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Traginers a la conquesta del mercat 

Traginers és una empresa de distribució de productes que està en plena renovació. 

La seva intenció és abandonar els mètodes artesanals tradicionals i introduir el control 

informàtic en totes les seves tasques. 

En Pau HoPortoJo, propietari de Traginers, té però prou clar que l’èxit del canvi 

només és possible si es fa escaladament i amb una bona planificació prèvia. Per aquest 

motiu proposa les següents versions del negoci, cadascuna més a prop de la realitat. I 

ens contracta a nosaltres per tal que les especifiquem. El propòsit és tenir una bona 

especificació abans de tirar endavant el desenvolupament del nou sistema informàtic i la 

reestructuració de l’empresa. 

Les versions proposades, però, no són necessàriament incrementals. Així una nova 

versió pot tenir elements de contradicció respecte una versió anterior, la qual cosa pot 

obligar a refer part de l’especificació. 

Les versions proposades parteixen de la ultra-simplificació, i en cada nova versió es 

van introduint complexitats. Això permet, entre d’altres, analitzar l’impacte de cada 

requeriment en la totalitat del sistema. 

 

Versió 1: Infraestructura bàsica 

Traginers distribueix productes segons determinades rutes prefixades. Cada ruta es 

defineix per un moll de càrrega d’origen i un moll de descàrrega de destinació.  

Tot moll de càrrega només ho és de càrrega; tot moll de descàrrega només ho és de 

descàrrega. 

Admetem que entre un mateix origen i una mateixa destinació hi pugui haver 

múltiples rutes.  

Cada moll, de càrrega o de descàrrega, està en una ciutat i té un responsable. 

Traginers disposa d’una flota pròpia de camions i furgonetes. Per cadascun dels 

vehicles que disposem ens interessa conèixer la seva matrícula i capacitat de càrrega. 

Cada camió està assignat a un moll de càrrega, i per tant pot realitzar qualsevol de 

les rutes que comencin en aquest moll. Aquesta assignació es fa un cop cada deu anys. 

                                                 
1
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Versió 2: Serveis 

Cada dia s’assignen serveis. Un servei és la petició a un camió o furgoneta per tal 

que realitzi una ruta determinada. 

Un cop realitzat el servei el vehicle retorna al seu moll d’origen per tal que se li 

pugui assignar un nou servei. Res impedeix que en un mateix dia un mateix vehicle faci 

múltiples serveis amb la mateixa destinació 

Volem tenir constància de tots els serveis assignats, amb indicació de la data 

d’assignació. També volem saber el nombre de serveis realitzats per cada vehicle. 

L’assignació de serveis es fa de manera centralitzada des de la seu principal de 

Traginers. 

Versió 3: Optimització de serveis 

És evident que tornar al lloc d’origen amb el vehicle buit és una pèrdua d’eficiència 

important. Per aquest motiu admetrem que tot moll pugui ser de càrrega o descàrrega 

simultàniament; és a dir, no hi ha distinció entre els diferents molls. Així, quan un 

camió realitza un servei por pernoctar en el moll de destinació per tal que l’endemà 

pugui realitzar un servei amb origen aquest moll.  

Per tal que la ubicació dels camions enregistrada en el sistema sigui coherent exigim 

que quan un vehicle arribi al moll de destinació es prengui nota d’aquest fet. (En Pau 

HoPortoJo està pensant en instal·lar unes càmeres que enregistrin les matrícules dels 

camions quan aquests arribin a un moll).  

Versió 4: Trams de ruta 

Una ruta és més que un moll d’origen i un moll de destinació. Una ruta s’inicia en 

un moll i n’acaba en un altre, però pel camí pot fer aturades en diferents molls. En cada 

aurada es pot descarregat part de la mercaderia i/o carregar-ne més. 

Una ruta, doncs, està formada per trams; cada tram té un moll d’origen i un de 

destinació. Per tal que una ruta estigui ben formada cal que cada tram comenci on acaba 

el tram anterior. 

Res impedeix tenir trams diferents amb els mateixos molls d’origen i de destinació. 

Un mateix tram no es pot repetir dins d’una mateixa ruta. 

Versió 5: Càrrega 

L’assignació d’un servei lliga un vehicle a una ruta: demanem que tal vehicle o 

furgoneta porti mercaderies d’un moll a un altre, passant per diversos molls intermedis. 

Un cop un vehicle té un servei assignat pot carregar la mercaderia. En fer-ho el 

conductor indicarà de cada producte carregat quantes unitats en carrega. 

En cap cas la càrrega pot ser superior a la capacitat del vehicle. 

