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OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
 
 
 
El present projecte final de carrera té com a objectiu el disseny i la implementació de tres dels 
agents del Sistema Multiagent MAS-PLANG. 
 
El sistema Multiagent MAS-PLANG és un sistema creat per permetre que la plataforma 
educativa a distància USD pugui dur a terme  un ensenyament personalitzat per cadascun dels 
seus usuaris.  
 
Els agents amb els que es treballa  en el present projecte són: 
 

• L’agent Monitor :Encarregat d’observar l’alumne i capturar les seves accions més 
característiques en la plataforma educativa. 

 
• L’agent Modelat de l’Estudiant : que a partir de les dades observades per l’agent 

Monitor extreu les característiques de l’alumne per tal de poder personalitzar els 
continguts docents a la seva forma de treballar. 

 
• L’agent Adaptador d’Exercicis : que permet mostrar exercicis per tal de poder avaluar el 

progrés de l’alumne, i adaptar alguns d’aquests exercicis al progrés de l’alumne, per tal 
que l’increment de dificultat sigui gradual i es correspongui amb el seu avanç. 

 
Per poder dissenyar i posteriorment implementar aquests tres agents en el marc d’un sistema 
multiagent tant gran com el MAS-PLANG s’ha hagut de treballar conjuntament amb 7 
persones més que formen l’equip al complert. 
 
Per això considero que un altre objectiu important en aquest projecte és el d’assolir hàbits que 
permetin el treball en equip, i estudiar eines que permetin crear un bon disseny del sistema 
d’agents, ja que sense un bon disseny, el treball en equip és particularment difícil. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 
 
 
La incorporació de la informàtica a l’àrea de la tecnologia educativa ha aixecat des d’un principi 
importants expectatives sobre les millores que podria aportar a l’aprenentatge. Malgrat tot, i des 
de llavors, es pot constatar tota una història d’èxits, però també de fracassos. 
 
De tota manera, aquesta és precisament la forma en que es progressa. Cal seguir-ho intentant, i 
cal dur a terme projectes cada cop més ambiciosos, provar els límits de la tecnologia de la que es 
disposa i incorporar les noves tecnologies de forma activa i des del principi. 
 
Al llarg dels quatre anys que porto vinculada al projecte MAS-PLANG, primerament amb el 
projecte final de carrera de la Enginyeria Tècnica i seguidament amb treball de col·laboració que 
va desembocar en el present projecte, he vist aquest procés de prova i d’error, d’èxits, però també 
de fracassos. Però he vist com a poc a poc s’ha anat desenvolupant una idea ambiciosa, 
aconseguir implementar un sistema multiagent plenament operatiu que permetés assistir als 
estudiants de forma pràctica i transparent per ells. Un sistema multiagent que fos, a més 
d’interessant en el terreny de la investigació, útil i aplicable a la pràctica. 
 
Ara ens trobem a les últimes passes d’aquest camí. Quan els pocs projectes que estan en procés 
d’acabar finalitzin, tant sols quedarà integrar-ho i avaluar els resultats. Finalment el MAS-
PLANG veurà la llum. 
 
Només vull remarcar el gran orgull que per mi suposa haver format part activa del procés. 
 



 

 
 

 

 

 

ORGANITZACIÓ                    
DEL DOCUMENT 

 
 
 
 
El document està organitzat en 13 capítols que s’han dividit en quatre parts: 
 
A la primera part, Marc de Treball, es presenten les bases en les que es basa el projecte. Es 
parla del concepte d’agent i sistema multiagent, posant especial énfasi en les característiques 
col·laboratives i comunicatives dels sistemes multiagent. També es parla dels sistemes educatius 
hipermèdia adaptatius i en què es basen. S’explica també com son les Unitats de Suport a la 
Docència. 
 
A la segona part, Arquitectura multiagent per a l'adaptativitat de les Unitats de Suport 
a la Docència, es parla de l’entorn en que s’emmarca el present projecte. S’explica el sistema 
MAS-PLANG, a través del qual es volen transformar les USD en un sistema hipermèdia 
adaptatiu, i de com es pretén adaptar el contingut de les unitats docents a cada alumne de forma 
personalitzada. 
 
A la tercera part, Anàlisi i Disseny, es discuteixen algunes característiques especials que 
afecten el disseny d’agents per passar directament a veure l’anàlisi que s’ha dut a terme de 
cadascun dels agents que formen aquest projecte. 
 
Finalment, a la quarta part, Implementació, es parla de les característiques especials en 
l’arquitectura del sistema multiagent que afecten a la implementació, i de com s’han 
implementat els agents que ens ocupen. 
 
Per acabar es pot trobar un apartat de conclusions i treballs futurs, seguits de la bibliografia, 
índex de figures i els apèndixs. 
 



 
 
 
 

 MARC DE TREBALL

I 

En aquesta part: 
 
 
CAPÍTOL 1: 
TECNOLOGÍA D’AGENTS 
 
CAPÍTOL 2: 
SISTEMES HIPERMÈDIA ADAPTATIUS 
 
CAPÍTOL 3: 
LES UNITATS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 



 

 

 

 

 

TECNOLOGIA D’AGENTS 
 
 
 
 
 
 
El present projecte parla del sistema multiagent MAS-PLANG, i de com s’ha implementat una 
part d’aquest sistema. És per això que per iniciar el Marc de Treball, es parlarà sobre la 
tecnologia d’agents de software. 
 
La programació basada en agents és relativament nova. Encara no està del tot consolidada i, tot i 
existir ja alguns estàndards que engloben els seus conceptes principals, és important marcar que 
hem utilitzat al llarg del present projecte, i dels altres projectes relacionats amb el sistema 
multiagent MAS-PLANG, abans de començar a parlar del seu disseny o implementació. 
 
A continuació és veurà una definició de què és un agent i quines característiques ha de complir 
un software per tal que se’l pugui anomenar així. Seguidament es presenta una classificació dels 
tipus d’agents que existeixen segons com processen la informació i prenen decisions, orientat a 
les necessitats existents per desenvolupar el present projecte. 
 
Desprès es veurà informació global sobre els sistemes multiagent, i especialment  l’estàndard 
FIPA.  

CAPÍTOL 1 



QUÈ ÉS UN AGENT? 
 
Un agent és una entitat que percep el seu ambient i hi pot actuar per modificar-lo de 
forma que pugui assolir uns objectius concrets.  
 
Es diu que l’agent percep l’ambient a través de sensors i hi actua per modificar-lo a 
través d’efectors (veure figura 1.1). 
 

 
figura 1. 1- Esquema general d'un agent 

 
Si utilitzem el concepte d’agent en el seu sentit més ampli, es pot dir que un agent pot 
ser, per exemple, una persona. Percep el mon a traves dels sentits i hi interactua amb 
les mans, els peus, etc. O també un robot es podria considerar un agent si funciona amb 
certa autonomia. Els seus sensors li permeten percebre l’ambient, i el pot modificar a 
través de pinces, motors, ... o altres tipus d’efectors. 
 
Si ens centrem en el camp del software, un agent és un programa que funciona de 
forma autònoma, treballant en el seu ambient i modificant-lo per assolir objectius. 
L’ambient per un agent software no és el mon real, sinó un entorn software, una 
aplicació. Els agents llegeixen la informació d’aquest ambient, que estarà codificada 
com cadenes de bits, i actuen per modificar-lo canviant, traient o afegint informació a 
aquestes cadenes de bits. 
 
De fet podríem dir que aquesta interacció amb l’ambient es dona a molts programes. 
Per tal que un programa es consideri un agent ha de complir a més les següents 
característiques. 
 

