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IZENA
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOEN GARAPENA

KODEA
IMSV0209

LANBIDE-ARLOA
Irudia eta soinua

LANBIDE-EREMUA
Ikus-entzunezkoen produkzioa.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMS295_3 Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena (1200/2007 EDa, 2007ko irailaren 14koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboak garatzea, plangintza egiten lagunduz eta hura sortzen esku hartzen
duten elementu eta iturri guztiak txertatuz, haien erlazioak, mendekotasuna eta interaktibitate-irizpideak kontuan izanik,
aurretiaz zehaztutako parametroetatik abiatuz, eta norberaren irizpideak aurkeztuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0943_3 Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen proiektuak definitzea.
UC0944_3 Ikus-entzunezko multimedia-eduki propioak eta kanpokoak sortzea eta egokitzea.
UC0945_3 Elementuak eta iturriak egile-tresnen eta edizio-tresnen bidez txertatzea.
UC0946_3 Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboaren prototipoa ebaluatzeko, kalitatea kontrolatzeko eta
dokumentazioa sortzeko prozesuak aztertzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Multimedia-produkzio interaktiboen eta ez-interaktiboen enpresak. Teknologia berrietako enpresak edo sailak.
Enpresa publiko eta pribatu handi, ertain eta txikiak. Zinemako, bideoko eta telebistako produkzio-etxeak, eta
Interneteko konponbideen enpresak. Besteren kontura nahiz bere kontura lan egiten du.

Ekoizpen-sektoreak
Telebista interaktiboa, publizitatea, bideo-jokoak, DVDak, CD-ROMak, Internet eta teknologia berriak.

Lanbideak edo lanpostuak
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Ikus-entzunezko multimedia integratzailea.
Ikus-entzunezko produktu multimedien garatzailea.
Grafista digitala.
Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen eta ez-interaktiboen edukien editorea.
Aplikazio multimedien garatzailea.
Multimediako errealizazioko laguntzailea.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

Sistema multimedietako teknikaria.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0943_3
Ikus-entzunezko multimedia-produktu
interaktiboak

MF0944_3
Ikus-entzunezko multimedia-edukien sorrera eta
egokitzapena

MF0945_3
Elementuak eta iturriak egile-tresnen eta ediziotresnen bidez txertatzea

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

80
UF1245: Baliabide narratibo eta
teknikoak ikus-entzunezko
multimedia-produktuak garatzeko

80

UF1246: Iturrien tratamendua eta
edizioa ikus-entzunezko multimediaproduktuetarako

80

UF1247: Pantailak eta animazio-iturriak
egitea ikus-entzunezko multimediaproiektuetarako

40

UF1248: Elementu interaktiboen
sorrera ikus-entzunezko multimediaproiektuetan

50

UF1249: Ikus-entzunezko multimediaproiektuaren programazioa

50

160

140

MF0946_3
Ikus-entzunezko multimedia-produktu
interaktiboaren prototipoa ebaluatzeko, kalitatea
kontrolatzeko eta dokumentazioa sortzeko
prozesuak aztertzea.

80

MP0262
Ikus-entzunezko multimedia-produktuen
garapeneko lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

540
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1

1. gaitasun-atala:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOEN
PROIEKTUAK DEFINITZEA
Kodea: UC0943_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Multimedia-proiektu interaktiboaren ezaugarriak zehaztea, produktu-mota, generoa eta eskaera teknikoak
definituz.
BI1.1 Garatu behar den proiektuaren komunikazio-, funtzio- eta forma-helburuak eta espezifikazioak baldintzakatalogotik eta maila handiko hasierako eredu-multzo batetik abiatuz zehazten dira.
BI1.2 Produktuaren ezaugarriak (generoari, estilo narratiboari eta estilo grafikoari dagozkionak) eta epeak
bezeroarekin zehaztutako helburuetatik abiatuz zehazten dira.
BI1.3 Baldintzen katalogoa beste edozein informazio garrantzitsuren azterketatik eta baloraziotik abiatuz osatzen
da: jatorriz beste bitarteko edo euskarri batzuetan dauden edukiak edo iturriak, estilo-liburua, korporazioidentitatearen eskuliburua, estandarrak eta araudiak, besteak beste.
BI1.4 Konexioei, interfazeei, deskribapenei, jarduerei eta baldintzei buruzko informazio-eredua, espezifikazioen
dokumentua osatzen duena, informazio-beharren azterketatik abiatuz egiten da, baldintza orokorrak eta
kontzeptuzko ereduak lortzeko.
BI1.5 Diseinuaren, errealizazioaren eta dokumentazio-estandarren espezifikazioak, analisi-, diseinu- eta
errealizazio-ekipoek eginak, proiektua garatzen parte hartuko dutenen artean banatzen dira, erabiltzeko,
ebaluatzeko eta interpretatzeko.
BI1.6 Espezifikazio teknikoak plataformen arteko erabilerraztasun-, bateragarritasun- eta elkarreragingarritasunbaldintzei jarraikiz definitzen dira, garapen- eta/edo mantentze-denborak murrizteko, kalitatea/kostua orekatzeko,
eta hainbat nabigatzaile, plataforma edo teknologiarekin erabiltzea errazteko.
BI1.7 Arkitektura teknologikoa aurreikusitako gaitasunen, eta espezifikazio eta baldintza teknikoen azterketatik
abiatuz identifikatzen da, garatzeko eta ezartzeko behar diren bitartekoen eta denboraren arabera.
LB2: Multimedia-proiektu interaktiboaren lanerako faseak programatzea, baliabideak, denbora eta aurrekontua
optimizatzeko irizpideei jarraikiz.
BI2.1 Aukeratutako eredua eta informazio-arkitektura garatzeko eta ezartzeko ekintza-plana eskuragarri dauden
baliabideei, epeei eta kostuei buruzko mugei eta hausnarketei erreparatuz egiten da.
BI2.2 Lanerako planak, segimendu-planak, kalitate-planak eta mantentze-lanen planak beren egiten dituzte
proiektua garatzen parte hartzen dutenek, gainerako politika teknikoekin eta segurtasun politikekin eta
plangintzaren ildoen, aldaketen kudeaketen eta kalitatearen kudeaketen politikekin batera.
BI2.3 Besteak beste, materialarekin, bilera-gelekin eta dokumentu estandarrekin erlazionatutako alderdi logistikoak
lanaren eraginkortasunari bide emateko zehazten dira.
BI2.4 Konbentzionalismoak, informazioa eskuratzeko baimenak eta lan-taldeen arteko komunikazio-sistemak
proiektuko langile teknikoen parte-hartzearen mailaren arabera zehazten dira, baliabide tekniko eta estetikoen
antolaketa errazteko fase guztietan.
LB3: Multimedia-produktu interaktiboak produzitzeko beharrezkoa den ekipoa zehaztea, proiektuan definitutako behar
tekniko eta aurrekontuetara egokituz.
BI3.1 Produkzioko arkitektura teknologikoa, aurretiaz aukeratutakoa, aurreikusitako gaitasunen, eta espezifikazio
eta baldintza teknikoen azterketa kontuan izanik zehazten da.
BI3.2 Proiektua kudeatzeko, ekipoak eta tresnak prest jartzeko, konektibitaterako eta komunikazioetarako, eta
kalitatea eta inguruneko segurtasuna bermatzeko parametroak eta prozedurak produkzioa optimizatzeko zehazten
dira, erakundearen kudeaketa- eta segurtasun-irizpideei jarraikiz.
BI3.3 Segurtasun-kopien, eguneratzeen, aldaketa-erregistroaren, bertsioen kontrolaren eta bilakaeraren egoeraren
eta itxuraren sistema produktuen bertsio egokiaren osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko eta, hasierako
baldintzetan egin daitezkeen aldaketak daudenean, berrerabiltzea eta/edo aldatzea errazteko zehazten dira.
LB4: Multimedia-proiektu interaktibo bat espezifikazio tekniko, narratibo eta estetikoen arabera egiteko beharrezkoak
diren iturrien ezaugarriak zehaztea.
BI4.1 Iturriak (testua, grafikoak, soinuak, irudi finkoa edo mugimenduduna, edo horien konbinazioa) informaziomodulutzat identifikatzen dira, espezifikazioetatik abiatuz, produktuan haien informazio osotasuna, tamaina,
kokapen eta funtzioa bermatzeko.
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BI4.2 Modulu-informazioak espezifikazioetatik eta produktuan duten funtziotik abiatuz aztertzen dira, kasu
bakoitzean, zer narrazio-modalitate dagokion zehazteko: lineala (sekuentziala eta zehaztua) edo interaktiboa.
BI4.3 Iturrien artxibo-formatu egokiak, eta haiek ezaugarriak eta propietateak, espezifikazioetatik abiatuz
identifikatzen dira, produktuaren kalitate-konpromisoa bermatzeko arkitektura teknologikoaren, hedatzeko
euskarriaren eta/edo publikazioaren xedearen arabera.
BI4.4 Egile-eskubideei eta jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen legedia multimedia-proiektu
interaktiboaren ezaugarri berezien arabera errespetatzen da.
BI4.5 Proiektuan parte hartzen dutenek emandako iturriak adostutako eragiketa- eta segurtasun-baldintzen
arabera antolatzen dira, betiere biltegiratzeko aukeratutako euskarriaren berezitasunak kontuan izanik.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Multimedia-garapeneko plataformak edo inguruneak. Iturriak sortzeko, editatzeko, tratatzeko eta ukituak emateko
tresnak. Garapen-ingurune integratuak. Egile-tresnak eta multimedia-integrazioko tresnak. Biltegiratze-euskarriak.

Lanaren emaitza edo produktuak
Proiektuaren definizioa. Lanerako planak. Arkitekturen plangintza, definizioa, espezifikazioa eta aukeraketa. Produkzioko
edo garapeneko ingurune teknologikoaren antolakuntza eta konfigurazioa. Iturrien ezaugarri tekniko, narratibo eta
estetikoen doitzea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Multimedia-proiektuen baldintza-katalogoak. Estilo-liburuak. Korporazio-identitatearen eskuliburuak. Egile-eskubideei
buruzko legedia. Dokumentu estandarrak. Ereduak. Gomendio eta estandar teknikoak. Diseinuko eta errealizazioko
espezifikazioak. Irudi-gidoia. Lanerako planak. Kalitatea, segurtasuna eta mantentze-lanak bermatzeko planak.
Dokumentu estandarrak. Ereduak. Diagramak. Espezifikazio teknikoak. Arkitektura teknologikoen espezifikazioak:
informazio-ereduaren euskarriarenak eta produkzio edo garapenarenak. Produkzioko edo garapeneko ingurune
teknologikoaren antolakuntzaren eta konfigurazioaren parametroak.

