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Què hi ha en aquest material 

 Solució final d’una pràctica  
 Font 
 La solució s’ha improvisat a classe el curs 20122 
 En un document a part teniu el desenvolupament pas a pas 

improvisat a classe 
 S’hi ha fet correccions i s’ha acabat 
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Taula de contingut 
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 Requeriments 
 Glossari 
 Model conceptual 
 Diagrama DMC 
 Restriccions semàntiques 

 Casos d’ús 
 Responsabilitats de cada CU 
 Descripció de cada CU en termes d’ES (DS) 
 Contractes dels ES 
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Requeriments 



Requeriments: Infraestructura i serveis 

1. Les rutes estan prefixades 
2. Entre dos molls hi pot haver múltiples rutes 
3. Els vehicles només poden seguir les rutes que 

comencen en el moll on estan en el moment de 
l’assignació del servei 

4. Un mateix vehicle no pot realitzar dos serveis 
simultàniament 
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Requeriments: Trams 
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5. Les rutes estan formades per trams 
6. Entre dos molls hi pot haver diferents trams 
 Les restriccions sobre els trams són idèntiques a les 

restriccions sobre les rutes 
 



Càrrega 
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7. Hi ha càrrega quan s’assigna el servei 
 La realització del servei no es pot iniciar si no s’ha carregat el 

vehicle 
 La càrrega es fa en el moll inicial de la ruta 

8. La càrrega d’un vehicle no pot mai superar la seva 
capacitat 

9. Per cada producte carregat n’apuntem la quantitat 
10. En els molls intermedis de la ruta també hi ha 

càrrega 
 Tot moll intermedi és destinació d’un tram i origen d’un altre 

 



Descàrrega 
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11. Hi ha descàrrega quan es finalitza el servei 
 La finalització del servei implica que s’ha d’haver descarregat 

el vehicle per complert 
 La finalització del servei es fa en el moll destinació de la ruta 

12. La descàrrega d’un vehicle no pot ser superior a la 
seva càrrega actual 

13. Per cada producte descarregat n’apuntem la 
quantitat descarregada 

14. En els molls intermedis de la ruta també hi ha 
descàrrega 

 Tot moll intermedi és destinació d’un tram i origen d’un altre 
 



Restriccions de la càrrega i la descàrrega 
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15. Restricció en la càrrega 
 Durant la realització d’un servei per a una determinada ruta, 

no es permet la càrrega en el moll de destinació de la ruta 

16. Restricció en la descàrrega 
 Durant la realització d’un servei per a una determinada ruta, 

no es permet la descàrrega en el moll de origen de la ruta 
 



Inventari 
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17. Només es poden carregar productes existents en el 
magatzem del moll 

18. La càrrega i la descàrrega modifiquen els estocs del 
moll 



Historial de transaccions 

AMEP Josep M. Merenciano 

11 

19. Coneixement del servei actiu de cada vehicle 
20. Coneixement dels productes transportats en cada 

servei 
 No ens interessa només la càrrega total del vehicle 
 Ens interessa el seu desglòs, en productes i quantitat de 

cadascun d’ells 
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Glossari 



Glossari: Infraestructura 
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 Vehicle 
 Mitjà de transport. És o bé una furgoneta o bé un camió 

 Flota 
 Conjunt de tots els vehicles de què disposa Traginers 

 Moll 
 Lloc on pot iniciar-se o acabar una ruta 

 
 

 
 

 



Glossari: Rutes 
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 Moll de càrrega 
 Moll on s’inicia una ruta 
 És el rol que el moll té dins de la ruta 

 Moll de descàrrega 
 Moll on acaba una ruta 
 És el rol que el moll té dins de la ruta 

 Ruta 
 Seqüència de trams 

 Tram 
 Possibilitar d’anar d’un moll a un altre 
 És un fragment de ruta 

 darrerTram 
 Darrer tram que hem visitat de la ruta 

 Si no estem realitzant cap servei, no hi ha darrerTram 
 Si ens acaben d’assignar el servei tampoc hem visitat cap tram encara 
 En arribar a un moll en virtut de la realització d’un servei, és quan considerem que s’ha 

visitat el tram actual (que acaba en aquest moll) 
 

 



Glossari: Serveis 
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 Servei  = Petició de realització d’una ruta per part 
d’un vehicle 

