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Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентот да се стекне со знаење за новите методологии и технологии за
дизајн и изведба на интелигентни кориснички интерфејси. Од посебен значај е научниот приод кон
проблемите кои се засновани на релевантни теориски и експериментални истражувања, и следејќи
ги трендовите во интелигентните технологии, когнитивни науки и парадигми во интерактивен
дизајн.
По завршувањето на курсот се очекува студентот да:
 ги познава теориските и емпириските истражувања кои се основа на новите пристапи во
дизајнот на интелигентните интерфејси.
10.
 ги познава техниките и методологиите за дизајн и изведба на интелигентни кориснчки
интерфејси
 има способност и вештини да направи избор на соодветните методи за анализа, дизајн и
имплементација на интелигентен кориснички интерфејс според проблемот и домеот од
интерес
 има способност да ги применува напредните технологии и новите парадигми за дизајн и
изведба на интелигентни кориснички интерфејси во избрани сценарија, контексти и
апликативни домени
 има способност да дизајнира евалуациска процедура која соодветствува на контекстот и
немената, со која ќе се валидира интелигентниот интерфејс во различни моменти од
неговиот развој.

Содржина на предметната програма:

11.

Теми обработени во рамките на овој предмет:
 Основи на дизајн на интелигентната интеракција во чиј центар е човекот.
 Методологии за дизајн. Корисник-активност-котекст-технологија, дизајн заснован на
сценарио, корисничко искуство како основа за дизајн.
 Интерфејси за мобилни, сеприсутни и интелигентни средини.
 Афективна интеракција.
 Каптологија како модел за дизајн на интерфејси кои имаат моќ на убедување и влијание.
 Моделирање на корисници и кориснички групи.
 Моделирање на ситуации, активности и намери во различни контектстни опкружувања.
 Визуелизација и мултимодална интеракција како основа.
 Когнитивно моделирање - модел на внимание, таск анализа, дистрибутивна когнитивност.
 Примена на агенти како пристап во дизајн на интелигентни кориснички интерфејси.
 Апликативни домени и студии на случај.
 Дизајн на процедура и сценарио за споредување на експериментални студии и евалуација
на интелигентни интерфејси.

12. Методи на учење:

Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби
(користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, студија на случај, поканети гости
предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во
електронско опкружување (форуми, консултации).
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