Versió 6: Descàrrega 

En cada tram d’una ruta es pot descarregar part de la càrrega del vehicle. Això deixa 

espai disponible per a una nova càrrega parcial. 
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És possible que en un moll intermedi de la ruta un vehicle descarregui tota la seva 

càrrega i no carregui res més. En aquest cas el següent tram el farà sense càrrega. 

En el moll de destinació de la ruta la descàrrega del camió és total. 

Versió 7: Inventari 

Cada moll té un magatzem amb productes. Per cada producte en sabem el seu 

identificador, la descripció, i la quantitat que hi ha en cada magatzem 

Quan es carrega un camió o furgoneta només es poden carregar productes existents 

en el magatzem del moll on es fa la càrrega. Els productes descarregats d’un vehicle 

passen a formar part del magatzem del moll de descàrrega.  

Versió 8: Historial de transaccions 

De cara a l’estudi dels serveis realitzats ens interessa tenir un historial dels serveis 

realitzats per cada vehicle. Però per tal de poder controlar la realització dels serveis ens 

cal conèixer quin és el servei actiu de cada vehicle. Un servei és actiu quan està assignat 

i encara no s’ha fet la descàrrega en el moll de destinació. 

També ens interessa tenir coneixement de tots els productes transportats en un 

servei, independentment de a quin moll s’han carregat i a quin s’han descarregat. Ens 

interessa conèixer els productes transportats, no pas la quantitat. 

 

 

Com a enginyers especialistes ens demanen l’especificació del 

sistema de gestió de serveis de transport de l’empresa Traginers. 

Nota: Assumim l’existència de subsistemes encarregats de les gestió dels productes, 

els molls, la flota i les rutes. Per tant no n’hem d’especificar el comportament. Una altra 

cosa és que potser (segur!) hauran d’aparèixer en el nostre Model Conceptual. 
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Què es demana 

El que segueix no és un llistat complert ni exhaustiu. 

Ni tampoc necessàriament ordenat. 

Són només unes petites pautes del que s’espera. 

1. Especificació 

1.1. Glossari 

 Fixeu el vocabulari emprat 

 Doneu una definició clara, concisa i no ambigua dels termes emprats 

o Ha de contenir el nom dels conceptes, associacions, etc 

1.2. Suposicions semàntiques 

Indiqueu quines suposicions semàntiques heu pres davant les possibles 

ambigüitats de l’enunciat 

1.3. Diagrama conceptual en notació UML 

 Expresseu els atributs mínims imprescindibles 

 Indiqueu quins són els atributs identificadors  

1.4. Restriccions semàntiques 

Expresseu en llenguatge natural totes aquelles restriccions estàtiques (que es 

compleixen en tot moment) exigides per l’enunciat (i que, per tant, cal 

mantenir) i que no s’extreuen dels diagrames presentats. 

 Són moltes més de les que poden semblar a simple vista 

 Veure-les, entendre-les, i plasmar-les en algun llenguatge, natural o 

no, ajuda molt a entendre el problema i a resoldre determinades 

problemàtiques del disseny 

 També és força recomanable donar-les-hi un nom 

1.5. Casos d’us de sistema 

 Identifiqueu els autors 

o Doneu una descripció de les seves responsabilitats (el guió de 

l’actor) 

 Presenteu els casos d’ús del sistema. (No és necessari el diagrama 

UML) 

o Descripció de les responsabilitats de cada cas d’ús.  

 Descripció del casos d’ús en termes dels esdeveniments de sistema 

 Especifiqueu els esdeveniments de sistema de cadascun dels casos 

d’ús 

o PRE i POST. Descripció dels paràmetres. 
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1.6. Diagrames d’interacció 

Presenteu els diagrames d’interacció que creieu convenients 

1.7. Interfície 

 Dissenyeu les pantalles principals 

 Expliqueu què s’espera que faci cada pantalla, botó o camp 

 Relacioneu les pantalles amb els casos d’ús 

o Les pantalles són un bon ajut per a la determinació dels CU, però cal 

recordar que no hi ha una interrelació 1-1 entre pantalles i CU 

o Recordeu també que els ES no són accions sobre la pantalla. A voltes 

una acció sobre la pantalla no genera cap ES, i en d’altres en genera 

més d’un 

 Descriviu el comportament de les pantalles en termes d’esdeveniments de 

sistema  

2. Autoavaluació 

2.1. Informe d’autoavaluació 

En aquest apartat hi ha un llistat de preguntes que us he de fer tant mentre esteu 

treballant la pràctica, com quan la doneu ja per acabada. 

En el lliurament caldrà que hi afegiu un petit informe amb les respostes que 

considereu més rellevants. En cap cas els epígrafs que segueixen els heu d’entendre 

com l’índex de l’informe d’autoavaluació. 

