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Abstract—The paper describes a system developed to offer 

users a simple and intuitive way to transfer files between PCs and 

mobile phones. The mobile device is used to point to the resource 

on the PC that will be transferred. User input is acquired using a 

webcam that tracks the position of one or more IR LEDs attached 

to the mobile device. The file selection process is carried out in a 

natural way, by moving the mobile device in front of the PC 

monitor and by automating the interaction using the 

functionalities offered by the Windows Shell. In this manner, the 

user avoids passing through all the unnecessary technical details, 

being provided with a simple and intuitive method of transferring 

images, music, or other documents to his/her personal device. The 

system was implemented using the following technologies: 

Bluetooth, Windows Mobile 6.1, Java2ME, Java SE, .NET 3.5, 

and Win32API. 

 
Keywords—natural interface, mobile applications, image 

processing, UI automation, Bluetooth 

 

I. INTRODUCERE 

Odată cu răspândirea telefoanelor mobile şi creşterea 
performanŃelor acestora, au apărut noi posibilităŃi de preluare, 
prelucrare şi partajare a datelor. În acelaşi timp, în domeniul 
interacŃiunii om-calculator s-a dezvoltat conceptul de InterfeŃe 
Utilizator Naturale (NUI) [1], în succesiunea InterfeŃelor 
Utilizator Grafice (GUI) [2]. 

Lucrarea propune o modalitate de interacŃiune între un 
dispozitiv mobil şi un PC care adresează aceste cerinŃe NUI. 
InteracŃiunea adresează situaŃia specifică în care utilizatorul 
doreşte să transfere fişiere de pe un PC pe dispozitivul 
personal, însă, nu este limitată doar la aceasta: systemul 
prezentat oferă, în primul rând, o modalitate de a controla 
cursorul PC-ului gazdă. 

MotivaŃia principală pentru realizarea acestei aplicaŃii 
derivă dintr-o simpla constatare practică: metodelor 
tradiŃionale de interacŃiune în cazul transferului de date PC-
mobil (discutate în continuare în cadrul paragrafului II.A) le 
lipseşte elementul natural şi intuitiv; mai mult, utilizatorul este 
nevoit să cunoască informaŃii despre tehnologia utilizată 
pentru transfer şi să parcurgă paşi care nu sunt neapărat 
necesari, drept urmare paşi ce ar putea fi automatizaŃi. 

InteracŃiunea propusă se realizează prin indicarea resursei 
de pe PC ce se doreşte a fi transferată, utilizând în acest scop 
dispozitivul mobil. Practic, mişcarea dispozitivului mobil în 
faŃa monitorului va determina mişcarea echivalentă a 

cursorului sistemului pe ecran. DetecŃia poziŃiei mobilului se 
reduce la detecŃia LED-ului/LED-urilor ataşate pe acesta, de 
către camera PC-ului. Ciclul se încheie prin transmiterea 
programatică a comenzilor intenŃionate de utilizator. 

II. STADIUL CURENT 

A. Variante tradiŃionale pentru transferul de date PC-mobil 

OpŃiunile pe care utilizatorul le are la îndemână, la 
momentul de faŃă, pentru a realiza astfel de transferuri de date 
se împart în două mari categorii: cu şi fără fir(în categoria cu 

fir se consideră incluse şi transferurile bazate pe carduri SD 
sau alte suporturi de memorie detaşabile). 

Prima categorie nu reprezintă o modalitate de interacŃiune 
foarte comodă, în primul rând datorită faptului că presupune 
utilizarea de echipamente suplimentare(cabluri, carduri de 
memorie); apoi, utilizatorul este nevoit să cunoască aspecte 
tehnice legate de utilizarea acestora – modul de conectare, 
diverse proceduri asociate etc. Timpul de aşteptare şi efortul 
implicate de o astfel de operaŃiune pot fi, adesea, nejustificate, 
în special în cazurile în care se doreşte transferul unui fişier de 
dimensiuni foarte mici. 

