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[GIF206] SISTEMA GRAFIKO INTERAKTIBOEN LABORATEGIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa PROGRAMAZIOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 SERRADILLA CASADO, OSCAR

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GIE103 - Aplikazio esparru batean edo gehiagotan soluzio egokiak diseinatzeko ahalmena, alderdi etikoak, sozialak, legekoak eta
ekonomikoak integratzen dituen softwarearen ingeniaritzako metodoak erabiliz
OROKORRAK
GIGC07 - Informatikako Ingeniari Teknikoaren lanbidearen garapenean behar den legedia ezagutu, ulertu eta aplikatzeko ahalmena, eta
derrigor bete beharreko espezifikazioak, erregelamenduak eta arauak erabiltzea
GIGC12 - Ekonomiaren eta giza baliabideen, eta proiektu antolamendu eta planifikazioaren gaineko oinarrizko elementuak ezagutzea eta
aplikatzea, baita informatikako proiektuen eremuko lege, arau eta antzekoak ere
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGI338  Framework-ak erabiltzen badaki interfaze grafikoak diseinatzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 24 h. 16 h. 40 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

12 h. 8 h. 20 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Praktiketan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko dira.

Praktika %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango dute.

IO - Irakastorduak: 36 h.
IG - Irak. gabekoak: 24 h.
OG - Orduak guztira: 60 h.

 
  

  

  RGI339  Pertsona-makina interakziorako sistema bat diseinatzen daki hainbat teknologia integratuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 19,5 h. 13 h. 32,5 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

12 h. 8 h. 20 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Praktiketan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko dira.

Praktika %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango dute.

IO - Irakastorduak: 31,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 52,5 h.

 

EDUKIAK

1. Sarrera
    - Ikasgaiaren aurkezpena
    - Helburuak 
    - Ebaluazioa
    - AR Teoria

2. Frameworks
    - Unity
    - Vuforia Engine
    - Vuforia Studio
    - Android Studio

3. Propietateak
    - Objettu mota
        - 3d
        - Multimedia

    - Objetos propietateak
    - Objetuekin interazioa
    - Animazioak

4. Propiedades aurreratuak   
    - Objetuekin interazioa aurreratua
    - Objetuen arteko interazioa
    - Objetu virtual interaktiboak
    - Cloud-ean

5. Vuforia Target

    - Image Target
    - Multi Target
    - Cloud Target

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA32&ejecuta=20&

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GIF206] SISTEMA GRAFIKO
INTERAKTIBOEN LABORATEGIA

2/2  

http://www.tcpdf.org

