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Dalyko „Kompiuterio ir vartotojo sąsaja“ 

mokymosi planas (mokantis grupėje) 
 

Dėstytojo informacija: 
Dėstytojas/ konsultantas – Rita Marčiulynienė  
 
Dalyko mokymosi rezultatai: 
― taikyti vartotojo poreikių nustatymo ir reikalavimų formulavimo principus bei metodiką 

projektuojant programinio produkto vartotojo sąsają; 
― kurti programinės įrangos prototipus naudojant prototipo kūrimo programines priemones; 
― suvokti žmogaus pažinimo galimybes ir apribojimus, ir naudoti šias žinias interneto ir 

daugialypės terpės produktų sąsajos kūrimui; 
― atlikti sukurtos vartotojo sąsajos įvertinimą, atitikimą vartotojo poreikiams ir vartojamumo 

principams. 
 

Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 
Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks internete adresu: 
https://ac.vdu.lt/inf3005/		

 
Tema Mokymosi 

savaitė 
Kontaktinės 

valandos 
Atsiskaitymai 

1. Įvadas į žmogaus-kompiuterio 
sąveikos teoriją. 
Vartojamumo principai. 

1 2017 – 08 – 31 
13:00 – 19:00 

 

Savarankiškas darbas Nr. 1 
 
 
pristatymas 2. Žmogiškieji faktoriai, 

įtakojantys vartotojos sąsajos 
kūrimą - sensorinė ir motorinė 
sistemos, informacijos 
apdorojimas, atmintis. 

2 – 3 2017 – 09 - 07 
19.00 – 20:30 

 
2017 – 09 - 14 
19.00 – 20:30 

3. Vartotojo sąsajos koncepciniai 
modeliai. 

4 – 5 2017 – 09 - 21 
19.00 – 20:30 

 
 

2017 – 09 -28 
19.00 – 20:30 

Savarankiškas darbas Nr. 2 
 
 
 
pristatymas 

4. Išraiškingos ir draugiškos 
vartotojo sąsajos. 
Antromorfizmas. Virtualūs 
veikėjai. 

6 2017 – 10 - 05 
19.00 – 20:30 

 

Namų darbas Nr. 1 
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Kalbos technologijų ir dirbtinio 
intelekto panaudojimas 
vartotojo sąsajoje. Neigiami 
sąsajų aspektai. 

Tarpinis atsiskaitymas 
7 2017 – 10 - 12 

19.00 – 20:30 
 

5. Grafinio dizaino principų 
taikymas kompiuterio- vartotojo 
sąsajoje. 

8 2017 – 10 - 19 
19.00 – 20:30 

Savarankiškas darbas Nr. 3 
 
 
pristatymas 6. Kompiuterio-vartotojo sąsajos 

kūrimo procesas. Vartotojų 
įtraukimas į sąsajos kūrimo 
procesą, vartotojų elgsenos 
modeliavimas. 

9 2017 – 10 - 26 
19.00 – 20:30 

7. Kompiuterio-vartotojo sąsajos 
kūrimo procesas: poreikių ir 
reikalavimų nustatymas. 

10 2017 – 10 - 02 
19.00 – 20:30 

 

8. Sąsajos projektavimas – 
vartotojo sąsajos prototipai, 
turinio diagramos ir konteinerių 
projektavimas, prototipų kūrimo 
programinė įranga. 

11 2017 – 10 - 09 
19.00 – 20:30 

 

9. Kompiuterio-vartotojo sąsajos 
kūrimo procesas: fizinis projekto 
įgyvendinimas. 

12 2017 – 10 - 16 
19.00 – 20:30 

 

10. Kompiuterio-vartotojo 
sąsajos kūrimo procesas: 
produkto įvertinimas. 

13 2017 – 11 - 23 
19.00 – 20:30 

 

11. Personaliniams kompiuteriui 
skirtos aplikacijos vartotojo 
sąsajos projektavimo 
rekomendacijos. Interneto 
aplikacijos vartotojo sąsajos 
projektavimo rekomendacijos. 
Mobilių aplikacijų vartotojo 
sąsajos projektavimo principai ir 
rekomendacijos. 

14 2017 – 11 - 30 
19.00 – 20:30 

Namų darbas Nr. 2 

Apibendrinimas 
15 2017 – 12 - 07 

19.00 – 20:30 
 

Baigiamasis atsiskaitymas 
 Numatoma  

2017 m. gruodžio 
11 – 15 dienomis 

 

Vertinimo strategija 
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Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 
Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų 

svoris 
Užduoties 

svoris 
Namų darbas Nr. 1 
Žmogaus kognityvinių 
savybių tyrimas, 
panaudojant paketą 
CogLab. 

5 eksperimentai: 
- n-tasis eksperimentas atliktas, rezultatų 

langas įkeltas 
- už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą, 

pateiktą nurodytam eksperimentui. 

(2x5eksp.) 8 % 

Namų darbas Nr. 2 
Vartotojo sąsajos 
projektavimas ir 
prototipo kūrimas 
pasirinktam 
programiniam 
produktui. 

- tvarkingai apiforminta ataskaita 
- atlikta išsami sistemos vartotojų analizė 
- teisingai nurodyti funkciniai reikalavimai 
- teisingai nurodyti nefunkciniai reikalavimai 
- teisingai nurodyti reikalavimai vartotojo 

sąsajai 
- suprojektuotas sistemos abstraktus modelis 

(turinio diagrama ir konteineriai) 
- pasirinktomis programinėmis priemonėmis 

realizuotas sistemos prototipas 
- atliktas sistemos prototipo įvertinimas. 

1 
1 

0,5 
0,25 

 
0,25 

3 
 

3 
 

1 

16 % 

Savarankiškas darbas 
Nr. 1 Blogų vartotojo 
sąsajų analizė. 

- darbas pilnai atliktas, patalpintas VDU 
Moodle aplinkoje iki nurodyto termino, 
apgintas seminaro metu 

 
3 

 
3 % 

Savarankiškas darbas 
Nr. 2 Pasirinktų 
programinių produktų 
koncepsinio modelio 
nustatymas. 

- darbas pilnai atliktas, patalpintas VDU 
Moodle aplinkoje iki nurodyto termino, 
apgintas seminaro metu 3 3 % 

Savarankiškas darbas 
Nr. 3 Programinių 
produktų atitikimo 
grafinio dizaino 
principams tyrimas. 

- darbas pilnai atliktas, patalpintas VDU 
Moodle aplinkoje iki nurodyto termino, 
apgintas seminaro metu 3 3 % 

 

Užduotys Svoris Bendras svoris 
Namų darbas Nr. 1 8 %  

24 % 
Namų darbas Nr. 2 16 % 
Savarankiškas darbas Nr. 1 3 % 

9 % Savarankiškas darbas Nr. 2 3 % 
Savarankiškas darbas Nr. 3 3 % 
Tarpinis atsiskaitymas 17 % 17 % 
Baigiamasis atsiskaitymas 50 % 50 % 

Viso: 100 % 


