
Projekto apimtis ir dizaino sprendimai 

Antrasis laboratorinis darbas 

1. Darbo tikslas 
Darbo tikslas – remiantis naudotojų poreikių analizėje sugeneruotais sistemos naudojimo tikslais 

suformuluoti projekto reikalavimus ir rasti įkvėpiančias dizaino idėjas jiems įgyvendinti. 

2. Darbo struktūra 
Pagrindinės dalies struktūrą sudaro šie skyriai:  

 Sistemos naudojimo tikslų prioritizavimas 

o Privalomos funkcijos 

o Reikalingos funkcijos 

o Galimos funkcijos 

o Pageidaujamos funkcijos 

 Projekto apimtis 

 Įkvėpiančios sąveikos idėjos. 

3. Paaiškinimai 
Funkcijų prioritizavimas išrikiuoja naudojimo tikslus pagal svarbą naudotojui. Šis išrikiavimas yra 

svarbus formuojant interfeiso elementų išdėstymą. Kiekvieno poskyrio funkcijų rinkinį trumpai 

pakomentuori, kodėl jis būtent toks. 

Projekto apimties skyriuje apibrėžiamas galutinis projekto funkcijų rinkinys. Šis rinkinys turi būti 

analizuojamas produkto požiūriu, jame gali atsirasti pagalbinių funkcijų, reikalingų produkto 

veikimui. Visoms funkcijoms apibrėžiami sėkmės matai ir kriterijai.  

Įkvėpiančios sąveikos idėjų skyriuje pateikiami interfeiso dizaino pasiūlymai, kaip galėtų būti 

įgyvendintos produkto funkcijos. Kiekvienas paveikslas trumpai argumentuojamas, kokiai funkcijai 

įgyvendinti ir kodėl jis tinka. Įkvėpti sprendimą gali tiek egzistuojančio gero dizaino nuotrauka, tiek 

originalaus sprendimo eskizas. Minimalus idėjų skaičius vienam komandos nariui – 2. 

Antrojo darbo vertinimą pavaizduoja 1 lentelė. 

1 lentelė. Antro darbo vertinimo lentelė 

Vertinimo kriterijai Max Skirta 

Dokumentavimas 
10 10 

Laiško įforminimas atitinka reikalavimus 1 1 

Tituliniame lape nurodyti laboratorinio darbo ir sistemos pavadinimai 1 1 

Tituliniame lape nurodyti universiteto, fakulteto, studijų programos, 

komandos pavadinimai 

1 1 

Tituliniame lape nurodytos studentų akademinių grupių identifikatoriai 1 1 



Titulinis lapas tinkamai išdėstytas 1 1 

Anotacija (nariai, bibliografinis aprašas) 1 1 

Nurodytos naudotos IT priemonės 1 1 

Pateiktas komandos narių indėlis 1 1 

Darbo struktūra 1 1 

Skyrių numeracija 1 1 

Esmė  10 10 

Įvadas 1 1 

Programų sistemos pavadinimas 0.2 0.2 

Dalykinė sritis 0.2 0.2 

Probleminė sritis 0.2 0.2 

Naudotojų kvalifikaciniai reikalavimai 0.2 0.2 

Darbo pagrindas, naudoti dokumentai 0.2 0.2 

Pagrindinė dalis 9 9 

Visi sistemos naudojimo tikslai prioritizuoti 1 1 

Paaiškinti funkcijų priskyrimo grupėms motyvai 1 1 

Nustatyta projekto apimtis 1 1 

Kuriamo projekto apimtis trumpai argumentuota 1 1 

Funkcijų sąrašas yra išsamus, jis apima produkto veikimui reikalingas 

pagalbines funkcijas 

1 1 

Įkvėpiančių sąveikos idėjų skaičius atitinka reikalavimus  1 1 

Paaiškinta kokiai funkcijai tinka siūlomas sprendimas 1 1 

Paaiškinti siūlomo sprendimo privalumai 1 1 

Siūlomi sprendimai nesikartoja 1 1 

Vėlavimas 2   

 