 Assignació  = Petició + inici realització 
 Realització de servei = Càrrega de mercaderies i 

transport d’aquestes d’un punt a un altre = càrrega 
del vehicle + realització d’una ruta per part d’un 
vehicle + descàrrega total del vehicle 

 Servei realitzat = Servei ja acabat. El vehicle ha 
arribat al moll de destinació i s’ha descarregat 
totalment 



Glossari: Serveis 
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 quiRealitza 
 Ens lliga un servei amb el vehicle que l’està realitzant en aquests 

moments (present) 
 Entenem que s’està realitzant un servei fins que retornem al moll 

d’origen 
 Realitzats 
 Ens lliga un vehicle amb tots els serveis que ha realitzat en algun 

moment, inclòs el que ara pot estar realitzant (present i passat) 
 quèRealitza 
 Ens lliga un servei que s’està realitzant en aquests moments amb la 

ruta per la que es realitza (present) 
 quèHaRealitzat 
 Ens lliga un servei qualsevol amb la ruta per la que es realitza 

(present i passat) 
 
 



Glossari: Atributs d’infraestructura i serveis 
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 v.#serveisRealitzats 
 Conté el nombre de serveis realitzats pel vehicle en qüestió 

 v.#serveisRealitzats = #{s | realitzats(v,s)} 

 s.horaFinal 
 Indica el dia i hora de finalització del servei 

 s.horaInicial 
 Indica el dia i hora d’assignació del servei 

 



Glossari: Ubicació 
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 Arribada d’un vehicle a un moll 
1. Procés 
 Acció en la que s’apunta la nova ubicació del vehicle 

2. Resultat del procés, informació 
 Lligam entre un vehicle i un moll, que indica on està el vehicle en 

aquests moments 

 Ubicació 
 Lligam entre un vehicle i un moll, que indica on està el vehicle 

en aquests moments 



Glossari: Càrrega i capacitat 
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 CapacitatActual: Espai (en litres) que el vehicle té 
disponible per carregar productes 
 La càrrega (info) d’aquesta versió és la diferència entre la capacitat i la 

capacitat actual del vehicle 
 Capacitat màxima: Capacitat total del vehicle 
 Si el vehicle està buit coincideix amb la capacitat actual 

 CàrregaI: El fet que un producte estigui carregat en un 
vehicle determinat en el moment actual 

 Càrrega temporal instantània 
 La quantitat de la càrrega indica el nombre de productes carregats 

 Transport: El fet que un producte s’hagi carregat en un 
vehicle determinat en algun moment de la realització del 
servei 

 Càrrega acumulada del servei 
 La quantitat de la càrrega indica el nombre de productes carregats 

 



Glossari: Condicions 

 Vehicle lliure  == No està realitzant cap servei 
 No existeix cap s:Servei tal que quiRealitza(v,s) 

 quiRealitza(v,s) = ∅ 

 Ruta correcta (respecte un vehicle) = L’origen de 
la ruta coincideix amb el moll on està ubicat un 
vehicle 

 Servei actiu  = Servei assignat, però encara no s’ha 
fet la descàrrega al moll de destinació de la ruta 
 El servei actiu d’un vehicle és el servei que està realitzant 

 quiRealitza(serveiActiu(v) ,s)  
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Glossari: Estats d’un vehicle 
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 Assignat 
 El vehicle sap la ruta que ha de seguir 
 Però no tenim càrrega 

 Carregat 
 Tenim un servei assignat i una càrrega 

 Lliure 
 No té cap servei assignat 



Glossari: Productes i magatzems 
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 Producte: unitat mínima de càrrega 
 Ens n’interessa el seu volum en litres, per poder-lo comparar amb la 

capacitat 

 Magatzem 
 Espai del moll on tenim els productes 

 Cada Magatzem és propi d’un moll; i cada moll té un únic magatzem 
 Aquesta interrelació 1-1 ens permet considerar Magatzem com a 

sinònim de Moll 
 La sinonímia és perfecta si la interrelació 1-1 és obligada en ambdós 

extrems 

 Estoc 
 Quantitat que d’un producte tenim en cada moll 
 Com a sinònim podem usar inventari 
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Model conceptual 



