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Introducció

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

del programari als futurs professionals de la informació i la documentació. Per

aquest motiu, hem plantejat un equilibri entre l'amplitud i profunditat dels

temes tractats, perquè puguin oferir un ventall prou ampli de solucions en la

gestió d'informació a un nivell avançat.

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.

En el quart i cinquè mòduls 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.

En el sisè mòdul presentem els principals elements que intervenen en

l'edició electrònica: des dels llenguatges d'etiquetatge de documents fins a

l'arquitectura de la informació, passant per la descripció de l'HTML i l'XHTML,

els fulls d'estil en cascada o els elements avançats que intervenen en l'edició

electrònica.
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Objectius

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

güents:

1. Adquirir un coneixement general de l’enginyeria del programari.

2. Assimilar el concepte de cicle de vida del programari.

3. Saber fer servir l'orientació a objectes per a fer anàlisi de programari per

a sistemes d'informació.

4. Saber fer servir la notació UML per a documentar models d'anàlisi orientats

a objectes.

5. Saber fer servir els casos d'ús per a fer anàlisi funcional de programari per

a sistemes d'informació.

6. Saber fer servir els diagrames d'activitats per a documentar detalladament

els casos d'ús complexos com a processos.

7. Saber fer la modelització del domini mitjançant diagrames de classes UML.

8. Adquirir un coneixement general de l’edició electrònica de interfícies

d’usuari.

9. Assimilar els conceptes d’usabilitat i accessibilitat d’un programari.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a l'enginyeria del programari
Jordi Pradel Miquel i Jose Raya Martos

1. Què és l'enginyeria del programari?

2. Organització de l'enginyeria del programari

3. Mètodes de desenvolupament de programari

4. Tècniques i eines de l'enginyeria del programari

5. Estàndards de l'enginyeria del programari

Mòdul didàctic 2
Orientació a objectes
Jordi Pradel Miquel i Jose Raya Martos

1. Què és l'orientació a objectes?

2. Classificació i abstracció

3. Ocultació d'informació i encapsulament

4. Herència i polimorfisme

5. Cas pràctic: un fòrum virtual

Mòdul didàctic 3
Requisits
Jordi Pradel Miquel i Jose Raya Martos

1. Introducció als requisits

2. Obtenció dels requisits

3. Gestió de requisits

4. Documentació dels requisits

5. Casos d'ús

Mòdul didàctic 4
UML (I): el model estàtic
Benet Campderrich Falgueras i Recerca informàtica, SL

1. Concepte de model estàtic i diagrama de classes

2. Classificadors

3. Paquets

4. Classe i conceptes afins

5. Representació dels objectes

6. Relacions entre classes

7. Comentaris i restriccions

Mòdul didàctic 5
UML (II): el model dinàmic
Benet Campderrich Falgueras i Recerca informàtica, SL

1. El diagrama d'estats

2. El diagrama de casos d'ús
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3. Els diagrames d'interacció

4. El diagrama d'activitats

Mòdul didàctic 6
Edició electrònica
Ricardo Albiñana Bertomeu, Cristina Fuertes Royo i Xavier Sanchez Porras

1. SGML i llenguatges ML. Llenguatge d'etiquetatge de documents digitals

2. L'HTML i l'XHTML

3. Fulls d'estil en cascada (CSS)

4. Eines de disseny i navegació

5. Maquetació d'un document amb CSS

6. Elements avançats

7. Avaluació de recursos digitals en línia

8. Arquitectura de la informació en llocs web
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