A doua categorie de opŃiuni face primul pas înspre 
îmbunătăŃirea interacŃiunii, eliminând necesitatea  de 
echipamente fizice intermediare; odată cu dispariŃia acestora, 
dispare şi nevoia utilizatorului de a cunoaşte aspecte tehnice 
legate de utilizarea lor, dar şi o parte din efortul necesar 
realizării transferului de date. 

Din aceste considerente, ne vom îndrepta, în continuare, 
atenŃia doar asupra transferurilor de date fără fir. 

În cadrul acestei categorii avem, din nou, mai multe 
variante, fiecare corespunzând tehnologiei utilizate: IrDA[3], 
Bluetooth[4], WiFi[5] etc. 

Fără a analiza detaliat fiecare din aceste tehnologii, putem 
enumera câteva aspecte comune pe care un transfer de date îl 
presupune, din punctul de vedere al utilizatorului: 

• Cunoaşterea prealabilă a unor informaŃii despre 
dispozitivul cu care se doreşte transferul de 
date(identificator, IP etc.) 

• Cunoaşterea modului de iniŃiere a unei conexiuni cu 
dispozitivul vizat 

• Cunoaşterea modului de realizare a unei autentificări 
de bază(necesită, în general, interacŃiunea cu 
ambele dispozitive - PC şi mobil) 

BlueTransFile – InterfaŃă intuitivă pentru 
transferul de fişiere între PC şi dispozitive 

mobile moderne 
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• Cunoaşterea interfeŃei utilizate pentru a explora 
sistemul de fişiere al dispozitivului gazdă 

Pe lângă aceste aspecte, utilizatorul va mai trebui sa decidă 
care interfaŃă doreşte s-o utilizeze pentru navigaŃia prin 
sistemul de fişiere: a PC-ului sau a mobilului. 

În cazul în care va folosi interfaŃa PC-ului, procesul va fi 
mai simplu şi mai rapid, însă există două dezavantaje ale 
acestei abordări: 

• Mobilul nu va fi utilizat deloc în procesul de selecŃie 
a fişierului dorit 

• InteracŃiunea cu PC-ul este una învăŃată şi bazată pe 
dispozitive intermediare precum mouse-ul şi 
tastatura 

În celălalt caz, interacŃiunea va fi şi mai greoaie, având de-a 
face cu o interfaŃă similară celei din cazul PC, însă afectată de 
limitările implicite ale dispozitivului mobil (resurse, 
dimensiuni). Elementul natural şi intuitiv al interacŃiunii, 
lipseşte în ambele cazuri.  

B. Variante ne-tradiŃionale de interacŃiune PC-mobil 

Există o serie de lucrări care adresează problema 
interacŃiunii intuitive cu sisteme de calcul utilizând 
dispozitivul mobil. Din cunoştinŃele autorilor, în perioada 
dezvoltării BlueTransFile nu exista o asemenea alternativă 
dedicată transferului de fişiere, majoritatea fiind destinate 
exclusiv interacŃiunii cu ecrane publice. Se vor preciza, în 
continuare, câteva din aceste abordări: 

•  Utilizarea unor coduri vizuale pentru realizarea 
interacŃiunii (telefonul va identifica aceste coduri pe 
ecranul cu care se interacŃionează prin intermediul 
procesării imaginilor): CyberCode [6], TRIP [7], 
conceptul prezentat în [8].; 

•  Controlul cursorului prin capturi video succesive ale 

monitorului, în funcŃie de poziŃia acestuia relativ la 
fiecare captură: DirectPointer [9]; 

•  InteracŃiune bazată pe identificarea lanternei 

mobilului: FlashLight Interaction [10]. 
 

Primele două abordări se bazează pe procesarea de imagini 
realizată direct pe dispozitivul mobil. Aceasta presupune o 
solicitare considerabilă a puterii de calcul a dispozitivului, cu 
rezultate care vor fi puternic dependente de resursele acestuia. 