2

2. gaitasun-atala:
IKUS-ENTZUNEZKO EDUKI MULTIMEDIA PROPIOAK ETA
KANPOKOAK SORTZEA ETA EGOKITZEA
Kodea: UC0944_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Iturriak eta maketak sortzea, proiektuaren espezifikazioei jarraikiz, eta hedatzeko bitartekoetara egokituz.
BI1.1 Beharrezkoak diren informazio-moduluak errealizazioko espezifikazio eta/edo argibideetatik abiatuz sortzen
dira, izaera formalaren eta/edo estetikoen baldintzei jarraikiz, eta proiektuaren trinkotasun, egokitasun eta batasun
estilistikoa bermatuz.
BI1.2 Lanerako txantiloiak eta estilo-orriak diseinuaren espezifikazioetatik abiatuz sortzen dira, irizpide estetiko eta
formalak errespetatuz, eta baldintza teknikoei erreparatuz.
BI1.3 Beharrezkoak diren audio-, bideo- eta/edo animazio-iturriak, informazio-modulu linealtzat edo interaktibotzat
hartuak, dokumentu estandarrei erreparatuz eta ikus-entzunezko hizkuntzaren irizpide narratibo, espresibo eta
deskribatzaileei erreparatuz sortzen eta/edo editatzen dira.
BI1.4 Bideo-sekuentziak (streaming, on demand) eta audio-sekuentziak (soinu-efektuak, soinu-banda)
proiektuaren parametro teknikoei eta euskarriari edo hedatzeko bitartekoari jarraikiz egiten dira.
BI1.5 Gidoitik abiatuta egiten diren lokuzio-hartualdiak proiektuaren eskakizunek zehaztutako denborak
errespetatuz egiten dira.
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BI1.6 Animazioen klipak eta spriteak, begiztak nahiz finituak, proiektuaren ezaugarrien arabera egiten dira.
BI1.7 Beharrezkoa diren grafiko-iturriak, interfazearen elementutzat hartzen direnak, dokumentu estandarrak
kontuan izanik eta irizpide funtzional eta formalei jarraikiz sortzen eta/edo editatzen dira.
BI1.8 Pantailak maketatzeko edo mailak diseinatzeko proposamenak, bideo-jokoen kasuan, gidoi teknikoaren
eskaeren arabera egiten dira.
BI1.9 Hartutako, sortutako eta/edo editatutako iturriak formatu egokian gordetzen dira, arkitektura teknologikoaren,
hedatzeko euskarriaren edo publikazioaren xedearen arabera.
LB2: Kanpo-ekipoek sortutako iturri- eta maketa-proposamenen kalitatea ebaluatzea, proiektuaren irizpideetara
egokitzen diren aztertuz.
BI2.1 Bezeroak, sailek eta/edo kanpo-ekipoek emandako iturriak aztertu egiten dira, kalitateari erreparatuz, eta
berriro landu behar direnak identifikatzen dira; esaterako, lokuzioak eta grafikoak.
BI2.2 Kanpo-ekipoek emandako iturrien propietate teknikoak aztertu egiten dira, kalitatea eta proiektuarekin
bateragarriak direla bermatuz.
BI2.3 Bezeroak emandako iturrien kalitate teknikoa eta espresiboa aztertu egiten dira, proiektuan definitutako
espezifikazio teknikoetara doitzen diren begiratuz.
BI2.4 Diseinu-sailen edo sail propioen pantaila-maketaren proposamenak ebaluatu edo doitu egiten dira,
beharrezkoa bada, bezeroarekin aztertzeko.
LB3: Kanpo-ekipoek sortutako multimedia-iturrien ezaugarriak doitzea, kalitate-irizpideei eta irizpide estetiko eta
teknikoei jarraikiz, eta proiektuaren eskaeretara egokituz.
BI3.1 Iturrien tamaina, bereizmena eta formatua kalitate-irizpideei eta irizpide estetiko eta teknikoei jarraikiz
doitzen dira, eta proiektuan definitutako nomenklatura aplikatzen da, lanerako master bat sortzeko.
BI3.2 Iturriak konprimitu eta/edo proiektuan aurredefinitutako formatuetara bihurtzen dira, baliabideen
errendimendua eta kontsumoa optimizatuz.
BI3.3 Iturriak konbinatu egiten dira, edo ukituak eman edo zati bat ezabatu, proiektuaren beharren arabera:
bideoak, azpitituluak, irudiko testua, akatsak eta nahi ez diren irudi-zatiak, besteak beste.
BI3.4 Bideoaren klipak editatu egiten dira, beharrezkoak ez diren zatiak kenduz, denbora narratibora doituz edo
proiektuan zehaztutako efektu bereziak aplikatuz.
BI3.5 Kanpo-ekipoek emandako iturriak segurtasun-euskarrietan jasotzen dira, eta itzulera-puntuak egiten dira,
proiektuaren geroko balizko berregituratze baterako.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Multimedia-garapeneko plataformak edo inguruneak. Iturriak sortzeko, editatzeko, tratatzeko eta ukituak emateko
tresnak. Biltegiratze-euskarriak.

Lanaren emaitza edo produktuak
Hainbat formatutako artxiboak, txertatzeko prest: testuen, audioaren, irudi finkoaren, bideoaren eta animazioaren
artxiboak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Dokumentu estandarrak. Diseinuko eta errealizazioko espezifikazioak. Gidoi teknikoa. Irudi-gidoia. Lanerako plana.
Jasotako iturrien kalitate-txostena. Iturrien aurkibidea.

3

3. gaitasun-atala:
ELEMENTUAK ETA ITURRIAK EGILE-TRESNEN ETA EDIZIO-TRESNEN
BIDEZ TXERTATZEA.
Kodea: UC0945_3
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Pantailak, orriak, mailak edo diapositibak diseinu-maketen eta -bozetoen arabera osatzea, beharrezkoak diren
iturriak egile-tresnen bidez txertatuz.
BI1.1 Irudi-iturriak dagokien kokapenean txertatzen dira pantailan, diseinu- edo errealizazio-bozetoetako ildoei
jarraikiz.
BI1.2 Testuak proiektuan zehaztutako formatua emanez txertatzen dira pantailan.
BI1.3 Lokuzioa eta audio-iturriak proiektuan txertatzen dira, eszena, pantaila edo beste elementu narratibo
bakoitzerako denboretara doituz.
BI1.4 Iturrien propietateak txertakuntzaren balizko desbideratzeetara doitzen dira berriro, konposizio orokorrera
egokituz.
LB2: Iturrien mugimenduak sortzea eta sinkronizatzea pantailan, proiektuan eta irudi-gidoian zehaztutako irizpideei
jarraikiz.
BI2.1 Iturrien bideak edo gidak sortzen dira, eta proiektuko parametro espresiboen eta erabilitako egilesoftwarearen ezaugarrien araberako mugimendua ematen zaie.
BI2.2 Iturriei (gertakizunak eta keinuak, besteak beste) ekintza ematen zaie, denbora-lerroetan duten kokapenaren
arabera.
BI2.3 Iturriak sinkronizatu egiten dira, denbora-parametroetara, erritmo narratiboetara eta proiektuaren asmo
dramatikoetara doituz.
BI2.4 Pantailen, diapositiben eta orrien arteko trantsizioak proiektuan definitutako parametroen arabera sortzen
dira, zentzu narratiboa eta jarraitutasuna emateko proiektuari.
BI2.5 Pantaila, maila edo diapositiba bakoitza, lanaren fase bakoitzean, gorde egiten da, eta bertsioen segurtasunkopiak egiten dira, proiektuaren antolaketa-irizpideen arabera.
LB3: Elementu interaktiboak zehaztutako diseinuari jarraikiz sortzea eta txertatzea, pantailak eta orriak sortzeko.
BI3.1 Elementu interaktiboen egoerak (pasibo, aktibo, rollover/rollout eta aktibatuta) erabiltzaileak erraz
identifikatzeko sortzen dira.
BI3.2 Aurretiaz zehaztutako elementu interaktiboak txertatu eta proiektuaren ezaugarri estetiko eta narratiboetara
egokitzen dira, egile-softwarea erabiliz.
BI3.3 Erabiltzaileak eta bezeroak datuak sartzeko, erabiltzailearen informazioa sartzeko eremuak (inprimakiak)
sortzen dira, proiektuan definitutako aldagaien arabera.
BI3.4 Pantaila, maila edo diapositiba bakoitza, lanaren fase bakoitzean, gorde egiten da, eta bertsioen segurtasunkopiak egiten dira, proiektuaren antolaketa-irizpideen arabera.
BI3.5 Egile-softwareak aurrez definitutako iturrien eta elementu interaktiboen edukiak pantaila, maila edo
diapositiba bakoitzaren kasuan aztertzen dira, proiektuan zehaztutako diseinua bermatzeko.
LB4: Interaktibitatea ematea, kodeak sartuz, software egokia erabilita, betiere proiektuaren elementu narratiboei
erantzunez.
BI4.1 Objektu interaktiboek kodea behar dutenean, proiektuaren espezifikazio interaktiboetara egokitzeko, gidoi
teknikoaren arabera eransten da kodea.
BI4.2 Aldagaiak (numerikoak, alfanumerikoak) eta programazio-algoritmoak kode-egitura garatzeko identifikatzen
eta zehazten dira.
BI4.3 Proiektuaren denbora eta elementu narratiboak programaren aldagaiei beharrezkoak diren balioak emanez
doitzen dira.
BI4.4 Kanpo-iturriekiko edo beste produktu edo azpiproduktu batzuekiko lotura (DVDtik web-orrira) proiektuaren
behar narratibo eta produktiboetara doituz egiten da.
BI4.5 Kodea informazioa datu-baseekin lotzeko eta kudeatzeko sortzen da.
BI4.6 Aldagaiak aplikatzea eskatzen duten portaera konplexuko elementuak (adibidez, erabiltzailearen ekintzaren
mende dauden elementuen mugimenduak) proiektuaren balio narratiboetara doitzen dira.
BI4.7 Erabiltzailearen ekintzarekiko independenteak diren elementu interaktiboei nahiz kodeak sortzea eskatzen
duten denbora-elementuei eta gertakariei interaktibitatea ematen zaie.
BI4.8 Pantaila, maila edo diapositiba bakoitza, lanaren fase bakoitzean, gorde egiten da, eta bertsioen segurtasunkopiak egiten dira, proiektuaren antolaketa-irizpideen arabera.
BI4.9 Pantaila, maila edo diapositiba bakoitza aztertu egiten da, zehaztutako diseinuaren araberako iturriak eta
elementu interaktiboak dituela bermatzeko.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ordenagailua. Inprimagailua. Magnetoskopioak. DVDa. CD-ROMa. Disko gogorrak. Euskarri optikoak. Irudiak tratatzeko
eta segurtasun-kopiak egiteko softwarea. Audioa hartzeko txartela. Bideoa hartzeko txartela. Integrazio-softwarea (egiletresnak). Bideoaren postprodukziorako plataforma digitala.

