
 
 
 
PRÀCTIQUES D’ENGENYERIA DEL SOFTWARE: ESPECIFICACIÓ  
 
 
 
L’objectiu de les pràctiques és que els alumnes  aprenguin a implementar els 
models d’ UML relacionats amb la definició de requeriments i l’anàlisi utilitzant 
una eina CASE orientada a objectes. 
 
 
 
Consistiran en dues tasques: 
 
 

• La primera serà seguir un cas que s'anirà explicant a classe de 
pràctiques. El  professor donarà les guies així com la sintaxi dels 
diferents models. Els alumnes hauran d'implementar cada model. 

 
• La segona serà realitzar tots el models UML d'un cas d’entre els que es 

presenten. La guia metodològica de com encadenar els diferents models 
serà la donada als apunts de l'assignatura. 

 
 
 
La presentació de les pràctiques inclourà: 
 
 

• Memòria amb les solucions elegides pel cas pràctic desenvolupat.  
 
• Projecte amb els models realitzats dels dos casos, el presentat pel 

professor i el desenvolupat pels alumnes. 
 
 
 
Avaluació de les pràctiques: 
 
Primera part: 1 punt sobre 3;  
Segona part: 2 punts sobre 3.  
 
Si no es presenten les dues parts: NP. 

 



Cas pràctic a desenvolupar a classe 
 

 
COMPANYIES AÈRIES BAIX COST 

  
 
Informació general 
 
L’empresa CABC (Companyies Aèries de Baix Cost), propietària de vàries 
companyies aèries que ofereixen bitllets econòmics, ens ha encarregat la 
construcció d’una aplicació per gestionar el seu negoci. L’aplicació ha de 
permetre gestionar els vols, vendre bitllets i fer els tràmits d’embarcament als 
avions. 
 

Guió del gestor de vols 
 
El gestor de vols s’ocuparà del manteniment de tota la informació relativa a 
aeroports, avions i planificació de vols.  
 
La informació necessària  per a fer aquesta  gestió és: 
 
Aeroport:  identificador, nom, localització. 
 
Companyia aèria: identificador, nom. 
 
Avió: identificador, nom, nombre de seients, companyia aèria propietària, 
model, data fabricació.  
 
Vol: aeroport d’origen, aeroport de destí, data/hora programada de sortida, 
data/hora programada d’arribada, avió,  preu bitllets, nombre de seients lliures. 
 

Guió del venedor de bitllets 
 
La gestió de les vendes es farà des de les oficines de venda de bitllets 
localitzades als mateixos aeroports. Per a  comprar un bitllet d’avió de 
qualsevol d’aquestes companyies, el client s’ha de dirigir a una oficina de 
venda de bitllets  o trucar per telèfon. Tots els bitllets d’un vol tenen el mateix 
preu. En cas de que hi hagi places disponibles, podrà pagar en efectiu o amb 
tarja si fa la compra a les oficines i amb tarja si la compra es fa  per telèfon.  Si 
el client és a l’oficina  s’imprimeix el bitllet i se li dóna, i si fa  la compra per 
telèfon se li informa que caldrà que  reculli el bitllet a les oficines de l’aeroport - 
si ho desitja el mateix dia del vol - abans de fer els tràmits d’embarcament. En 
aquest segon cas el bitllet s’imprimeix quan el client el va a recollir.   
 
En cas de que no hi hagi bitllets disponibles el client pot apuntar-se a la llista 
d’espera del vol.  



 
Tant si compra un bitllet com si es posa en llista d’espera, la informació que 
caldrà  guardar del client serà:  NIF,  nom i  telèfons de contacte (màxim 2).  
 
Si un client que ja disposa de bitllet per un determinat vol desitja anul·lar el seu 
viatge, ha de comunicar-ho  a les oficines de venda de bitllets. Depenent dels 
dies que faltin pel vol, se li aplicarà una penalització segons els següents 
criteris: 
 
 

• Retorn del 100% del preu del bitllet si falten més de 15 dies pel vol. 
• Retorn del 50% del preu del bitllet si falten més de 5 dies pel vol. 
• No es retorna res si falten menys de 5 dies. 