 O abordare de tip coduri vizuale ar presupune asignarea 
unui cod vizual unic pentru fiecare element al sistemului de 
fişiere care este afişat, la un moment dat, pe monitorul PC-
ului, abordare care nu este practică. 

InteracŃiunea FlashLight se aseamănă foarte mult cu cea 
propusă în cadrul BlueTransFile, diferenŃa principală 
reprezentând-o utilizarea LED-urilor IR. De notat faptul că 
sistemul BlueTransFile a fost testat şi cu lanterna telefonului, 
rezultatele fiind cel puŃin la fel de bune. Totuşi, în cadrul 
aplicaŃiei noastre se utilizează un filtru ce blochează cea mai 
mare parte a luminii vizibile care cade pe cameră, ceea ce 
conduce la performanŃe mai bune. Problema este cunoscută 
datorată reflexiilor în cazul utilizării webcam-urilor. 

C. CerinŃele unei interfeŃe naturale pentru problema dată 

Prezentăm în continuare lista de cerinŃe care a fost 
formulată pentru aplicaŃia noastră: 

• Eliminarea oricărei interacŃiuni cu perifericele PC-
ului; 

• IntervenŃie minimă din partea utilizatorului; 
• Folosirea dispozitivului mobil pentru selecŃia 

fişierului dorit, într-un mod intuitiv; 
• Asistarea utilizatorului prin mecanisme de notificare. 

Pentru îndeplinirea primelor două cerinŃe am automatizat 
aspectele legate de stabilirea şi exploatarea conexiunii PC-
mobil astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să întrerprindă 
altă acŃiune decât lansarea în execuŃie a aplicaŃiei mobile, 
odată aflat în apropierea PC-ului. 

Privind a treia cerinŃă, abordarea aleasă a fost următoarea: 
• Se ataşează unul sau două LED-uri IR dispozitivului 

mobil (se poate utiliza şi blitz-ul/lanterna 
încorporat(ă) a acestuia); 

• Se foloseşte o cameră video conectată PC-ul (o 
cameră obişnuită peste care se plasează o peliculă 
de film fotografic); 

• AplicaŃia PC va urmări în permanenŃă poziŃia 
mobilului prin detecŃia LED-urilor; 

• Utilizatorul va îndrepta mobilul înspre poziŃia de pe 
monitor a fişierului de transferat. 

Astfel, utilizatorul se va apropia de PC-ul cu care doreşte să 
transfere date, va lansa în execuŃia aplicaŃia mobilă, va aştepta 
realizarea automată a conexiunii, apoi va alege fişierul dorit 
prin simpla indicare cu ajutorul mobilului. Transferul va fi 
declanşat de apăsarea unei taste pe dispozitivul mobil, 
progresul transferului fiind notificat pe monitorul PC-ului. 

În paragrafele următoare se va face o scurtă descriere a 
modului în care s-a realizat implementarea practică a aplicaŃiei 
BlueTransFile. 

III. ARHITECTURA APLICAłIEI 

Această secŃiune cuprinde descrierea aplicaŃiei din punct de 
vedere architectural. Vor fi prezentate tehnologiile utilizate, 
componentele sistemului şi modul de interacŃiune dintre 
acestea, precum şi diagrama secvenŃială corespunzătoare unui 
transfer. 

A. Diagrama bloc a sistemului 

Cele două componente ale BlueTransFile sunt: 
• AplicaŃia PC; 
• AplicaŃia mobilă. 

Tehnologia aleasă pentru comunicaŃie este Bluetooth 
datorită răspândirii şi popularităŃii acesteia. Ca tehnologii de 
implementare, sistemul reprezintă o simbioză între .NET şi 
Java. Astfel, aplicaŃia PC are două module: 

• Primul (cel principal) scris în C# .NET 3.5: 
• Al doilea (comunicaŃia Bluetooth) scris în Java SE. 

