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[MDA203] INTERAKZIO DISEINUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa PERTSONETAN OINARRITUTAKO DISEINUA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2018 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4 Ordu/aste 2,17 Orduak guztira 39 irakastordu + 61 irak. gabeko ordu = 100 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 VALENCIA PARAFITA, XABIER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MDCE02 - Eragileen oraingo eta etorkizuneko beharrak identifikatzea (erabiltzailea, bezeroa, hornitzailea) zerbitzu eta produktu berrien
espezifikazioak definitzeko helburuarekin
MDCE03 - Irtenbide sortzaileak eta iraunkorrak proposatzea (gizartea-ingurumena-ekonomia) produktu eta zerbitzu berritzaileen bidez,
enpresa estrategiari erantzuteko
MDCE04 - Dagoeneko badauden edo azaleratzen ari diren teknologiak, prozesuak eta materialak hautatzea, proposatutako produktu eta
zerbitzuei balioa emateko, bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartuta
MDCE05 - Produktu eta zerbitzuen soluzioak prototipatzea eta erabiltzaileekin eta balio katean inplikaturiko beste eragile batzuekin
probatzea
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMD128  Soluzio digital interaktiboak diseinatu eta garatzea, hainbat informazio iturriren analisi bisuala egin ahal izateko,
data-driven eta user-centered metodologiak erabiliz, eta dagoen ekosistema digitala kontuan hartuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

10 h. 15 h. 25 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 12 h. 13 h. 25 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 22 h.
IG - Irak. gabekoak: 28 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 
  

  

  RMD129  Merkatuan soluzio digitalak garatu eta prototipatzeko dauden teknologiak identifikatu, hautatu eta aplikatzea,
Pertsona-Makina Interakziorako, erabilgarritasunaren eta erabiltzaile esperientziaren kontzeptuak errespetatuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 8 h. 10 h.
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Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 15 h. 25 h. 40 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 33 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

EDUKIAK

1. Interfaze interaktiboak diseinatzeko eta garatzeko sarrera. 

a. Lehendik dauden teknologien aurkezpena

b. HMIk garatzeko eragina duten faktoreak

2. Interakzio interaktiboen diseinua eta garapena: 

a. Web teknologietan oinarritutako Interfazeak garatzea. 

b. Mugikorren teknologietan oinarritutako interfazeen garapena. 

c. Industriaren teknologietan oinarritutako interfazeen garapena. 

1. Visual Analytics 

a. Ikusizko datuen analisietarako interfazeen diseinua eta garapena. 

b. Inteligentzia Artifiziala interfazeen diseinura aplikatu da. 

c. Elkarrekintza datuak aztertzea Elkarrekintza ereduen aurkikuntza automatikoa

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Informatikako praktikak burutzea

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ESTRATEGICO12&ejecuta=35&_ST
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