 
 

Quan un client anul·la un bitllet, es contacta telefònicament amb el primer client 
de la llista d’espera per si vol comprar-lo. Si el client hi està interessat, se li ven 
el bitllet  i s’esborra de la llista d’espera; en cas contrari, s’ofereix el bitllet al 
següent client de la llista d’espera 
 
 

Guió del personal de facturació 
 
Per a agafar un vol, el client s’ha de dirigir  a un dels mostradors de facturació 
de l’aeroport  que correspongui a la companyia aèria amb la que ha de volar. 
Ha de fer-ho durant l’interval de temps comprés entre 2 hores  abans del temps 
previst de sortida del seu avió. En el mostrador ha de presentar el bitllet i lliurar 
el possible equipatge. Si el client té equipatge, es pesa i etiqueta  amb un 
identificador que té el format:   “IdentBitllet – i /n”, on “i” és un nombre entre 1 i 
n, diferent per cadascuna de les maletes, i “n” és el nombre total de maletes del 
passatger. S’assigna un seient de l’avió al client i se li dóna una tarja 
d’embarcament que conté informació amb el número de seient assignat i el 
finger de sortida. Aquesta tarja cal que la  presenti en el moment de pujar a 
l’avió. 

 



Cas 1 
 
Una cadena de supermercats vol introduir el comerç electrònic en els seus 
serveis. Per aquest motiu vol dissenyar un sistema de venda dels seus 
productes a través d'Internet. El funcionament d'aquest sistema hauria de ser el 
següent: 
 
Un usuari quan accedeix a la web de la cadena pot decidir visitar-la com a 
convidat o bé entrar com client registrat. Si no està registrat ha de seguir el 
tràmit de registre, que consisteix en emplenar un formulari amb les seves 
dades personals i l'adreça. La diferència entre un usuari registrat i un convidat  
és que aquest últim només simula la compra, no la fa en realitat. No fa el tràmit 
de pagar. 
 
La web té el següent funcionament. L'usuari té un carro de la compra i pot 
accedir als productes a traves d'una classificació per famílies de productes. 
També hi pot accedir directament per nom de producte. Si li interessa, el 
producte, l'afegeix al carretó de la compra indicant el nombre d'unitats. En 
qualsevol moment pot visualitzar l'estat del seu carretó, amb l'import total del 
que porta seleccionat i, així mateix, pot suprimir productes o be variar-ne la 
quantitat que en vol comprar. 
 
Un cop ja ha seleccionat tots els productes que vol comprar pot passar per 
caixa on es formalitza el pagament amb una tarja de crèdit. La mecànica de 
cobrament queda fora de la pràctica ja que es passen les dades a una entitat 
bancària que fa la gestió del pagament. Aquesta entitat bancària retorna si el 
pagament ha estat correcta o no. Aquest tràmit es fa en línia. 
 
La cadena de supermercats destina dos tipus d'empleats a mantenir l’aplicació: 
 
 Els encarregats de mantenir la base de dades de productes. La seva tasca és 
afegir nous productes, modificar preus i eliminar els que quedin obsolets. 
També s'encarreguen de classificar els productes en famílies i de mantenir 
aquestes famílies. 
 
Els encarregats del magatzem. Preparen les comandes i les lliuren a l'empresa 
de transport. El funcionament del magatzem és el següent. Un impressora 
imprimeix les ordre de compra dels clients que queden en una safata esperant 
de ser tractades. Els empleats preparen les comandes i si hi ha productes que 
no estan en existència els marquen com a no servits i imprimeixen l'albarà amb 
la llista de productes servits. En funció de la zona del domicili del client li 
assignen un transportista. Els productes no lliurats senzillament no és 
serveixen mai, avisant amb una nota al client. 
 
El transportista recull les comandes a lliurar i un cop realitzat el viatge marca 
com a servides les comandes que ha repartit. Si hi ha cap incidència marca la 
incidència al sistema. Les incidències es tracten manualment. Tota compra té 
un numero de compra que apareix en tots els documents en números i en codi 
de barres per facilitar  el disseny d'interfícies eficients per als transportistes i els 
empleats del magatzem. Penseu en un lector de codi de barres. 



Cas 2 
 
 
El Departament d’Informàtica d’una empresa vol dissenyar un sistema capaç de 
gestionar les peticions dels usuaris: modificacions o millores de les aplicacions  
en funcionament, actualitzacions o ampliacions del hardware, execució de 
processos automatitzats a l’ordinador central, ... . Els requeriments del nou 
sistema són: 
 
1. Tot Cap de Departament podrà introduir, on-line, les seves peticions, 

indicant-ne un ordre de prioritat de zero a deu. Deu es la màxima prioritat. 
 