AplicaŃia mobilă este dezvoltată în întregime utilizând 
platforma Java ME. Motivul acestei diversităŃi este datorat de 
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faptul că nici una din cele două tehnologii nu poate îndeplini 
complet cerinŃele sistemului: 

• Pentru C# nu există o bibliotecă Bluetooth standard; 
• Java nu are acces la obiectele COM necesare obŃinerii 

de informaŃii de la un proces Windows Explorer. 
 

 
 

Fig. 1. Arhitectura sistemului. 

 
Detalii despre semnificaŃia blocurilor componente ale 

arhitecturii illustrate în Figura 1 vor fi prezentate în 
paragrafele următoare. Se poate observa că, în cadrul aplicaŃiei 
PC, componenta Java este canalul de comunicaŃie cu 
dispozitivul mobil, în timp ce modulul C# face legătura cu 
sistemul de operare: achiziŃionează şi prelucrează cadrele 
video de la cameră şi se ocupă de automatizarea interacŃiunii 
cu Windows Shell [11]. 

Pentru ca sistemul să poată funcŃiona corespunzător, cele 
două componente ale aplicaŃiei PC trebuie să comunice între 
ele şi să se sincronizeze. Acest lucru se realizează pe două căi 
diferite, după cum este ilustrat în Figura 2 (practic, un detaliu 
al Figurii 1 pentru comunicaŃia dintre modulele Java şi C#): 

 
Fig. 2. ComunicaŃia Java-C#. 

Cele două căi de comunicaŃie inter-proces utilizate sunt: 
• Fluxurile standard de intrare/ieşire ale procesului 

Java; 
• Un socket TCP local 

Calea fluxurilor standard de intrare este reprezentată cu linii 
subŃiri deoarece ea serveşte schimbului de date „de control”, 
cum ar fi notificarea progresului pentru transferuri sau 
comanda de închidere a procesului Java. Socket-ul TCP local 
serveşte drept canal de comuncaŃie pentru transferul de date 
util, reprezentând calea pe care datele ajung de la mobil la 
nucleul C# şi invers. Acesta este cel mai lung traseu 
comunicaŃional al sistemului şi garantează funcŃionarea 
acestuia ca un tot unitar. 

Figura 3 redă diagrama secvenŃială pentru o interacŃiune 
mobil-PC tipică: 

 
Fig. 3. Diagramă secvenŃială sistem. 
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IV. COMUNICAłII BLUETOOTH 

În continuare vor fi prezentate aspectele de bază legate de 
comunicaŃiile Bluetooth folosite în cadrul aplicaŃiei. 

A. Servicii Bluetooth utilizate 

BlueTransFile defineşte şi utilizează două servicii Bluetooth: 
• ComunicatieSeriala, bazat pe profilul SPP [12]; 
• TransferFisiere, bazat pe profilul GOEP [13] 

(construit peste OBEX [14]). 
Primul dintre acestea serveşte ca suport pentru 

implementarea protocolului de comunicaŃie specific aplicaŃiei, 
în timp ce al doilea facilitează transferul de fişiere între 
dispozitive. S-a ales utilizarea a două servicii deoarece 
aplicaŃia necesită două tipuri de transferuri de date: unul 
simplu şi rapid, destinat schimbului unor volume 
nesemnificative de date şi unul mult mai riguros, care să 
asigure transferul fără erori al unor cantităŃi însemnate de date 
(fişiere). Aceste două cerinŃe sunt îndeplinite foarte bine de 
profilul SPP, respectiv GOEP. 

B. Protocolul de comunicaŃie 

Dialogul dintre aplicaŃia ce rulează pe calculator şi cea de pe 
dispozitivul mobil se desfăşoară, după cum s-a precizat mai 
sus, prin intermediul unui serviciu de tip port serial. Replicile 
acestui dialog sunt scurte şiruri de octeŃi cu o semnificaŃie 
convenabilă, cunoscută de ambele aplicaŃii. Pentru a păstra 
lucrurile cât mai simple şi pentru a reduce cât mai mult 
volumul de date transferat, aceste şiruri de octeŃi corespund 
unor coduri numerice de lungime variabilă. S-au definit trei 
tipuri de mesaje pe care aplicaŃia mobilă le poate emite: 

• Conectare; 

• Deconectare; 

• Comandă. 