Lanaren emaitza edo produktuak
Pantailak. Web-orriak. Aurkezpenak. Mailak. Datu-baseak. Segurtasun-kopiak. Prototipoa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gidoi teknikoa. Irudi-gidoia. Maketak. Bozetoak. Txantiloiak. Iturri egokituak. Usagarritasun- eta erabilgarritasun-arauak.
Sortutako fitxategien aurkibidea. Proiektuarekiko desbideratzeen aurkibidea.

4

4. gaitasun-atala:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOAREN
PROTOTIPOA EBALUATZEKO, KALITATEA KONTROLATZEKO ETA
DOKUMENTAZIOA SORTZEKO PROZESUAK AZTERTZEA.
Kodea: UC0946_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Prototipoa ebaluatzea, funtzionamendua aztertuz, eta proiektuan definitutako espezifikazio teknikoetara eta laneko
metodologiara doitzen den egiaztatuz.
BI1.1 Pantaila eta orri bakoitzaren eta haietako elementu interaktiboen funtzionamendua aztertu eta doitu egiten
dira, prototipoan zehaztutako parametroak bete daitezen.
BI1.2 Prototipoa hainbat ekipo, plataforma edo nabigazio-sistematan probatzen da, bateragarria den ikusteko.
BI1.3 Prototipoaren ezaugarri narratiboak, interaktibitate-maila, efektu bisuala eta komunikazio-eraginkortasuna
probatu egiten dira, eta sisteman egin daitezkeen hobekuntzak proposatzen dira, funtzionamendua, koherentzia
narratiboa eta beste alderdi batzuk bermatzen lagun dezaten.
BI1.4 Produktu amaituaren usagarritasun-maila ebaluatzen da, gehienezko eraginkortasuna bermatuz, eta
hobetzeko neurriak hartuz, beharrezkoa denean.
BI1.5 Multimedia-produktu interaktiboei aplikatzeko ISO arauak betetzen diren aztertzen da, eta, hala ez denean,
neurriak hartzen dira, kalitate-, erabilgarritasun- eta usagarritasun-irizpideak bermatzeko.
BI1.6 Proiektuaren helburuak, epeak, aurrekontuak eta erabilitako lanerako metodologia aztertu egiten dira, eta
azken balantzea egiten da, gerora egingo diren proiektuak hobetzeko balio dezan.
LB2: Proiektua babesteko dokumentuak prestatzea, azken erabiltzailearen beharrak kontuan izanik, eta ahalik eta
ulergarritasun handiena emanez.
BI2.1 Proiektuaren beta bertsioa, behin betiko masterra sortu aurretikoa, aztertu egiten da, erabilitako parametro
guztiak produktuaren espezifikazioetara egokitzen diren kontuan izanik.
BI2.2 Publiko objektiboaren lagin batekin egindako kanpo-probetan (aurre-testa) lortutako datuak aztertu egiten
dira, funtzionamenduak izan ditzakeen arazoak konpontzeko.
BI2.3 Erabiltzailearen eskuliburua, erabilera-espezifikazio eta -argibide guztiak jasotzen dituena, ahalik eta
ulergarriena izateko irizpideari jarraiki egiten da.
BI2.4 Proiektuaren prototipoa bezeroari aurkezten zaio, baliozkotzeko, edo proiektua doitzeko.

14

LB3: Publikazio-parametroak konfiguratzea, azken proiektua egiteko eta mantentzeko.
BI3.1 Sortutako kodea garbitu egiten da, eta iruzkinak kendu egiten dira, banaketa optimizatua lortzeko.
BI3.2 Proiektua hedatzeko edo beste proiektu baten iturri izateko konpilatzen da.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

BI3.3 Azken proiektuaren segurtasun-kopia proiektuaren argibideen arabera egiten da, gerora aurkitzeko eta
berriro erabiltzeko.
BI3.4 Proiektuak eta haien bertsioak eguneratuta izaten dira, bezeroaren eskaeretatik sortzen diren aldaketak
kontrolatuz.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ordenagailua. Euskarri optikoak. Irudiak tratatzeko eta segurtasun-kopiak egiteko softwarea. Integrazio-softwarea.

Lanaren emaitza edo produktuak
Proiekturen fitxategia. Beta bertsioa. Prototipoak. Kalitate-txostenak. Segurtasun-kopiak. Erabiltzailearen eskuliburua.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gidoi teknikoa. Irudi-gidoia. Lanerako plana. Proiektuaren hasierako espezifikazioak. ISO arauak. Usagarritasun- eta
erabilgarritasun-arauak. Kalitate- eta errendimendu-txostenak. Erabiltzailearen eskuliburua. Proiektuaren produkzioaren
emaitzen ebaluazio-txostena.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOAK
2. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-EDUKIEN SORRERA ETA
EGOKITZAPENA
3. prestakuntza-modulua:
ELEMENTUAK ETA ITURRIAK EGILE-TRESNEN ETA EDIZIO-TRESNEN
BIDEZ TXERTATZEA
4. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOAREN
PROTOTIPOA EBALUATZEKO, KALITATEA KONTROLATZEKO ETA
DOKUMENTAZIOA SORTZEKO PROZESUAK AZTERTZEA
5. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTUEN GARAPENEKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOAK
Kodea: MF0943_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0943_3 Ikus-entzunezko multimedia-proiektu interaktiboak definitzea
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Multimedia-proiektu interaktiboen ezaugarriak, motak eta generoak zehaztea, proiektu baten dokumentuen azterketatik
abiatuz, haren plangintza eta programazioa egiteko.
EI1.1 Egun merkatuan dauden multimedia-produktu interaktibo motak, haien nabigazio-sistemak eta usagarritasuneta erabilgarritasun-mailak deskribatzea.
EI1.2 Multimedia-proiektu interaktiboaren ezaugarri bereziei dagokienez, egile-eskubideei eta jabetza intelektualari
buruz indarrean dagoen legediaren atalak identifikatzea.
EI1.3 Multimedia-proiektu interaktiboen produkzio-faseak lanerako ekipoen osagaiekin lotzea.
EI1.4 Multimedia-proiektuak hartzen, hedatzen edo publikatzen dituzten edo haien euskarri diren arkitekturak,
plataformak, ingurune teknologikoak eta kontsumoko elektronika-ekipoak, DVD-bideoa, bideokontsolak edo sakelako
telefonoak ezagutzea.
EI1.5 Bezeroak emandako informaziotik abiatuz, informazio horretan proiektuaren beharrak eta helburuak, esparru
estetikoaren datuak eta muga teknikoak, nahiz gauzatzeko denborak, eta ikusleen edo erabiltzaileen targeta jasotzen
direla:
Informazioa interpretatzea eta antolatzea.
Elementu eraikitzaile interaktiboen aukeraketa (zerrendak, botoiak eta menuak, besteak beste) eta haien
egoerak justifikatzea.
Generoaren, euskarriaren eta helburu den publikoaren araberako ezaugarri teknikoak, narratiboak eta
estetikoak aztertzea.
EI1.6 Gidoitik eta irudi-gidoitik abiatuz, behin informazio-fluxuaren diagrama erabakita, eta muga teknikoak nahiz
online produktu bat euskarri optikoan edo hibridoan gauzatzeko denborak zehaztuta:
Dokumentu estandarrak (erabilera-kasuen diagramak, interakzio-diagramak edo beste) interpretatzea, eta
nabigazio-sistemak eta interaktibitate-mailak eta linealtasun narratiboa edo ez-linealtasuna zehaztea.
Produktu interaktibo baten usagarritasun- eta erabilgarritasun-maila zehaztea.
Hainbat motatako produktuen fluxu-diagramak eta nabigazio-zuhaitza interpretatzea.
Proiektuan erabilitako kontzeptuzko ereduak eta/edo metaforak ezagutzea eta deskribatzea.
Dokumentu estandarrak (adibidez, egoera-diagramak) interpretatzea, eta elementu interaktiboak (botoiak,
zerrendak edo menuak, besteak beste) eta elementu interaktibo baten multimedia-produktuaren barneegoerak (aktibo, pasibo, rolloverrRollout, sakatuta) ezagutzea, eta txosten batean jasotzea.
Bozetoak eta maketak interpretatzea.
Dokumentu estandarrak azaltzea (esaterako, egoera-diagramak), eta erabiltzailearekiko independenteak
diren eta produktuak izaten diren gertakizunak ezagutzea.
Estiloaren estetika eta narratiba batasuna aplikatzea.
Gainerako produkzio-taldeekin konbentzionalismoak eta komunikazio-sistemak adostea.
Multimedia-proiektu interaktiboaren lanerako plana diseinatzea.
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A2: Multimedia-produktu interaktibo bat produzitzeko beharrezkoak diren ekipo teknikoak eta egile-tresnak aukeratzea eta
konfiguratzea.
EI2.1 Multimedia-produktuak egiteko ekipoen eta gailuen prestazioak ezagutzea.
EI2.2 Multimedia-produktu bat egiteko behar teknikoak definitzea, hedatzeko euskarriaren eta bitartekoaren arabera.
EI2.3 Online produktu bat garatzeko kasu praktiko batean, dibulgazioko eta/edo hezkuntza-edukia duela, euskarri
optiko edo hibridoan dagoela, elementu hauen aukeraketak justifikatzea:
Irudi digitala, audioa, bideoa edo 3D-ko infografia txertatzeko egile-tresnak, ezaugarrietan nahiz haietako
bakoitzak sor dezakeen produktu-motan oinarrituz.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

Egile-hizkuntzak edo web-programaziokoak, propietate tekniko eta komertzialekin eta erabilera-mugekin.
Besteak beste, iturri grafikoak, testuak, mugimenduan dauden irudiak eta soinua sortzeko, editatzeko,
tratatzeko edo ukituak emateko tresnak edo programak.
Eskatutako prestazio teknikoen arabera aukeratutako hedatze-euskarria.
EI2.4 Multimedia-proiektu interaktibo bat produktu edo zerbitzu bat zabaltzeko merkataritza-ekintzarako egiteko
ekipoak konfiguratzeko kasu praktiko batean:
Behar teknikoak ezagutzea, ekipoari nahiz tresna eta elementu interaktiboei dagokienez; esaterako,
produktuaren sare- konexioak edo inprimakiak, proiektuan definitutakoari jarraikiz.
Monitorera doitzeko parametroak aplikatzea, lan egiteko bereizmenera, irakurgarritasunera eta pantailako
elementu-banaketara egokituz.
Sare-konexioa eta artxiboak deskargatzeko formatuak konfiguratzea.
Bezeroek igorritako informazioaren tratamendua zehaztea.
Hartualdiak egiteko gailuak konfiguratzea, erabilitako bitartekoaren arabera.
Edukien kudeatzaile baten beharra aztertzea.
Segurtasun-kopien gailuak konfiguratzea: biltegiratze optikoa, zinta eta beste.
EI2.5 Kanpo-datuak, datu dinamikoak edo datu-baseetarako sarrerak erabiltzen dituen online multimedia-produktu
baten kasu praktiko batean:
Artxiboen egitura definitzea.
Proiektuaren lekua/karpeta definitzea.
Zerbitzarira konektatzeko datuak konfiguratzea.
Segurtasun-helbideak eta -pasahitzak erabiltzea.
Informazio-karpetak sortzea.
Pribilegioak ematea taldeko gainerako kideen fitxategiei.
Erabiliko diren iturrien tipologia eta tamaina- eta pisu-mugak definitzea.
-

