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Introducció

Aquest material està clarament orientat a introduir els enginyers informàtics

al desenvolupament d’aplicacions sobre dispositius mòbils, amb l’objectiu de

fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor afegit important en la

seva carrera professional. L’evolució d’aquestes tecnologies en els darrers anys

ha estat espectacular.

Per una banda, les darreres dues dècades hem viscut una revolució de les co-

municacions sense fils que ha facilitat la mobilitat de les persones ja que ha

reduït la dependència del cable per a comunicar-nos. Per altra banda, en la

darrera dècada estem veient una evolució espectacular de les prestacions i ca-

racterístiques dels dispositius mòbils, que en molts casos arriben a ser un pos-

sible substitut de l’ordinador portàtil o de sobretaula.

Finalment, els darrers anys hi ha hagut una explosió de les eines i llenguat-

ges de programació per a desenvolupar aplicacions sobre dispositius mòbils i

també la creació de noves maneres de compartir i vendre aquestes aplicacions

a partir de mercats específics, anomenats tendes d’aplicacions o appstores. Tot

plegat ha fet possible que nombrosos programadors estiguin desenvolupant

aplicacions per a mòbils d’una manera ràpida, barata i fàcilment comercialit-

zables. Mai no ha estat tan fàcil crear aplicacions i poder tenir un aparador

d’abast mundial per a poder vendre-les.

Per això, la major part dels continguts d’aquesta assignatura estan destinats al

desenvolupament de petites aplicacions i serveis sobre dispositius mòbils que

fan servir les tecnologies de comunicacions sense fils com a medi de comuni-

cació. A més a més, s’introdueixen els conceptes de la seguretat de la comu-

nicació i de la informació que hi ha al darrere i de les aplicacions mateixes,

ja que és un factor clau perquè molts negocis puguin existir sobre dispositius

mòbils fent servir les tecnologies sense fils.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquest mòdul es pretén que l’estudiant assoleixi els objectius

següents:

1. Entendre què són les comunicacions sense fils i quin abast tenen. Veure

quins avantatges comporta el fet d’utilitzar-les.

2. Conèixer els diferents tipus de dispositius mòbils i quines característiques

tenen.

3. Tenir un coneixement ampli i variat de les alternatives per al desenvolu-

pament d’aplicacions mòbils.

4. Conèixer les peculiaritats del disseny d’aplicacions mòbils, especialment

les degudes a les limitacions dels dispositius.

5. Ser capaços de poder dirigir un projecte relacionat amb les tecnologies

de desenvolupament sobre mòbil, sabent què cal fer en cadascuna de les

fases i proporcionant les eines necessàries per a afrontar el projecte amb

garanties.

6. Conèixer la problemàtica concreta de la seguretat en el desenvolupament

d’aplicacions sobre dispositius mòbils.

7. Saber quines són les pràctiques de seguretat recomanades quan es fa servir

un dispositiu mòbil.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció als sistemes de comunicació sense fils
Josep Prieto Blázquez i Javier Salvador Calvo

1. Xarxes de computadors

2. Comunicacions sense fils

3. Passat, present i futur de les comunicacions sense fils

Mòdul didàctic 2
Introducció als dispositius mòbils
Julián David Morillo Pozo i Helena Boltà Torrell

1. Característiques generals dels dispositius mòbils

2. Tipus de dispositius mòbils

3. Característiques específiques o components dels dispositius mòbils

4. Possibles xarxes a què pot accedir un dispositiu mòbil

Mòdul didàctic 3
Entorns de programació mòbils
Julián David Morillo Pozo i Javier Salvador Calvo

1. Història i evolució dels entorns de programació mòbils

2. Aplicacions web, aplicacions natives i aplicacions híbrides

3. Enumeració dels diferents entorns

4. Llenguatges de programació

5. Exemples d’entorns

Mòdul didàctic 4
Mètodes per al desenvolupament d’aplicacions mòbils
Robert Ramírez Vique i Helena Boltà Torrell

1. Ecosistema d’aplicacions mòbils

2. Característiques d’un projecte de desenvolupament per a dispositius

mòbils

3. Negoci

Mòdul didàctic 5
Desenvolupament d’aplicacions basades en l’Android
Robert Ramírez Vique i Helena Boltà Torrell

1. Introducció a l’Android

2. Fonaments de les aplicacions

3. Interfície gràfica

4. Altres parts de l’SDK

5. Eines de desenvolupament de l’Android

6. Distribució i negoci
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Mòdul didàctic 6
Seguretat en dispositius mòbils
Marc Domingo Prieto i Javier Salvador Calvo

1. La problemàtica de la seguretat

2. Comunicacions sense fils

3. Sistema operatiu

4. Aplicacions

5. Usuari

6. Pràctiques de seguretat
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