• Autonomia:  
Un cop s’ha iniciat la seva execució l’agent ha de completar la seva tasca sense 
necessitat d’una intervenció complerta per part de l’usuari. L’agent ha de tenir 
ple coneixement del medi en que es troba i del seu estat a dins el medi, i ha de 
poder prendre decisions que li permetin assolir el seu objectiu de forma 
independent. 
 
Aquesta característica és la principal, i és imprescindible per tal que un 
programa es pugui considerar un agent. 



 

 
• Sociabilitat  i cooperació amb altres agents: 

Els agents han de poder interactuar amb altres agents a través del pas de 
missatges en algun tipus de llenguatge, amb l’objectiu de dur a terme tasques 
que estiguin fora del seu abast. També poden formar grups amb interessos 
comuns i cooperar per aconseguir aquests interessos de forma satisfactòria. 

 
• Reactivitat: 

Els agents han d’actuar de forma conscient, i reaccionar a canvis en l’entorn que 
puguin modificar la seva línia d’acció de forma ràpida. 

 
• Aprenentatge: 

Es pot donar el cas de que modifiquin el seu comportament futur en base a 
passades experiències. 

 
• Mobilitat: 

Els agents que presenten aquesta característica són capaços de canviar la 
màquina d’execució , per exemple, si ha de tractar dades que es troben 
distribuïdes en una xarxa. Aquesta propietat depèn molt de l’ús que es vulgui 
donar a l’agent i per tant no cal que tots els agents la presentin. 

 
• Racionalitat: 

Un agent sempre actua per assolir l’objectiu marcat. Mai ha de dur a terme una 
acció si aquesta no l’apropa a assolir el seu objectiu. 

 

 

CARÀCTER DE RACIONALITAT 
 
Com hem comentat, un agent actua de forma pràcticament autònoma interactuant amb  
el seu entorn per assolir un objectiu concret. Aquest objectiu és la base per la qual 
l’agent actua. 
 
Com ja s’ha comentat, diem que un agent és racional si fa el que es correcte per complir 
els seus objectius.  Aquesta és, malgrat tot, una definició molt poc estricta ja que... quin 
criteri es pot utilitzar per definir el que és correcte i el que no ho és? 
 
A la mesura de la correctesa d’un comportament se l’anomena caràcter de racionalitat, i 
depèn de tres factors principals: 
 

1. Del grau d’èxit que considerem que l’agent ha obtingut: 
 

Aquesta és una mesura externa que cal prendre de forma diferent segons el 
problema que es vol resoldre. 
 
Per exemple, si l’objectiu del nostre agent era recollir els grans d’arròs que hi ha 
al terra podem mesurar el seu grau d’èxit segons els grans d’arròs recollits, o 
segons els que han quedat al terra.  
 



Si el problema que l’agent havia de resoldre era corregir la redacció d’un 
projecte, el grau d’èxit es podria mesurar segons els errors gramaticals i 
ortogràfics no detectats al text... 
 

2. De la seqüència de percepcions o comprovacions que ha realitzat l’agent abans 
de dur a terme l’acció per assegurar el seu èxit: 

 
Suposem que el nostre agent vol gravar un programa de televisió des d’un 
aparell de vídeo. Abans de començar, l’agent comprova que el canal del vídeo 
és el correcte, comprova si hi ha una cinta al vídeo, espera a que el programa 
comenci i llavors prem el boto de gravar. Però no té èxit ja que la pel·lícula 
estava al final. L’agent no ha comprovat si hi havia prou espai com per gravar el 
programa. La seva seqüència de percepcions  no era complerta. 
 

3. Del coneixement del medi que l’agent tingui: 
 

Aquest coneixement limita de forma important les accions que l’agent pot dur a 
terme amb èxit. A la pràctica mai es té un coneixement absolut del medi, i això 
provoca que les accions que du a terme un agent al medi, per molt racionals que 
siguin, no siguin encertades o no tinguin l’èxit que es podria esperar. 

 
Sobre aquest punt és molt interessant l’exemple que presenten Russell i 
Norving a [Russell i Norving 1996]: 
 

“... Un día voy caminando por los Campos Elíseos y veo que al otro lado de la 
calle está un antiguo amigo. No hay tránsito en las cercanías y no llevo 
ninguna prisa; así que, actuando racionalmente, empiezo a cruzar la calle.  
 
Al mismo tiempo, a una altura de 10.000 metros se desprende la puerta de la 
sección de carga aérea de una aeronave de pasajeros, y, antes de poder 
alcanzar la otra acera, quedo completamente aplastado. ¿Se consideraría 
irracional el haber atravesado la calle? Es improbable que en las notas 
necrológicas se afirme :”Un idiota muere aplastado al intentar atravesar la 
calle”... 
 
La decisión de cruzar la calle fue racional dado que la mayor parte de las veces 
el cruce habría tenido éxito y no había forma de que yo hubiese previsto la 
caída de la puerta. Un agente que hubiera contado con un radar para detectar 
puertas en caída, ... , habría tenido mas éxito, pero no por eso habría sido mas 
racional.” 

 
Tenint en compte aquests punts, per tal que el caràcter de racionalitat d’un agent sigui 
òptim cal que aquest efectuï, en tots els casos, les accions que li permetin assolir el seu 
objectiu de la forma més eficient possible tenint en compte una seqüència de 
percepcions adequada i complerta en cada cas, i utilitzant el major numero de dades 
sobre el medi que es puguin assolir. 
 



 

ELS AGENTS D’USUARI 
 
Es pot dur a terme una classificació dels diferents tipus d’agents segons com es vegin, o 
per quina finalitat es vulguin utilitzar. 
 
Amb aquest enfoc, tenim tres grans tipus d’agents [Sánchez 1997]: 
 

• Agents de Programació:  Provenen del punt de vista d’utilitzar als agents com a 
nou nivell d’abstracció per dissenyar i implementar sistemes informàtics 
complexes. 

 
• Agents de Xarxes:  Si es veuen els agents com entitats autònomes mòbils que 

poden actuar en representació de nodes d’una xarxa. 
 

• Agents de Usuari:  Si es pensen els agents com una abstracció que ajudi a 
l’usuari final en la interacció amb sistemes informàtics. 

 
Els agents dels que ens ocupem en el present projecte pertanyen a aquesta última 
categoria. Al llarg de la present secció es comentarà com funcionen i quines 
característiques tenen, i es presentaran alguns exemples. 
 
Els agents d’usuari afecten de forma directa la forma en que la interacció home-
màquina es veu. Per aquest motiu sovint s’associa el terme agent d’interfície a aquests 
tipus d’agents. De fet es pot veure a molta de la bibliografia sobre el tema, com per 
exemple a [Laurel 1990], [Kozierok i Maes 1993], [Wooldridge i Jennings 1995] o 
[Sánchez 1993].  
 
Un dels millors usos dels agents d’usuari és assistir a l’usuari del sistema informàtic 
per que pugui delegar les tasques més avorrides o repetitives a l’agent. Un bon 
exemple es pot veure a [Maes 1994]. 
 
Siguin com siguin els agents d’usuari o com s’enfoqui el seu funcionament a cada 
sistema informàtic, hi ha tres punts claus en els que s’han de centrar per tal 
d’aconseguir una col·laboració satisfactòria amb l’usuari: 
 

1. Conèixer l’usuari 
 
Implica que cal aprendre les seves preferències i la seva forma de treballar. En 
qualsevol moment l’agent ha de saber que està intentant aconseguir l’usuari al 
sistema, i estar al corrent del seu coneixement per no interrompre constantment 
amb ajuda que no és necessària. 
 