A3: Multimedia-proiektu interaktibo bat produzitzeko erabilitako iturrien ezaugarri teknikoak, narratiboak eta estetikoak
zehaztea.
EI3.1 Artxibo-formatuak, eta haien ezaugarriak eta propietateak ezagutzea, eta informazio digitala biltegiratzeko
euskarriak identifikatzea.
EI3.2 Seinale analogikoa digital bihurtzeko prozesua deskribatzea, eta hori zer egoeratan egin behar den adieraztea.
EI3.3 Soinua digitalizatzeko parametroak (laginketa-maiztasuna, kateen bereizmena eta kopurua, iraupena)
identifikatzea, aurretiazko doikuntzatzat, digitalizazioaren kalitatea eta artxiboaren tamaina zehazteko.
EI3.4 Multimedia-produktu interaktibo batean erabilitako iturrien motak, ezaugarri teknikoak eta erabilerak alderatzea,
kalitate-irizpideak zehazteko (bereizmena, kolore-paleta, kolorearen bizitasuna, gardentasuna, pisua, tamaina,
konpresioa).
EI3.5 Online dagoen produktu baten kasu praktiko batean, euskarri optiko edo hibridoan dagoela, bezeroak
emandako dokumentuetatik eta garapen-taldeak sortu behar duenetik abiatuta:
Iturriaren formatua aukeratzea.
Bideoaren hartualdiaren konpresioa doitzea.
Sarrera- eta irteera-puntuak adieraztea.
Audioaren hartualdiaren konpresioa doitzea.
Sarrera- eta irteera-puntuak adieraztea.
Eskaneatzearen bereizmena doitzea.
Eskaneatzeko eremuak aukeratzea.
Irudi finkoaren hartualdiaren konpresioa doitzea.
Iturriaren tamaina zehaztea.
Lortutako iturriak katalogatzea.

Edukiak:
1. Multimedia-industria
-

Multimedia-enpresak eta -estudioak.
Kudeaketa eta komunikazioa bezeroekin.
Generoak eta sektoreak.
Produktuak.
Multimedia-proiektu interaktiboa:
• Ezaugarriak
• Usagarritasun- eta erabilgarritasun-mailak
• Multimedia-proiektua egiteko faseak (preprodukzioa, garapena, testa).
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• Parte hartzen duten ekipo profesionalak (errealizazioa, gidoia, audioa/bideoa, artea, programazioa, etab.).
- Multimedia-esparruko legeak:
• Egile-eskubideak eta jabetza intelektualaren eskubideak.
• DRM Digital Rights Management (eskubide digitalen kudeaketa).

2. Multimedia-proiektu interaktibo baten plangintza
- Plangintza egiteko irizpideak:
• Komunikazio-, funtzio- eta forma-helburuak.
• Kalitatea/Kostua.
• Proiektua amaitzeko epeak, eta eguneratzeak.
- Ekintza-plan baten prestaketa.
• Gauzatzeko denborak.
• Entrega-epeak.
- Baliabideen antolakuntza:
• Materialen, bilera-gelen eta dokumentazioaren hornidura.
• Giza baliabideak eta baliabide teknikoak.
• Informazioa eskuratzeko baimenak.
• Taldeen arteko komunikazio-sistemak.
- Lanerako planaren segimendua eta mantentzea.
• Barne-koordinazioa.
- Muga-epeak/aldaketen kudeaketa eta mugak.
- Kalitatearen kudeaketa.

3. Multimedia-gidoiaren teknikak.
- Irudi-gidoiaren azterketa:
• Kasu-diagramak.
• Interakzioa-diagramak.
- Hipermedia.
- Nabigazio-sistema interaktiboak:
• Interaktibitate-mailak.
• Linealtasun narratiboa.
- Fluxu-diagramak edo nabigazio-diagramak.
- Informazio-zuhaitzaren diagramak.
- Interfazearen elementuak.
• Zerrendak.
• Botoiak.
• Menuak (dinamikoak eta animatuak)
- Elementu interaktiboen egoerak.

4. Multimedia-sistema teknikoak
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- Multimedia-euskarriak.
- Multimedia-formatuak:
• Irudiarenak.
• Bideoarenak.
• Audioarenak
• Multimedia-sorkuntzarenak eta datu-tratamenduenak (3D, VR, BBDD)
- Ekipo informatikoak eta arkitekturak.
- Plataformak:
• Bateragarritasuna eta elkarreragingarritasuna.
- Ingurune teknologikoak eta kontsumoko ekipo elektronikoak.
• DVD-bideoa /Blu-ray disc.
• Bideo-kontsolak, kontsola eramangarriak.
• Telefono eta gailu mugikorrak.
- Helmugako ingurune teknologikoak.
- Hedatzeko ingurune teknologikoak..
- Publikatzeko edo babesteko ingurune teknologikoak.
- Bitarteko askokoak.
- Ingurune dinamikoak.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

- Konexioak zerbitzariekin.
- Babesteko back-up sistemak:
• Biltegiratzea.
• Aukeraketa.
• Sarrera.
• Datuen manipulazioa eta babesa.
- Egile-tresnak.

5. Iturriak
- Motak:
• Testuak.
• Grafikoak.
• Soinuak.
• Irudia.
- Ezaugarriak.
- Hartualdia.
- Artxibo- eta biltegiratze-formatuak.
- Iturriak sortzeko, editatzeko, tratatzeko eta ukituak emateko programak.

6. Multimedia-produktuen edizioa eta konposizioa
- Konposizioa:
• Konposizioaren eta diseinu interaktiboaren printzipioak.
- Usagarritasuna.
• Ikasteko eta erabiltzeko erraztasuna.
• Erabiltzeko malgutasuna eta gardentasuna.
• Edukien optimizazioa.
• Espazio erabilgarria maximizatzea.
• Irakurgarritasuna eta informazio-karga.
• Guneen diseinua.
• Eduki egokituen integrazioa.
• Nabigazioa, laguntzak, mapak, kanpo-euskarria.
- Erabilgarritasuna.
• Bideo-elementuen egiaztapena.
• Audio-elementuen egiaztapena.
• Aurkezpenak/animazioak.
• Testuak eta azalpen alternatiboak.
- Interfazeak;
• Elementuen mailakako banaketa.
• Menuak eta azpimenuak.
• Erabateko nabigazioa vs bideratua.
• Informazio-egiturak.
• Muga narratiboak/informazio-mugak.

2

2. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-EDUKIEN SORRERA ETA
EGOKITZAPENA
Kodea: MF0944_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
sortzea eta egokitzea.

UC0944_3 Ikus-entzunezko multimedia-eduki propioak eta kanpokoak
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Iraupena: 160 ordu
2.1. prestakuntza-atala
BALIABIDE NARRATIBO ETA TEKNIKOAK IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIAPRODUKTUAK GARATZEKO
Kodea: UF1245
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, baliabide

narratibo eta teknikoei dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ikus-entzunezko hizkuntzaren teoria eta teknika nagusiak bereiztea, zehazten dituzten elementu bereizleak identifikatuz,
multimedia-produktu interaktiboen eraikuntzan aplikatzeko, generoen eta estiloen arabera.
EI1.1 Iturri-motak ezagutzea: testua, grafikoak, soinua (lokuzioak, efektuak eta musika), irudia (finkoa edo
mugimendua), edo horien konbinazioak, informazio-modulutzat (egiturazko unitateak edo oinarrizko blokeak)
informazio-konbinazioa.
EI1.2 Multimedia-produktu interaktiboetan informazio-moduluak identifikatzea, eta kasu bakoitzaren modalitate
narratiboa zehaztea: lineala (sekuentziala eta zehaztua) edo interaktiboa.
EI1.3 Multimedia-produktuetan erabiltzen den ikus-entzunezko hizkuntzaren elementu narratiboak, espresiboak eta
deskriptiboak ezagutzea eta deskribatzea.
EI1.4 Plano-motak, mugimenduak, efektu berezia, trantsizioak eta haiek irudikatzeko kodeak identifikatzea,
multimedia-produktuetan erabiltzen diren ikus-entzunezko elementu edo iturri batzuen azterketatik abiatuz.
EI1.5 Edizioaren oinarri narratiboak azaltzea, denboraren, espazioaren eta ideiaren edo edukiaren tratamenduaren
arabera, eta multimedia-produktu interaktiboetan erabilitako narratiba ez-linealak ematen dituen aukera berriak
azaltzea.
A2: Ezaugarriak zehaztuta dituzten multimedia-produkzioetan, seinalearen sarrera-iturritzat erabiltzen diren ikus-entzunezko
material eta ekipo teknikoen oinarrizko ezaugarriak eta prestazioak zehaztea.
EI2.1 Bideoaren eta audioaren oinarri teknologikoak deskribatzea.
EI2.2 Multimedia-produktuak egiteko iturritzat erabiltzen diren bideo- eta audio-formatuen oinarrizko ezaugarriak
identifikatzea.
EI2.3 Multimedia-produktu interaktibo batean beharrezkoak diren audioa eta bideoa editatzeko sistemak eta
aplikazioak ezagutzea.
EI2.4 Multimedia-produktu bat hedatzeko sistemak identifikatzea, proiektuaren espezifikazioetatik eta helburuetatik
abiatuz.
EI2.5 Multimedia-produktu interaktibo baten iturriak hartzeko eskanerren eta argazki-kamera digitalen ezaugarri
teknikoak deskribatzea.
EI2.6 Multimedia-proiektu bat osatzeko erabiltzen diren gailuen arteko konexio-sistemak zehaztea.
EI2.7 Multimedia-proiektu bat osatzen duten iturriak eskuratzeko edo hartzeko ekipo teknikoen konfigurazioak
identifikatzea.
EI2.8 Iraupen aldakorreko hainbat bideo-klip erabiltzen dituen multimedia-proiektu baterako iturriak hartzeko kasu
praktiko batean.
Beharrezko kable- eta konexio-motak zehaztea.
Kanpoko ikus-entzunezko ekipoa ordenagailura edo hartualdia egiteko gailura konektatzea.
Beharrezkoak diren aplikazioak konfiguratzea eta/edo instalatzea.
Hartualdia optimizatzeko doitze-parametroak zehaztea.
Kanpoko disko gogorrekin lan egiteko beharra zehaztea, RAID sistema baten konfigurazioetakoren batean.
Hartualdiak gidoi teknikoan zehaztutako formatuetan gordetzea, iturriaren mastertzat.
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Edukiak:
1. Multimedia-produktuetako ikus-entzunezko hizkuntzaren elementu narratiboak, espresiboak eta
deskriptiboak
- Iturriak eta tipografiak: diseinua vs. irakurgarritasuna.
- Grafiko bektoriala eta bit-mapak.
- Irudi-artxiboak. Finkoak. Mugimenduan. Interaktiboak edo egiturazko unitateetan edo oinarrizko informazioblokeetan konbinatuak.
- Soinua:
• Lokuzioak. Bikoizketa, eta informazio tratamendua, edo dramatikoa.
• Efektuak, interfazean aplikatzea eta erabilera narratiboa.
• Musika. Atzealdeko musika eta bertsioak. Eskubideen kudeaketa.
- Informazio-moduluak eta egitura narratiboak.
- Kolorea eta atzealdea: Egitura bisualaren eta irakurgarritasunaren mailak.
- Loturak eta barne-/kanpo-nabigazioa.
- Irudi korporatiboa eta logotipoak.
- Edukiaren banaketa eta pantaila-konfigurazioak.