DMC 
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Restriccions semàntiques: Serveis 
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 Ruta correcta 
o Només podem assignar una ruta a un vehicle si aquesta 

comença en el moll on està el vehicle 
 quèRealitza(r,s) ^ realitzats(v,s) ^ origen(r)=m  ubicació(v,m) 

 No simultaneïtat dels serveis 
 Els serveis realitzats per un mateix vehicle no poden solapar-se 

en el temps 

 L’actual és històric 
 quiRealitza ⊆ realitzats 
 quèRealitza ⊆ quèHaRealitzat 

 

 



Restriccions semàntiques: Trams 
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 Ordre en els trams 
 Els trams estan ordenats 

 Ho expressem amb un estereotip 

 Enllaçabilitat de trams 
 Cada tram comença on acaba l’anterior 

 Consistència dels extrems de la ruta 
 L’origen de la ruta és l’origen del primer tram de la ruta 
 La destinació de la ruta és la destinació del darrer tram de la 

ruta 
 El darrerTram és un tram 
 darrerTram ⊆ formada 

 
 



Restriccions semàntiques: Càrrega 
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 Capacitat no superada 
 Els valors dels atributs d’un mateix vehicle han de complir: 

 capacitatActual<=capacitat 
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Casos d’ús 



CU 

 assignarServei 
 Assignar un servei a un vehicle 

 Es mantenen els ES i el DS que teníem 

 càrrregaIDescàrrega 
 Càrrega i descàrrega de productes a un vehicle 
 Apuntar nova ubicació del vehicle 
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CU 
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 assignarServei 
 [ nouServei(vehicle, ruta)]* 

 càrregaIDescàrrega 
 novaArribada(vehicle, moll) 
 [descàrrega(prod, quant)]* 
 [càrrega(prod,quant)]* 
 fiArribada() 

 finalitzarServei 
 finalitzaServei(vehicle, moll) 

Tots els 
arguments són 

identificadors, a 
excepció de 

quant que és un 
literal 



nouServei(mat:IdVehicle, r:idRuta) 
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 PRE 
1. Existeix un vehicle:Vehicle 

tal que vehicle.id=mat 
2. Existeix una ruta:Ruta tal que 

ruta.id=r 

3. No hi ha cap s:Servei tal que 
quiRealitza(vehicle,s) 

4. Existeix un m:Moll tal que 
origen(ruta) = m 

5. ubicació(vehicle, m) 

 
 

 POST 
1. Existeix un nou s:Servei 
2. s.data = avui(); 
3. s.horaInicia = hora(); 
4. s.horaFinal= null  
5. quèRealitza(ruta,s) 
6. quiRealitza(vehicle,s) 
7. quèHaRealitzat(ruta,s) 
8. quiHaRealitzat(vehicle,s) 
9. No existeix cap p:Producte ni 

cap t:Transport tal que 
t=<s,p> 
 

 



novaArribada(mat:IdVehicle, moll:IdMoll) 
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 PRE 
1. Existeix un vehicle:Vehicle tal que 
vehicle.id=mat 

2. Existeix un m:Moll tal que 
moll.id=moll 

3. El vehicle té algun servei assignat i no 
finalitzat 
 Existeix un s:Servei tal que 
quiRealitza(v,s) 

4. El moll és la destinació del tram 
següent al darrer 
 Existeix una r:Ruta tq 

quèRealitza(s,r) 
 Existeix t:Tram tal que 

darrerTram(ruta)= t 
 destinació(r.següentTram(t)) = 

= m 

 POST 
1. vehicle es manté actiu 
2. ubicació(v)= moll 
3. Hem visitat un nou tram de 

la ruta, a partir de 
l’anteriorment visitat 
 darrerTram(ruta)= 

r.següentTram(t) 
4. moll es manté actiu 
 



descàrrega(prod, quant) 
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 PRE 
1. Existeix un p:Producte tal que 

p.id=prod 
2. Existeix un v:Vehicle actiu 
3. Existeix un m:Moll actiu 
4. Existeix un s:Servei tq 

quiRealitza(v,s) 
5. Existeix una r:Ruta tq 

quèRealitza(s,r) 
6. m no és el moll origen de la ruta r 

 Existeix un m:Moll tal que 
origen(r)= m 

 moll ≠ m 
7. Existeix una c:Càrrega tal que 

c=<v,p> 
8. No descarreguem més del compte 

 c.quant >= quant 
9. No heCarregat 

 POST 
1. c.quant té el valor que tenia 

abans de la descàrrega menys 
quant 

2. v.capacitatActual té el el 
valor que tenia abans de la 
descàrrega més 
prod.volum*quant 

