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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 744 - ENTEL - Departament d'Enginyeria Telemàtica.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Altres: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACITATS PRÈVIES

Familiaritat en l'ús de llenguatges de programació.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
2. Coneixement de la instrumentació i experimentació: Espavilar-se de forma competent en un entorn de laboratori de l'àmbit TIC.
Utilitzar  instrumentació  i  eines  pròpies  de  les  enginyeries  de  telecomunicació  i  electrònica  i  interpretar-ne  els  manuals  i
especificacions. Avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes expositives
Classes laboratori
Treball en grup (no presencial)
Treball individual (no presencial)
Exercicis
Proves de resposta llarga (Examen Final)
Pràctica de laboratori

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu  d'aquesta  assignatura  és  formar  a  l'alumne  en  les  eines  i  coneixements  del  disseny  i  programació  d'aplicacions
telemàtiques, més concretament, d'aplicacions web desenvolupades en Haskell, a on el client d'accés al servei és un navegador web.
La primera meitat del curs es dedica a l'aprenentatge del llenguatge de programació Haskell. Es tracta d'un llenguatge de programació
funcional pur que fa servir un paradigma de programació completament diferent als llenguatges de programació imperativa, com son
Java o C/C++. Això fa que l'aprenentatge d'aquest llenguatge de programació no estigui exempt de certa dificultat, per manca de
costum, fins assolir un cert grau de coneixement sobre el mateix.
La segona meitat del temari es concentra en el disseny d'aplicacions web, enfocat cap al disseny d'arquitectures de servei de gestió
de continguts dinàmics, abstraient la capa de presentació de la capa de continguts o la lògica de l'aplicació, per això es fa servir
tecnologies d'etiquetatge com XML, que facilita la separació entre capes. Així mateix, s'estudien en detall diferents patrons de disseny
clàssics d'aplicacions web, com son: el MVC (model-view-controller) i el DAO (Data Access Object).

Resultat de l'aprenentatge:

- Té capacitat per construir, explotar i gestionar xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions des del punt de vista
dels serveis telemàtics.
- Utilitza amb facilitat les eines necessàries per construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, en especial els relacionats amb
Internet, web i la informació multimèdia.
- Està familiaritzat amb els protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes i és capaç de
descriure'ls, programar-los, validar-los i optimitzar-los.
- És capaç de dissenyar arquitectures client-servidor i P2P, i adaptar sistemes operatius i màquines virtuals.
- Planifica i utilitza la informació necessària per a un projecte o treball acadèmic a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos
d'informació utilitzats.
- Aplica les competències adquirides en la realització d'una tasca de forma autònoma. Identifica la necessitat de l'aprenentatge
continu i desenvolupa una estratègia pròpia per dur-ho a terme.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 85,0 56.67

Hores grup petit 26,0 17.33

Hores grup gran 39,0 26.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1. Els serveis telemàtics.

Descripció:
Arquitectura client/servidor.
Protocols de nivell d'aplicació: HTTP, HTTPS, URL, MIME, HTML.
Clients HTTP, característiques.
Servidors HTTP, característiques.

Dedicació: 22h 40m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h 40m
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Tema 2. Tecnologies de servidors HTTP convencionals.

Descripció:
Programació de CGIs.
Servidors Java: Contenidors de servlets, configuració d'aplicacions web, programació d'aplicacions web, APIs Servlets.

Dedicació: 40h 30m
Grup gran/Teoria: 10h 30m
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 23h

Tema 3. Arquitectures de disseny d'aplicacions telemàtiques.

Descripció:
El patró Model-Vista-Controlador.
Sistemes de persistència: el patró Data Access Object, gestió de les connexions amb base de dades, transaccions.

Dedicació: 40h 30m
Grup gran/Teoria: 10h 30m
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 23h

Tema 4. Tècniques de presentació dinàmica de continguts.

Descripció:
Java Server Pages i/o similars.

Dedicació: 22h 40m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h 40m

Tema 5. Tecnologies basades en XML.

Descripció:
Introducció al XML: sintaxis, espais de noms i esquemes XML.
Eines generals de processat XML: parsers, verificadors, transformacions XSL.

Dedicació: 22h 40m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h 40m

ACTIVITATS

Pràctica de laboratori

Descripció:
Tema 1. Els serveis telemàtics.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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Pràctica de laboratori

Descripció:
Tema 2. Programació amb CGIs.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

Pràctica de laboratori

Descripció:
Tema 3. El patró MVC.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

Pràctica de laboratori

Descripció:
Tema 4. Java Server Pages.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

Pràctica de laboratori

Descripció:
Tema 5. Tecnologies basades en XML.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

100% avaluada amb treballs pràctics.

En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:
- Comunicació eficaç oral i escrita (Nivell Mig)
- Experimentalitat i coneixement de la instrumentació (Nivell Mig)
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