2. Multimedia-hizkuntzaren oinarri narratiboak
- Planoen tipologia eta kamera-mugimenduak.
• Trantsizioak.
• Konposizioa eta irudikapen-kodeak.
• Multimedian erabiltzen diren efektu bereziak.
- Multimedia-muntaketaren oinarri narratiboak
• Denboraren irudikapena. Erritmoa eta efektuak narrazioan.
• Espazioaren irudikapena. Hutsa vs. betea. Konposizio konpentsatua, eta oreka bisuala.
• Informazioaren eraldaketa literarioa (gidoi literarioa).
• Gidoi literarioaren ikus-entzunezko tratamendua (gidoi teknikoa).
• Multimedia kontakizunaren garapena. Helburu espresiboak eta informazio-helburuak.
• Multimedia-interfazeak eta -narratiba.
• Egitura eta eredu narratiboak.
- Modalitate narratiboak:
• Lineala
• Ez-lineala.
• Interaktiboa.

3. Ikus-entzunezko multimedia-sistema teknikoak
- Sistema analogikoak:
• Datuen transmisio analogikoa..
• Erabilera-mugak, eta erabilera.
- Sistema digitalak
• Seinalearen prozesaketa digitala (DSP).
• Seinale-laginketa
• Prozesu digitalaren abantailak.
• Informazioa biltegiratzea eta prozesatzea.
• Tipologia eta aplikazioak.
- Plataforma informatikoak:
• Plataforma-motak.
• Bateragarritasuna eta aldakortasuna.
• Multimedietarako plataformen ezaugarri espezifikoak.
• Lan-fluxua eta baliabideen optimizazioa.
- Konexioen tipologia:
• Konexio-gailuak.
• Laneko sareak eta taldeak.
• Sistemak konektatzeko erreferentziazko ereduak.
- Informazioa biltegiratzeko euskarriak:
• Diskoak (barnekoak/kanpokoak eta RAID sistemak).
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•
•
•
•

CDa.
DVDa/ Blu-Ray.
Beste formatu batzuk.
Segurtasun-babesa eta -kopia.

4. Ikus-entzunezko irudia erregistratzeko, grabatzeko eta erreproduzitzeko prozesuak
- Bideo-formatuak. Analogikoak. Digitalak.
- Irudien prozesaketa:
• Multimedia prozesaketarako ekipoak eta softwareak.
• Prozesaketa digitaleko teknikak (hartualdia, ukituak ematea eta optimizazioa).
- Bideo-edizioa eta -postprodukzioa.
- Irudiaren ekipo teknikoak.
• Irudiak hartzeko erabilitako ekipoak.
• Irudiak grabatzeko erabilitako ekipoak.
• Irudiak prozesatzeko erabilitako ekipoak.
• Irudiak editatzeko ekipoak.
• Erreproduzitzeko ekipoak.
• Irudiak tratatzeko ekipoak.

5. Soinua erregistratzeko eta grabatzeko prozesuak
- Audio-artxiboen formatuak: kalitatea eta bateragarritasuna.
- Soinuaren hartualdia:
• Hartualdirako bitartekoak.
• Laginketa-maiztasuna.
• Audio-iturriak (bideoa, Mikro, Midi).
• Zuzeneko soinua edo bideotik hartua.
• Lokuzioak mikrofonoarekin grabatzea.
- Soinuaren grabazioa eta erreprodukzioa.
• Soinu analogikoa.
• Soinu digitala.
- Soinuaren ekipo teknikoak:
• Soinuak hartzeko erabilitako ekipoak.
• Grabatzeko erabilitako ekipoak.
• Soinuak erreproduzitzeko erabilitako ekipoak.
• Soinua tratatzeko erabilitako ekipoak.

6. Audioa eta bideoa hartzeko prozedurak
- Hartualdietarako gailuak eta konfigurazioak.
- Konprimitzeko sistemak.
• Konprimitzeko estandarrak.
• Beharrezko kalitatea eta artxiboaren tamaina.
• Kodekak. Bateragarritasuna eta plataformak.
• Aplikazioak. Broadcastetik web-orrira.
• Sistemak eta konfigurazioak. Hardware eta software bidezko konpresioak
- Hedatze-sistemak (Streaminga):
• Edukien banaketa: zuzenean eta aurrez grabatuta.
• Streaming zerbitzaria. Erabiltzaileak eta banda-zabalera.
• Zerbitzari-motak. Teknologiak eta plataformak.
• Eskaera-kulunka.
- Hainbat formatutara esportatzea.
• Formatuen arteko transformazioen bateragarritasuna.
• Kalitatea edo tamaina galtzea.
• Biltegiratze- eta irteera-formatuak.
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2.2. prestakuntza-atala
ITURRIEN TRATAMENDUA ETA EDIZIOA IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIAPRODUKTUETARAKO
Kodea: UF1246
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, iturrien
edizioari eta tratamenduari dagokienez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Proiektu baten tratamendu egokirako behar espresiboak, kalitate-beharrak eta behar teknikoak aztertzea eta zehaztea,
emandako iturri edo parametroetatik abiatuz.
EI1.1 Multimedia-proiektu baten iturrien balio espresiboak identifikatzea, gidoi teknikoko espezifikazioen arabera.
EI1.2 Iturrien gutxieneko kalitate-balioak ezagutzea, proiektuaren errendimendu-beharretatik abiatuz.
EI1.3 Proiektu baten irtenbide grafikoak prestatzea (adibidez, laneko txantiloiak eta estilo-orriak), produktuaren behar
tekniko eta espresiboetara doituz.
A2: Iturriak sortzea eta/edo editatzea, parametro tekniko eta estetikoetatik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta
dituen multimedia-produktu interaktibo bat optimizatzeko.
EI2.1 Multimedia-produktu batean, fikziozko kontsumo-produktu baten ezaugarri propioen eta erabileraren
merkataritza-aurkezpen interaktibo bat egiteko, benetako merkataritza-marka bat simulatuz.
Iturriak editatzea, proiektuen komunikazio-parametroen eta parametro teknikoen arabera.
Iturriak sortzea eta hartzea, diseinu-taldeak zehaztutako parametroetatik abiatuz.
EI2.2 Produktu-katalogo baten irudi-galeria sortzeko irudi finkoko produktu interaktibo batean, kategoria edo
azpikategoriatan edo eredutan banatuta dagoela:
Iturriaren tamaina doitzea eta ebakitzea.
Iragazkiak aplikatzea.
Konpresio egokia aplikatzea.
Kolorearen bizitasuna eta kolore-eredua doitzea.
Gardentasun-kanalak eranstea.
Iturria beste formatu batzuetara bihurtzea.
Sortutako eta editatutako iturriak katalogatzea.
EI2.3 Produktu interaktibo batean, bideo- eta animazio-iturriak dituela, produktu edo zerbitzu jakin baten erabilera
azalduko duen eskuliburu animatu bat edo laguntza-gida bisual bat sortzeko:
Konpresio egokia aplikatzea.
Efektuak aplikatzea.
Tamaina aldatzea.
Iraupena aldatzea.
Iturria beste formatu batzuetara bihurtzea.
Sortutako eta editatutako iturriak katalogatzea.
EI2.4 Audio-iturriak dituen produktu interaktibo batean, atzerriko hizkuntzak ikasteko ikastaro interaktibo bat sortzeko:
Efektuak aplikatzea.
Konpresioa aplikatzea.
Iraupena editatzea.
Iturria beste formatu batzuetara bihurtzea.
Sortutako eta editatutako iturriak katalogatzea.

Edukiak:
1. Iturrien tratamendua
- Multimedia-fitxategien formatuak:
• Motak.
• Ezaugarriak
• Bateragarritasuna sistema eta plataformekin.
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• Bihurtzeko aukerak.
- Iturrien ezaugarriak.
• Irudiaren bereizmena eta bereizmen espaziala.
• Gardentasuna eta inkrustazioa.
• Bideo edo animazioaren eta audioaren begiztak.
• Kolorearen eta profilen kateak.
• Geruzak eta konposizioak inportatzea/esportatzea.
- Irudi bektorialak eta bit-mapak.
• Irudien edizioak eta fotomuntatzeak
• Rasterizazioa eta bektorizazioa.
• Aukeraketa-eremuen eta maskaren doikuntza.
• Irudiari ukituak ematea
- Mugimenduan dauden irudiak:
• Irudiak segundoka eta artxiboaren pisua.
- Audioaren tratamendua:
• Garbitasuna.
• Efektuak aplikatzea.
• Egokitzapena.
- Kolorearen teoria eta haren aplikazioak irteera-formatuari dagokionez:
• RGB eta SRGB / CMYK / LAB / HSB / hamaseitarra.
• Kolorearen tratamendua bideoaren seinalean.
- Iturriek behar duten kalitatea eta irteera-kalitatea ebaluatzeko irizpideak.

2. Irtenbide grafikoak egitea multimedia-proiektuetarako
- Lanerako txantiloien sorrera eta diseinua:
• Txantiloi estatiko eta animatuen erabilera eta aplikazioa.
• Txantiloien aldaketak. Aldaketa-eskubideak eta -mugak.
• Elementuak Creative Commons irizpideari jarraikiz erabiltzea.
- Estilo-orriak sortzea eta diseinatzea:
• CSSak erabiltzea eta estiloak sortzea.
• Estiloen plangintza eta aplikazioa.
• Kanpoko estilo-orriaren lotura eta aplikazioa.

3. Software espezifikoarekin editatzea
- Irudi finkoen tratamendua.
- Bideoaren eta audioaren tratamendua.
- Animazioak sortzea.