Mesajele de tip Comandă pot fi, la randul lor, de mai multe 
tipuri. Iată o prezentare abrorescentă a mesajelor (şi codurilor 
asociate) utilizate în cadrul aplicaŃiei: 

 
Fig. 4. Arborele mesajelor. 

Se observă că mai multe mesaje împart acelaşi cod. 
DistincŃia între ele se face prin concatenarea tuturor codurilor 
întâlnite în drumul dinspre rădăcina arborelui până la nodul 

vizat. Spre exemplu, codul unic rezultat pentru Comanda Sus 
este: 321. 

Acest mecanism de construcŃie (codificare) a mesajelor 
prezintă câteva avantaje imediate: 

• Generează mesaje de lungime scurtă; 
• Este flexibil, permiŃând extinderea fără a denatura 

structura logică (ierarhică); 
• Se pretează foarte bine la o implementare bazată pe 

tipuri enumerare. 

Fig.5 ilustrează schimbul de mesaje corespunzător execuŃiei 
unei comenzi GET de către clientul mobil. Se observă că tot 
dialogul specific aplicaŃiei se desfăşoară pe profiul SPP, 
utilizându-se OBEX doar pentru transferurile de fişiere. 

 
Fig. 5. ComunicaŃie Bluetooth. 

 
Implementarea comunicaŃiei Bluetooth s-a facut cu ajutorul 

bibliotecilor Java corespunzătoare specificaŃiei JSR-82 [15]. 

V. LOCALIZAREA MOBILULUI UTILIZÂND PROCESAREA 

IMAGINILOR 

Pentru ca selectarea fişierelor dorite să se poată face în 
funcŃie de mişcarea mâinii care Ńine dispozitivului mobil, este 
necesar ca aplicaŃia PC să cunoască, la orice moment, poziŃia 
acestuia din urmă în raport cu monitorul. Tehnica folosită 
pentru atingerea acestui obiectiv se bazează pe procesarea 
imaginilor.  

Astfel, aplicaŃia PC va prelua în mod regulat cadre de la o 
cameră instalată pe sistem (amplasată deasupra monitorului 
sau încorporată în acesta, după caz) şi va identifica în acestea 
poziŃia LED-ului sau LED-urilor montate pe capătul frontal al 
telefonului. Odată găsite acestea, se poate deduce poziŃia 
relativă a telefonului faŃă de monitor şi se poate muta cursorul 
sau schimba selecŃia în mod corespunzător.  

A. AchiziŃia cadrelor video 

Preluarea imaginilor de la camera ataşată PC-ului se face 
prin intermediul tehnologiei DirectShow [16]. DirectShow 
lucrează cu trei tipuri de componente software, numite filtre: 

• Filtre sursă (de intrare); 
• Filtre de transformare (de prelucrare); 
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• Filtre de ieşire. 
Accesul la aceste filtre si la mecanismele care le controlează 

se face prin obiecte COM [17] specifice. Acestea au fost 
destinate programării cu C++, însă există o bibliotecă numită 
DirectShow.NET [18], care permite accesul relativ facil la 
obiectele amintite anterior din C#.  

B. Binarizarea 

Trebuie precizat faptul că peste obiectivul camerei ataşate 
PC-ului este amplasat un filtru ce blochează (în mare măsură) 
lumina vizibilă, lăsând să treacă doar componenta IR. Astfel, 
obiectele luminoase surprinse de cameră sunt, în mod ideal, 
doar LED-urile ataşate mobilului. 

O primă operaŃiune ce se efectuează asupra cadrelor 
preluate de la cameră este o binarizare după un prag variabil. 