2.2. Grau de captura dels requeriments 

 De tots els requeriments expressats en l’enunciat, quin tant per cent creieu 

que està capturant la vostra especificació? 

2.3. Restriccions semàntiques 

 Les restriccions semàntiques que dieu que no s’extreuen del Diagrama 

Conceptual, perquè no se’n podeu extreure? 

 És possible modificar el DC per tal que no calgui expressar a part aquestes 

restriccions semàntiques? En cas afirmatiu, perquè no ho heu fet així? 

2.4. Usabilitat i amigabilitat de la interfície d’usuari 

 Les pantalles dissenyades per vosaltres fan el que espera l’usuari? Són 

simples d’usar? Tenen el tipus de comportament que vosaltres esperaríeu 

d’un programa comercial? 

 Són agradables? El nombre de clics és el necessari o és millorable?  

 Són informatives? En elles l’usuari hi veu tota la informació que li cal? Tota 

acció realitzada té una retroalimentació en pantalla? 
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Recomanacions 

1. Comprensió del problema 

 Llegiu atentament l’enunciat. Us caldrà més d’una lectura; i més de cinc 

també. 

 No comenceu a analitzar ni a especificar res sense haver entès bé quina és 

l’operativa del negoci 

 L’enunciat conté ambigüitats, sinònims i homònims. Això us obliga a 

processar-lo mentalment i no us permet treballar “calcant” els paràgrafs. 

2. Glossari 

 Definiu exactament quins són els conceptes que esteu utilitzant 

 Desfeu les ambigüitats del text: preneu i expliciteu com ho considereu o 

interpreteu. 

 Desfeu les homonímies del text. Si en l’enunciat un mateix terme significa 

dues coses diferents, decidiu un terme diferent per cadascuna de les dues 

coses. 

 Expliciteu les sinonímies. Si dos termes de l’enunciat signifiquen el mateix 

per a vosaltres, expliciteu-ho. 

 El glossari és un dels elements bàsics de la pràctica. La inexistència del 

glossari o l’existència d’un glossari no massa treballat és la font de la majoria 

de les dificultats, tant en especificació com en disseny. 

3. Factorització i simetria 

 Descomposeu el problema en subproblemes més simples. De bones a 

primeres, treballeu amb subsistemes i no pas amb el sistema sencer 

 Detecteu problemàtiques similars, i tracteu-les de manera similar 

 Detecteu on està el nucli del problema, i focalitzeu en ell els vostres esforços 

 Paraules clau: Anàlisi descendent; divideix i venç; reusabilitat 

4. Construcció incremental 

 Simplifiqueu els requeriments allà on us simplifiqui la vida. A posteriori, 

introduïu incrementalment les complicacions que havíeu eliminat. 

 Podeu fer l’especificació amb uns requeriments ultrasimplificats. Segurament 

us ajudarà a entendre el problema i els principis de disseny. 

 (La presentació de l’enunciat com un conjunt de versions diferents es basa 

justament amb aquestes idea de simplificació i incrementalitat. És un exemple 

de com heu de treballar). 

 Enlloc del “tot o res” heu d’emprar la filosofia de “del poc, al poc i una mica 

més; i tornem-hi un altre cop” 
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5. Mètode àgil 

 No és recomanable usar una metodologia en cascada: primer tot el Model 

Conceptual i després tot el Model de Comportament (o a la inversa) 

  Treballeu en paral·lel en les diverses perspectives 

o L’estructura us dóna informació sobre el comportament; i el 

comportament us dóna informació sobre l’estructura 

 Treballeu en paral·lel el model estàtic i el dinàmic 

 Treballeu la capa de presentació 

o El disseny dels aspectes d’interacció amb l’usuari us pot donar una 

millor comprensió del problema 

o Treballeu la presentació en paral·lel a l’especificació 

 



Pràctica INEP  8 

Tardor 2012/13 

Comunicació de grups 
Obligatori !!!  La no comunicació del grup de pràctiques dins el termini establert 

impossibilita el poder presentar la pràctica. 

Data límit: dilluns 29 de setembre 

Primer lliurament 
Obligatori. 

Contingut: Tota l’especificació (primera aproximació) 

Data límit: dimecres 17 d’octubre 

Segon lliurament 
Documentació que contingui tota l’especificació i l’informe d’autoavaluació. 

Es valorarà especialment els raonaments sobre les decisions preses en la construcció 

dels models. 

Data límit: dimecres 19 de desembre 

 Normes de lliurament 
 Tot lliurament que no estigui al meu despatx a primera hora del matí de 

l’endemà del dia límit, no serà acceptat 

 No acceptaré pràctiques individuals 

 Tota la documentació s’ha de lliurar impresa, en paper. 

 

 

 

 

 