3

3. prestakuntza-modulua:
ELEMENTUAK ETA ITURRIAK EGILE-TRESNEN ETA EDIZIO-TRESNEN
BIDEZ TXERTATZEA
Kodea: MF0945_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:
txertatzea.

Iraupena: 140 ordu
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3.1. prestakuntza-atala
PANTAILAK ETA ANIMAZIO-ITURRIAK EGITEA IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIAPROIEKTUETARAKO
Kodea: UF1247
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Iturriak pantailetan, orrietan, mailetan edo diapositibetan txertatzea, multimedia-proiektu interaktiboaren ezaugarriei
jarraikiz.
EI1.1 Iturri batek egin ditzakeen ekintzak eta eman dezaketen balio adierazkorra deskribatzea.
EI1.2 Online produktu baten kasu praktiko batean, euskarri optiko edo hibridoan dagoela, eta ezaugarriak behar
bezala zehaztuak dituela:
Pantailak ataletan osatu eta egituratzea.
Iturriak orrietan edo pantailetan kokatzea, proiektuan zehaztutakoari jarraikiz.
Plataformetarako bertsioen ezaugarriak definitzea, eta ongi ikusteko irtenbideak zehaztea. Ondorioen
txosten bat egitea.
Proiektuaren diskurtso narratiboaren erritmoa interpretatzea.
Nabigazioko eta kontroleko (botoiak, menuak, goitibeherakoak eta teklak, besteak beste) interfaze nagusia
eraikitzea.
Foku-aldaketen ordena definitzea.
EI1.3 Euskarri optikoko edo hibridoko online produktu batean testu-iturriak txertatzeko kasu praktiko baten
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Testu-eremuak eta haien propietateak zehaztea: arrastatzaileak, tamaina, testuaren tamainara egokitzeko
portaera eta gardentasuna, besteak beste.
Testu dinamikoa den zehaztea, eta kanpo-iturriarekin lotzea (fitxategia edo datu-basea).
Testuak zuzenean sartzea.
Testu lauko fitxategiak inportatzea.
Proiektuan definitutako ezaugarri estetikoetara egokitzen den tipografia ematea.
Testuari kolorea ematea, leuntzea eta beste ezaugarri batzuk ematea.
Tamaina egokia edo doitze automatikoa ematea.
Paragrafoaren portaera definitzea: justifikazioa, lerroartea.
Testuari interakzioa ematea (hipertestua), formatua zainduz.
EI1.4 Euskarri optikoko edo hibridoko online produktu batean bideo-iturri bat, animazioak edo audioa txertatzeko kasu
praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Iturria pantailan eta/edo denboran kokatzea.
Ongi erreproduzitzeko beharrezkoak diren kodekak zehaztea, hedatzeko erantsiz.
Euskarrian bat egiteko bitartekoa definitzea: streaminga, deskarga edo beste.
Erreproduzitzeko kontrolak zehaztea, beharrezkoak badira.
EI1.5 Euskarri optikoko edo hibridoko online multimedia-produktu interaktibo baten kasu praktiko baten ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela:
Proiektuan pantailen artean egin daitezkeen trantsizioak zehaztea.
Software erabilian, txantiloiak sortzea, denbora eta lana optimizatzeko.
Atzealdeak kokatzea.
Eremu aktiboak identifikatzea.
Denbora-lerroak eta iturrien bideak kokatzea.
Beharrezkoak diren testuak jartzea.
Mugimendua ematea iturriei, egile-softwareko denbora-lerro propioak aplikatuz, beharrezkoak diren
fotograma giltzarriak adieraziz eta mugimendu-ibilbideak zehaztuz.
Iturrien tamaina berriro doitzea.
Beste pantaila eta ekintzekin dituzten loturak kontrolatzea.
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A2: Iturrien mugimenduak sortzea eta sinkronizatzea pantailan, espezifikazio narratiboetara doituz.
EI2.1 Iturriak animatzeko beharrezkoak diren teknikak definitzea, multimedia-proiektu interaktibo baten gidoi
teknikoaren azterketatik abiatuz.
EI2.2 Proiektu baten erritmoa, sarrera- eta irteera-kadentziak (azelerazio-kurbak) eta bide definituak identifikatzea,
gidoi teknikotik abiatuz.
EI2.3 Euskarri optikoko edo hibridoko online multimedia-proiektu interaktibo baten kasu praktiko baten ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela, izaera narratiboa zehaztea, denboretatik eta iturrien agerpen eta mugimenduetatik
abiatuz.
EI2.4 Audioa eta/edo bideoa dituen proiektu baten kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Audioa pantailako ekintzekin sinkronizatzea, asmo narratibora doituz.
Asmo narratiborako egokiak diren lokuzioak txertatzea, gidoian definituak.
Iturrien denborak lokuzioaren erritmora doitzea.
Bideoa pantailako ekintzekin sinkronizatzea, une dramatikoak doituz.
Mugimendu-gidak gidoiko oharretara doitzea.
Pantailak gordetzea, eta segurtasun-kopiak egitea, proiektuaren parametro teknikoei jarraikiz.

Edukiak:
1. Iturri tipografikoak
- Ekintza-motak:
• Balio espresiboa.
• Estiloaren eta edukiaren banaketa. XML datuak.
- Komunikazio-ezaugarriak:
• Diseinuaren koherentzia.
• Ikuspena.
• Eskala eta doitzen dinamikoak, ikuspenari laguntzeko.
• Irakurgarritasuna.
• Testu interaktiboa vs. komunikazio-testua.
- Iturriaren atalak.
- Iturrien formatuak.
• True Type Font (TTF).
• PostScript Type 1.
• Open Type Font (OTF)
• UTF8 datuak eta testu dinamikoak.
- Karaktere-tartea doitzea:
• Karaktereen arteko doitzeak egiteko eragiketak.
- Tipografia:
• Trazaduraren lodiera.
• Lerra lodiak eta estiloak.
• Iruzkinak eta irudi-/orri-oinak.
• Aipamenak eta aipuak.
• Ardatz bertikalaren inklinazioa edo letra etzana.
• Ardatz bertikalaren eta horizontalaren arteko proportzioa.
- Lerrokatzea: testuak lerrokatzeko aukerak.
- Lerroartea: testuaren lerroen arteko espazio zuzena.
- Neurria:
• Iturrien neurriaren doikuntza.
• Iturrien neurria eta informazioaren hierarkia.
- Kolorea:
• Kolorearen propietateak.
• Tonua.
• Balioa.
• Intentsitatea.
• Ikuspena.
• Tipografiaren eta atzealdeko kolorearen arteko kontrastea.
• Pantailako freskatze- eta flikeo-arazoak.
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2. Testuen txertaketa pantailan
- Konposizio-eskemak.
• Konposizio bisualak: motak.
• Banaketa eta pisu informatiboa.
• Informazioaren arkitektura.
- Pantaila-formatuak:
• Datuak sartzeko pantailen formatuak.
• Eremu dinamikoak eta inprimakiak.
- Lagin-irudien erabilera.
- Testu tipografikoa vs. grafiko moduko testua.
- Lanerako txantiloiak sortzea: txantiloien diseinua.
- Estilo-orriak definitzea:
• Funtzioak.
• Estiloa definitzeko arauak.
• Herentzia eta hierarkia.
• Hautatzaileak (tipoenak, unibertsalak, id-arenak, bigarren mailakoak, ezaugarrienak).
• Estiloaren adierazpena.
• Askotariko adierazpenak.
- Konfigurazioko kanpo-fitxategiak.
- Iturrien optimizazioa. Kalitate-, tamaina- eta formatu-parametroen doikuntza.

3. Iturrien sinkronizazioa
-

Mugimenduaren bide edo gidak sortzea.
Denbora-doikuntzak (erritmoa, iraupena eta irakurriaren ulermena).
Animazio tipografikoko software espezifikoa.
Erritmo narratiboen sinkronizazioa informazio-asimilazioaren aurrean.
Proiektuaren asmo dramatikora egokitzea.
Trantsizioak sortzea.
Animazio tipografiko programatua vs. eskuzko animazioa.

3.2. prestakuntza-atala
ELEMENTU INTERAKTIBOEN SORRERA IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIAPROIEKTUETAN
Kodea: UF1248
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elementu interaktiboak pantailetan edo orrietan txertatzea, ikus-entzunezko proiektu multimedia batean definitutako
irizpideei jarraikiz.
EI1.1 Proiektu batean aplika daitezkeen elementu interaktiboen (botoiak eta sarrera-eremuak) aukerak (goitibeherako
zerrendak, hautatzaileak, ezkutukoak), egoerak (aktibatuta, pasibo, rollover/rollout, kanpo eta beste) eta ezaugarri
funtzionalak deskribatzea.
EI1.2 Datuak biltegiratzeko bitartekoak definitzea, gidoi teknikoan definitutako proiektuaren formatuari eta euskarriari
jarraikiz: aldakorrak, datu-baseetarako sarrerak, cookieak eta beste.
EI1.3 Inprimakiak dituen produktu interaktibo baten kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Beharrezkoak diren sarrerako testu-eremuak definitzea.
Aldagaiak ematea eremuei.
Helmugarekin (postaren zerbitzaria, datu-baseak) komunikatzeko bitartekoak zehaztea.
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Inprimakiaren emaitzak erakustea, beharrezkoa bada.
Inprimakien kontrol-botoiak eta haien portaerak txertatzea.
EI1.4 Online produktu baten kasu praktiko batean, euskarri optiko edo hibridoan dagoela, eta ezaugarriak behar
bezala zehaztuak dituela:
Egile- softwareak aurrez zehaztutako gertakariak sortzea, erabiltzailearekiko independenteak direnak: popupak, pertsonaiak edo animazioen burutzapena, besteak beste.
Egoera interaktiboak sortzea.
Elementu interaktiboak aurrez zehaztutako kode edo portaeren bidez kokatzea.
Iturrien kalitate estetikoa eta ikuspen zuzena aztertzea.
Pantaila bakoitzaren funtzionamendua aztertzea eta bistaratzea.
Proiektuaren fase eta bertsio bakoitzean, babes-sistemak aplikatzea.

Edukiak:
1. Elementu interaktiboak
- Ezaugarri funtzionalak.
- Egoerak:
• Aktibo.
• Pasibo.
• Rollover/Rollout.
• Eremu aktiboa eta usagarritasuna.
• Aktibatuta/Baliogabetuta.
• Arrastatzeak (Drag, Dragover, Dragout).
• Klika eta klik bikoitza.
• Beste batzuk. Interakzioa erakuslearekin eta erakusle bereziekin.
- Elementu interaktiboen egoera grafikoak sortzea.
- Inprimakiko elementuak sortzea.