És important tenir en compte que els usuaris generalment no estan disposats a 
invertir massa temps entrenant els agents. Es volen resultats ràpids. Per tant s’ha 
de reduir el temps inicial d’aprenentatge el més possible.  
 
Ha d’ajudar sense intervenir. És important que els usuaris sentin que tenen el 
control del sistema. [Norman 1994]. 

 



2. Com interactuar amb l’usuari 
 
És important que l’usuari senti que controla el sistema, però al mateix temps és 
important que es pugui confiar en l’agent per delegar-li tasques sense sentir 
intranquil·litat envers als possibles resultats. 
 
Cal que el sistema sigui senzill d’us, i que combini amb l’agent algunes 
característiques que permetin el seu control, similars a les de les interfícies 
gràfiques tradicionals. 
 

3. Ajudar l’usuari de forma competent 
 
Un cop l’agent sap el que l’usuari vol fer i coneix el seu estil de treball ha de 
formular un plà d’acció que li permeti ajudar, no obstaculitzar a l’usuari. 
 
Cal: 

• Saber com i quan interrompre a l’usuari 
• Dur a terme les tasques autònomes de la forma en que l’usuari 

les faria 
 
A la següent figura es pot veure una subclassificació dels diversos tipus d’agents 
d’usuari.  

 
figura 1. 2- Classificació dels agents d'Usuari 

 
A continuació es veurà de forma breu les característiques de cadascun d’aquests tipus 
d’agents. 
 

AGENTS D’INFORMACIÓ 
 
Són un tipus d’agent dedicat a ajudar als usuaris a moure’s per espais d’informació que 
normalment són desorganitzats i altament dinàmics. 
 
No només s’utilitzen per cercar informació sinó que també per categoritzar-la, ordenar-
la per prioritats, filtrar-la i seleccionar com i quan mostrar la informació. 
 



 

D’entrada internet ha representat la plataforma ideal per provar aquests tipus d’agents. 
Alguns exemples interessants es poden trobar en: 
 

• Web Watcher [Armstrong et al. 1995] 
Que mostra a l’usuari alguns links potencialment interessants, donat un 
objectiu de cerca. 
 

• Letizia [Liberman 1996] 
Que mostra una vista ràpida de pagines que estan relacionades amb el tema de 
la pàgina actual o els interessos de l’usuari. 

 

AGENTS ORIENTATS A TASQUES 
 
Ajuden a l’usuari a dur a terme algunes tasques que requereixin l’ús d’un ordinador. 
Aquests agents s’executen al mateix temps que les aplicacions de l’usuari, observen i 
aprenen del que l’usuari fa i s’ofereixen a automatitzar algunes de les seves accions.   
 
Aquests agents es poden subdividir segons com aprenen de l’usuari. Bàsicament 
existeixen tres tècniques: 
 

• Monitoritzar el comportament de l’usuari 
S’aconsegueix informació desordenada. És la forma més complicada 
d’aprendre, en general, però també la més subtil, ja que per l’usuari final 
l’aprenentatge de l’agent passa desapercebut. 

 
• Demanant a l’usuari un feedback 

Presentant alguns exemples de comportament de l’agent a situacions-tipus. 
Aconsegueix una informació organitzada i directament aplicable. El problema 
és que requereix de la col·laboració conscient de l’usuari, i sovint durant un 
llarg període de temps 

 
• A través de que l’usuari els programi 

A partir de sentències escrites en algun llenguatge de programació, de forma 
gràfica a través de diagrames causa-efecte... Es tracta de que l’usuari modifiqui i 
personalitzi el comportament de l’agent de forma explícita. Evidentment és 
necessari un esforç considerable per part de l’usuari.  

 
En aquest camp es poden distingir dos subtipus d’agent orientat a tasques: els agents 
personals, que ajuden a un sol usuari, i els agents de grup, que participen en tasques de 
grup. 
 



AGENTS SINTÈTICS 
 
Els agents sintètics creen entorns atractius pels usuaris utilitzant personatges reals o 
d’aparença real a la interfície. Això provoca a l’usuari la il·lusió d’estar tractant amb 
una entitat autònoma. Tot i que aquest tipus d’agent s’ha utilitzat sobretot en el camp 
dels jocs i l’entreteniment el seu impacte en altres àrees està 
començant a créixer. 
 
Hi ha diversos agents desenvolupats que poden servir com a exemple. El més clar és el 
PPP Persona [Andre et al. 1996], una eina que es pot utilitzar per mostrar, explicar i 
comentar presentacions gràfiques, o l’agent SMIT [Aguilar 2001] que transmet a 
l’estudiant els missatges de la plataforma educativa MAS-PLANG. 
 

ELS SISTEMES MULTIAGENT  
 
Tot i la gran utilitat que poden presentar els agents com a entitats aïllades en 
determinats casos, el gran potencial d’aquest tipus de software resideix en la seva 
capacitat de treball en equip. 
 
Com s’ha comentat, una de les principals característiques dels agents és la propietat de 
comunicar-se i col·laborar. Aquesta propietat permet poder enfocar el disseny dels 
sistemes software a  partir de grups d’agents que treballen junts per assolir objectius 
comuns.  
 
Formalment, definim un sistema multiagent precisament com un sistema informàtic en 
el que un grup d’agents col·laboren i treballen junts per assolir un objectiu comú. 
 
Tal i com es pot veure, la comunicació entre els agents és un pilar bàsic sense el qual els 
sistemes multiagent no serien possibles. 
 
En un sistema informàtic gran els problemes complexes poden, per tant, dividir-se en 
problemes més petits. Aquests subproblemes es poden assignar a diversos agents, 
definint clarament les seves responsabilitats i els seus objectius respecte el problema 
general. 
 
L’ús de sistemes multiagent presenta algunes avantatges interessants: 
 

• Modularitat: En reduir un problema gran en problemes més petits que es 
poden resoldre de forma més o menys independent 

 
• Eficiència: Ja que els sistemes multiagent  executen els agents de forma 

paral·lela, per tant es milloren els temps de resposta. 
 

• Fiabilitat i Robustessa:  Pel fet que un element del sistema deixi de funcionar 
no necessàriament la resta del sistema falla. La cooperació permet a més 
augmentar la confiança en l’èxit de cada agent, respecte a la confiança que 
presentarien en cas de funcionament per separat. 

 



 

• Flexibilitat: Els agents es poden carregar o descarregar en temps d’execució, 
permetent al sistema assolir funcions diferents segons el que necessiti i com 
evolucioni. 

 

LES PLATAFORMES MULTIAGENT I L’ESTÀNDARD FIPA 
 
Tot i la bona solució que presenta a simple vista l’ús de sistemes multiagent per la 
solució de problemes complexes, la pròpia filosofia d’aquests sistemes afegeix 
complicacions importants de per si. 
 
Per tal de programar un sistema multiagent caldria ocupar-se de la comunicació entre 
processos i el pas de missatges, del control de l’estat de cada procés-agent en tot 
moment, del control de la concurrència (ja que els agents s’executen de forma 
paral·lela), etc. 
 
Aquestes complicacions es donen en tots els casos, i són independents del problema a 
tractar per cada sistema multiagent  concret. És per això que van néixer les plataformes 
multiagent. 
 
Es tracta de plataformes software que permeten la gestió de tot el sistema multiagent 
de forma el més transparent possible pel programador. 
 