În cadrul aplicaŃiei s-a folosit o valoare a pragului de 
binarizare care depinde de media tuturor pixelilor din imagine, 
tocmai pentru a spori robusteŃea şi flexibilitatea acesteia. 
Odată cu creşterea nivelului de iluminare din mediul 
înconjurător, creşte, aşadar, şi valoarea pragului de binarizare, 
după relaŃia 

 

prag_binzrizare = media_tuturor _pixelilor + 30  (1) 
determinată experimental în timpul dezvoltării aplicaŃiei. 
 După obŃinerea cadrului binarizat, se caută poziŃia LED-ului 
sau LED-urilor şi se calculează o poziŃie corespunzătoare a 
cursorului pe ecran. Odată obŃinut punctul căutat, cursorul 
sistemului este mutat la această nouă poziŃie. 

C. Estimarea distanŃei 

Un alt tip de procesare care se realizează asupra cadrelor 
video este cea în urma căreia se obŃine o apreciere a distanŃei 
la care se află mobilul faŃă de monitor (pentru controlul fineŃii 
mişcărilor). Se vor prezenta tehnicile utilizate în cazul unui 
singur şi respectiv a două LED-uri. 

Cazul 1 – un singur LED 

• cu cât LED-ul este mai apropiat de cameră, cu atât 
punctele de culoare intensă care trec de binarizare 
sunt mai numeroase; 

• calculând în două puncte diferite ariile suprafeŃelor 
alcătuite din totalitatea pixelilor cu nivel înalt 
(numărând de fapt aceşti pixeli) şi măsurând 
distanŃa fizică la care se află led-ul de cameră în 
fiecare caz, obŃinem două puncte pe baza cărora 
putem deduce o ecuaŃie de apreciere a distanŃei, de 
forma: 

distanŃa(Aria) = c1 * Aria + c2      (2) 
 

• pentru o precizie mai bună se pot efectua măsurări 
în mai multe puncte intermediare realizând apoi o 
interpolare liniară. Rezultatul va fi o funcŃie liniară 
pe porŃiuni definită prin n-1 relaŃii (pentru tot 
atatea intervale), unde n este numărul de puncte 
intermediare considerat. 

S-au efectuat măsurători pentru 5 puncte intermediare, 
obŃinând 4 ecuaŃii liniare corespunzătoare celor 4 intervale de 
distanŃe rezultante. 

Cazul 2 – două LED-uri 

• se identifică regiunile din imagine corespunzătoare 
celor două led-uri; 

• se calculează distanŃa dintre centrele lor de 
greutate. 

• în funcŃie de rezultatul pasului anterior se apreciază 
distanŃa la care se găseşte dispozitivul mobil de 
monitorul calculatorului (pe baza măsurătorilor 
experimentale, ca şi în cazul precedent). 

Determinarea componentelor conexe se realizează cu 
ajutorul unui algoritm de tip Fill [19]. Există, uneori o 
problemă: un led este văzut ca fiind alcătuit din mai multe 
componente (există regiuni din led care nu trec pragul de 
binarizare, creând “goluri”). Pentru a evita această situaŃie se 
realizează unirea componentelor conexe foarte apropiate 
(centrele lor de greutate intră în calculul centrului de greutate 
final, prin care va fi aproximată întreaga regiune). Dacă în 
urma acestui proces au rezultat doar două componente conexe, 
se procedează la mişcarea cursorului; altfel, nu se întreprinde 
nici o acŃiune, întrucât aceasta ar putea duce la efecte nedorite. 

D. Combaterea efectului de mişcare sacadată a cursorului 

Să considerăm, spre exemplu, că aplicaŃia de transfer este 
folosită pentru a indica fişiere pe un monitor cu rezoluŃia de 
1600 x 900 pixeli. Cadrele primite de la cameră au rezoluŃia 
320 x 240. Un calcul simplu arată că, pentru o mişcare pe 
orizontală, unui pixel din planul video îi corespun 5 pixeli din 
planul monitorului. Efectul cauzat în practică de acest raport 
este unul de mişcare bruscă, sacadată a cursorului. În funcŃie 
de dimensiunile fizice ale monitorulu, efectul poate fi mai mult 
sau mai puŃin supărător: proporŃional cu diagonala monitorului 
considerând cazul unei aceleiaşi rezoluŃii. 