2. Egile-tresnekin integratzea
- Egile-tresnak:
• Egile-programak: motak.
• Txertatu beharreko elementuak (iturriak eta formatuak).
• Aurrez definitutako/aurrez programatutako elementuak.
• Kodearen eskuzko editorea.
- Interfazearen edo lan-leihoen konfigurazioa:
• Paletak eta panelak.
• Tresnetarako sarbidea (tresna-barrak eta teklatuko lasterbideak).
- Denbora-lerroak.
• Geruzekin lan egitea
• Maskara-geruzak eta maskarak dituztenak.
• Gida-geruza eta mugimendu-gidak.
• Fotograma-motak.
• Fotograma giltzarriak (keyframe).
• Espazioak. Fotograma hutsak eta fotograma giltzarri hutsak.
• Mugimendu-interpolazioa.
• Forma-interpolazioa.
• Bideak eta lotura.
• Multzokatzea eta habiaratzea.
• Begiztak eta klipak, filmenak.
- Erreproduzitzeko abiadura:
• Fotogramen abiadura aldatzea. Optimizazioa.
• Irudien segundoko abiadura eta burutzeko arazoak edo pisu-arazoak.
- Propietateak: eszenatokiaren, artxiboaren edo pantailaren neurriak. Kolorea. Pantaila osoan ikustea, edo
berreskalatuta. Gardentasuna.
- Ekintzak edo ekitaldiak.

3. Egile-softwarearen aukera bereizgarriak
30

- Hardware/software baldintzak.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

-

Playerrak eta eguneratzeak.
Inportatzean eta esportatzean onartzen diren formatuak
Edukiak argitaratzea, eta bateragarritasuna.
Xede-gailuak eta -plataformak.

4. Artxiboen egituraketa, softwarearen arabera
-

Kokapena eta sarrera.
Sarrera-babesak eta mugak.
Iturrien sinkronizazioa.
Iturrien esportazioa eta inportazioa.

3.3. prestakuntza-atala
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PROIEKTUAREN PROGRAMAZIOA
Kodea: UF1249
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Kodeak zehaztea eta eranstea, editoreetatik eta egile-softwaretik abiatuz, multimedia-proiektu interaktibo baten
parametro narratiboetara doituz.
EI1.1 Multimedia-proiektu interaktiboaren atal bakoitzerako programazio-algoritmoa definitzea.
EI1.2 Multimedia-proiektu interaktibo batean erabiltzeko beharrezkoak diren aldagaiak eta funtzioak identifikatzea.
EI1.3 Online produktu baten kasu praktiko batean, euskarri optiko edo hibridoan dagoela, eta ezaugarriak behar
bezala zehaztuak dituela:
Multimedia-produktu interaktibo baten barne-kodearen egitura zehaztea.
Aldagai-motak definitzea, eta proiektuan daudenak aipatzea.
Fluxua kontrolatzeko oinarrizko argibideak definitzea: begizta, baldintzak.
Datu-baseekin lotzea.
EI1.4 Egile-software bat erabiltzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
Lan-ingurunea konfiguratzea, kodea txertatzeko.
Kode pertsonalizatua sartzea eta txertatzea.
Sintaxia aztertzea.
Ikuspegiak aztertzea eta eguneratzea.
EI1.5 Online produktu baten kasu praktiko batean, euskarri optiko edo hibridoan dagoela, eta ezaugarriak behar
bezala zehaztuak dituela:
Iturriei adimen artifiziala ematea, erabiltzailearekiko independentea den portaerarekin.
Erabiltzaileak egin ditzakeen ekintzak definitzea, eta kodea ematea proiektuari, erabiltzaileari ekintzaaskatasuna emateko.
Kontrolak sortzea teklatutik edo beste gailu batzuetatik, eta kanpo-iturriak kontrolatzea: CDa, DVDa,
inprimaketa eta beste.
Aldagaia narraziora doitzea: denbora, erreproduzitzeko abiadura, zailtasuna, zenbatzailea eta cookieak,
besteak beste.
EI1.6 Informazio dinamikoa sortzea eta harekin aritzea, datu-baseetarako, fitxategietarako konexioetatik abiatuz, eta
formatua ematea, kodetik abiatuz. Emaitza eguneratua lortzeko beharrezkoak diren eragiketak egitea.
EI1.7 Grafiko dinamikoak sortzea, erabiltzailearen interakzioari bide emango diotenak.

Edukiak:
1. Egile-lengoaiak
- Gertakariak sortzea:
• Aurrez definitutako portaerak.
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•
•
•

Erabiltzaileak ekitaldiak hartzea.
Denbora-ekitaldien kontrola.
Sistemaren eta konfigurazioen ezagutza.

2. Aldagaien eta funtzioen programazioa
-

Aldagaien sorrera eta kudeaketa.
Aldagai-motak (numerikoak, boolearrak, literalak)
Tokiko aldagaia eta globalak.
Baldintzak. sinpleak, konplexuak (If, else, for eta beste).
Funtzioak. Kodearen optimizazioa.
Elementuen eta iturrien sorrera, kodetik abiatuz.
Eragiketak aldagaiekin: datu-sarrerak eta -irteerak. Eragiketak objektuekin.
Loturak eta eragiketak datu-baseekin.

3. Proiektuaren konpilazioa
- Segurtasun-kopiak egiteko euskarriak eta sistemak.
- Publikatzeko prozedurak.
• Artxiboen konpilazioa (proiektuak eta autoexekutagarriak)
• Proiektua entregatzea eta ixtea
• Publikatzeko/esportatzeko formatuak.
- Bertsioak mantentzea eta produktuen eguneratzea. Informazioa eta edukiak eguneratzeko zerbitzuak ematea.

4

4. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOAREN
PROTOTIPOA EBALUATZEKO, KALITATEA KONTROLATZEKO ETA
DOKUMENTAZIOA SORTZEKO PROZESUAK AZTERTZEA
Kodea: MF0946_3
Gaitasun-erreferentea: UC0946_3 Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboaren prototipoa ebaluatzeko,
kalitatea kontrolatzeko eta dokumentazioa sortzeko prozesuak aztertzea.

Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Garatutako proiektuen prototipoak ebaluatzea, zehaztutako parametro funtzionaletara doitzen diren aztertuz.
EI1.1 Proiektu baten kalitate-irizpideak identifikatzea, proiektuaren espezifikazioetatik abiatuz.
EI1.2 Multimedia-proiektu interaktibo baten bateragarritasuna, errendimendua eta euskarria aztertzeko aukera
emango duten plataformak eta sistemak zehaztea.
EI1.3 Dibulgazioko edukia edo informatiboa duen web-orri batean.
Produktuaren kalitatea eta erabilgarritasuna mantentzeko eta doitzeko proiektuak definitutako
usagarritasun-parametroak identifikatzea.
Proiektuaren kalitate-txostenak sortzea eta ebaluatzea, izan daitezkeen desbideratzeei irtenbideak
emateko.
EI1.4 Ikus-entzunezko proiektu interaktibo baten azterketatik abiatuz, euskarri optikoko exekutagarri batean
oinarrituta.
Kontuan izan beharreko kontzeptu ebaluatzaileak zehaztea.
Ebaluazio-proben eta -tresnen emaitzak eta txostenak aztertzea.
Proiektuko pantaila eta kontrol guztiak aztertzea.
Fitxategien mendekotasunak aztertzea.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

-

Proiektua erreproduzitu daitekeen plataformetan aztertzea.

A2: Multimedia-proiektu interaktiboen euskarri teknikoaren dokumentuak egitea.
EI2.1 Produktu baten funtzionamenduaren elementu giltzarriak definitzea, multimedia-proiektu interaktiboen
espezifikazioetatik abiatuz.
EI2.2 Erabiltzaileari euskarri teknikoa eta laguntza emateko sistemak zehaztea, multimedia-proiektu interaktibo baten
espezifikazioetatik abiatuz.
EI2.3 Produktu edo zerbitzu bati lotutako online laguntzaren eskuliburua erabiltzeko eta instalatzeko:
Aplikazioa instalatzeko prozedura adieraztea.
Gutxieneko baldintza informatikoak eta beste plataforma batzuekin duen bateragarritasuna zehaztea.
Erabilera-arauak eta -aholkuak idaztea.
Laguntza-irudiak eta -animazioak txertatzea.
Ondorengo deskargen edo eguneratzeen aukerak adieraztea.
Zalantzen eta kontsulten feedbacka kontrolatzeko sistemak eta mekanismoak zehaztea.
A3: Proiektu tipo baten konfigurazio-parametroak zehaztea, azken masterra sortzeko.
EI3.1 Mater baten publikazioa konfiguratzeko parametroak eta aldagaiak definitzea, ezaugarriak behar bezala
zehaztuak dituen multimedia-proiektu interaktibo batetik abiatuz.
EI3.2 Proiektuaren bertsioak identifikatzea, gidoi teknikoan zehaztutakoaren arabera.
EI3.3 Multimedia-proiektu interaktibo bat publikatzeko bitartekoak eta euskarriak identifikatzea.
EI3.4 Multimedia-produktu interaktiboak mantentzeko eta eguneratzeko ildoak zehaztea, balizko bezeroren batek
emandako informaziotik, produktuaren berrikusketetatik edo behar tekniko, estetiko eta produktiboetatik abiatuz.
EI3.5 Multimedia-proiektu interaktibo baten lizentzia-aukerak deskribatzea.
EI3.6 Kopiak egitearen kontrako sistema identifikatzea, multimedia-proiektu interaktibo baten segurtasunespezifikazioetatik abiatuz.
EI3.7 Erabilgarritasun- eta usagarritasun-irizpideak doitzeko erabiltzen diren elementu globalak (euskarrietatik hasi eta
informazio-moduluetaraino) identifikatzea, eta multimedia-proiektu interaktibo baten ISO arauetarako egokitzapena.
EI3.8 DVD euskarriko dibulgaziozko edukiaren multimedia-argitalpen batean.
Fitxategiaren irteera-formatua zehaztea.
Kodea araztea.
Publikazioaren propietateak zehaztea.
Konpresio-maila zehaztea.
Artxiboen egitura aztertzea.
Konpilatu behar diren fitxategiak zehaztea.
Exekutagarriak eta masterra sortzea.
Proiektu osoaren, iturrien eta masterraren segurtasun-kopiak egitea.

Edukiak:
1. Ikus-entzunezko multimedia-proiektu interaktiboen akabera-prozesuak
- Aplikazioak arazteko eta optimizatzeko sistemak.
- Ezarpen-plataformen ezaugarriak:
• Plataforma-motak.
• Plataformen arkitektura. Bateragarritasuna.
• Kudeaketa-moduak.
- Proiektu amaituaren segurtasun-babesa:
• Informazioa babesteko sistemak.
• Zifratzea eta mulitplexaketa.
• Informazio sentibera kodetzea.
• Pasahitza, Bidi, sinadura digitala, Usb giltza kodetua.
- Erregistro-sistemak sortzea:
• Erabiltzaileen identifikazioa eta erregistroa.
• Erabiltzaileak kontrolatzeko sistemak
• Sarrera- eta pribilegio-mailak.
- Erabiltzaileak baliozkotzea:
• Prozedurak. Pasahitza, IPa, kontrol-aplikazioak.
• Datuak baliozkotzeko inprimakiak.
• Azterketa-zerrendak diseinatzea, aplikatzea eta egiaztatzea.
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- Kopien aurkako sistemak:
• Edukiak babesteko programak.
• Babes aurreratuak.