2. El Cap d’Informàtica podrà consultar, acceptar, modificar o desestimar les 

peticions dels diferents Caps de Departament. En els casos que modifiqui o 
desestimi  peticions haurà d’anotar les observacions pertinents, que amb 
posterioritat es faran arribar al Cap de Departament afectat. També, podrà 
afegir noves peticions.  

 
3. Es guardarà un històric amb totes les peticions i un altre amb totes les 

modificacions fetes pel Cap d’Informàtica a aquestes peticions.  
 
4. Un Cap de Departament podrà consultar en tot moment l’estat d’execució 

de les seves peticions. Aquests estats poden ser: pendent d'avaluar, 
desestimada, acceptada, pendent d’assignació de recursos, o bé finalitzada. 
Cada estat va acompanyat de la data en que s'ha assolit. També ha de tenir 
accés a l'històric associat a les seves peticions. 

 
5. Les peticions tindran assignat un tipus. Perquè una petició sigui acceptada  

pel sistema caldrà que el Cap de Departament que la sol·licita tingui 
autorització per a fer peticions del tipus corresponent. 



Cas 3 
 
Una empresa vol dissenyar un sistema per a gestionar els telèfons i controlar-
ne el seu cost, amb els requeriments següents: 
 
1. Cada aparell de telefonia té un codi associat, així com una descripció de les 

seves característiques: marca, model, número i si és mòbil o fix. 
 
2. De cada aparell se n'ha de tenir un històric amb les següents dades: 
 

a) Si és un telèfon mòbil: quina persona  l'utilitza. S'ha de tenir en compta 
que un empleat pot canviar d'aparell. 
 
b) Si és un telèfon fix: les mateixes que un mòbil, però a més a més el 
despatx on està ubicat. 

 
3. L’aplicació haurà de permetre el manteniment d’un històric (12 mesos) de 

trucades d’un telèfon de forma que se’n pugui obtenir en qualsevol moment 
el seu us i facturació i quin empleat en va ser responsable. També caldrà 
gestionar les trucades fetes, rebudes i perdudes. Aquesta informació 
s’obtindrà del sistema de telefonia. 

 
4. Generar un resum mensual de trucades i el seu cost, per usuari i en 

general. 
 
5. Hi haurà un administrador pel sistema de control i un pel sistema de 

telefonia.  L’aplicació haurà de tenir un sistema d’identificació per tal que els 
administradors puguin  accedir-hi. 

 
 



Cas 4 
 
Es vol realitzar un sistema de gestió dels articles enviats a un congrés científic.  
 
Tots els articles es rebran via correus electrònic. Cada missatge contindrà: 
autors, títol, adreça de correus electrònic de l'autor principal, ponència a què es 
presenta i l’article en format pdf.  
 
Quan arriba un missatge el sistema comprova que no hi ha cap virus i que 
conté totes les dades que es demanen.  
 
Un cop realitzades aquestes dues comprovacions, el sistema assigna un 
número de referència a l'article i el comunica a l’autor principal per mitjà d’un 
missatge dirigit a la seva adreça de correus.  
 
Quan ha vençut la data límit de recepció d'articles, el sistema activa un procés 
que assigna de forma automàtica la persona que revisarà cada article. Per fer 
aquest procés el sistema utilitza una base de dades de revisors, de manera que 
de cada revisor es coneix la ponència de la qual revisarà articles. Com que 
cada article correspon a una ponència concreta, d'aquesta manera es garanteix 
que l'article es revisarà per una persona especialitzada en el tema. També es té 
en compte que el revisor no sigui l’autor de l'article, ja que es pot donar el cas 
que una mateixa persona pugui actuar com autor i com a revisor.  
 
Un cop realitzada aquesta tasca el sistema envia un missatge amb l'article en 
format pdf al revisor. Un cop revisat l’article, el revisor retornarà un missatge  
amb el número de referència de l’article i una nota entre 0 i 10. Aquesta 
informació es guardarà i s’utilitzarà per escollir els 10 millors articles de cada 
ponència, que són els que es presentaran en el congrés científic.  
 
