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Sumário
Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes no nosso quotidiano e as
aplicações para estes dispositivos, as chamadas apps, continuam a aumentar. Assim no
âmbito de um projeto do Instituto de Telecomunicações desenvolveu-se uma ferramenta
designada de Ultimate Performance Analysis Tool (uPATO) e pretende-se agora criar uma
versão cliente/servidor desta ferramenta de forma a facilitar a sua utilização.
Neste trabalho pretende-se desenvolver uma aplicação móvel para dispositivos Android
[1] que permita aceder e utilizar a ferramenta uPATO em desenvolvimento. Pretende-se
assim desenvolver uma aplicação móvel para comunicar com a aplicação servidor
uPATO que irá correr na Web, de modo a efectuar a introdução de dados, o acesso aos
dados já existentes, bem como, aceder a todas a funcionalidades da aplicação uPATO.
Para mais detalhes sobre a ferramenta uPATO ver [2] e [3].
Objectivos
O principal objectivo é desenvolver uma aplicação móvel para dispositivos Android que
permita a utilização da ferramenta uPATO, a qual irá correr na Web como aplicação
servidor. Esta aplicação móvel deverá dar acesso a todas as funcionalidades disponíveis
na ferramenta uPATO, permitindo assim disponibilizar esta ferramenta de forma mais
simples à comunidade científica.
Tarefas
As tarefas fundamentais deste trabalho são as seguintes:
1. Pesquisa e escrita de um relatório técnico sobre as plataformas de
desenvolvimento de aplicações móveis para dispositivos Android;
2. Escolha da plataforma de desenvolvimento de acordo com os requisitos da
aplicação a desenvolver;
3. Projectar a aplicação móvel tendo em conta as especificações da aplicação
uPATO servidor;
4. Desenvolvimento da aplicação móvel;
5. Testes e validação da aplicação móvel desenvolvida;
6. Escrita da dissertação e de um artigo científico.
Cronograma
Tarefa
Relatório técnico
Escolha da plataforma
Projectar a aplicação móvel
Desenvolvimento da aplicação móvel
Testes e validação da aplicação móvel
Escrita da dissertação e artigo

Duração
0,5 mês
0,5 mês
1,5 meses
3,5 meses
1,5 meses
2,5 meses
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