
 
EXERCICIS PATRONS 

 
 
 

1. La gestió de la xarxa elèctrica requereix el control de les Instal·lacions que la 
conformen. Les instal·lacions poden ser dels següents tipus: sub-estació, centre de 
transformació i transformador. El tipus d’una instal·lació es pot representar 
utilitzant: una Etiqueta; un Símbol. Les etiquetes i símbols es poden crear, depenent 
de l’Aplicació que els fa servir, en un dels següents formats: a) Text: utilitzat per 
aplicacions de gestió; b) Gràfic: pensat per a aplicacions que permeten una 
representació gràfica de la instal·lació. En el futur, però, és possible que es pugui fer 
servir alguna altra representació d’una instal·lació, tant en format text com gràfic. 
Quin patrons de disseny cal fer servir de manera que l’aplicació pugui crear una 
Instal·lació i que aquesta creï la seva Etiqueta i  Símbol en format text o gràfic 
depenent del tipus de l’Aplicació. Dibuixa el diagrama de classes de la solució.  

 
 
 

2. Una Agència de Viatges desitja desenvolupar un sistema per a notificar als seus 
Usuaris la situació dels Vols que té contractats. Quan un usuari compra un bitllet pot 
deixar un número de telèfon mòbil per a que li enviïn missatges de l’agència  
notificant-li de qualsevol circumstància anòmala sobre un vol (cancel·lació, canvi de 
terminal de sortida o arribada, etc). L’agència consulta periòdicament la situació del 
vol i si es produeix alguna anomalia la notifica a l’usuari. Quin patró de disseny 
faries servir per a solucionar el problema. Dibuixa el diagrama de classes de la 
solució. 

 
 
 

3. Una empresa dedicada al transport de mercaderies ofereix als seus clients la 
possibilitat d’escollir el transportista que s’ocuparà del seu enviament. Cada 
transportista calcula el cost de l’enviament de diferents formes. L’enviament bàsic 
estableix una tarifa per quilo que depèn de si  l’enviament és local o a llarga 
distància. No obstant altres transportistes, com UPS, Seur, etc., fan el càlcul de la 
tarifa segons altres polítiques, per exemple tenint en compte solsament el pes del 
paquet. Modela una solució al problema fent servir patrons de disseny.  

 
 
 

4. La sortida d’una aplicació per defecte es produeix  a un arxiu de registre però, 
depenent de l’usuari, també pot ser, a més a més, per la pantalla, en un altre arxiu, a 
una base de dades, etc. Dibuixa el diagrama de classes que permet modelar el 
problema tenint en compte que no ha de  dependre dels diferents possibles 
dispositius de sortida. 

 
 
 
 
 


