Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Viestinnän tutkinto-ohjelma, päivätoteutus
Digitaalinen viestintä

Tehtävä:
Zeedcasterin tasavallassa järjestetään presidentinvaalit. Ehdolla ovat istuvan presidentin lisäksi
seitsemän muuta henkilöä kuudesta eri tasavallan puolueesta ja yksi arvan määräämä
ehdokas.
Suunnittele kaksi käyttöliittymänäkymää Zeedcasterin viralliselle äänestysapplikaatiolle, jota
käytetään kosketusnäytöllisellä mobiililaitteella. Äänestysapplikaatiolla voi äänestää, seurata
tuloksia, myydä oman äänensä jollekulle muulle, lähettää kannustusviestejä ehdokkaille, hakea
tietoa ehdokkaista, lukea eri puolueista sekä presidentinvaaleja ohjaavista laeista ja
asetuksista.
Etsi tarvittaessa lisätietoa käyttöliittymäsuunnittelusta ja käytettävyydestä.
Näkymä 1:

Äänestysnäkymä. Käyttöliittymänäkymä, jolla annetaan ääni jollekin

ehdokkaalle.
Näkymä 2:

Tulosnäkymä. Käyttöliittymänäkymä vaalien lopputuloksesta. Katso tiedot alla

olevasta taulukosta.
Taulukko äänien jakautumisesta ehdokkaiden kesken:
Ehdokas

Puolue

Koalitio

Regine Zemke

Dridi

Oranssin puolesta

Octantis
Doradus
Volantis
Turi

Quinton
Hohstadt
Ai Aiken
Jarred Gulsvig
Chet Alessandro
Branden Toten

Wei Xiu

Edison Faulknen Turi II
Thaddeus
(ei puoluetta,
Caldera
arvottu)

Ääniä
1 875
342

%

Ne keitä ei mainita

371 254

12,4

Oranssin puolesta
Ne keitä ei mainita
Oranssin puolesta
Himskattiin
himlaajat
Ne keitä ei mainita
Himskattiin
himlaajat

207 337
185 305
122 383

6,9
6,2
4,1

97 294

3,2

89 977

3,0

44 776

1,5

62,6

Toteutustyyli:
•
•
•

Kaksi luonnosta (näkymä 1 ja näkymä 2) palvelun käyttöliittymästä.
Älä käytä selittäviä tekstejä, jotka eivät ole osa käyttöliittymää.
Mobiilipäätelaitteen näytön mitat ovat: 154mm x 74mm. Tee näkymistäsi edellämainitun
kokoisia.
Laajuus:

•

Yksi A4-arkki (yhdelle puolelle), älä ylitä annettua maksimilaajuutta
Toteutustapa:

•

Tietokoneella tai piirtämällä
Palautusformaatti:

•

Tehtävä palautetaan A4-kokoisena paperiversiona
Arviointiperusteet:

•

Ideointikyky, idean ymmärrettävyys, selkeys, luettavuus, informaation visualisointi,
vuorovaikutteisen käyttöliittymän käytettävyys, omaperäisyys, ohjeiden noudattaminen
Muista kirjoittaa myös oma nimesi tehtäväpaperiin.

Perustietolomake
Täytä ja lähetä hakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 mennessä Digitaalisen
viestinnän sähköinen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana). Ota lopuksi tuloste
perustietolomakkeesta.
Perustietolomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 20.3.2019. Huomaa, että
perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata
täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.
Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake
osoitteessa opintopolku.fi 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Palautusohjeet
Laita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan tiedot:
•

Oma nimi

•
•

Viestintä/ Digitaalinen viestintä
Perustietolomakkeen hakijatunniste
Toimita ennakkotehtävät ja tulosteet yhteishakulomakkeesta sekä digitaalisen
viestinnän perustietolomakkeesta 3.4.2019 klo 15.00 mennessä Metropolian hakijapalveluihin.
Viimeisen päivän postileima ei riitä.
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 4072
00079 Metropolia
Käyntiosoite:
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki

