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INTRODUCCIÓ 

 

QUÈ ÉS LA SIMULACIÓ? 

 

Hi ha moltes definicions per a simulació. Però per explicar-ho s’han escollit aquestes 

dues per ser àmpliament conegudes: 

Thomas H. Naylor la simulació com: "... tècnica numèrica per a conduir experiments en 

una computadora digital. Aquests experiments comprenen certs tipus de relacions 

matemàtiques y lògiques, les quals són necessàries per descriure el comportament y la 

estructura de sistemes complexos del món real a través de llargs períodes de temps". 

Una definició més formal formulada per R.E. Shannon és: "La simulació és el procés de 

dissenyar un model d’un sistema real y portar a terme experiències amb el mateix, amb 

la finalitat de comprendre el comportament del sistema o avaluar noves estratègies -

dintre dels límits imposats por un cert criteri o un conjunt d’aquells - per el 

funcionament del sistema". 

Per explicar millor la simulació explicarem el que és un sistema i un model. 

Un Sistema es defineix com una col·lecció d’entitats (per exemple, persones, 

màquines...) que actuen i interactuen juntes per aconseguir un fi comú. 

Es pot definir l’estat d’un sistema amb un conjunt de variables necessàries per a 

descriure el sistema en un punt particular del temps, relatiu als objectes de l’estudi. 

Els sistemes es poden classificar en dos tipus, discrets i continus. Un sistema discret és 

aquell en el que les variables d’estat canvien instantàniament en punt concret en el 

temps. Un sistema continu es aquell en el que les variables d’estat canvien 

contínuament respecte al temps. 
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Entenem per model la representació d’un sistema, desenvolupat amb el propòsit 

d’estudiar l‘esmentat sistema. 

Els models han de contenir només els aspectes essencials del sistema real que 

representen. Aquells aspectes del sistema que no contribueixin significativament en el 

seu comportament no s’ha d’afegir, ja que lo que farien seria obstruir les relacions entre 

les entrades y les sortides. 

Així es pot dir que la simulació és la representació d’un procés o fenomen mitjançant 

una altre conegut i usualment més senzill, que permet analitzar les seves característiques 

i entendre el seu comportament. 

 

QUÉ ÈS GPSS? 

 

El GPSS va ser desenvolupat per Geoffrey Gordon a la dècada dels 60. 

L’objectiu principal del GPSS és el modelatge de sistemes discrets. Qualsevol sistema 

que es desitgi simular usant aquest llenguatge es descriurà mitjançant un diagrama de 

blocs que representa les activitats. Cada un d’aquests blocs representen els processos 

que seguiran un grup de transaccions. Les transaccions depenen de la naturalesa del 

sistema, per exemple, en un sistema de comunicacions es refereix al moviment de 

missatges; en un sistema de transport es refereix al moviment de vehicles motoritzats; 

en un sistema  de producció al moviment de les peces. 

El GPSS està basat en la estratègia de interacció de processos (process interaction). La 

interacció contempla el progrés de les components del sistema a través d’una seqüència 

de passos o processos, cadascun dels quals pot tenir dos possibles components, un 
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segment de condició, on la seva execució identifica si es pot passar a executar la segona 

component, un segment d’acció. 

Això vol dir que la interacció de processos fa que GPSS es basi en un procediment de 

control del temps que utilitza dues llistes de successos. 

• Una cadena d’esdeveniments futurs (FEC), que conté informació dels 

esdeveniments programats per ser executats en un instant futur. 

• Una cadena d’esdeveniments en curs (CEC), que conté informació dels 

esdeveniments que ja són assolibles des de el punt de vista del moment en que 

han de se executats, però on les seves condicions poden no satisfer-se encara. 

La informació de cada esdeveniment conté una indicació de la localització del pas del 

procés en curs en que es troba el component. Transcorrent el temps,( s’explora FEC per 

determinar en quin instant esdevindrà el següent esdeveniment) tots els esdeveniments 

programats per aquest instant passen de la FEC a la CEC, (moviments entre cadenes, 

aquelles entitats de FEC que amb la seva reactivació ha de tenir lloc en aquell instant de 

temps marcat pel rellotge de simulació passen de FEC a CEC) llavors té lloc una 

exploració de CEC, consisteix en una avaluació de les concisions de la rutina d’entrada 

per determinar si la corresponent component pot procedir al pas següent, en cas 

afirmatiu s’executa el segment d’acció de pas. Una component es desplaça al llarg de 

tants passos successius del model com li sigui possible, per exemple, en quan el temps 

no tingui que avançar i sigui afirmativa la resposta a l’avaluació dels segments de 

condició. Quan una component es “pari”, degut al temps o a altres condicions, llavors la 

exploració passa a tenir en compte l’element de les components CEC; quan no es pugui 

continuar movent cap de les components de CE llavors es produeix el següent avancen 

el flux del temps 
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MOTIVACIONS 

 

Els motius que mouen aquest projecte és el fet de que  hi hagi un programa basat en 

GPSS per a l’assignatura de simulació completament obert. Encara que existeixen  

programes  ja implementats tenen un cost car. I és interessant un programa basat en 

GPPS ja que com a llenguatge de simulació és interessant e idoni per a la docència. 

Les característiques que fan que GPSS sigui un llenguatge adequat per introduir-se a la 

programació de models de simulació són: 

1. Per fàcil. Aquest llenguatge és fàcil d’aprendre i d’usar, ja que és una interacció 

de processos i segueix una estructura molt clara amb la sintaxi i es senzill de fer 

servir. 

2. Per complet. Això vol dir que es un llenguatge molt ric i que conté moltes 

opcions estadístiques i es podes aplicar a una gran varietat de situacions 

pràctiques. 

3. Pel fiabilitat. El GPSS és un dels primers llenguatges de simulació que es van 

desenvolupar. Així que s’ha provat durant molt de temps (Gordon el va 

implementar al 1962). 

4. Un altre motiu és que el GPSS es una mena d’estàndard. Una “mena” perquè 

existeixen diferents versions del GPSS però la filosofia operativa es semblant 

entre elles. 

 

S’ha escollit Java com a llenguatge de programació per aquest projecte per estar basat 

en la orientació a objectes, que fan que el programes siguin més estructurats i 

reutilitzables, i multiplataforma, això vol dir que Java és independent de la màquina i 
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del Sistema Operatiu, el que permet executar un programa fet en Java, per exemple, en 

un ordinador amb Windows o Linux.  

Un altre motiu es per la possibilitat d’utilitzar el paquet  Swing, que fa possible la 

implementació de la part gràfica de l’aplicació. A més que així s’ha pogut utilitzar 

l’entorn de programació NetBeans que ha fet més fàcil la programació de la part gràfica 

de l’aplicació. Un altre motiu pel qual s’ha escollit Java es per que ja hi tenia nocions 

d’aquest llenguatge. 

El programa tindrà el nom de PFCJavaGpss. 
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OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest projecte és el de crear un sistema de simulació que segueixi 

l’estàndard GPSS per tal de facilitar l’aprenentatge de les bases de simulació per a 

l’assignatura de simulació. 

El que es farà en aquest projecte serà la part visual del programa , és a dir, la interfície 

que generarà un fitxer text amb codi GPSS (no es realitzarà la part del simulador). El 

motor de simulació podrà ser o bé el de un sistema existent, com LeanSim, o bé un nou 

simulador programat per l’alumne per a un subconjunt dels blocs. 

Es vol fer el programa que tingui una interfície gràfica  amena, per a poder fer el models 

d’una manera fàcil (la idea principal és poder  anar introduint els gràfics, que 

representaran blocs, per tal de fer el model). Ja que aquest projecte està orientat per a 

que sigui utilitzat en docència. 

També es crearan els arxius  que generarà el programa per tal de fer la simulació. 

Es programaran un subconjunt del total de blocs (hi han 68 blocs). 

També una part important d’aquest projecte és la documentació, és a dir, el manual 

d’usuari. Ja que s’ha de tenir en compte que aquest projecte és només una part i, per 

tant, algú altre ho utilitzarà per fer el simulador i els altres blocs. 
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EXPLICACIÓ DELS BLOCS IMPLEMENTATS 

 

Per a aquest projecte s’han implementat 23 blocs. A continuació es descriuen les 

característiques principals de cada un dels diferents blocs implementats:  

GENERATE 

 

La instrucció de bloc que permet generar les transaccions i ficar-les en el model es diu 

GENERATE. La seva sintaxis és: 

GENERATE A,B,C,D,E,F 

On l’operant A és la tassa mitjana al qual es creen les transaccions en unitats de temps 

simulat. El seu valor per omissió es zero. 

B és la dispersió en el temps de creació mitjana de les transaccions, és a dir, el temps 

d’arribada de les transaccions al model serà d A ± B unitats de temps. El seu valor per 

omissió es zero. 

C es un operant on es col·loca el temps simulat al que arriba la primera transacció al 

model. El seu valor per omissió es zero. 

D és el número límit de transaccions creades i el seu valors per omissió ha de ser infinit. 

E és un operant on es col·loca la prioritat assignada a cada transacció creada pel 

GENERATE. La prioritat major té preferència sobre la de prioritat inferior. 

F és un operant on s’especifica el número de paràmetres associats a les transaccions 

creades. Aquest Operant és opcional i en alguns sistemes, com per exemple el GPSS 

World no està implementat. 

Exemple(s): 

GENERATE 2500 
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Crea una transacció cada 2500 unitats de temps simulat. 

GENERATE 2700,200,1000,100,50,20 

Crea transaccions cada 2700  ± 200 unitats de temps, però la primera transacció es crea 

al temps 1000. Després de 100 transaccions no es generen més y cada una de las 100 

generades tindran una prioritat de 50 y 20 paràmetres. 

 

TERMINATE 

 

TERMINATE s’utilitza per destruir les transaccions que vagin a ella, es pot utilitzar per 

simular que un element surt del sistema. La seva sintaxis és: 

TERMINATE A 

On A és un operant on es col·loca el número (enter) en que es decrementa el comptador 

de les transaccions. 

Exemple(s): 

 

TERMINATE 

 

Cada transacció que entri es destrueix. 

TERMINATE 5 

Cada transacció que entri es destrueix i decrementa el comptador de terminacions en 5 

unitats cada cop. 
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 SEIZE 

 

SEIZE serveix per registrar la utilització d’una unitat de servei (persones o coses que 

proporcionen un servei) per part d’una transacció que entra, de tal forma que la unitat 

queda ocupada fins que la transacció entra en una instrucció RELEASE. Una sola 

transacció pot ocupar qualsevol número de unitats de servei. La seva sintaxis és: 

SEIZE A 

On operant A s’utilitza per donar la identificació a la unitat que s’ocupa (número o 

nom). 

 

Exemple(s): 

SEIZE HORNO 

Registra la ocupació de una unitat de servei que es diu HORNO. 

SEIZE 9 

Registra la ocupació de la unitat de servei número 9. 

 

RELEASE 

 

Serveix per desocupar la unitat de servei ocupada prèviament per la transacció. La seva 

sintaxis és: 

 

RELEASE A 

L’operant A identifica a la unitat que es alliberada. 

 



 17 

Exemple: 

RELEASE HORNO 

Indica que la transacció allibera a la unitat de servei HORNO que va ocupar amb 

anterioritat. 

 

ADVANCE 

 

Para el moviment d’una transacció d’una transacció per una quantitat especificada de 

temps simulat. Pot servir per simular el temps que una persona tarda en ocupar un 

equip, una sala d’espera, etc. La seva sintaxis és: 

ADVANCE A,B 

On l’operant A correspon al temps de retard per la transacció i B és l’interval de 

dispersió al voltant de A. 

 

Exemple: 

ADVANCE 12,4 

Retarda la transacció 12 ± 4 unitats de temps simulat. 

ADVANCE 15 

Retarda exactament 15 unitats de temps a la transacció. 
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QUEUE 

 

La instrucció de bloc QUEUE s’utilitza per obtenir estadístiques de les transaccions que 

passen per aquesta instrucció. La seva sintaxi és: 

QUEUE A,B 

On l’operant A s’utilitza per col·locar el nom de la fila a la que se li assignaran les 

estadístiques. I B és el nombre d’unitats que s’han de sumar a la fila quan una transacció 

passa per aquesta instrucció. El valor per omissió de B es 1. 

 

Exemple(s): 

QUEUE FILAA 

Declara una fila de nom FILAA i li suma una unitat a la fila quan una transacció passa 

per ella. 

QUEUE FILAB,3 

Declara una fila de nom FILAB i li suma 3 unitats cada cop que una transacció passa 

por ella. 

 

DEPART 

 

Redueix el contingut de una fila declarada amb QUEUE, en una o més unitats. DEPART 

és el complementari de QUEUE ja que serveix per simular que un element de la fila es 

deforma i se’n va. La seva sintaxi és: 

DEPART A,B 
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On A és l’operant on s’aporta el nom de la fila a la que se li trauran B unitats. El valor 

per omissió de B es 1. 

 

Exemple(s): 

DEPART FILAA 

Descompta una unitat de la fila FILAA que s’ha definit abans. 

DEPART FILAB 3 

La fila FILAB se redueix en 3 unitats cada cop que una transacció passa per aquesta 

instrucció. 

 

ENTER 

 

Aquesta instrucció s’utilitza per ocupar unitats d’equip que tenen capacitats múltiples. 

Per exemple un conjunt de cadires en un saló.... La seva sintaxi és: 

ENTER A,B 

On A és el nom de l’equip de capacitat múltiple i B és el nombre d’unitats que sol·licita 

una transacció. La capacitat màxima del conjunt es pot fixar com la instrucció de 

control que es diu STORAGE. 

 

Exemple: 

 

ENTER CADIRES, 2 

Aquí la transacció que entra sol·licita 2 unitats del conjunt CADIRES. Aquest conjunt 

CADIRES pertany a les entitats storages. 
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LEAVE 

 

LEAVE s’utilitza per a que les transaccions alliberin unitats d’equip ocupades amb 

ENTER. La seva sintaxis és: 

LEAVE A, B 

On A és l’operant que s’utilitza per invocar el nom de l’equip (storage) del qual 

s’alliberen B unitats. 

 

Exemple(s): 

 

LEAVE TAULES 

Es demana que s’alliberi una unitat del equip de capacitat múltiple TAULES. 

LEAVE TAULES,3 

Cada transacció que entra sol·licita que la unitat d’equip múltiple (o storage) TAULES 

Cada transacció que ingressa sol·licita que la unitat de equipo múltiple (o storage) 

MESAS lliberi 3 de les seves unitats. 

 

Instrucció de control STORAGE 

 

S’utilitza per determinar quantes unitats estaran disponibles d’un equip de capacitat 

múltiple. La seva sintaxi és: 

etiqueta STORAGE A 

On “etiqueta” portarà el nom de l’equip que es desitja dimensionar i A és el nombre 

d’unitats que tindrà l’equip. 
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Exemple: 

 

CAIXES STORAGE 10 

Es determina que el storage CAIXES tindrà capacitat de 10 unitats. 

Nota: STORAGE es codifica a l’inici del programa. 

GATE 

 

Avalua una condició relacionada amb claus lògiques, recursos, transaccions o storages, i 

bifurca en cas de ser falsa i tenir B definit. La seva sintaxis és: 

GATE X A,B 

X: Operador de condició. Els valors que pot prendre són UN (recurs especificat en A no 

està en ús), U (recurs especificat en A està en ús), SF (storage especificat en A està ple), 

SNF (storage especificat en A està no ple), SNE (storage especificat en A està no buit), 

SE (storage especificat en A està buit. 

 A: Nom o número de clau lògica, facility, storage o ròtul. 

B: Bloc alternatiu si la condició no es compleix. Si B no està definit la condició és falsa, 

la transacció bloquejada fins que la condició sigui certa. 

Exemple: 

GATE NU CAIXES 

Aquí les transaccions es pregunten si la facilitat CAIXES està no en ús (sense utilitzar), 

si és veritat passen al següent bloc i si es fals es detenen fins que estiguin sense usar-se.  
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GATHER 

 

 Sincronitza transaccions que pertanyen a una mateixa família. La seva sintaxis és: 

GATHER A 

A: Número de membres de la família a reunir. 

 

Exemple: 

GATHER 3 

Quan han arribat els 3 membres de la família, és a dir les tres transaccions, els deixa 

passar a tots. 

SAVEVALUE 

 

Aquest bloc serveix per assignar/canviar el valor d’un savevalue. La seva sintaxis és: 

SAVEVALUE A,B 

A: Número o nom del savevalue 

B: valor assignar, sumar o restar 

 

Exemple: 

SAVEVALUE CAIXA_FINAL,CAIXA 

Quan la transacció és en aquest bloc el valor de la variable d’emmagatzematge CAIXA 

es guardat en la variable CAIXA_FINAL. 
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TEST 

Aquesta instrucció de bloc controla el flux de transaccions a través de relacions lògiques 

entre els atributa numèrics  estàndard (SNA) del GPSS, que són variables internes de les 

quals es serveix per realitzar la simulació (En aquest projecte no s’ha implementat les 

SNA, això queda per fer). La instrucció Test opera de dues maneres: 

1. Quan les transaccions es paren fins que la relació lògica es compleix. 

2. quan les transaccions es dirigeixen a un bloc altern quan la relació lògica no es 

compleix. 

La seva sintaxis és:  

TEST “X” A,B,C 

X: és un operador relacional que pot ser: L (menor que), E (igual), G (més gran que), 

LE (menor o igual), NE (diferent), GE (més gran o igual). 

A: primer SNA comparat. 

B: segon SNA comparat. 

C: es la etiqueta del bloc alternatiu si la relació lògica és falsa. 

A i B també poden prendre valors constants. Si no es posa res en el camp C, llavors 

TEST actua de la primera manera, parant les transaccions mentre la relació no sigui 

veritat. Funcionant com una comporta. 

En cas de que s’aporti l’etiqueta, les transaccions seguiran pel bloc etiquetat quan la 

relació sigui falsa. 
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Exemple(s): 

TEST LE Q$LINEA,7,SORTIDA 

En aquest cas la instrucció envia les transaccions a la etiqueta  SORTIDA en cas que la 

longitud de la fila LINEA sigui major que 7. Si és menor o igual les transaccions passen 

al següent bloc 

TEST E Q$LINEA,Q$INICI 

Aquí la instrucció pararà les transaccions que intentin passar el bloc següent mentre les 

longituds de les files LINEA i INICI siguin diferents. Quan siguin iguals passaran al 

següent bloc.  

 

TRANSFER 

 

La instrucció TRANSFER serveix per bifurcar la trajectòria d’un grup de transaccions, 

que entren en aquesta  instrucció de bloc. En els model de simulació moltes vagades es 

necessita simular que els elements que recorren el model prenen decisions i segueixen 

rutes i estratègies diferents, per això es pot utilitzar el bloc TANSFER. La seva sintaxis 

és:  

TRANSFER A,B,C,D 

A: Modalitat de transferència. Aquest paràmetre pot prendre com a valor: Both, All, 

Pick, FN, P, SBR, SIM, Fracció, Nombre, SNA, Nul. 
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B: és el nom de la direcció de la primera opció. 

C: és el nom de la segona opció. 

D:  és un factor de indexació. 

Exemple(s): 

TRANSFER BOTH,INICI,FINAL 

La transacció al arribar es transfereix com primera opció al bloc etiquetat com INICI i 

com a segona opció al etiquetat com a FINAL fins que logri l’accés. 

TRANSFER ALL,UUNO,DDOS,2 

Aquesta és una generalització de BOTH, ja que la transacció intentarà bifurcar-se a 

l’etiqueta UUNO, però si no aconsegueix l’accés intentarà accedir dos blocs abaix 

(UUNO+2) i de no aconseguir accés seguirà intentant accedir en salta de D blocs (en 

aquest cas 2) fins que trobi el límit marcat amb DDOS. S’ha de tenir en compte que 

UUNO+nD = DDOS per alguna n.  

SPLIT 

La instrucció SPLIT permet simular que una peça o un paquet es divideix en diversos 

que el componen. La seva sintaxis és: 

SPLIT A,B,C 

A: és el nombre de transaccions creades en cascada. 

B: on es col·loca la direcció del bloc al qual es dirigeix la cascada creada. 

C: nom o nombre de paràmetre a utilitzar per numerar l’original i les copies.  
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ASSEMBLE 

La instrucció ASSEMBLE permet simular el ensamblatje de peces o construcció de 

paquets ja que serveix per unir varies transaccions en una sola que representi el paquet. 

La seva sintaxis és: 

ASSEMBLE A 

A: on es col·loquen el número de transaccions que constitueixen el paquet. 

 

SAVAIL 

Habilita un storage per al seu ús. Simula que està disponible. La seva sintaxis és: 

SAVAIL A 

A: nombre o nom del storage. 

 

FUNAVAIL 

Deshabilita un storage pel seu ús. Simula que no està disponible. La seva sintaxis és: 

FUNAVAIL A 

A: nombre o nom del storage 

 

LOGIC 

Canvia l’estat d’una clau lògica. La seva sintaxis és: 

LOGIC X A 

X: operador lògic. Els valors que pot tenir són S (set), R (reset) per defecte, I (Invertit). 
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LOOP 

Permet modificar el destí de una transacció activa. La seva sintaxis és: 

LOOP A,B 

A: Paràmetre que conté el número de vegades que una transacció ha de passar per una 

secció especifica. 

B: Destí. 

PRIORITY 

Assigna/canvia la prioritat de la transacció activa. La seva sintaxis és: 

PRIORITY A 

A: Nova prioritat. 

 

MATCH 

Aquesta instrucció serveix per sincronitzar transaccions. La seva sintaxis és: 

BLOC A 

A: bloc Match amb el que treballa. 

 

BUFFER 

Col·loca a la transacció activa, dintre de la Cadena d’Events Corrents darrera de les 

demés transaccions amb igual prioritat. La seva sintaxis és: 

BUFFER 
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REQUERIMENTS 

 

El programa estarà basat en el GPSS del programa GPSS World Student Version i en el 

WebGPSS. 

Interfície usuari y factors humans 

 

El programa esta orientat a un tipus d’usuari que té coneixements bàsics de simulació i 

que a més hauria d’estar habituat a tractar amb entorns gràfics. 

Documentació 

L’aplicació constarà amb un manual d’utilització per l’usuari. 

 

Consideracions de hardware y software 

 
Es tindrà en compte principalment les necessitats d’emmagatzematge. 

El programa es podrà executar amb el sistema operatiu Windows XP. 

Aquest projecte es farà en el llenguatge de programació Java en l’entorn de programació 

NetBeans 5.5. 

Per tal que funcioni el programa  s’ha de tenir com a mínim la versió 1.5 de Jdk. 

Per fer tota l’aplicació s’ha utilitzat el paquet Java Swing per a la generació GUI (la 

interfície gràfica). 

Per tal de fer els diagrames UML i els casos d’ús s’ha utilitzat un pluggin per a 

Netbeans “UML Modeling Beta module”. 
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Tractament d’errors y condicions extremes 

 

Si haguessin errors d’entrada, és a dir, que l’usuari introdueixi dades incorrectes, el 

sistema detectarà aquesta situació i seguidament informarà a l’usuari de l’error que ha 

comès. Llavors es tornarà a la situació prèvia al error. Per això s’ha d’anar molt en 

compte amb la manipulació de les dades que farà que el sistema per a que aquestes no 

es perdin al rescriure quan el sistema detecti una situació crítica. 

En condicions extremes y errades greus del programa, s’informarà de l’error y s’acabarà 

l’execució. 

Factors de qualitat 

Per garantir la fiabilitat i durabilitat del sistema, l’usuari haurà de fer un ús correcte de 

l’aplicació, tal i com s’explicarà en el manual. 
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ESPECIFICACIÓ 

Diagrama de classes 

Capa de domini 

 

 
 



 31 
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Capa de presentació 
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Capa de dades 

 

Especificació de les classes de domini 

 

 

Classe: Bloc 

Descripció: 

Classe que representa un bloc que segons la classe concerta que descriu com es mou la 

entitat pel sistema. 

Atributs: 

 

id: int 

label: String 

comentari: String 

posx: int 

posy: int 
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Mètodes: 

 

public setId ( int d) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut id, tal que id = d} 

public int getId () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut id} 

public setLabel ( String l) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut label, tal que label = l} 

public String getLabel () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut label} 

public setComentari ( String c) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut label, tal que comentari = c} 

public String getComentari () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut comentari} 

public setPosx ( int x) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut id, tal que posx = x} 

public int getPosx () 

{Pre: cert} 
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{Post: retorna el valor de l’atribut posx} 

public setPosy ( int y) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut id, tal que posy = y} 

public int getPosy () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut posy} 

 

Classe: Generate 

Descripció:  

Aquesta classe representa el bloc GENERATE. 

Atributs: 

A: float 

B: float 

C: float 

D: int 

E: int 

F: int 

Mètodes: 

public Generate ( String comen, Float A, Float B, Float C, int D, int E, int F)  

{Pre: cert} 

{Post: Es crea un objecte de la classe Generate amb els valors passats per paràmetres} 
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public setA ( float a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public float getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

public setB ( float b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public float getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B } 

public setC ( float c) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut C, tal que C = c} 

public float getC () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut C} 

public setD ( int d) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut D, tal que D = d} 

public int getD () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut D} 

public setE ( int e) 
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{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut E, tal que E = e} 

public int getE () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut E} 

public setF ( int f) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut F, tal que F = f} 

public int getF () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut F} 

 

Classe: Terminate 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc TERMINATE. 

Atributs: 

A: int 

Mètodes: 

public Terminate(String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Terminate amb valor A=a i  comentari= comen} 

public setA ( int a) 
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{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

Classe: Advance 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc ADVANCE. 

Atributs: 

A: float 

B: float 

Mètodes: 

public Advance(String comen, float a, float b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Advance amb valor A=a, B=b i comentari=  

comen} 

 

public setA ( float a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public float getA () 

{Pre: cert} 
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{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

public setB ( float b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public float getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B } 

Classe: Release 

Descripció: 

Aquesta classe  representa el bloc RELEASE. 

Atributs: 

A: int 

Mètodes: 

public Release (String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Release amb valor A=a i comentari= comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 
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Classe: Seize 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc SEIZE. 

Atributs: 

A: int 

Mètodes: 

public Seize(String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Seize amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

Classe: Enter 

Descripció: 

Classe que representa el bloc ENTER. 

A: nom del servidor. 

B: número. 
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Atributs: 

A: String 

B: int 

Mètodes: 

public Enter(String comen, String a, int b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Enter amb valor A=a, B=b i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

public setB ( int b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public int getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B } 
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Classe: Leave 

Descripció: 

Classe que representa el bloc LEAVE. 

Atributs: 

A: String 

B: int 

Mètodes: 

public Leave(String comen, String a, int b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Enter amb valor A=a, B=b i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( int b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public int getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B } 
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Classe: Queue 

Descripció: 

Classe que representa el bloc QUEUE. 

Atributs: 

A: int 

B: int 

Mètodes: 

public Queue(String comen, int a, int b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Depart amb valor A=a, B=b i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

public setB ( int b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public int getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 
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Classe: Depart 

Descripció: 

Classe que representa el bloc DEPART. 

Atributs: 

A: int 

B: int 

Mètodes: 

public Depart(String comen, int a, int b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Depart amb valor A=a, B=b i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A } 

public setB ( int b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public int getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 
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Classe: Test 

Descripció: 

Classe que representa el bloc TEST. 

Atributs: 

X: String. 

A: int. 

B: int. 

C: String 

Mètodes: 

public Test(String comen, String x, int a, int b, String c) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Test amb valor A=a, B=b, C=c, X=x i 

comentari=comen} 

 

public setX ( String x) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut X, tal que X = x} 

public String getX () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut X} 

 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 
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{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( float b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public float getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B } 

public setC ( String c) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut C, tal que C = c} 

public String getC () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut C} 

Classe: Transfer 

Descripció: 

Classe que representa el bloc TRANSFER. 

Atributs: 

A: String 

B: String 

C: String 
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D: int 

Mètodes: 

public Transfer(String comen, String a, String b, String c, int d) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Transfer amb valor A=a, B=b, C=c, D=d i 

comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( String b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public String getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 

public setC ( String c) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut C, tal que C = c} 

public String getC () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut C} 
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public setD ( int d) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut D, tal que D = d} 

public String getD () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut D} 

Classe: Logic 

Descripció: 

Classe que representa el bloc LOGIC. 

Atributs: 

X: String. 

A: String. 

Mètodes: 

public Logic(String comen, String x, String a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Logic amb valor A=a, X=x i comentari=comen} 

 

public setX ( String x) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut X, tal que X = x} 

public String getX () 

{Pre: cert} 
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{Post: retorna el valor de l’atribut X} 

 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Gate 

Descripció: 

Classe que representa el bloc GATE. 

Atributs: 

X: String. 

A: String. 

B: String. 

Mètodes: 

public Gate(String comen, String x, String a, String b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Gate amb valor A=a, B=b, X=x i 

comentari=comen} 

 

public setX ( String x) 
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{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut X, tal que X = x} 

public String getX () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut X} 

 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( String b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public String getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 

Classe: SavevAvg 

Descripció: 

Classe que representa el bloc SAVEVALUE. 

Atributs: 

A: String. 
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B: String. 

Mètodes: 

public SavevAvg(String comen, String a, String b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe SavevAvg amb valor A=a, B=b, X=x i 

comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( String b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public String getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 
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Classe: Loop 

Descripció: 

Classe que representa el bloc LOOP. 

Atributs: 

A: String. 

B: String. 

Mètodes: 

public Loop(String comen, String a, String b) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Loop amb valor A=a, B=b i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( String b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public String getB () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 
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Classe: Split 

Descripció: 

Classe que representa el bloc SPLIT. 

Atributs: 

 

A: int. 

B: String. 

C: String 

Mètodes: 

public Split(String comen, int a, String b, String c) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Split amb valor A=a, B=b, C=c i 

comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

public setB ( String b) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut B, tal que B = b} 

public String getB () 
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{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut B} 

public setC ( String c) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut C, tal que C = c} 

public String getC () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut C} 

Classe: Funavail 

Descripció: 

Classe que representa el bloc FUNAVAIL. 

Atributs: 

A: String. 

Mètodes: 

public Funavail(String comen, String a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Funavail amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 
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{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Savail 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc SAVAIL. 

Atributs: 

A: String. 

Mètodes: 

public Savail(String comen, String a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Funavail amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 
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Classe: Assemble 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc ASSEMBLE. 

Atributs: 

A: int 

Mètodes: 

public Assemble(String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Assemble amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Gather 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc GATHER. 

Atributs: 

A: int 
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Mètodes: 

public Gather(String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Gather amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Match 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc MATCH. 

Atributs: 

A: String 

Mètodes: 

public Match(String comen, String a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Match amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( String a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 
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public String getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Priority 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc PRIORITY. 

Atributs: 

A: int 

Mètodes: 

public Priority(String comen, int a) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Priority amb valor A=a i comentari=comen} 

public setA ( int a) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut A, tal que A = a} 

public int getA () 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut A} 

Classe: Buffer 

Descripció: 

Aquesta classe representa el bloc BUFFER. 
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Mètodes: 

public Buffer(String comen,) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte de la classe Priority amb valor comentari=comen} 

 

Classe: Model 

Descripció: 

Aquesta classe representa el model amb el que es podrà fer una simulació, que consta 

d’un conjunt de processos i storages. 

Atributs: 

nomModel: String 

DescripModel: String 

Proces: ArrayList; 

storages: ArrayList; 

Mètodes: 

 

public Model(String nom, String descrp) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte Model amb valor nomModel = nom i descripModel = descrp} 

 public ArrayList getProces() 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut proces} 
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public void setProces(ArrayList proces)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut proces, tal que this.proces = proces} 

public String getNomModel()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut nomModel} 

public void setNomModel(String nomModel)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut nomModel, tal que this.nomModel= nomModel} 

public String getDescripModel()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut descripModel} 

public void setDescripModel(String DescripModel) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut descripModel, tal que this.descripModel= 

descripModel} 

public ArrayList getStorages() 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut storages} 

public void setStorages(ArrayList storages)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut storages, tal que this.storages= storages} 
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Classe: Proces 

Descripció: 

Aquesta classe representa un procés, és a dir, un conjunt de blocs que representen aquest 

procés. També té atributs que representen les posicions on comença i acaba el procés 

per ser dibuixat. 

Atributs: 

blocs: ArrayList 

descpro: String 

posx: int 

posy: int 

finposx: int 

finposy: int 

Mètodes: 

 

public Proces()  

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte Proces amb els atributs buits} 

public Proces(String d){ 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte Model amb valor descpro = d i s’inicialitza el llista de blocs} 

public String getDescpro() 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut descrpro} 



 62 

void setDescpro(String descpro)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut descpro, tal que this.descpro = descpro} 

public ArrayList getBlocs()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut descrpro} 

public void setBlocs(ArrayList blocs)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut blocs, tal que this.blocs = blocs} 

public int getPosx() 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut posx} 

public void setPosx(int posx)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut posx, tal que this.posx = posx} 

public int getPosy()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut posy} 

public void setPosy(int posy) 

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut posy, tal que this.posy = posy} 

public int getFinposx()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut finposx} 

public void setFinposx(int finposx)  
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{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut finposx, tal que this.finposx = finposx} 

public int getFinposy()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut finposy} 

public void setFinposy(int finposy)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut finposy, tal que this.finposx = finposx} 

Classe: Storage 

Descripció: 

Aquesta classe representa un storage. 

Atributs: 

nom: String 

valor: int 

Mètodes: 

public Storage(String nom, int valor) 

{Pre: cert} 

{Post: es crea un objecte Model amb valor this.nom=nom i  this.valor=valor} 

public String getNom() 

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut nom} 

public void setNom(String nom) 
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{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut nom, tal que this.nom = nom} 

public int getValor()  

{Pre: cert} 

{Post: retorna el valor de l’atribut valor} 

public void setValor(int valor)  

{Pre: cert} 

{Post: modifica el valor de l’atribut valor, tal que this.valor = valor} 

Classe: VarGlobals 

Descripció: 

Aquesta classe representa un conjunt de variables globals, necessàries per a passar-se 

dades entre pantalles. 

Atributs: 

Descripcio: String 

url: String 

continuar: boolean 

bloc: Bloc 

model: Model 

urlGuardar: String 

Abrir: boolean 

esGuardat: boolean 

nomStorageSeleccionat: String 

dg: DGestorDisco 
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Mètodes: 

public static void limpiarGlobales() 

{Pre:} 

{Post: s’han buidat les variables globals d’aquesta classe} 

Classe: Constants 

Descripció: 

Aquesta classe conté tots els literals i les constants visibles a la aplicació.  

 

Classe: DGestorDisco 

Descripció: 

Aquesta classe representa la connexió entre la capa de presentació y la de dades. 

Mètodes: 

public void guardarTxt(String url) 

{Pre: la url es correcte} 

{Post: S’ha cridat a la capa de dades i s’ha generat i guardat el txt, a partir del model}        

public int recuperarTxt(BufferedReader entrada) 

{Pre: cert} 

{Post: S’ha cridat a la capa de dades i s’ha generat un objecte model a partir del 

paràmetre entrada. Retorna 0 si tot ha anat bé o deferent de 0 si hi ha hagut algun error 

al generar l’objecte model} 
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Especificació de les classes de presentació 

Classe: ControladorInterfaz 

Descripció: 

Aquesta classe és el frame principal, es a dir la pantalla que obre el la vista que conté les 

principals funcionalitats de l’aplicació. 

Classe: PanelModelGpss 

Descripció: 

Classe que conté les funcionalitats de introduir processos i blocs al model creat. 

 

Classe: PantallaOpenNewModel 

Descripció: 

Classe que té la vista per a poder crear un nou Model. 

Classe: PantallaOpenNewProces 

Descripció: 

Classe que té la vista per a poder crear un nou Procés 

Classe: PantallaDescripcioBloc 

Descripció: 

Classe que té la vista per a poder crear un nou Bloc. 
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Classe: PantallaStorages 

Descripció: 

Classe que té la vista per a poder crear un nou Storage. 

Classe: PantallaError 

Descripció: 

Classe que té la vista que es mostra sempre que hi ha hagut algun tipus d’error, mostrant 

un  missatge amb la descripció de l’error. 

 

Especificació de les classes de dades 

 

Classe: GestorDisco 

Descripció: 

Aquesta classe és la que fa possible que es generi un txt a partir d’un model (al guardar-

lo) i viceversa, és a dir, generar un model a partir d’un txt que contingui la descripció 

d’un model. 

Mètodes: 

public void guardarTxt(String url) 

{Pre: la url es correcte} 

{Post: s’ha generat i guardat el txt, a partir del model}        

public int recuperarTxt(BufferedReader entrada) 



 68 

{Pre: cert} 

{Post: s’ha generat un objecte model a partir del paràmetre entrada. Retorna 0 si tot ha 

anat bé o deferent de 0 si hi ha hagut algun error al generar l’objecte model} 

 

Casos d’ús 
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Gestió de models 

Obrir model 

Descripció: l’usuari desitja obrir un Model 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari va a l’opció del menú Open Model 

2 - El sistema mostra una interfície que deixa seleccionar models que estiguin ubicades 

en qualsevol lloc del sistema 

3 – L’usuari selecciona el model que desitgi obrir. 

4 - El sistema obre a l’usuari el model que ha escollit 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si l’arxiu que es vol obrir no és un model amb l’estructuració corresponent que pugui 

obrir el sistema, el sistema donarà un missatge d’error i deixarà a l’usuari obrir un altre 

model. 

Crear Model 

Descripció: L’usuari desitja crear un nou model en l’aplicació. 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari va a l’opció del menú Mew model 

2 - El sistema mostra una pantalla on s’han d’introduir el nom i la descripció del model 

4 - El sistema crea el model. 

Errors possibles y cursos alternatius: 
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• Si no introduïm totes les dades del model, ens sortirà la pantalla d’error mostrant el 

missatge de que falten dades  

 

Guardar Model 

Descripció: L’usuari desitja guardar un model 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari va a l’opció del menú, Save 

2 - El sistema guarda el model 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si no s’havia guardat el model abans, passa com el cas d’ús guardar model com… 

Guardar Model Com… 

Descripció: L’usuari desitja guardar un model 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari va a l’opció del menú, Save As 

3 – El sistema demana a l’usuari que introdueixi el lloc on desitja l’usuari guardar el txt. 

4 – L’usuari escull la ruta i accepta. 

2 - El sistema guarda el model 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Cas alternatiu: l’arxiu ja existeix 

1- El sistema demana si es desitja sobreescriure l’arxiu a cancel·lar l’operació. 

2- Si es sobreescriu, el sistema sobreescriu l’arxiu 
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3- Si el cancel·la es torna al model sense guardar 

Editar Model 

 

Crear Procés 

Descripció: L’usuari desitja crear un nou procés. 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari va al botó Create Proces 

2 - El sistema mostra una pantalla on s’han d’introduir el nom i la descripció del procés 

4 - El sistema crea el procés i mostra el nom del procés en la pantalla del model. 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si no introduïm totes les dades del proces, ens sortirà la pantalla d’error mostrant el 

missatge de que falten dades. 

 

Consultar Procés 

Descripció: L’usuari desitja consultar les dades d’un procés 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica amb el boto dret sobre el procés que vol consultar 

2 - El sistema mostra un popup amb diferents opcions. 

3 - El usuari clica en l’opció de consultar Proces. 

4 - El sistema mostra en una altre finestra les dades del Procés 
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Modificar Procés 

Descripció: L’usuari desitja modificar les dades d’un procés 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica amb el boto dret sobre el procés que vol modificar 

2 - El sistema mostra un popup amb diferents opcions 

3 - El usuari clica en l’opció de Modif. Proces 

4 - El sistema mostra en una altre finestra les dades del Proces i on es pot modificar les 

dades 

5 – L’usuari modifica les dades i accepta 

6 – El Sistema modifica les dades. 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si no introduïm totes les dades del proces, ens sortirà la pantalla d’error mostrant el 

missatge de que falten dades. 

• Cas alternatiu: 

5- L’usuari modifica les dades i cancel·la 

6- El sistema no modifica les dades. 

Esborrar Proces 

Descripció: L’usuari desitja esborrar un procés 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica amb el boto dret sobre el procés que vol esborrar 

2 - El sistema mostra un popup amb diferents opcions 
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3 - El usuari clica en l’opció de Delete Proces 

4 - El sistema mostra una finestra preguntat si l’usuari desitja esborrar el procés 

5 – L’usuari accepta 

6 – El Sistema esborra del model el procés 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Cas alternatiu: 

5- L’usuari modifica les dades i cancel·la. 

6- El sistema no esborra el procés 

Editar Procés 

 

Introduir Bloc 

Descripció: L’usuari desitja introduir un bloc a un determinat procés. 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica sobre qualsevol botó que representi un bloc. 

2 - El sistema demana a l’usuari que introdueixi les dades corresponents del bloc. 

3 – L’usuari posa les dades 

4 – El sistema accepta les dades del bloc i el posa al gràfic 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si l’usuari no posa les dades correctament el sistema indicarà a l’usuari que posi de 

nou les dades. 

• Si no hi ha cap procés  creat nou , aquesta opció estarà desactivada. 

Esborrar Bloc 
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Descripció: L’usuari desitja esborrar un bloc del model. 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari selecciona un bloc del model fent click amb el botó dret  a sobre del dibuix 

que correspongui al block que es desitja esborrar. 

2 – L’usuari va a l’opció del menú, Delete Block. 

3 – El sistema pregunta si es desitja realment esborrar el bloc 

4 – L’usuari accepta 

5 – El sistema esborra del model el bloc. 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Un cas alternatiu seria, en el punt 4 que l’usuari no acceptés esborrar el bloc, llavors el 

sistema no faria res 

Consultar Bloc 

Descripció: L’usuari desitja consultar les dades d’un bloc 

Actors: Usuari 

Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica amb el boto dret sobre el bloc que vol consultar 

2 - El sistema mostra un popup amb diferents opcions. 

3 - El usuari clica en l’opció de consultar Bloc.. 

4 - El sistema mostra en una altre finestra les dades del bloc 

Modificar Bloc 

Descripció: L’usuari desitja modificar les dades d’un bloc 

Actors: Usuari 
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Iniciador del cas d’ús: Usuari 

Diàleg: 

1 – L’usuari clica amb el boto dret sobre el bloc que vol modificar 

2 - El sistema mostra un popup amb diferents opcions 

3 - El usuari clica en l’opció de Modif. Bloc 

4 - El sistema mostra en una altre finestra les dades del Bloc i on es pot modificar les 

dades 

5 – L’usuari modifica les dades i accepta 

6 – El Sistema modifica les dades. 

Errors possibles y cursos alternatius: 

• Si no introduïm totes les dades del bloc, ens sortirà la pantalla d’error mostrant el 

missatge de que falten dades. 

• Cas alternatiu: 

7- L’usuari modifica les dades i cancel·la 

8- El sistema no modifica les dades. 
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EXPLICACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ 

 

Aquesta aplicació està completament implementada en Java. Concretament per a la 

programació de la part visual s’ha utilitzat el paquet Java Swing. A més, tot això s’ha 

implementat a l’entorn de programació NetBeans que ha fet més fàcil la programació de 

la part gràfica de l’aplicació. 

Aquesta aplicació esta pensada en tres parts, és a dir, en una capa de presentació, una 

capa de domini y un altre de dades. 

En la capa de presentació és on tenim la classe principal que obre l’aplicació. Aquesta 

classe és un controlador que obre el que seria la pantalla principal. 

En la pantalla principal el que seria la part gràfica, on surten els processos i els blocs 

dibuixats, està pensat com si fos una quadrícula.  

En la següent figura surt en vermell el que seria la lògica de la quadrícula. 
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Per tant,  els dibuixos sempre ocuparan lo mateix, per tal de fer més fàcil la lògica per 

esborrar, modificar i consultar un bloc determinat o el procés. 

En la capa de presentació també és fan les comprovacions de la entrada de dades, com 

per exemple els valors d’un bloc que volem afegir al model, llavors la capa de 

presentació es fan les comprovacions corresponents per a que les dades introduïdes 

siguin les correctes. Si alguna dada no es correcta  es mostrarà un missatge d’error en 

les dades i no deixarà afegir el bloc al model. Però si necessitem dades les obté a partir 

de domini. 

En la capa de domini és on estan implementades tots els objectes (que entre ells hi ha 

les classes que representen els blocs, els processos i els models) per tant la lògica de 

l’aplicació, la informació per crear models, processos, blocs, storages... es troba en 

aquesta capa.  Domini també es l’intermediari entre la capa de presentació i la capa de 

dades. Per això existeix una classe “DGestorDeDisco” que es la classe intermediària 

entre Presentació i dades per generar arxius .txt i recuperar a partir d’un .txt un model. 

En la capa de dades només tenim una classe “GestorDeDisco”. En aquesta classe és on 

es fan els càlculs per tal de transformar un  model en un arxiu .txt i a l’invers, 

transformar un .txt en un model. 

Explicació generació txt 

En línies anteriors s’ha comentat que GPSS és una mena d’estàndard, ja que es segueix 

una mateixa filosofia. El GPSS generat per aquesta aplicació seria: 

Primer exemple: 

* 

* Nom del model 

* Descripció del model 

* 
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* 

* Proces1 

* 

     Generate         1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1,1.0     ;comentari pel Generate 

     Advanced       1.0,1.0 

     Terminate       1 

 

 

Segon exemple: 

 

* 

* Nom del model 

* Descripció del model 

* 

 

Caixa STORAGE 300 

 

* 

* Proces1 

* 

     Generate        1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1,1.0     ;comentari pel Generate 

     Advanced        1.0,1.0 

     Terminate       1 

     Leave           Caixa,1 

     Test GE         1,1,1 

 

Les 4 primeres línies que comencen per asterisc, és on es troba el nom i la descripció del 

model. 

En les línies següents, si el model ho té declarat, es troben les definicions del Storages. 
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A continuació van els processos, són tres línies que també comencen amb un asterisc on 

tindrem el nom del procés.  

Després venen els blocs que conté el procés. La linea que representa un bloc està escrit  

de la següent forma: 

Primer van cinc espais en blanc. Després ve el nom del bloc que ocuparan 16 espais. En 

alguns casos com els blocs Test, Logic i Gate, també aniran acompanyats amb el nom 

del respectiu operant que li faci falta al bloc. 

En tercer lloc van els valors del bloc, que aniran separats per comes. 

I per últim, si en té, la descripció del bloc. Aquesta per indicar el començament, el 

primer caràcter és un punt i coma. 

Per tal de poder recuperar un model d’un .txt el GPSS haurà de seguir la estructura 

anteriorment explicada. Sinó, pot ser, que en alguns casos l’aplicació no pugui obrir-los. 

 

Com implementar un nou bloc 

 

Per implementar un nou bloc en l’aplicació s’ha d’afegir noves línies de codi en les 

classes Java de l’aplicació. Per fer això només cal seguir els següents passos. 

1- Crear la una nova classe que representi el nou bloc. 

Per fer aquesta nova classe es pot seguir com exemple les classes existents que 

representen blocs com ara Generate, Terminate, Advance... o una de les 23 classes que 

hi ha implementades. 

Una part important és que la nova classe ha de ser subclasse (extends) de la classe Bloc. 

... 

public class NouBloc extends Bloc {... 
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.... 

En aquesta classe s’han d’implementar els atributs del bloc. 

2- Crear noves constants en la classe Constants. 

En la classe Constants s’han de crear noves constants que corresponen al nom del bloc 

que es veurà en diversos llocs, com per exemple al introduir un nou bloc, el nom que 

surt al costat. El identificador del bloc y la url d’on es troba la imatge que correspon al 

bloc. 

.... 

public final static String NouBloc = "NouBloc"; 

public final static String NouBloc = "/imagenes/noubloc.GIF"; 

public final static int idNouBloc = 24; 

.... 

3- Crear el botó que representa el bloc en la classe PanelModelGpss. 

Passos a seguir: 

3.1- Per això en la classe s’ha de posar un nou botó en una de les pestanyes (no 

oblidar-se de posar el ToolTip al botó amb el nom del nou bloc). 

3.2- Deshabilitar el botó en la funció d’aquesta classe. Això és pel tractament 

inicial dels botons. 

.... 

private void tractamentBotonsInicial(){ 

... 

botoNouModel.setEnabled(false); 

... 

 

3.3-  I  per habilitar el botó, implementar en una altre funció. 
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... 

private void habilitarBotons(){ 

... 

botoNouModel.setEnabled(true); 

... 

 

3.4- Implementar el event del nou botó de la següent forma: 

 

private void botoNouBlocActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        descripcioBloc(Constants.UrlNouBloc, Constants.NouBloc); 

    }         

3.5- Implementar  un nou “case” per tal de poder pintar el model. 

    private void pintarModel(Model m, boolean tractarPanels){ 

.... 

      case Constants.idNouBloc: 

                       pintarBloc(Constants.NouBloc,posx,posy,Constants.UrlNouBloc,b); 

                    break; 

.... 

4- El que s’ha d’implementar en la classe PantallaDescripcioBloc.  En aquesta 

classe s’implementa la pantalla on surten els camps per a omplir els atributs del 

bloc. 

 En la funció constructura public PantallaDescripcioBloc(String urlbloc, String bloc) 

s’ha d’implementar, segons el bloc, quins camps s’han de deixar veure. Per exemple si 

tinguéssim un bloc amb el mateixos camps que el Terminate s’haurà d’escriure en el 

codi següent. 
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else if((bloc.equals(Constants.Terminate))|| 

                (bloc.equals(Constants.Release))|| 

                (bloc.equals(Constants.Seize)|| 

                 (bloc.equals(Constants.Funavail))|| 

                 (bloc.equals(Constants.Savail))|| 

                 (bloc.equals(Constants.Assemble))|| 

                 (bloc.equals(Constants.Gather))|| 

                 (bloc.equals(Constants.Match))|| 

                 (bloc.equals(Constants.Priority))|| 

      (bloc.equals(Constants.NouBloc))) 

        ){ 

             jLabelA.setText(Constants.A); 

              TextB.setVisible(false); 

              TextC.setVisible(false); 

              TextD.setVisible(false); 

              TextE.setVisible(false); 

              TextF.setVisible(false); 

              TextG.setVisible(false);  

        } 

  Posar un nou “case” en la funció pintarBloc pel cas que entrem en la pantalla en 

els casos de consultar o modificar. 

private void pintarBloc( Bloc b, int caso){ 

... 

case Constants.idNouBloc: 

              jLabelA.setText(Constants.A);  
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              NouBloc t = (NouBloc)b; 

              textA.setText(t.getA()); 

              TextB.setVisible(false); 

              TextC.setVisible(false); 

              TextD.setVisible(false); 

              TextE.setVisible(false); 

              TextF.setVisible(false); 

              TextG.setVisible(false); 

              dibuixarBloc(Constants.UrlNouBloc); 

       

               if(caso==Constants.ConsultarBloc){ 

                  textDescripcio.setEnabled(false);   

                  textA.setEnabled(false); 

                } 

              break; 

.... 

 Implementació per guardar el bloc. 

private void botoOKActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

... 

else if(b.equals(Constants.NouBloc)){ 

            NouBloc t; 

            comprovarValorsPerDefecte(Constants.idNouBloc); 

            t= new NouBloc(textDescripcio.getText(),textA.getText()); 

            VarGlobals.bloc = t; 

         } 
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... 

 Implementar el tractament dels valor per defecte. S’ha d’afegir un nou “case” pel 

nou Bloc. 

private void comprovarValorsPerDefecte(int caso){ 

... 

case Constants.idTerminate: 

            case Constants.idAssemble: 

            case Constants.idGather: 

            case Constants.idPriority: 

            case Constants.idSplit: 

 case Constants.idNouBloc: 

                if(textA.getText().equals("")||(textA.getText()==null)){ 

                        textA.setText("0"); 

                } 

                break; 

... 

5- Afegir codi referent al nou bloc per tal de poder escriure en els .txt que genera 

l’aplicació el nou bloc i també per poder recuperar el nou bloc dels arxius .txt 

generats. 

5.1 Per recuperar el bloc d’un txt: 

private String escriurebloc(Bloc b) throws IOException{ 

... 

  case Constants.idNouBloc: 

                NouBloc t= (NouBloc)b; 

                bufBloc.append(Constants.NouBloc); 



 85 

                //espais fins arribar a 16 caràcters 

                 espacios = Constants.numCaractersBloc-Constants.NouBloc.length(); 

                for(int i=0; i<espacios; i++){ 

                    bufBloc.append(Constants.espacio); 

                } 

                bufBloc.append(t.getA()); 

                break; 

... 

5.2 Afegir aquest odi per tal de poder escriure en el arxiu txt el nou bloc. 

private Bloc crearBloc(String s) throws IOException{ 

... 

else if(nomBloc.equals(Constants.NouBloc)){ 

            NouBloc t= new NouBloc( strComentari,  valors[0]); 

            b=t; 

       } 

... 

I amb tot això ja tindríem un nou bloc implementat en l’aplicació. 
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PROVES 

Les proves realitzades per tal de veure si la aplicació funciona correctament es basen en 

provar el codi generat en un altre programa de GPSS, concretament en el GPSS World 

Student Version .  

Els passos que s’han seguit ha consistit en crear un Model en l’aplicació i guarda-lo per 

tal de generar el seu arxiu .txt, on contindrà el codi generat en GPSS. Després s’ha 

agafat aquest codi i s’ha introduït el programa GPSS World Student Version, s’ha 

simulat i s’ha comprovat que els resultats obtinguts de la simulació són correctes, és a 

dir que els exemples que es mostren a continuació han donat resultats correctes. 

Els model generats per la nostra aplicació han sigut: 

Exemple 1: 

* 

* Model1 

* model de prova 

* 

 

 

* 

* Proces1 

* 

     Generate        10.0,5.0,0.0,0.0,0.0,0     ;<<--comment-->> 

     Advance         10.0,0.0     ;<<--comment-->> 

     Terminate       1     ;<<--comment-->> 

 

Exemple 2: 

* 

* Peajes 

* cobro de peajes 
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* 

 

CABINAS STORAGE 3 

 

* 

* Proces1 

* 

     Generate        20.0,10.0,0.0,0.0,0.0,0     ;<<--comment-->> 

     Queue           FILA,0     ;<<--comment-->> 

     Enter           CABINAS,0     ;<<--comment-->> 

     Depart          FILA,0     ;<<--comment-->> 

     Advance         10.0,5.0     ;<<--comment-->> 

     Leave           CABINAS,0     ;<<--comment-->> 

     Terminate       1     ;<<--comment-->> 

 

* 

* Proces2 

* 

     Generate        20.0,10.0,0.0,0.0,0.0,0     ;<<--comment-->> 

     Queue           FILA,0     ;<<--comment-->> 

     Enter           CABINAS,0     ;<<--comment-->> 

     Depart          FILA,0     ;<<--comment-->> 

     Advance         10.0,5.0     ;<<--comment-->> 

     Leave           CABINAS,0     ;<<--comment-->> 

     Terminate       1     ;<<--comment-->> 

 

* 

* Proces3 

* 

     Generate        28800.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0     ;<<--comment-->> 

     Terminate       1     ;<<--comment-->> 

Nota: Per tal de que funcioni en el GPPS World Student Version s’ha esborrat el 

paràmetre F de les instruccions GENERATE. 
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EL QUE QUEDA PER FER 

 

Com s’ha comentat als objectius d’aquest projecte, l’aplicació no està acabada, ja que 

només es realitza un part. Les tasques a realitzar que queden serien: 

1. Implementar més blocs com s’ha explicat en l’apartat “Com implementar un nou 

bloc”. 

2. Implementar el motor de simulació o un parser per transformar el codi generat a 

codi LeanSim. 

3. Implementar les SNA. 

4. Implementar les Funcions. 

5. Implementar les Transaccions. 

6. Implementar les cadenes FEC i CEC. 
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VALORACIONS ECONÒMIQUES I TEMPORALS 

Aquest projecte, per a la seva realització, és pot dividir en tres tasques: 

1. Aprenentatge i cerca d’informació  

Per aquesta tasca s’han utilitzat unes 70 hores. Encara que es tenien 

coneixements de Java s’ha hagut d’aprendre a utilitzar el paquet swing. 

També s’ha tingut que invertir temps per assolir uns coneixements bàsics del 

GPSS i simulació. 

2. Programació  

Aquesta tasca és tota la programació de l’aplicació. També s’han tingut en 

compte el temps d’imprevistos. S’han empleat unes 230 hores per aquesta tasca 

3. Proves i correccions   

Com indica el nom de la tasca,  es el temps empleat per tal de provar i corregir 

l’aplicació. S’han empleat unes 20 hores. 

4. Documentació 

El temps necessari per realitzar aquesta memòria i el manual d’usuari ha estat 

d’unes 130 hores. 

 

Tenint en compte les hores empleades per realitzar aquest projecte (un total de 450 

hores).  

Si valorem cada hora per 7€ la hora llavors aquest projecte té un cost Total de: 3150€. 

Per realitzar aquestes tasques s’ha trigat 202 dies aproximadament (ja que es va 

començar un quatrimestre abans de matricular-lo). Amb una mitja de 2:23 hores al dia, 

encara que els últims mesos es dedicaven més hores i al començament menys. 

A continuació es mostra la realització en el temps de les tasques. 
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ID Task Nam e Duration Start Finis h

1 Aprenentatge I búsqueda
d'inform ació

181 days? Mon 04/09/06 Mon 14/05/07

2 Programació 164 days? Mon 16/10/06 Thu 31/05/07

3 Proves  I correccions 16 days? Tue 22/05/07 Tue 12/06/07

4 documentació 32 days? Mon 30/04/07 Tue 12/06/07

04/09
181 days?

Aprenentatge I búsqueda d'informació

16/10
164 days?

Programació

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
04 Sep '06 11 Sep '06 18 Sep '06 25 Sep '06 02 Oct '06 09 Oct '06 16 Oct '06 23 Oct '06 30 Oct '06 06 Nov '06

 

 

ID Task Nam e Duration Start Finish

1 Aprenentatge I búsqueda
d'inform ació

181 days? Mon 04/09/06 Mon 14/05/07

2 Programació 164 days? Mon 16/10/06 Thu 31/05/07

3 Proves  I correccions 16 days ? Tue 22/05/07 Tue 12/06/07

4 documentació 32 days ? Mon 30/04/07 Tue 12/06/07

181 days?

164 days?

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
13 Nov '06 20 Nov '06 27 Nov '06 04 Dec '06 11 Dec '06 18 Dec '06 25 Dec '06 01 Jan '07 08 Jan '07 15 Jan '07 22 Jan '07

 

 

ID Tas k Nam e Duration Start Finish

1 Aprenentatge I búsqueda
d'inform ació

181 days? Mon 04/09/06 Mon 14/05/07

2 Programació 164 days? Mon 16/10/06 Thu 31/05/07

3 Proves  I correccions 16 days? Tue 22/05/07 Tue 12/06/07

4 documentació 32 days? Mon 30/04/07 Tue 12/06/07

181 days?
Aprenentatge I búsqueda d'informació

164 days?
Programació

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
22 Jan '07 29 Jan '07 05 Feb '07 12 Feb '07 19 Feb '07 26 Feb '07 05 Mar '07 12 Mar '07 19 Mar '07 26 Mar '07

 

 

ID Task Nam e Duration Start Finish

1 Aprenentatge I búsqueda
d'inform ació

181 days? Mon 04/09/06 Mon 14/05/07

2 Programació 164 days? Mon 16/10/06 Thu 31/05/07

3 Proves  I correccions 16 days? Tue 22/05/07 Tue 12/06/07

4 documentació 32 days? Mon 30/04/07 Tue 12/06/07

14/05
181 days?

Aprenentatge I búsqueda d'informació

31/05
164 days?

Programació

22/05
16 days?

Proves I correccions

30/04
32 days?

documentació

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
02 Apr '07 09 Apr '07 16 Apr '07 23 Apr '07 30 Apr '07 07 May '07 14 May '07 21 May '07 28 May '07 04 Jun '07
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ID Task Nam e Duration Start Finish

1 Aprenentatge I búsqueda
d'inform ació

181 days? Mon 04/09/06 Mon 14/05/07

2 Programació 164 days? Mon 16/10/06 Thu 31/05/07

3 Proves  I correccions 16 days? Tue 22/05/07 Tue 12/06/07

4 documentació 32 days? Mon 30/04/07 Tue 12/06/07

Aprenentatge I búsqueda d'informació

Programació

12/06

12/06

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
11 Jun '07 18 Jun '07 25 Jun '07 02 Jul '07 09 Jul '07 16 Jul '07 23 Jul '07 30 Jul '07 06 Aug '07 13 Aug '07
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CONCLUSIONS 

 

A nivell personal aquest projecte m’ha aportat a tenir uns millors coneixements en Java, 

més concretament el paquet Swing, així mateix m’ha permès assolir uns coneixements 

bàsics en Simulació i GPSS. 

Referent al projecte en si, s’ha aconseguit que el GPSS encara sigui més fàcil i intuïtiu 

que no pas escrivint directament el codi, ja que l’aplicació ja s’encarrega de generar el 

codi GPSS (i en un futur de fer la simulació).  

Encara que existeixen programes de simulació en GPSS com el GPSS World Student 

Version i el WebGPSS, on ja no fa falta escriure el codi GPSS, el que s’ha fet en aquest 

projecte és fer millores basant-me en aquests programes. El PFCJavaGpss millora 

respecte als ja existents, en que té una estructura més senzilla, parlant de l’entorn gràfic, 

que fa que per l’usuari o estudiant sigui més amè i per tant més fàcil d’aprendre la seva 

utilització. Un exemple d’això és al introduir blocs al model, el fet de que els blocs ja 

estiguin representats en botons i que la introducció de les dades sigui senzilla. 

A més a més que per motius ja explicats anteriorment, el GPSS és un llenguatge de 

simulació bo per a la docència, i per tant es pot usar el PFCJavaGpss com a eina de 

simulació.  

Un altre avantatge és que sigui un programa multiplataforma, i així pot ser utilitzat en 

qualsevol Sistema Operatiu. 

El fet de que sigui un simulador implementat a la universitat fa que estigui més orientat 

a l’ensenyament dels alumnes i també reduir un possible cost a la universitat al no fer 

falta comprar cap altre tipus de programa.
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Annex 

 

MANUAL D’USUARI 

 

Com començar? 

 

1- Primer de tot s’ha de tenir instal·lat la versió 1.5 de Jdk, sinó és possible que no 

funcioni el programa. 

2- Descomprimir l’arxiu PFCJavaGPSS. 

3- Anar a la carpeta dist y crear una accés directe a l’executable PFCJavaGpss. 

4- Per executar el programa, fer doble click a PFCJavaGpss 

 

Editar Model 

Crear un nou Model 

 

Per crear un nou model anar a  File>New Model 
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On sortirà el diàleg per a introduir les dades del model (el nom i la descripció del 

model). 
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Clicar el botó “Ok”, si volem crear el model, i anirem a la pantalla que es mostra a 

continuació que és la pantalla on es creen el processos i s’inclouen els blocs. Si cliquem 

al botó “Cancel” tornarem a la pantalla anterior. 

 

 

 

Obrir Model 

 

Per obrir un Model anar a File>Open Model 
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I a continuació sortirà el diàleg per obrir un Model: 

 

 

On s’haurà d’escollir un arxiu .txt, que sigui tingui la estructura de model, per obrir-lo. 

Si l’arxiu no té la estructura idònia sortirà un missatge d’error: 
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Si obrim un arxiu correcte se’ns mostrarà el model. Com, per exemple, es mostra en la 

següent figura. 
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Consultar Model 

 

Per consultar el nom i la descripció d’un model s’ha d’anar a l’opció des de el menú 

Edit>Model. 

Per fer això cal que primer haguem creat un model, ja que si no està creat aquesta opció 

romandrà desactivada. 

 

 

Si  cliquem en aquesta opció sortirà la pantalla, com es mostra en la figura següent, amb 

les dades del model. 
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Modificar Model 

 

Per modificar un model s’han de fer el mateixos passos que per Consultar Model.  

Però, per poder modificar el nom i/o la descripció del Model, quan arribem a la pantalla 

amb els valors del model Clicar sobre el botó “Modify”. 
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Llavors serà possible modificar el nom o la descripció del model 

 

 

Si acceptem es modificaran les dades del model, si cancel·lem no passarà res. 

Si es volen comprovar que les dades han sigut modificades correctament, es pot fer si 

consultem el model i observar que les dades són les desitjades. 
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Guardar Model com 

 

Per guardar un model s’ha d’anar a l’opció de menú File>Save Model As. Però primer 

de tot s’ha de tenir un Model creat, sinó aquesta opció romandrà desactivada. 

 

 

I sortirà el diàleg per a guardar el model en la ruta que l’usuari vulgui. 
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I es guardarà un arxiu .txt. 

Per comprovar que s’ha guardat correctament el model, al lloc on hauria d’estar l’arxiu i 

comprovar que té una estructura semblant a aquesta: 

* 

* mod 

* dd 

* 

 

caixa STORAGE 300 

 

* 

* poces1 

* 

     Savail          caixa     ;<<--comment-->> 
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Guardar Model 

 

Per guardar un model s’ha d’anar a l’opció de menú File>Save Model. 

 

 

 

 

Si el model no ha estat guardat abans sortirà lo mateix que la opció “Guardar Model 

com”, si no el Model es guardarà directament on s’havia guardat en un principi. 

 

 

Sortir Model 

 

Per Sortir d’un model es pot fer de dues maneres. 

1- Des de l’opció de menú File>Exit. 

2- Tancant la finestra de l’aplicació. 
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Si el model no ha sigut guardat sortirà un missatge de si es vol o no guardar el model. 
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Si acceptem guardar, el model es guardarà i sortirem de l’aplicació, sinó simplement 

sortirem de l’aplicació. 

 

Editar Procés 

 

Crear Procés 

 

Per crear un procés S’ha de tenir un Model obert. Llavors anar al botó “Create 

Process”. 

 

 

 

I sortirà el diàleg per omplir amb el nom del nou procés. 
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Si cliquem en el botó OK s’observa en la pantalla del model el nom del nou procés 

dibuixat. 
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Consultar Procés 

 

Partim d’una pantalla com la que es mostra a continuació, on hi ha creat un model amb 

tres processos i diversos blocs en cada procés. 

 

 

Tenint en compte que els processos corresponen a un columna, per consultar les dades 

del procés desitjat, només s’ha de clicar amb el botó dret sobre la columna que 

correspon al procés que es vol consultar i es mostra el següent menú. 
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Per consultar el nom del procés només s’ha de clicar l’opció “Proces Properties”.  

I surt la pantalla següent amb el nom del procés consultat. 
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Modificar Procés 

 

Partint de la mateixa pantalla que per consultar un procés, per tal de modificar  el nom 

d’un procés s’ha de clicar amb el botó dret sobre la col·lumna que correspon per lògica 

al procés que es vol modificar i sortirà el menú amb les diferents opcions. 

 

 

 

Clickar sobre l’opció de menú “Modify Proces” i sortirà una pantalla on es podrà 

modificar el nom del procés. 
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Si acceptem, es veurà en el model el canvi de nom al procés. Si cancel·lem l’operació 

tornarem al model sense el canvi. 
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Esborrar Procés 

 

Partint de la mateixa pantalla que per consultar i modificar un procés on es mostra un 

model amb processos i blocs. Per poder esborrar un procés amb el botó dret es 

selecciona el procés que es vol eliminar, com es mostra en la imatge següent. 

 

 

 

Si cliquem sobre l’opció “Delete Proces” i sortirà el missatge següent: 
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Si acceptem s’esborrarà el procés del model, com es mostra a la imatge següent.  

Si cancel·lem no passarà res. 
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Editar Blocs 

 

Introduir blocs 

 

Per poder introduir qualsevol bloc primer de tot s’ha de crear un procés, sinó els botons 

es trobaran deshabilitats. 

Els blocs que es poden crear es troben a les pestanyes de la dreta. 

 

 

 

Anar sobre el botó del bloc que representa. Introduir les dades que demana. 

Per exemple: 
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Si no introduïm les dades correctament ens sortirà un missatge d’error. Però hi ha blocs 

que si no introduïm valors ens posarà els valors per defecte (que sol ser el valor 0 per 

als atributs numèrics). 
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Al introduir les dades correctament i donar-li al botó “ok” en la pantalla del Model es 

veurà dibuixat el bloc introduït. 

 

 

 

Introduir blocs si tenim més d’un procés 

 

En el cas de que tinguem més d’un procés i es vulguin introduir blocs al model a 

diferents processos, el que s’ha de fer per seleccionar el procés on es vol introduir el 

nou bloc en el combo que es troba a la dreta com es mostra en la següent figura. 
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Consultar Bloc 

 

Per consultar les dades d’un bloc s’ha de clicar amb el botó dret sobre el bloc que es vol 

consultar les dades. I seleccionar l’opció “Bloc Properties”. 
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Al seleccionar aquesta opció surt, com es mostra en la figura següent, una pantalla amb 

les dades del bloc seleccionat. 

 

 

 

Modificar Bloc 

 

Per modificar les dades d’un bloc, com a consultar les dades d’un bloc, s’ha de clicar 

amb el botó dret sobre el bloc que es vol modificar i seleccionar l’opció “Modify 

Block”. 
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Al seleccionar aquesta opció surt la pantalla amb els valors del bloc per a modificar. 

 

 

 

Si acceptem modificarem els valors que s’hagin canviat, si cancel·lem no passarà res. 
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Si es vol comprovar si les dades s’han modificat amb els valors desitjats, es pot 

consultar el bloc, com s’ha explicat anteriorment i veure si les dades són les correctes. 

Esborrar Bloc 

 

Per Esborrar un bloc, com per consultar i modificar un bloc, s’ha de clicar amb el botó 

dret sobre el bloc que es vol esborrar del model i seleccionar l’opció “Delete Block”. 

 

 

 

Al seleccionar aquesta opció surt el missatge de si volem esborrar el bloc. 
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Si accceptem s’esborrarà el bloc del model, si cancel·lem no passarà res. 
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Editar Storages 

 

Crear Storages 

 

Per crear Strorages s’ha d’anar a l’opció de menú  Edit>Storages 

Per tal de poder crear Storages s’ha de tenir obert un model, ja que sinó aquesta opció 

romandrà desactivada. 

 

 

 

Si cliquem en aquesta opció sortirà la pantalla que es mostra en la següent figura. 
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Per tal de poder Guardar un Storage s’han de omplir els camps del nom de  el storage i 

el valor, així el boto “Save” estarà activat. Si no s’omplissin correctament sortirà un 

missatge d’error tal com es mostra en la imatge següent. 
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En canvi si omplim correctament els camps, podrem guardar sense problemes. 

 

 

 

Es pot comprovar que el storage ha sigut guardat si es troba el nom del storage al 

desplegable. 
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Si el seleccionarem es mostrarà el valor del storage al camp “Value”. 

 

Crear Strorages des de un bloc 

 

En alguns blocs, com es el cas de Enter, Leave, Funavail i Savail, és obligatori posar 

com a camp un storage. Per això cal clicar en el boto “storages…”. 

 

 

 

Llavors sortirà la mateixa pantalla que la de Crear un storage.  
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Per crear un storage s’han de seguir els passos com ja s’ha explicat en Crear Storages. 

Per seleccionar un storage per tal de omplir el camp storage del bloc hi ha dues 

maneres. 

1- Creant un nou storage, com ja s’ha explicat en Crear Storages.  

Per tal de que el botó “Ok” s’activi s’ha de guardar el Storage clicant sobre el botó 

“Save”. 
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Un cop s’ha guardat només cal clicar sobre el botó “Ok”. 

 

 

 

Al acceptar s’observa que el camp del storage es troba el Storage desitjat. 
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2- Seleccionar un storage ja existent. 

Per fer això cal anar al desplegable del camp storage. 
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Seleccionar un dels storages existents. S’observa que en el camp “Value” hi ha el 

valor del storage. 

 

 

 

I a partir d’aquí, per introduir el storage al camp corresponent al bloc, cal, com ja 

s’ha explicat en cas Creant un nou storage, clicar sobre el botó “OK”. 

 

Modificar el valor d’un storage 

 

Per modificar el valor d’un storage, primer s’ha d’anar a la pantalla de storages, explicat 

en Crear storage i/o Crear Strorages des de un bloc. 

Partint de que ens trobem en la pantalla de Storages, per tal de modificar el valor  d’un 

storage s’ha de seleccionar, des de el desplegable. 
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Un cop seleccionat el storage que es vol modificar, canviar el camp “Value” i clicar en 

el botó “Save”. 

 

 

 

I així el valor del storage es modificat per un nou valor. 
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CONTINGUT CD 

Aquest projecte adjunta un CD que contindrà: 

• El programa PFCJavaGpss. 

• Un arxiu txt que contindrà les instruccions per instal·lar el programa. 

• Una còpia d’aquesta memòria en .doc. 

• Una còpia d’aquesta memòria en PDF. 
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• http://www.galeon.com/zuloaga/Doc/INVOP2B.pdf 

• http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060010/lecciones/Capit

ulo4/conceptos.htm 

 

Pàgines relacionades amb Java: 

• http://jungla.dit.upm.es/~santiago/docencia/apuntes/Swing/index.htm On 

s’explica com utilitzar Swing. 

• http://www.gamarod.com.ar/articulos/comenzando_a_programar_en_java.asp 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28Sun%29 

 

Pàgines relacionades amb el software utilitzat per fer el projecte: 

• http://www.netbeans.info/downloads/index.php Pàgina on es pot descarregar 

l’entorn de programació NeatBeans amb el jdk. 

• http://www.infosintesis.net/apensintesis/netbeans/mapa/obtenerImagenesJar.htm

l on hi han explicades com utilitzar el NeatBeans 
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• http://www.linglom.com/2007/02/07/uml-modeling-on-netbeans-part-i-

installation/ Pàgina on es pot descarregar el pluggin per NeatBeans, que serveix 

per poder fer UML a partir del codi programat. També hi ha un manual de com 

instal·lar-lo i utilitzar-lo 

 