3. No heCarregat 
4. L’estoc del producte s’ha 

actualitzat convenientment 
 Existeix un estoc:Estoc tal 

que estoc=<m,p> 
 estoc.quant té el valor que 

tenia abans més quant 
 Si prèviament l’estoc no 

existia podem considerar 
que el seu valor de quant 
era 0 

 
 



càrrega(prod, quant) 
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 PRE 
1. Existeix un p:Producte tal que 

p.id=prod 
2. Existeix un v:Vehicle actiu 
3. Existeix un m:Moll actiu 
4. Existeix un s:Servei tq 

quiRealitza(v,s) 
5. Existeix una r:Ruta tq 

quèRealitza(s,r) 
6. m no és el moll destinació de la ruta r 

 Existeix un m:Moll tal que destinació(r)=m 
 moll ≠ m 

7. No carreguem més del compte 
 quant*prod.volum <= 

v.capacitatActual 

8. Tenim estoc suficient 
 Existeix un estoc:Estoc tal que 

estoc=<m,p> 
 estoc.quant >= quant 

 POST 
1. Existeix una c:Càrrega tal que c=<v,p> 
2. c.quant té el valor que tenia abans de la 

descàrrega més quant 
 Si prèviament a la descàrrega no existia c 

llavors considerem que el seu quant era 0 
3. v.capacitatActual té el valor que tenia abans 

de la càrrega menys prod.volum*quant 
4. v:Vehicle es manté actiu 
5. heCarregat 
6. L’estoc del producte s’ha actualitzat 

convenientment 
 estoc.quant té el valor que tenia abans 

menys quant 
7. L’historial de transaccions de transport es manté 

actualitzat 
 Existeix un únic t:Transport tal que 

t=<s,p> 
 t.quant té el valor que  tenia abans de la 

càrrega més quant 
 Si t no existia prèviament assumim que el 

seu quant tenia un valor 0 
 



fiCàrregaDescàrrega() 
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 PRE 
1. Existeix un v:Vehicle 

actiu 
2. Existeix un m:Moll actiu 
3. Existeix un s:Servei tq 

quiRealitza(v,s) 
4. Existeix una r:Ruta tq 

quèRealitza(s,r) 
5. Existeix un md:Moll tq 

destinació(r)=m 
6. Existeix un m:Moll actiu 
7. Si m=md llavors el vehicle 

ha d’estar buit 
capacitatActual=capac
itat 
 
 
 

 POST 
1. Si m=md llavors 

 No existeix cap m’:Moll tal que 
ubicació(v,m’) 

 s.horaFinal = ara 
 vehicle.#serveisRealitzats 

++ 
altrament 
 ubicació(v,m) 

2. No existeix cap :Vehicle actiu 
3. quèRealitza(r,s) = null 
4. quiRealitza(s,vehicle) = null 
5. s.horaFinal = hora() 

 
 

 


	Pràctica Traginers. 20121�Solució sencera
	Què hi ha en aquest material
	Taula de contingut
	Requeriments
	Requeriments: Infraestructura i serveis
	Requeriments: Trams
	Càrrega
	Descàrrega
	Restriccions de la càrrega i la descàrrega
	Inventari
	Historial de transaccions
	Glossari
	Glossari: Infraestructura
	Glossari: Rutes
	Glossari: Serveis
	Glossari: Serveis
	Glossari: Atributs d’infraestructura i serveis
	Glossari: Ubicació
	Glossari: Càrrega i capacitat
	Glossari: Condicions
	Glossari: Estats d’un vehicle
	Glossari: Productes i magatzems
	Model conceptual
	DMC
	Restriccions semàntiques: Serveis
	Restriccions semàntiques: Trams
	Restriccions semàntiques: Càrrega
	Casos d’ús
	CU
	CU
	nouServei(mat:IdVehicle, r:idRuta)
	novaArribada(mat:IdVehicle, moll:IdMoll)
	descàrrega(prod, quant)
	càrrega(prod, quant)
	fiCàrregaDescàrrega()