Quan ha vençut la data límit de correcció, el sistema llança un procés que 
comunica a cada un dels autors, per mitjà d’un missatge, el resultat del procés 
de selecció.  
 



Cas 5 
 
Una empresa de missatgers vol automatitzar el control dels enviaments. 
 
Cada vegada que s'hagi de fer un enviament, un operari n’introduirà les dades 
al sistema: adreça i nom del remitent, adreça i nom del destinatari, pes i 
descripció del contingut (carta, paquet, etc).  
 
Una vegada creat el registre d’un enviament, es desencadenarà un procés 
automàtic de cerca i assignació de viatge. Hi haurà una sèrie de viatges de 
transport programats per a unes dates concretes. Cada viatge tindrà assignats 
un origen, un destí, una ruta i un transportista. Els viatges estaran organitzats 
per zones geogràfiques de manera que el preu de l'enviament estarà lligat a la 
zona geogràfica destí i al pes i dimensions de l’objecte a enviar.  
 
A cada enviament se li haurà d’assignar un viatge de  la zona corresponent. 
L’enviament s'assignarà al primer viatge programat al qual sigui possible fer-li 
l’assignació, és a dir sempre i  que no estigui complert i que no es superi el pes 
màxim de càrrega del camió que ha de fer el viatge. Una vegada assignat, 
l’enviament passarà  a l'estat "assignat" 
 
Si un enviament és urgent caldrà sumar un increment d'un 10% en el preu. Per 
als enviaments urgents en què no hi hagi cap viatge programat abans de 24 
hores, caldrà donar d'alta un nou viatge d’immediat.   
 
Quan arriba l'hora programada pel viatge, el transportista haurà d'iniciar el 
viatge. Per aquest motiu l’operari li demanarà la seva identificació i comprovarà 
que efectivament sigui qui té el viatge assignat. A continuació imprimirà un 
llistat de les referències de tots els paquets o enviaments que es transportaran 
en el viatge i passarà els enviaments  a l'estat "en curs". 
 
Igualment, quan el transportista hagi completat el viatge, l’operari li demanarà 
la identificació i el viatge que tenia assignat. A continuació imprimirà un 
comprovant de fi del viatge i passarà els enviaments a l'estat de "finalitzats".  
 
Una darrer requeriment del sistema és que l’operari pugui entrar incidències. 
Quan una incidència faci referència a que un enviament s’ha perdut, caldrà 
indicar quin. Si la incidència es deguda a que un viatge que s'ha cancel·lat, 
caldrà reassignar tots els enviaments associats al viatge a altres viatges.  
 
 
 
 
 



Cas 6 
 
Es vol organitzar un sistema de control de visites a una empresa. El tipus de 
material que produeix l’empresa és d'alta risc, i per tant el control ha de ser molt 
estricte.  
 
Quan una persona arriba a l'empresa per visitar un treballador, el recepcionista 
li demana la documentació per tal d'identificar-lo. El visitant mostra el seu dni, 
passaport, o qualsevol document oficial vàlid al recepcionista, i aquest 
introdueix les dades del visitant al sistema.  
 
Posteriorment realitza una consulta per veure si el treballador que vol visitar té 
horari de visites i no està ocupat amb un altra visita en aquest mateix moment. 
Per tant el sistema ha de poder consultar i gestionar els horaris de visita de 
cada treballador. Si el treballador té horari de visita i està lliure, s'imprimeix una 
targeta on hi apareix el nom del visitant, el nom del treballador, la data i hora.  
 
Com que les instal·lacions no es poden visitar s'han habilitat uns despatxos a la 
recepció per poder rebre les visites. El sistema ha de portar el control 
d'assignació dels despatxos, per tant ha de veure quin està lliure i assignar-lo a 
la nova visita.  
 
Un cop determinat el despatx assignat a la visita, es realitza una trucada al 
treballador per comunicar-li que té una visita al despatx assignat.  
 
A la sortida del visitant, la persona de recepció  ha d’informar al sistema  que la 
visita ha acabat (el treballador i el despatx tornen a estar disponibles). El 
sistema ha d'anotar el temps de durada de la reunió per portar un control del 
temps empleat pels treballadors en entrevistes. Al final de cada mes es podrà 
generar un llistat dels treballadors que durant el mes han estat un temps 
superior a 5 hores rebent visites. 
 