Hi ha molts tipus diferents de plataformes que permeten la gestió dels sistemes 
multiagent.  Per tal de proporcionar una estandardització d’aquestes plataformes per 
permetre que els agents es consolidessin com a eina de programació es va 
desenvolupar la Foundation for Intelligent Physical Agents [FIPA] , la qual va generar 
un model estàndard de plataforma. 
 
Segons l’estàndard FIPA, l’estructura d’una plataforma multiagent consta dels 
següents elements: 
 

• Agent Directory Facilitator (DF): 
Aquest agent fa la funció de Pàgines Grogues del sistema. Guarda informació 
sobre els agents que s’hi troben actius i els serveis que aquests ofereixen.  
Defineix un domini d’agents i suporta les següents accions: registrar-se, 
desregistrar-se i realitzar cerques. 
 
• Agent Management System (AMS): 
Aquest és un agent que administra les activitats internes de la plataforma 
d’agents, incloent creació, eliminació i migració d’agents cap a o des de altres 
plataformes. Suporta les accions d’autenticació, registre, desregistre i 
modificació de l’agent. 
 
• Agent Communication Channel (ACC): 
Aquest agent enruta els missatges cap als agents de la mateixa plataforma i cap 
a agents d’altres plataformes. Cada agent té accés com a mínim a un canal de 
comunicació. 

 



A la figura 1.6 podem veure l’estructura de l’estàndard FIPA, i com interactúen els 
diferents mòduls formen una plataforma que el segueixi. 
 

      
figura 1. 3- Plataforma Multiagent Segons l’Estàndard FIPA 

 
L’estàndard FIPA especifica també el llenguatge ACL (Agent Communication 
Language) [ACL], que utilitzen els agents per comunicar-se entre ells, del qual 
parlarem a continuació. 
 

COMUNICACIÓ ENTRE AGENTS 
 
Com s’ha comentat anteriorment la comunicació és la característica fonamental pels 
agents que integren un sistema multiagent.  Ara bé, cal definir de forma especifica com 
es duu a terme l’acte comunicatiu entre els agents integrants d’un sistema multiagent, 
per tal de que sigui efectiu i no hi hagi malentesos de cap tipus. 
 
D’acord amb l’esquema bàsic de comunicació, l’emissor (persona o entitat que inicia 
l’acte comunicatiu) envia un missatge al receptor, per mitjà d’un determinat canal i 
utilitzant un determinat idioma conegut per aquest. Si el receptor vol respondre ho fa 
per aquest mateix canal (veure figura 1.7). 
 
 

 
figura 1. 4- Esquema bàsic de la comunicació 



 

 

EL CANAL DE COMUNICACIÓ 
 
Pel que fa al canal, diferents situacions comunicatives condicionen la tria de canals 
diferents. 
 

• No es parla igual amb algú que es té al davant que amb algú que es troba a un 
altre país. La diferència la marca el fet d’estar espacialment junts o separats. 

 
• No ens comuniquem igual amb algú amb qui coincidim mentre tenim una 

conversa com amb una persona amb la que mai coincidim (probablement li 
haurem de deixar una nota). Ens trobem temporalment junts o separats. 

 
De forma anàloga, la comunicació entre els agents varia segons si s’executen al mateix 
domini o no, o si es troben en funcionament al mateix moment o no. Les eines que es 
fan servir són diferents. 
 
En el cas de les plataformes multiagent que segueixen l’estàndard FIPA es soluciona el 
problema del canal comunicatiu fent que els missatges passin a través del ja esmentat 
ACC (Agent Comunication Chanel), tant si el missatge va dirigit a un agent que es 
trobi a la mateixa plataforma com si el missatge està destinat a un agent que es troba 
lluny.  
 
Per fer això transparent al programador, cada agent compta d’una adreça única (GUID, 
Global Unique Identifier), és a dir cap altre agent es podrà dir com ell. Aquesta adreça 
està formada pel seu nom i per l’identificador de la plataforma o HAP (Home Agent 
Platform) (veure figura 1.8). Com que les direccions de les plataformes són úniques i la 
plataforma assegura que els noms dels agents localment també ho són, tenim 
assegurada la unicitat d’aquesta adreça. 
 
Si es vol enviar un missatge a un agent només cal indicar la seva adreça i la plataforma 
s’ocuparà de que el missatge arribi, tant si es tracta d’un agent remot com si es tracta 
d’un agent existent a la plataforma. 
 

 
figura 1. 5- Esquema del GUID en l’arquitectura FIPA 

 



EL LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ ENTRE AGENTS (ACL) 
 
En el cas de l’idioma, als agents és imprescindible que sigui ben definit i no pugui 
donar lloc a cap mena d’equívocs.  L’estàndard FIPA ens ofereix un llenguatge per tal 
de permetre una comunicació clara i eficient.  L’anomenat Agent Communication 
Language, o ACL [ACL]. Existeixen altres tipus de llenguatges, com el KQML, que 
tenen un format similar i un caire igualment genèric.  
 
En aquest projecte s’ha utilitzat ACL per seguir amb l’estàndard marcat, per tant serà 
el que ens ocuparà a continuació. 
 
Segons l’estàndard FIPA, l’element bàsic en tota comunicació és el missatge. El format 
que un missatge ha de seguir és el que podem veure a la figura 1.9. 
 

 
figura 1. 6- Format d'un missatge ACL 

 
Tot missatge ACL té per tant una estructura prefixada com la que podem veure a la 
figura anterior. No sempre cal utilitzar tots els paràmetres que hi ha, alguns depenen 
de l’ús que vulguem donar al missatge. 
 
Els paràmetres que conté el missatge es poden dividir en cinc categories segons la seva 
missió: 
 

1. Definició del tipus  de missatge que s’envia 
Només hi ha un paràmetre lligat a aquesta categoria, que s’anomena 
:performative.  Indica el tipus de comunicació que volem dur a terme amb el 
missatge, per exemple, si volem transmetre una informació, fer una pregunta, 
sol·licitar un servei, etc. 
 
Aquest camp és el que hi ha immediatament desprès del parèntesi que marca 
inici de missatge.  És l’únic camp en el que hi ha directament el seu contingut en 
comptes de “:performative contingut”. 
 
Hi ha 22 possibles valors d’aquest camp. A continuació veurem alguns dels més 
importants. 



 

 
o Inform: el missatge transmet una informació al receptor . 
o Query-ref: es formula una pregunta al receptor. 
o Query-if: es formula una pregunta amb resposta booleana. 
o Request: es demana al receptor que faci una acció. 
o Accept-proposal: acceptació d’una petició per realitzar una acció. 
o Failure: s’indica una fallada d’una petició feta anteriorment. 
o Not-understood: no s’ha entès un missatge. 

 
 

2. Identificació dels agents que participen en la comunicació 
Es pot definir qui envia el missatge (al camp :sender), qui l’ha de rebre (al camp 
:receiver) i, de forma opcional, a qui s’ha de respondre el missatge en cas que 
sigui un tercer agent el que ha de rebre la informació (al camp :reply-to). 
Cadascun d’aquests tres camps ha de tenir com a valor l’identificador d’un 
agent. 

 
3. Contingut del missatge 

Al camp :content hi col·loquem el contingut del missatge pròpiament dit que 
l’agent receptor ha de poder entendre i tractar de forma adequada. Per tal que 
això sigui possible utilitzem els camps de descripció del contingut del missatge 
que veurem a continuació. 

 
4. Descripció del contingut del missatge 

La descripció del contingut està formada per tres camps. Aquests camps 
s’utilitzen per tal que un agent, en rebre un missatge, sigui capaç d’extreure’n el 
contingut de forma satisfactòria ha de saber com s’ha codificat l’esmentat 
contingut. 
 
