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Informació general de l'assignatura

Denominació Gestió i millora de la qualitat

Codi 102053

Semestre d'impartició 2

Caràcter Obligatori

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1

Crèdits teòrics 2

Crèdits pràctics 4

Coordinació Sergio Sayago

Horari de tutoria/lloc Lloc: 3.18 (EPS). 
Horari: a concertar per e-mail

Departament/s Departament d'informatica i enginyeria industrial

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Treball autònom: 60% 
Treball a classe: 40% 

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglés

Grau/Màster GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Distribució de crèdits Sergio Sayago (6) 

Horari de tutoria/lloc Lloc: 3.18 (EPS). 
Horari: a concertar per e-mail

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

sergio.sayago@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Sergio Sayago

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura forma part de l’especialització en Enginyeria del Software del Grau en Enginyeria en
Informàtica de la Universitat de Lleida.

Aquesta assignatura es centra en la gestió i millora de la qualitat (software).

Els requisits previs són (a) coneixements bàsics de programació i Enginyeria del Software, (b) un nivell mitjà-alt en
Anglès.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Cóm sabem si un sistema software és suficient bo com per a llençar-lo al mercat?

Els sistemes software tenen un paper molt important a la nostra vida
Llavors, busquem, i demanem, sistemes software de molta qualitat
Però què significa qualitat? Els sistemes software han de ser funcionals. També han de ser capaços
d’evolucionar per donar resposta a les necessitats dels usuaris
Llavors, plantejar-nos aquesta pregunta, i formular una resposta, és important

Cóm sabem si un sistema software és suficientment bo?

Necessitem mesurar la seua qualitat
Per tant, necessitem ser capaços de definir qualitat de manera quantitativa i qualitativa, de recollir y
analitzar dades (sobre execució, errors, requeriments...)

Cóm poder millorar la qualitat d’un sistema software?

Hem de ser capaços de tractar dades de manera qualitativa i quantitativa, conèixer bones pràctiques de
disseny software, de programació, de documentació tècnica, i estàndards.
També necessitem definir i implementar procediments que ens ajudin a millor la qualitat a cada pas del
desenvolupament d’una manera àgil i poc costosa.

Aquest curs està dissenyat per ajudar als estudiants a assolir els següent objectius:

Entendre que la qualitat d’un sistema software és molt més que la qualitat del codi font
Dissenyar un pla de qualitat rigorós
Implementar un pla de qualitat realitzant activitats importants en qualitat software
Conèixer el camp de la qualitat del software (mètriques, eines, etc)
Millorar habilitats importants dels enginyers en informàtica (treball en grup, decisions, assolir fites, expressió
escrita i oral)

Competències

Competències de la titulació:

CT2. Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.

CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències transversals:

EPS11. Capacitat de comprendre les necessitats de l'usuari expressades en un llenguatge no tècnic.

Competències específiques (menció en Enginyeria Software)
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GII-IS1. Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits
de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin
normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Software.

GII-IS5. Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que poguessin presentar-se.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Teoria

Aspectes importants i bàsics

Ch1. Introducció a SQA (Software Quality Assurance)
Ch2. SQA en el desenvolupament del sistema software
Ch3. SQA després del desenvolupament del sistema software
Ch4. Visió experta de la SQA

Altres aspectes (i aspectes més avançats)

Ch5. Introducció als costos de la SQA
Ch6. Aspectes de qualitat en el disseny de software i programació
Ch7. Aspectes de testeig de software
Ch8. Un bon enginyer en qualitat software

Laboratoris

Laboratori A. Activitats de revisió de documents tècnics i inspeccions de codi
Laboratori B. Testeig i mètriques

Projecte

Projecte 1 – Definició Pla de Qualitat
Projecte 2 – Implementació Pla de Qualitat

Eixos metodològics de l'assignatura

Teoria (sessions de 2 hores)

Presentació dels continguts del curs
Discussió amb els estudiants
Algunes sessions de teoria es dedicaran a la realització del projecte 2

Laboratoris (sessions de 2 hores)

Els estudiants realitzaran el laboratori A i B
Els estudiants realitzaran el projecte 1 i 2

Sobre el projecte 1 i 2: Ambdues activitats es realitzen dins del context d’un projecte d’enginyeria software definit
a les assignatures d’Enginyeria de Requeriments, Models de Procés, i aquesta. Tenint en compte que aquestes
assignatures tracten aspectes importants relacionats amb l’Enginyeria del Software, el projecte intenta que els
estudiants els desenvolupin d’una manera integrada i molt real. El número de crèdits ECTS dedicats en aquesta
assignatura al projecte és (aproximadament) 3.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

2015-16



Setmana 1

Presentació, Ch1 & Ch2

Setmana 2

Laboratori A + Ch2 (continuació)

Setmana 3

Continuació i lliurament Laboratori A

Ch2 (continuació)

Setmana 4

Laboratori B

Setmana 5

Continuació i lliurament Laboratori B

Ch2 (continuació) & Ch3

Setmana 6

Projecte 1 + Ch3 (continuació)

Setmana 7

Projecte 1 + Ch4

Setmana 8

Projecte 1 + Ch4 (continuació)

Setmana 9

Lliurament i presentació Projecte 1

Setmana 10

Projecte 2 + Ch5 + Ch6

Setmana 11

Projecte 2 + Ch7 + Ch8

Setmana 12-15

Projecte 2

Setmana 16/17

Lliurament i presentació Projecte 2 + Examen final

Setmana 18

Tutories

Setmana 19

Recuperacions
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Sistema d'avaluació

Laboratoris (25% de la nota final)

Laboratori A (12.5%)
Laboratori B (12.5%)
Obligatòries; >=5

Projecte (50% de la nota final)

Projecte 1 – Definició pla qualitat i presentació oral (25%)
Projecte 2 – Implementació pla qualitat i presentació oral (25%)
Obligatòries; >=5

Examen escrit (25% de la nota final)

Obligatori; >=5

Nota final

Condicions
Laboratoris fets, lliurats i superats
Projectes fets, lliurats i superats
Examen escrit: superat

Nota final: laboratoris * 0.25 + projecte * 0.5 + examen * 0.25 (+ evolució de l'estudiant al projecte en comú)

Recuperacions

De tot
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