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Introducció

Aquesta assignatura té com a finalitat introduir la disciplina de l'enginyeria

del programari als futurs enginyers de programari. A l'hora de fer-ho, ens hem

marcat un objectiu molt clar: trobar l'equilibri respecte a la temàtica tractada

entre amplitud i profunditat. Considerem que és fonamental que el futur en-

ginyer de programari tingui un ventall prou ampli de solucions i, al mateix

temps, hem volgut explicar els diferents temes amb prou detall per a poder-los

aplicar a la pràctica.

El primer mòdul és una introducció en què estudiarem l'enginyeria del pro-

gramari, la seva història i, a grans trets, com s'organitza un projecte de desen-

volupament de programari. També veurem alguns exemples concrets de mè-

todes de desenvolupament, i també alguns dels estàndards relacionats amb

aquesta disciplina.

També aprofitarem aquest primer mòdul per a introduir els diferents tipus de

programari i centrar la discussió en un tipus de programari concret: el progra-

mari per a sistemes d'informació desenvolupat a mida.

En el segon mòdul presentarem el paradigma de l'orientació a objectes, ja que

es tracta del paradigma que es fa servir, de manera majoritària, en el desenvo-

lupament de programari per a sistemes d'informació desenvolupat a mida.

El tercer mòdul el dedicarem a estudiar els requisits: a qui afecta el programari

que estem desenvolupant, què n'espera cadascuna d'aquestes parts implicades

i com podem gestionar tots aquests interessos per aconseguir que el desenvo-

lupament del programari es consideri un èxit.

Finalment, en el quart mòdul parlarem d'anàlisi amb UML i veurem com crear

models del programari que s'ha de desenvolupar que ens permetin entendre

millor com serà aquest programari un cop creat i quines característiques tindrà.
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Objectius

Els objectius que l'estudiant ha d'assolir en aquesta assignatura són els se-

güents:

1. Entendre què és l'enginyeria del programari i contextualitzar-la.

2. Conèixer alguns dels mètodes de desenvolupament més utilitzats.

3. Entendre els conceptes fonamentals de l'orientació a objectes.

4. Identificar i seleccionar els requisits d'un producte de programari.

5. Aprendre a fer servir la notació UML per a documentar models d'anàlisi

orientats a objectes.

6. Aprendre a fer servir els casos d'ús per a fer anàlisi funcional de programari

per a sistemes d'informació.

7. Aprendre a fer modelització del domini mitjançant diagrames de classes

UML.
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Orientació a objectes
Jordi Pradel Miquel i Jose Raya Martos
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3. Ocultació d'informació i encapsulament
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Anàlisi UML
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2. Model de casos d'ús

3. Modelització de la interfície

4. Model del domini
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