Els 3 camps són: 
 

o :language 
Defineix el llenguatge amb el qual està escrit el camp :content. Pot 
prendre valors com FIPA-SL, Java, Prolog, Lisp, etc. 
Analitzant aquest camp l’agent que rep el missatge pot saber si sabrà 
analitzar-lo o no.  
 
FIPA-SL és un  llenguatge que permet especificar predicats per formar 
expressions lògiques. Per exemple, si es vol dir que una persona que es 
diu Pep te 34 anys, expressat en FIPA-SL obtenim un string del tipus: 
 

(Persona  :nom  Pep  :edat 34) 
 
o :encoding 

En casos concrets podem codificar el missatge d’alguna forma per fer 
l’intercanvi d’informació més eficient, tot i que normalment s’enviï 
directament cadenes de caràcters. Aquest paràmetre és per tant 
opcional, i de fet, molt poc utilitzat. 



 
o :ontology 

Aquest camp és molt important. Defineix l’ontologia utilitzada per 
transmetre el missatge. Una ontologia és una representació del 
coneixement que ha de tenir l’agent, i permet que si l’agent rep, per 
exemple, la cadena anterior: (Persona  :nom  Pep  :edat 34), 
pugui interpretar de què se li està parlant.  Veurem el concepte 
d’ontologia de forma més extensa més endavant. 
 
 

5. Control de la Conversa 
Permet agrupar un conjunt de missatges en una conversa. Per poder fer això 
s’utilitzen els camps: 
 

o :protocol 
Identifica el protocol que segueix la conversa. Els diferents protocols ens 
permeten interaccionar de formes diferents. Es veuran amb més detall 
més endavant. 

 
o :conversation-id 

Es tracta d’un identificador de conversa, per tal que si l’agent està 
mantenint més d’una conversa alhora pugui veure a quina conversa 
pertany el present  missatge. 

 
o reply-with 

Permet saber en quin punt de la conversa ens trobem (identifica el pas 
en que estem a dins el protocol) . 

 
o :in-reply-to 

Indica a quin punt de la conversa respon. Quan es rep un missatge amb 
el camp :reply-with amb valor X, al respondre omplirem el camp :in-
reply-to amb aquest valor X. 

 
o :reply-by 

és una mena de caducitat del missatge. S’especifica la data i hora en la 
que el missatge deixarà de tenir valor. Si l’agent que el rep el té en 
compte o no, dependrà de com estigui implementat. 

 

ONTOLOGIES 
 
Una ontologia és una descripció formal dels conceptes que formen un domini de 
coneixement, les seves propietats i atributs, i les restriccions a aquests atributs.  
Aquesta ontologia  modela l’estructura del coneixement de l’agent, i per tant, per 
intercanviar missatges que formin part o ampliïn aquest coneixement utilitzem 
l’ontologia. 
 
Els objectes que formen part del domini de coneixement es modelen com si es 
tractessin de classes. Els atributs són propietats de les classes, tal com es descriu a  
[Noy i McGuiness 2001]. 
 



 

Per exemple: Suposem que es vol crear un sistema multiagent que controli bodegues 
de vins. La classe vi representa tots els vins. Un vi específic, com per exemple, el que 
pots estar bevent ara mateix, és una instància de la classe vi.  
 
Una classe pot tenir subclasses, que representen conceptes més específics, però amb 
propietats comunes a la classe. En el nostre exemple, podem tenir la subclasse vi rosat, 
la subclasse vi blanc i la subclasse vi negre. 
 
Els atributs de les classes descriuen propietats específiques de la instància. Seguint amb 
l’exemple, el vi “Château Laffite Parrillac” és un vi amb cos sencer produït a la bodega 
“Château Laffite Rothschild”. Tenim dos atributs que descriuen el vi: el cos, amb valor 
sencer, i el productor, amb valor Château Laffite Rothschild. Altres atributs que podria 
tenir la classe són el nivell de sucre, l’aroma, etc. 
 
Podria haver-hi altres classes al nostre domini de coneixement. Per exemple, la classe 
bodega, o la classe vinater. 
 
Imaginem que ja tenim l’ontologia de la bodega de vins definida  (anomenada ontologia -
vinaters), i que l’agent A vol transmetre a l’agent B informació sobre el vi abans 
esmentat. El missatge ACL que transmetria tindria la següent estructura: 
 

 
figura 1. 7- Exemple d’un missatge ACL utilitzant una ontologia 

 
Al rebre aquesta informació, l’agent B, que coneix l’estructura del coneixement, sap en 
tot moment quin significat tenen els valors de la classe vi, ja que té accés a 
l’ontologia_vinaters. 
 
Ara bé, guardar aquesta informació dins la memòria de l’agent B com un string que 
caldria parsejar cada vegada que es volgués tractar no és pràctic. Per això, aprofitant 
l’estructura de classes que presenten les ontologies, es sol convertir aquesta estructura 
de coneixement en classes fetes per exemple en Java [Caire 2002].  
 
D’aquesta forma tant sols caldria convertir l’string rebut en llenguatge SL a instàncies 
d’objectes i accedir directament a les seves propietats mitjançant mètodes del tipus 
getAtribut i setAtribut(valor). 
 



Per exemple, en el nostre cas, podríem tenir una classe vi, amb les accions:  
 

o getNom() que retorna un string amb el nom del vi 
o setNom(string) que assigna el valor de l’string al nom del vi 
o getCos() que retorna el valor del cos del vi 
o setCos(valor) que assigna un valor al cos del vi 
o getProductor() que retorna el nom del productor 
o setProductor(string) que assigna a l’atribut productor el valor de l’string. 

 
Per tant, per definir l’ontologia que s’utilitzarà per un determinat domini de 
coneixement, es crea una estructura de classes Java, les seves subclasses i els seus 
atributs, agrupades en una classe mare amb el nom de l’ontologia.  
 
Al programar l’agent tant sols cal incloure les classes que corresponguin a les 
ontologies que vulguem que l’agent entengui. 
 
Cada cop que l’agent rep un missatge ACL consulta al camp :ontology per saber amb 
quina ontologia està tractant. Desprès, si es tracta d’una ontologia coneguda (és a dir, a 
la que tingui accés), transforma l’string del contingut en instàncies de les corresponents 
classes de l’ontologia. D’aquesta manera podrà tractar el contingut del missatge des del 
programa de forma senzilla. 
 

PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 
 
En el moment que s’inicia una conversa entre dos agents, aquesta tindrà un format o 
un altre depenent del que l’agent que inicia la conversa vol obtenir. 
 
FIPA tipifica un conjunt de protocols que especifiquen els passos per assolir els 
objectius comunicatius més habituals. Aquests protocols són: 
 

o FIPA Request 
L’agent iniciador demana a un altre agent que realitzi una acció, i aquest 
pot acceptar o no, i desprès haurà d’enviar el resultat obtingut. 
 

o FIPA Query 
L’agent iniciador vol sol·licitar informació a un altre. 

 
o FIPA Contract Net 

L’agent A (iniciador de la conversa) demana a un segon agent (B) que 
estaria disposat a fer en una situació concreta. L’agent B fa una proposta 
i l’agent A pot acceptar-la o no. 

 
o FIPA Iterated Contract Net 

Es tracta d’una variant de l’anterior protocol. Aquí si l’agent A no 
accepta la proposta de B li pot donar una nova oportunitat per proposar 
alguna cosa convenient. 



