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2.

Kod kierunku

IOP

Zaliczenie wymaganych dwiczeo praktycznych

Wymogi

Założenia i cele

Przedmiot ma na celu rozwinięcie wiedzy słuchaczy o dwu istotnych aspek-tach
systemów informatycznych i metodach ich projektowania: wymaganiach ergonomii i
użyteczności dla produktu i wynikających zeo zasad projektowania interakcji
użytkownik-system oraz wykorzystaniu grafiki i animacji multimedialnych w budowie
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oprogramowania.
Uwypuklenie roli projektowania interakcji z użytkownikiem i systemu wizual-nego
wspierają dwiczenia praktyczne – analizy własności ergonomicznych interfejsu
użytkownika, prototypowania jego konstrukcji, tworzenia prostych grafik i animacji
oraz edycji i montażu materiałów audiowizualnych.

Treści programowe

1. Wymagania ergonomii i użyteczności dla produktu informatycznego
· Motywacje i pojęcia podstawowe
· Miejsce i rola interfejsu użytkownika w systemie informatycznym
· Analiza własności ergonomicznych interfejsu użytkownika
2. Wybrane metody projektowania interakcji użytkownik-system
· Metody i techniki realizacji dialogu człowiek-komputer
· Zasady projektowania interfejsu użytkownika
· Standardy i metody opisu interfejsu
· Prototypowanie w projektowaniu interfejsu użytkownika
· Metody testowania, oceny i doskonalenia interfejsu użytkownika
3. Grafika i animacja w multimediach – podstawy i zastosowania
· Elementy projektowania aplikacji multimedialnych
· Tworzenie prostych grafik i animacji
· Edycja i montaż materiałów audiowizualnych

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
1. M. Sikorski: Interakcja człowiek-komputer. Wyd. PJWSTK, Warszawa.
2. A. Wieczorkowska:. Multimedia. Wyd. PJWSTK, Warszawa.
3. J. Zabrodzki (red.): Grafika komputerowa, WNT 1995.
Literatura uzupełniająca
1. B. Hansen: The Dictionary of Multimedia, Terms and Acronyms, Fitzroy
Dearborn, Chicago 1998.
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