
divendres, 17 de novembre de 2017

HackEPS, la primera hackathon de Lleida, aquest
cap de setmana a l'EPS

De la mà de Lleida Developers i l’Escola Politècnica Superior de
la UdL
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL) viurà aquest cap de setmana la primera
hackathon organitzada a Lleida, un esdeveniment on el
motor principal és el desenvolupament col·laboratiu de 

en 24 hores.software 

L a   H a c k E P S  [  
, tal i comhttp://www.lleida.com/esdeveniment/hackeps ]

s'anomena l'esdeveniment, està  organitzada per Lleida
Developers, un grup de programadors  lleidatans que
volen fomentar l'àmbit de la informàtica entre els joves, en
col·laboració amb l’EPS de la UdL

Els 85 joves inscrits, organitzats en equips de 3 persones,
hauran de desenvolupar un producte informàtic complet proposat per les empreses participants en 24 hores. Un
cop s'hagi esgotat el temps per a la codificació del projecte, els equips hauran de presentar el seu producte
davant aquestes empreses, que triaran la millor solució al problema plantejat.

Les empreses participants i els reptes llençats en aquesta primera hackathon de Lleida són:   (poderBonÀrea
gestionar el control d'accés a instal·lacions amb mòbils, sense necessitat de targetes);  (elsSemic
desenvolupadors han de superar un joc amb diferents nivells, els nivells contenen diferents reptes matemàtics i
informàtics);  (realitzar enginyeria inversa en un programari de protocols de xarxa per poderMotec Control
implementar una aplicació en android utilitzant el mateix sistema);  (fer un programa per coordinar unXtrategics
equip d'infermeria mitjan rellotges intel·ligents) i  (desenvolupar un motor de captura de dades deJust Digital
pàgines web, que agafi les dades d'usuaris, en realitzi estadístiques, i es puguin consultar en un portal web)

La hackaton començarà aquest  i no acabarà fins l'endemà a les 13:00h, a l'dissabte 18 a les 08:00h Escola
 (Campus Cappont).Politècnica Superior de la UdL
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