 

 
o FIPA Brokering 

Un agent broker coneix els serveis que ofereixen un grup d’agents. En 
aquest protocol es demana al broker que realitzi una acció, i aquest 
gestiona la demanda amb els altres agents que sap que poden fer la 
feina. 

 
o FIPA Recruiting 

És molt semblant a l’anterior. Un agent fa d’intermediari entre un agent i 
un grup d’agents. La diferencia es dona en el moment de respondre a la 
proposta de l’agent. L’agent broker només informava a l’iniciador de qui 
podia fer la feina, l’agent recruiter informa directament del resultat 
obtingut un cop la feina ja està feta. 

 
o FIPA Subscribe 

L’Agent iniciador demana a un altre agent que quan succeeixi un 
determinat fet se l’avisi. 

 
o FIPA Propose 

Bàsicament, l’agent iniciador fa una proposta a un altre agent, i aquest la 
pot acceptar o no. 

 
L’ús d’uns protocols o altres depèn en gran mesura de les aplicacions que vulguem 
donar al sistema multiagent. Més endavant, quan es parli del sistema MAS-PLANG, 
s’especificaran amb més detall els protocols que hi intervenen. 
 

LA PLATAFORMA JADE  
 
D’entre les plataformes de sistemes multiagent ja implementades que existeixen, s’ha 
escollit la plataforma JADE (Java Agent DEveloper framework) [JADE] per hospedar 
els agents del MAS-PLANG. 
 

PERQUÈ JADE? 
 
S’ha escollit aquesta plataforma per diversos motius: 
 

• Es tracta d’una plataforma que compleix l’estàndard FIPA 
 
• És àmpliament utilitzada arreu per els investigadors que treballen en el camp 

dels agents 
 
• És un software de lliure distribució, amb una llista de correu molt activa. 

 
• Existeix una bona documentació i exemples disponibles a la seva pàgina web. 

 



En la primera etapa del desenvolupament del MAS-PLANG, tal i com es pot veure a 
anteriors projectes [Oliveras 1999], [Aguilar 2001], es va optar per la plataforma FIPA-
OS [FIPA-OS]. Aquesta plataforma és, al igual que JADE, de lliure distribució, amb 
bona documentació i recursos disponibles, i compatible amb els estàndards de FIPA. 
 
Es va optar per canviar a la plataforma JADE, degut principalment a un problema 
d’optimització de recursos. FIPA-OS és una plataforma amb moltes possibilitats, però 
molt pesant per la màquina que la executa. JADE consumeix menys recursos.  
 
També va ser important a l’hora de prendre la decisió de passar a JADE el recolzament 
que rebia per part del projecte AgentCities [AgentCities], així com el recolzament per 
part de la majoria de investigadors que treballen en el tema. JADE resulta més lleugera 
per la màquina, i més senzilla d’us, tot i oferir les mateixes possibilitats.  
 

EN QUÈ CONSISTEIX JADE? 
 
És tracta en realitat d’un conjunt de llibreries desenvolupades en llenguatge Java. 
Proporciona una plataforma que segueix l’estàndard FIPA i té els agents AMS i DF 
implementats i operatius, ofereix un entorn segur per que els agents es registrin, dona 
suport a la comunicació entre agents i  dona altres serveis, com ara de monitorització i 
depuració.  
 
A més de l’AMS i el DF que especifica l’estàndard, JADE ofereix l’agent RMA, que 
ofereix una interfície gràfica que permet engegar i apagar agents, engegar agents ja 
compilats que porta JADE i que desenvolupen tasques genèriques, connectar-nos a 
plataformes remotes, enviar missatges a agents, etc. En definitiva, gestionar la nostra 
plataforma a través d’una interfície gràfica i fer proves amb els agents que anem 
implementant. 
 
L’entorn gràfic RMA es pot veure a la figura següent, per la plataforma JADE acabada 
d’engegar. Tal i com podem veure, només hi ha actius tres agents: l’AMS, el DF i 
l’RMA. Amb els botons de la barra d’icones i els menús es pot accedir a la funcionalitat 
complerta del RMA. A la part dreta de la pantalla podem veure una taula que ens 
mostra informació sobre l’agent seleccionat, en aquest cas el RMA mateix. 
 



 

 
figura 1. 8- Interfície gràfica del RMA de JADE 

 
Com podem veure el nom dels agents està compost pel nom de cada agent, el símbol @  
i l’identificador HAP de la plataforma. 
 

ELS COMPORTAMENTS (BEHAVIOURS) 
 
Els agents de JADE basen el seu funcionament en comportaments, o behaviours, que 
defineixen les accions de l’agent al llarg de la seva vida. 
 
Un agent pot tenir tants behaviours com necessiti. Aquests comportaments estan 
implementats seguint un patró determinat en classes Java externes a l’agent, cosa que 
permet que més d’un agent comparteixi behaviours determinats. A més, els 
comportaments es poden carregar o descarregar en temps d’execució segons l’agent 
necessiti, cosa que permet modelar agents molt flexibles i adaptables a l’entorn. 
 
Dins l’agent els comportaments s’executen de forma pseudo-concurrent, segons un 
scheduler intern. 
 
Hi ha comportaments molt diversos. Principalment es divideixen en  simples o 
complexes segons si poden o no tenir comportaments subordinats.    
 
Per a més informació sobre JADE, es pot consultar la referència [JADE]. 



 

 

 

 

SISTEMES HIPERMÈDIA 
ADAPTATIUS 

 
 
 
 
 
 
El present projecte parla de la implementació d'una part del sistema multiagent MAS-PLANG. 
Aquest sistema és el que va permetre transformar les Unitats de Suport a la Docència que 
actualment es troben en funcionament a la Universitat de Girona, en un Sistema Hipermèdia 
Adaptatiu considerant estils d’aprenentatge. 
 
El concepte de Sistema Hipermèdia Adaptatiu és relativament nou, i prové de la fusió de 
diversos experiments en el camp educatiu per aconseguir uns millors resultats acadèmics i un 
major rendiment per part dels alumnes.  
 
De fet sorgeix de la unió dels Sistemes Hipermèdia  i els Sistemes de Tutoria Intel·ligent (ITS o 
Intelligent Tutoring Systems). La unió d'aquests dos conceptes permet crear sistemes per 
l’educació  virtual personalitzada i efectiva, com es veurà a continuació. 
 
Al llarg del capítol veurem els conceptes claus dels Sistemes Hipermèdia i dels ITS. Desprès es 
parlarà sobre el concepte d'Estil d'Aprenentatge, i perquè es considera bàsic per la identificació 
del perfil de l’estudiant al MAS-PLANG.. Finalment explicarem com la unió d'aquests 
conceptes permet aconseguir Sistemes Hipermèdia Adaptatius per l’ensenyament i 
l’aprenentatge. 
 
 

CAPÍTOL 2 



 

SISTEMES HIPERMÈDIA BASATS EN LA WEB 
 
En algunes situacions l’aprenentatge tradicional planteja alguns problemes: per 
exemple, el lloc on es pot aprendre sol ser llunyà del lloc on es troba la major part de la 
població, i a més imposa uns horaris que no tothom pot complir. 
 
Degut principalment a aquests dos problemes, els anomenats mètodes d’aprenentatge 
a distància van guanyar molta importància.  
 
Ara bé, la comunicació entre els professors i l'alumne es feia principalment per correu, i 
es rebia un material educatiu molt similar al que s'obtindria comprant un llibre sobre el 
tema que interessés.  
 
Els dubtes s'havien de solucionar per correu (amb la qual cosa obtenir la resposta a un 
dubte era un procés molt llarg) o per telèfon (amb l'inconvenient de la saturació de les 
línies, la impossibilitat de parlar sempre amb el mateix tutor, el cost, etc.) 
 