2. Kode irekiko eta ordainpeko lizentziako programak.
- Kode irekiko programen tipologia:
• Ezaugarriak Freeware, Linkware, Shareware.
• Banaketa librea.
• Creative Commons.
- Ordainpeko lizentzien erabilera. Lizentziaren banaketa. Berritzea eta ezeztatzea.

3. Euskarri teknikoko dokumentuak
-

Erabiltzailearen eskuliburu baten edukiak.
Erabilera-arauak eta -aholkuak idaztea.
Erabilera txarraren aurreko erantzukizuna.
Lege-bermeak eta -oharrak.
Laguntzako irudiak, bideoak edo animazioak txertatzea.
Zalantzak edo kontsultak kontrolatzeko mekanismoak. Online laguntza

4. Multimedia-produktuen erabilera eta erabilgarritasuna
-

Beta testinga edo erabilera-testa.
Nabigazioaren eta instalazioaren kontrola.
Erabilgarritasuna ebaluatzeko tresnak.
Erabilgarritasun-arazoak ebaluatzeko teknikak.
Neurtu beharreko alderdiak. Proiektuaren parametro teknikoak.
Gogobetetzeari buruzko galdeketa/iradokizunak.

5. Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboaren kalitate-kontrola
-

Interneteko kalitate-agentzia (IQUA).
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundea (OCU)
Interneten erabiltzaileen elkartea (AUI)
Informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko legea.
Datuak Babesteko Lege Organikoa.
Jabetza industrialari eta intelektualari buruzko Legea.
ISO arauak: HCIko ISO estandarrak eta arauak.
Kalitate-irizpideak.
Kalitateko txosten teknikoak: motak eta egitura.

6. Multimedia-produktu interaktiboen mantentze-lanak
-

5

Online produktuetarako sarreren estatistiken segimendua eta interpretazioa.
Kanpo-proiektuen interpretazioa, mantentzeko.
Bezeroak eta produkzio-ekipoak eguneratzeko sistemak.
Online produktuen segurtasun-kontrola.
Teknologia berriak detektatzea, egindako produktuak eguneratzeko eta optimizatzeko.

5. prestakuntza-modulua:
IKUS-ENTZUNEZKO MULTIMEDIA-PRODUKTUEN GARAPENEKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0262
Iraupena: 80 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Multimedia-proiektu interaktibo baten ezaugarriak zehaztea, beharrezko ekipo eta tresnak aukeratuz eta iturriak
zehaztuz.
EI1.1 Generoaren, euskarriaren eta helburu den publikoaren araberako ezaugarri teknikoak, narratiboak eta
estetikoak aztertzen parte hartzea.
EI1.2 Elementu konstruktibo interaktiboen (zerrendak, botoiak, menuak) eta haien egoeren aukeraketan parte hartzea.
EI1.3 Dokumentu estandarrak (erabilera-kasuen diagramak, interakzio-diagramak eta informazio-fluxuaren diagramak,
besteak beste) interpretatzea, eta nabigazio-sistemak eta haien interaktibitate-mailak eta funtzionaltasun narratiboa
zehazten laguntzea.
EI1.4 Multimedia-proiektu interaktiboaren lanerako plana diseinatzen, zereginak banatzen eta egite-epeak betetzen
laguntzea.
EI1.5. Tresnak, lengoaiak eta egile-programak aukeratzen laguntzea.
EI1.6 Hedatze-euskarria aukeratzen laguntzea, prestazio teknikoen eta erabiltzaileen beharren arabera.
EI1.7 Proiektuan parte hartuko dutenen artean artxiboak sarean trukatzeko modua antolatzen laguntzea.
EI1.8 Hartualdiak egiteko gailuak konfiguratzen laguntzea, erabilitako bitartekoaren eta emandako material
landugabeen arabera.
EI1.9 Segurtasun-kopien gailuak konfiguratzen laguntzea.
EI1.10 Iturriaren formatua aukeratzen parte hartzea.
A2: Iturriak sortzea eta/edo editatzea, parametro tekniko eta estetikoetatik abiatuz, multimedia-produktu interaktibo bat
optimizatzeko.
EI2.1 Proiektu baten irtenbide grafikoak egiten laguntzea, produktuaren behar tekniko eta espresiboetara doituz;
esaterako, lanerako txantiloiak eta estilo-orriak.
EI2.2 Iturriak editatzen laguntzea, proiektuen komunikazio-parametroen eta parametro teknikoen arabera.
EI2.3 Iturriak sortzen eta hartzen laguntzea, diseinu-taldeak zehaztutako parametro batzuetatik abiatuz.
A3: Iturriak pantailetan, orrietan, mailetan edo diapositibetan txertatzea, mugimenduak eta animazioak sinkronizatuz.
EI3.1 Pantailen atalak konposatzen eta egituratzen eta iturriak jartzen laguntzea.
EI3.2 Nabigazioko eta kontrolerako interfaze nagusia (botoiak, menuak, goitibeherakoak eta teklak, besteak beste)
sortzen laguntzea.
EI3.3 Testu-iturriak txertatzen parte hartzea.
EI3.4 Bideo, animazio- edo audio-iturriak txertatzen parte hartzea.
EI3.5 Proiektuan pantailen artean egin daitezkeen trantsizioak zehazten laguntzea.
EI3.6 Iturriei mugimendua ematen laguntzea, egile-softwareko denbora-lerro propioak aplikatuz.
EI3.7 Audioa edo bideoa pantailako ekintzekin sinkronizatzen laguntzea.
EI3.8 Pantailak gordetzen eta segurtasun-kopiak egiten laguntzea, proiektuaren parametro teknikoei jarraikiz.
A4: Elementu interaktiboak txertatzea, eta kodeak eranstea, editoreetatik eta egile-softwaretik abiatuz.
EI4.1 Egile-softwareak aurrez zehaztutako gertakariak sortzen parte hartzea.
EI4.2 Egoera interaktiboak sortzen laguntzea.
EI4.3 Iturrien kalitate estetikoa eta ikuspen zuzena aztertzen laguntzea.
EI4.4 Erabiltzaileak egin ditzakeen ekintzak definitzen eta proiektuari kodea ematea laguntzea.
EI4.5 Informazioa eta grafiko dinamikoak sortzen laguntzea, erabiltzailearen interakzioari bide emango diotenak.
A5: Proiektuen prototipoak ebaluatzea, euskarri teknikoaren dokumentuak egitea, eta multimedia proiektu interaktiboen
konfigurazio-parametroak zehaztea.
EI5.1 Proiektu baten kalitatea aztertzen laguntzea.
EI5.2 Azken erabiltzailearentzako laguntza teknikoaren dokumentazioa egiten laguntzea.
EI5.3 Azken masterra sortzen parte hartzea.
A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz.
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI6.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.
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Edukiak:
1. Ikus-entzunezko multimedia-produktuen gidoiaren prestaketa
-

Gidoien plangintza.
Gidoien garapena.
Gidoien testak.
Txertatu beharreko multimedia-elementuen aukeraketa.
Informazioaren arkitekturaren diseinua.
Eszenatokien, pertsonaien eta elementu grafikoen aukeraketa.
Gidoia edo plangintza egiteko prozesurako aplikazioen erabilera.

2. Ikus-entzunezko multimedia-produktuen edizioa eta konposizioa
-

Konposizio eta diseinu interaktiboa.
Edukien optimizazioa.
Espazio erabilgarria maximizatzea.
Guneen diseinua.
Edukien txertaketa.
Nabigazioa.
Erabilgarritasunaren azterketa.

3. Iturrien txertaketa egile-tresnekin
-

Edukiak argitaratzea, eta bateragarritasuna.
Interfazearen edo lan-leihoen konfigurazioa.
Artxiboen egituraketa, softwarearen arabera.
Iturrien sinkronizazioa.
Iturrien esportazioa eta inportazioa.

4. Egile-programazioak eta -lengoaiak
-

Gertakarien sorrera.
Erabiltzaileak ekitaldiak hartzea.
Denbora-ekitaldien kontrola.
Sistemaren eta konfigurazioen ezagutza.
Elementuen eta iturrien sorrera, kodetik abiatuz.
Eragiketak aldagaiekin.
Datu-sarrerak eta -irteerak.
Eragiketak objektuekin.

5. Multimedia-proiektu interaktiboen akabera
- Proiektu amaituaren segurtasun-babesa.
- Jabetza intelektualaren eta industrialaren kudeaketa.

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-
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Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Jarduera arriskutsuak babesteko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA
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BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0943_3
Ikus-entzunezko multimediaproduktu interaktiboak

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goimailako teknikaria
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Ikusentzunezko produkzioa lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

MF0944_3
Ikus-entzunezko multimediaedukien sorrera eta
egokitzapena

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goimailako teknikaria.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Ikusentzunezko produkzioa lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

MF0945_3
Elementuak eta iturriak egiletresnen eta edizio-tresnen
bidez txertatzea

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goimailako teknikaria
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Ikusentzunezko Produkzioa lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

MF0946_3
Ikus-entzunezko multimediaproduktu interaktiboaren
prototipoa ebaluatzeko,
kalitatea kontrolatzeko eta
dokumentazioa sortzeko
prozesuak aztertzea

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goimailako teknikaria
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Ikusentzunezko Produkzioa lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila

2 urte

4 urte

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen garapena

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:

-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Irudiaren eta soinuaren gela
teknikoa

45

60

PRESTAKUNTZA-GUNEA

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

Irudiaren eta soinuaren gela
teknikoa

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

−
−
−
−
−
−
−
−

Irudiaren eta soinuaren gela teknikoa

− Multimedia-garapeneko plataformak edo inguruneak.
− Iturriak sortzeko, editatzeko, tratatzeko eta ukituak emateko
tresnak.
− Egile-tresnak edo multimedia-integrazioko tresnak.
− Biltegiratze-euskarriak
− Magnetoskopioak eta konexio-kableak.
− Irudiak tratatzeko eta segurtasun-kopiak egiteko softwarea.

Ikus-entzunezko ekipoak.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet
Espezialitateko software espezifikoa.
Errotuladorez idazteko arbelak
Orri birakariak
Ikasgelako materiala.
Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
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Irudiaren eta soinuaren gela teknikoa

− Audioa eta bideoa hartzeko txartela.
− Bideoaren postprodukziorako plataforma digitala.
− DVDak, CD-ROMak, disko gogorrak, euskarri optikoak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–
–
–
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Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu
izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

