нагли пораст коришћења мобилних уређаја као и глобалног појма мобилности утицао је на неопходно              

постојање сервиса за праћење корисничке интеракције. Како већ милиони апликација круже Интернет            
продавницама, тако и саме идеје апликација морају бити на што вишем нивоу. Уједно, конкуренција тера               
осниваче апликација да морају испратити тренутно постављени квалитет корисничког искуства, али и покушати             
бити што бољи, како би се сам квалитет унапређивао. 

Сервиси за праћење корисничке интеракције унутар самих апликација дају резултате у готово реалном             
времену. Они подстичу апликације да уче на својим грешкама и пропустима и чине апликације квалитетнијим.               
Иако корисници често остављају коментаре на самим апликацијама, жалећи се на неке проблеме у апликацији,               
дају предлоге за унапређење и сл., њихове активности је потребно пратити и у самој апликацији. Могуће је да                  
нису били довољно едуковани за коришћење апликације или делова апликације, функционалности итд. Управо             
тада, долази се до саме анализе понашања корисника у апликацији, и откривање до чега је заправо проблем: до                  
корисника или недовољно јасно направљене апликације. 

Пример у овом раду функционише на мало другачији начин у односу на већ постојеће алате. Други сервиси                 
најчешће сликају екране, док се у овом случају прати апсолутно свака компонента на екрану, њена позиција,                
боја, величина. Закључено је да би се даљим развојем читавог SDK могло доћи до потпуно функционалног                
решења примењивог у било којој iOS апликацији. Једно такво решење, са детаљним и прецизним подацима,               
сигурно би довело до начина за побољшање корисничког искуства сваке појединачне апликације. 
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