Les noves tecnologies i sobretot internet han permès la creació de noves eines per 
millorar la qualitat de l’ensenyament a distància:  
 

• no es limita només a text, sinó que es poden combinar elements multimèdia. 
 
• permet fer consultes a través de la web en el moment que sigui necessari. 

 
Els entorns web afegeixen a més un nou avantatge per l’aprenentatge a distància: 
l’hipertext. Quan combinem l’hipertext i elements multimèdia obtenim sistemes web 
anomenats sistemes hipermèdia . 
 
Els sistemes hipermèdia ofereixen dues característiques principals que els fan molt 
poderosos: 
 

• Permeten a l’estudiant obtenir molta informació, presentada de manera clara i 
entenedora, i d’una manera molt ràpida. 

 
• L’estudiant pot anar i tornar a través dels enllaços o links per la informació de 

forma intuïtiva. 
 
Malgrat tot, algunes vegades, la flexibilitat que fa dels sistemes hipermèdia dedicats a 
l’educació una eina tant poderosa, es pot convertir en el seu pitjor inconvenient, ja que:  
 

• Si el domini és gran l’estudiant es pot perdre fàcilment a la  quantitat 
d’informació. 

 
• Com que la informació que s’ofereix es sempre la mateixa, depenent del nivell 

de coneixements de l’estudiant alguns links li mostraran informació irrellevant 
pels seus interessos. 

 
Com a conseqüència es perd temps i la qualitat de l’aprenentatge empitjora. 
 



Un altre problema és la naturalesa asíncrona del medi web. Principalment, en el cas de 
que l'alumne tingui un problema que el bloquegi i no li permeti continuar amb 
l'aprenentatge. L'alumne haurà d'esperar a que el professor es connecti, o a que 
respongui el seu e-mail... Depenent de la compatibilitat d'horaris entre l'alumne i el 
professor, la resposta pot trigar a arribar. 
 
Per tal de solucionar aquesta problemàtica es va combinar els sistemes hipermèdia via 
web amb els sistemes de tutoria intel·ligent [Conlan i Wade 2000], donant origen als 
Sistemes Hipermèdia Educatius basats en el Web (Web Based Training). 
 
 

SISTEMES DE TUTORIA INTEL·LIGENT  
 
L'any 1984, Benjamin Bloom va definir l'anomenat "problema dos-sigma", amb el qual 
constatava que els estudiants que reben una educació personalitzada obtenien uns 
resultats equivalents en mitja als dels estudiants que representaven el 2% dels millors 
que rebien una educació tradicional [Ong i Ramachandran 2000].  
 
Amb l'aparició dels sistemes d'educació a distància via web, comentats anteriorment, 
aquest problema es va millorar. Però no de forma espectacular, degut als problemes 
inherents al format web, dels quals acabem de parlar.   
 
Ara bé, imaginem per un moment un aula plena d'alumnes que estudien a través d'un 
entorn Web. Suposem que cadascun d'ells tingués un assistent personal encarregat de 
respondre els seus dubtes en el mateix moment que sorgeixin,  que recomanés 
continguts a visitar, exercicis per fer ... I que informés al professor quan algun 
problema més greu aparegués en l'aprenentatge del seu pupil, que no sabés solucionar 
per si sol. 
 
Si això es pogués donar s'hauria assolit un aprenentatge totalment personalitzat i amb 
les avantatges pròpies de la web. Evidentment no és practicable assignar un tutor a 
cada alumne que l'acompanyi en tot moment al llarg del seu aprenentatge. Però si 
s'aconseguís modelar un tutor personal virtual que complís aquests objectius el 
problema estaria solucionat. 
 
Aquest és el concepte assistents personal en els Sistemes de Tutoria Intel·ligent. o ITS. 
Aquest tutor virtual ha d’analitzar el comportament de l’alumne tant per saber quin 
grau de coneixement té com per satisfer els seus requeriments i així poder determinar i 
aplicar en cada moment les estratègies d’ensenyament més adequades. 
 
Aquestes estratègies han de resoldre una sèrie de qüestions prioritàries de manera que 
es realitzi amb èxit el procés d’aprenentatge. Aquestes qüestions són: què explicar, amb 
quin grau de detall, quan i com interrompre l’alumne i com detectar i corregir els seus 
errors. 
 
Les quatre components bàsiques que tradicionalment constitueixen un ITS son: el 
mòdul del domini, el mòdul pedagògic, el model de l’estudiant i el mòdul del diàleg 
[Wenger 1987] tal i com es veu il·lustrat a la següent figura: 
 



 

 
figura 2. 1- Components d'un sistema ITS 

 
Tot seguit comentem aquestes parts: 
 

• El Mòdul del domini: 
Constitueix el coneixement de la matèria que es pretén ensenyar, i sol estar 
organitzat pedagògicament per facilitar la feina del Mòdul Pedagògic. El 
coneixement representat en aquest mòdul s’utilitza per determinar què ha de 
ser presentat a l’estudiant i com avaluar-ne les respostes. 
 

• El Mòdul pedagògic: 
En ell es representen les diferents estratègies d’ensenyament i s’implementen 
els mètodes de control de la sessió per mitjà de l'elecció i seqüencialització 
adequada de les esmentades estratègies. 

 
S’encarrega de promoure l’aprenentatge dissenyant, regulant i organitzant la 
instrucció que es durà a terme per cada estudiant. Aquest mòdul es capaç de 
decidir, utilitzant la informació representada tant al Mòdul del domini com al 
model de l’estudiant, quins conceptes representar en cada moment, com presentar 
cada concepte i quan i com interrompre a l’estudiant. 

 
• El Model de l’estudiant: 

Representa la imatge que el sistema té del coneixement que l’estudiant ha 
adquirit al llarg del procés d’instrucció. A més incorpora els altres aspectes del 
seu comportament i coneixement que puguin tenir repercussió sobre la seva 
manera d’aprendre i els seus actes, per exemple el tipus d’estudiant que és, el 
mètode d’aprenentatge que prefereix, el seu nivell de motivació, etc. 

 
S’utilitza per tal de representar i avaluar els progressos de l’estudiant en 
l’adquisició del coneixement del domini. 

 
 

• El Mòdul de diàleg: 
Defineix la interfície de comunicació del sistema amb l’usuari. Aquest 
component s’encarrega de traduir les intervencions del sistema a una 
representació intel·ligible per l’estudiant, i de transformar les entrades de 
l’estudiant a la representació interna que el sistema pot processar. 

 



 

ESTILS D’APRENENTATGE. EL MODEL FELDER-SILVERMAN 
 
En aquesta secció analitzarem que es vol dir amb perfil de l'estudiant, i com afecta a 
l'aprenentatge i assimilació de les matèries. 
 
Cada persona és diferent. Aquesta és una frase àmpliament utilitzada, en molts camps. 
Està clar que cada persona és un món, però això no sempre es te en compte en el dia a 
dia. 
 
Aplicat al marc de l’educació, els estudiants poden aprendre de moltes maneres. 
Alguns es fixen en fets, dades o algoritmes, mentre que altres entenen millor teories o 
models matemàtics. Uns responen amb més eficàcia a informació visual, com dibuixos 
o diagrames, mentre que els altres prefereixen textos escrits, o explicacions verbals. De 
realitzar una classificació generalitzada d’aquestes tendències podem obtenir l’estil 
d’aprenentatge  de cada alumne. 
 
També existeixen mètodes diferents per ensenyar. Alguns professors expliquen les 
seves assignatures com si es tractés d’una conferència. D’altres demostren els fets, o els 
intenten discutir amb els alumnes. Uns es centren en els principis d’un tema, els altres 
en les seves aplicacions, etc. 
 
