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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

A l'acabar el curs l'estudiant serà capaç de:
+ dissenyar i programar aplicacions mòbils (es concreta en els punts següents)
+ dissenyar i programar interfícies tenint en compte les especificitats dels aparells mòbils
+ dissenyar interfícies tenint en compte criteris d'usabilitat
+ usar els serveis que proveeix el SO
+ usar els fils d'execució

Responsable: Josep Roure Alcobé

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Optativa) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEFC14: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral.lela, 
concurrent, distribuïda i de temps real.
2. CEFC17: Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona ordinador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
3. CEFC8: Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant
el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
4. CETI6: Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web,
comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

5. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura es desenvoluparà en el laboratori i es seguirà una metodologia orientada al projecte. Hi haurà sessions on el
professor introduirà els conceptes necessaris pel desenvolupament dels exercicis però en general seran sessions 
pràctiques on l'estudiant haurà de buscar els recursos necessaris amb l'ajuda del professor. 

Durant el curs s'aniran plantejant exercicis per treballar els diferents aspectes de la programació d'aplicacions mòbils. 
També es plantejaran pràctiques i un treball final amb el que s'avaluarà l'assignatura.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

L'estudiant haurà de tenir consolidats els conexiements de les assignatures d'enginyeria del software i els laboratoris 1, 2 
i web
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+ dissenyar i programar aplicacions amb contingut multimèdia
+ accedir i usar els sensors dels aparells mòbils a les aplicacions
+ connectar aplicacions mòbils a la part del sistema d'informació a través d'internet
+ dissenyar i programar jocs en 2D

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Introducció a la programació d'Aplicacions mòbils

Patrons d'interfícies gràfiques mòbils

Dedicació: 16h 

Dedicació: 28h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

L'entorn de programació
Arquitectura del SO
L'estructura d'una aplicació
APIs del sistema

Programació d'interfícies gràfiques mòbils
Patrons i anti-patrons d'interfícies mòbils

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercics de classe

Exercics a classe
Pràctica 1

Objectius específics:

Objectius específics:

Programar aplicacions senzilles
Coneixer l'estructura de les aplicacions
Coneixer l'estructura de les APIs a vista d'ocell

Programar interfícies gràfiques mòbils
Reconeixer la bona pràxi en el disseny d'interfícies gràfiques per mòbils
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Aplicacions multimèdia

Fils d'execució

Dedicació: 18h 

Dedicació: 18h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Els serveis multimèdia: imatge, so i video
Elements gràfics

Processos i threads
Serveis
Tasques assíncrones

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis classe
Pràctica 2

Exercicis classe
Pràctica 3

Objectius específics:

Objectius específics:

programar aplicacions amb continguts multimèdia
programar aplicacions amb interfícies gràfiques riques

programar aplicacions amb varis fils d'execució
evitar el bloqueig d'aplicacions
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Accés a dades locals i remotes

Programació dels sensors dels aparells mòbils

Dedicació: 24h 

Dedicació: 16h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Accés a la BBDD local
Accés al sistema de fitxers locals
Accés a serveis i servidors web

Accés als sensors com per exemple GPS i accelerador

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis classe
P3

Exercicis classe
Pràctica 4

Objectius específics:

Objectius específics:

Accedir a dades locals
Accedir a dades a través d'internet

Programar aplicacions que accedeixen als diversos sensors
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Jocs mòbils 2D Dedicació: 30h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 18h 

Arquitectura d'un joc
Jocs en l'entorn mòbil
Elements gràfics 2D

Descripció:

Activitats vinculades:
Exercicis classe
Pràctica 4

Objectius específics:
Programar jocs 2D
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Planificació d'activitats

EXERCICIS CLASSE

PRÀCTICA 1

PRÀCTICA 2

PRÀCTICA 3

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Realització dels exercicis proposats a classe. Les sessions seran molt pràctiques i el professor proposarà petits 
exercicis que "incitaran" a la cerca de solucions. Es valorarà la participació a classe. 
Són exercicis individuals

 Desenvolupar una aplicació mòbil amb una interfície que es vegi bé en diferents formats de patalla. La interfície 
haurà de tenir en compte els patrons vists a classe

 Desenvolupar una aplicació amb un alt contingut multimèdia

 Desenvolupar una aplicació mòbil que faci de "front-end" d'una aplicació web

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Practicar els conceptes introduits a classe. Hi haurà una part important de cerca d'informació i recursos

Dissenyar Interfícies gràfiques per mòbils usables i que donin una experiència d'usuari satisfactòria

Programar els diversos serveis multimèdia que ofereix el SO

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 10h 

Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 13h 
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PRÀCTICA 4

TREBALL FINAL

La nota final s'optindrà a partir de les pràctiques (un mínim de 3 i un màxim de 6), els exercicis i participació a classe, i 
un treball final: 60% pràctiques + 10% exercicis i parcicipació a classe + 30% treball final

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Desenvolupar un programa que usi com a mínim un dels sernsors de l'aparell mòbil

 Desenvolupar una aplicació complexa. Per exemple programar un joc 2D que impliqui la programació d'un lloc 
web i també requereixi gràfics 2D

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Enunciat del professor

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

accedir a serveis i servidors web des del mòbil
fer un bon ús de l'emmagatzemament de dades locals

ús dels sernsors del aparells dints de les aplicacions

Desernvolupar una aplicació completa i amb un nivell de maduresa que permeti penjar-la al repositori 
d'aplicacions corresponent

Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 13h 

Dedicació: 20h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els professors n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí) 
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts

És potestatiu dels professors acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Bibliografia

Android developer
Material audiovisual

http://developer.android.com/

Altres recursos:

Bàsica:

Meier, Reto. Professional Android 4 application development. Updated ed.  John Wiley & Sons, 2012. ISBN 1118102274.

Juhani Lehtimaki. Smashing Android UI (Smashing Magazine Book Series).   Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-38728-3.