Cas 7 
 
Una cadena de TV de peatge vol desenvolupar un software que automatitzi les 
contractacions dels diferents espais televisius que ofereix (partits de futbol, 
pel·lícules, documentals, etc). La contractació serà telefònica, i es farà marcant 
els codis corresponents als diferents espais a través del teclat del telèfon.  
 
Es considera que els diferents usuaris ja s'han donat prèviament d'alta com a 
clients de la cadena de TV, i per tant aquest aspecte no s'ha de contemplar en 
aquest sistema, ja que la cadena de TV ja disposa de les dades personals del 
client, el codi d'identificació, el seu número de telèfon, el número de targeta de 
crèdit, el saldo disponible,...  
 
El sistema ha de resoldre el tema de contractació d'espais i promocions, 
anul·lació d'espais contractats i càrrega de saldo. Tots aquests serveis es 
gestionen de forma automàtica per telèfon.  
 
Quan el client truca per telèfon el sistema l'identifica de forma automàtica a 
partir del número de telèfon des d'on es rep la trucada. Es pot donar el cas que 
no hi hagi cap client amb aquest número de telèfon, per exemple quan el client 
truca des d'un telèfon diferent del que va utilitzar per donar-se d'alta al servei. 
En aquest cas se li demanarà, mitjançant una gravació automàtica, que teclegi 
un codi d'identificació personal.  
 
Una vegada identificat el client s'ha d'activar de forma automàtica una gravació 
que li demani quin de les opcions vol escollir: contractació d'espai, contractació 
de promoció, anul·lar un espai o carregar saldo. A continuació es descriu més 
detalladament les particularitats de cadascuna d'aquestes opcions. 
 
Si vol contractar un espai ho farà marcant el codi corresponent que identifica 
l'espai a contractar. A continuació el sistema informa de forma automàtica al 
client quin espai ha seleccionat, l'hora d'emissió, el preu que li costarà i se li 
demana confirmació al client. Aquesta confirmació és necessària per 
assegurar-se de que el client no ha teclejat un codi equivocat per error. Si el 
client accepta la confirmació, es fa efectiva la contractació.  Cal tenir en compte 
que el preu real de l'espai contractat es calcularà en funció del preu base del 
producte i de les possibles promocions que el client pugui tenir contractades 
(veure més endavant). El sistema ha de permetre llistar el número de 
contractacions que s'ha fet de cada espai i també la relació d'espais contractats 
per cada client, per poder portar un control de quins espais tenen més 
audiència i de quins són els millors clients, per poder oferir promocions a 
aquests bons clients. 
 
Els clients poden contractar un altre tipus de productes que són les 
promocions. Una promoció és algun tipus de descompte que s'aplica als espais 
contractats. Les promocions poden estar associades a un espai concret o 
poden ser generals. Per exemple, una promoció pot ser un descompte general 
del 10% a tots els espais contractats durant els tres primers mesos d'alta, un 
descompte per contractar un determinat paquet d'espais (tots els partits de 
futbol d'un determinat equip), etc. Les promocions es contracten igual que 



qualsevol espai, seguint els mateixos passos que s'ha indicat abans per 
contractar un espai. Per tant, les promocions tindran un codi, un preu, un 
percentatge de descompte i una data de validesa. Un client pot tenir un màxim 
de tres promocions contractades, i tal com s'ha dit abans el preu dels espais 
contractats pel client depèn de les diferents promocions que aquest pugui tenir 
contractades, per tant el sistema ha de mantenir la llista de promocions que té 
cada client. Si les promocions estan associades a alguna emissió en concret, la 
contractació de la promoció implica la contractació del producte.  
 
A més de les operacions de contractació, un client també pot telefonar per 
carregar més saldo (el número de targeta de crèdit ja es té enregistrat). 
Aquesta opció és necessària perquè els clients han de tenir saldo disponible 
prèviament carregat per poder pagar les contractacions. 
 
També pot anul·lar espais contractats sempre i quan falti més d'una hora per 
començar l'emissió de l'espai contractat. Evidentment, per anul·lar l'espai, el 
sistema li demana el codi d'espai a anul·lar. Abans de procedir a fer l'anul·lació 
s'informa de forma automàtica al client de quin espai vol anul·lar i se li demana 
confirmació. Si el client accepta la confirmació, es fa efectiva l'anul·lació i es fa 
l'abonament de l'import sobre el saldo disponible del client. 
 
 