Pentru neutralizarea efectului de mişcare sacadată s-a recurs 
un artificiu bazat pe utilizarea câtorva puncte intermediare 
între poziŃia actuală şi cea viitoare a cursorului.Astfel, în loc să 
avem un salt al cursorului din 5 în 5 pixeli (pe orizontală), 
vom avea, de exemplu, două salturi de 2 pixeli (poziŃii 
intermediare) şi abia apoi mutarea cursorului în poziŃia finală 
(sau câte 5 mişcări de câte un pixel, care nu mai pot fi 
considerate salturi). PoziŃiile intermediare se aleg le intervale 
egale pe dreapta ce uneşte poziŃia curentă de poziŃia viitoare 
pentru cursor. 

Tot aici menŃionăm şi o altă problemă practică întâlnită: 
tremurul involuntar al mâinii face ca, mai mereu, poziŃia 
cursorului să oscileze. O strategie posibilă ar fi scoaterea din 
calcul a mişcărilor de tip „oscilaŃii mici”, însă orice scoatere 
din calcul a unor pixeli în această situaŃie conduce la alte 
probleme (se doreşte utilizarea tuturor celor 320 x 340 de 
pixeli primiŃi de la cameră). Ca urmare, s-a ignorat acest efect, 
întrucât, în varianta finală, el nu deranjează simŃitor. 
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VI. AUTOMATIZAREA INTERACłIUNII CU WINDOWS SHELL 

Pentru a trimite programatic comenzi către sistemul de 
fişiere s-au utilizat mecanismele puse la dispoziŃie în Windows 
API [20]. Accesul la elementele COM corespunzătoare s-a 
făcut prin tehnici de platform/invoke, acestea (obiectele COM) 
fiind destinate programării C++. 

Din comenzile automatizate amintim: 
- Mutarea cursorului; 
- Efectuarea unui click; 
- Simularea apăsării tastelor de sroll (page up/down), 

enter şi backspace; 
- Preluarea căii fişierului selectat din fereastra de 

interacŃiune. 

VII. CONCLUZII 

Considerăm principiul prezentat ca având potenŃial practic, 
putând fi utilizat nu doar în cazul PC-urilor ci şi pentru 
interacŃiunea cu alte tipuri de dispozitive (de exemplu ecrane 
publice).  

Dintre limitările implementării actuale, trebuie amintit 
faptul că sistemul nu suportă mai mult de o conexiune la un 
moment dat – lucru datorat conflictelor care ar aparea 
negestionate în implementarea actuală.  

O îmbunătăŃire imediată ar reprezenta-o eliminarea nevoii 
de apăsare a tastelor telefonului pentru trimiterea de comenzi 
de navigaŃie şi transfer, în acest scop putându-se utiliza, spre 
exemplu, elemente de interacŃiune gestuală sau folosind 
vorbirea. 

VIII. INSTANTANEE DIN FUNCłIONARE 

Sunt prezentate în continuare câteva instantanee din timpul 
funcŃionării sistemului, unul corespunzând aplicaŃiei mobile, 
iar celălalt, aplicaŃiei PC. 

 
Fig. 6. InterfaŃa mobilă în timpul interacŃiunii – se observă cinci comenzi 

de navigaŃie asociate către cinci taste de navigaŃie ale telefonului precum  şi 
opŃiunile de meniu. 

 

 
Fig. 7. Ecranul PC în timpul unui transfer – se poate observa fişierul ce 

este transferat (cel selectat), progresul transferului şi fereastra de asistare 
(dreapta-jos, afişând un feedback cu cadrele video procesate). 
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