El fet que un alumne aprengui més o menys a una classe depèn tant de la seva habilitat 
i predisposició a aprendre com del fet que la manera en que exposa el temari el 
professor sigui o no compatible amb la seva manera d’absorbir i assimilar l’esmentat 
temari. 
 
Si un professor presenta un estil d’ensenyament incompatible amb l’estil 
d’aprenentatge de la gran majoria de la seva classe, els alumnes s’avorriran, deixaran 
d’escoltar el que s’els explica, i obtindran pitjors resultats. També el professor es pot 
sentir frustrat per la manca d’atenció que rep. 
 
Malgrat això, per poder tenir èxit en qualsevol tipus de feina professional, cal poder 
treballar de forma eficient en qualsevol estil.  Per exemple, un enginyer competent ha 
de poder treballar amb material verbal (textos) i també amb material visual (plànols o 
gràfiques). Si un professor ensenya exclusivament seguint l’estil preferit pels seus 
alumnes, aquests poden no desenvolupar la capacitat necessària per el seu futur 
professional.  [Felder 1996]. 
 
L’objectiu en tot model d’aprenentatge és el d’assegurar-se de que les necessitats 
d’aprenentatge dels estudiants de cada categoria s’assoleixen durant com a mínim una 
part del temps. 
 
A continuació explicarem el model d’estils d’aprenentatge de Felder i Silverman aplicat 
a aquest projecte per a constituir el Model de l’Estudiant. 
 



 

MODEL DE FELDER – SILVERMAN 
 
L’any 1988, Richard Felder i Linda Silverman, professors de la North Carolina State 
University, van realitzar una classificació dels models d’aprenentatge dels estudiants. 
 
Aquest model, classifica els alumnes  com a: 
 

• Segons el tipus d’informació que assimilen amb més facilitat 
o Sensitius (concrets, orientats a fets i procediments) 
o Intuïtius (conceptuals, orientats a teories i significats dels conceptes) 

 
• Segons el format en que prefereixen visualitzar la informació: 

o Visuals (imatges, diagrames, vídeos...) 
o Verbals (explicacions verbals o textos) 

 
• Segons com prefereixen que s’organitzi la informació 

o Inductius (explicacions que van de lo específic a lo general) 
o Deductius (explicacions que parteixen del general i van cap a l’específic) 

 
• Segons com processen la informació 

o Actius (aprenen provant les coses i treballant en equip) 
o Reflexius (aprenen pensant sobre les coses i treballant individualment) 

 
• Segons el procediment d’aprenentatge 

o Seqüencial (lineal, ordenat, aprèn en passos petits) 
o Global (visió de conjunt, aprèn en grans passos) 

 
El perfil d’un estudiant concret s’obtindria segons Felder i Silverman donant un valor 
per cadascuna d’aquestes 5 classificacions. En aquest model hi ha per tant 32 possibles 
perfils (25) 
 
Tot i que això sembli un nombre excessiu cal tenir en compte que Felder i Silverman 
defensen el comentat anteriorment: tot bon curs ha de presentar un equilibri entre els 
perfils per permetre que els estudiants es desenvolupin amb qualsevol d’aquests estils. 
Es necessari malgrat tot el conèixer el perfil al que pertanyen els alumnes d’un grup 
concret, per tal d’assegurar-nos que es treballa com a mínim a una part de 
l’assignatura, segons cadascun dels models. 
 
Els passos a seguir segons aquests dos investigadors per tal d’assegurar-se de que el 
material que es presenta als estudiants contingui un equilibri són els següents [Felder i 
Silverman 1988]: 
 

• Ensenyar els teoremes mostrant primer els fenòmens i problemes relacionats 
amb la teoria (útil pels alumnes sensitius, inductius i globals) 

 
• Aconseguir un equilibri entre informació conceptual (alumnes intuïtius) amb 

exemples o informació més concreta (alumnes sensitius) 
 

• Acompanyar les explicacions orals amb diagrames, esquemes i demostracions 
físiques (per contestar tant els alumnes visuals com els verbals) 



 
• Per il·lustrar un concepte abstracte o un algoritme utilitzar com a mínim un 

exemple numèric (alumnes sensitius) a més de l’exemple algebraic que es sol 
utilitzar (alumnes intuïtius). 

 
• Utilitzar demostracions i analogies físiques per il·lustrar la magnitud de 

quantitats calculades (sensitius i globals) 
 

• De tant en tant donar observacions experimentals abans de presentar un 
principi o teorema i fer treballar als alumnes (preferentment en grups) sobre les 
dades per veure fins a on poden arribar (bo pels alumnes inductius). 

 
• Donar temps a classe per tal que els estudiants pensin sobre el que s’els ha 

presentat (alumnes reflexius) i per que puguin participar a la classe (alumnes 
actius). 

 
• Encoratjar el treball en grup en les pràctiques o deures (apropiat per tots els 

estils). 
 

• Presentar de forma clara una seqüència lògica i ordenada del que s’explica 
(alumnes seqüencials) però també indicar connexions entre el material que es 
mostra i altres materials, del curs,  d’altres disciplines o de la vida real (alumnes 
globals). 

 
Felder i Silverman afirmen també que el perfil d’un alumne pot canviar al llarg del 
temps, i pot ser diferent segons el tema en el qual es basi el curs.  
 
Cal tenir en compte també que determinats temàtiques són més senzilles d’explicar 
d’una forma concreta, però que cal esforçar-se per aconseguir un equilibri. 
 
Per tal de poder valorar a quin perfil pertany un estudiant s’aplica l’anomenat Test de 
Felder-Silverman o ILS (Index of Learning Style). A partir de les respostes de 
l’estudiant a les preguntes d’aquest esmentat test es pot deduir el seu perfil.  El test es 
composa de 44 preguntes relacionades amb els costums que l’estudiant té per 
aprendre. 
 
El contingut al complert del test es pot veure a la pàgina web [ILS]. 
 



 

ELS SISTEMES HIPERMÈDIA ADAPTATIUS 
 
 
En un bon sistema educatiu existeix un entorn per l’aprenentatge protegit, és a dir, amb 
restriccions o mostrant advertències, per tal de dirigir l’estudiant. És important decidir 
com adaptar l’entorn per aconseguir que l’estudiant aprengui de forma eficient 
[Opperman et al. 1997]. 
 
Per aconseguir-ho es poden crear dos tipus diferents de sistemes hipermèdia orientats 
a l’educació: els adaptables i els adaptatius. 
 

• Els sistemes adaptables (o configurables, com també s’anomenen) permeten als 
estudiants el canviar de manera explicita alguns paràmetres del sistema (entorn 
de treball) per adaptar-los a les seves necessitats particulars.  

 
• Als sistemes adaptatius és el sistema el que canvia dinàmicament els 

paràmetres, d’acord amb suposicions del sistema sobre les necessitats de 
l’alumne [Opperman 1994]. 

 
A [DeBra et al. 1999] es resumeixen els tipus d’adaptativitat com segueix: 
 

• Als sistemes adaptables, l’usuari introdueix valors del seu perfil, a través d’un 
qüestionari, per tal que inicialment el sistema s’adapti a aquest perfil. Aquest 
perfil pot incloure valors sobre els colors, tipus de material educatiu que es vol 
veure, perfil d’aprenentatge... 

 
• Als sistemes adaptatius llavors es monitoritza el comportament de l’usuari i 

adapta la presentació en conseqüència. La evolució de les preferències de 
l’usuari es pot deduir (com a mínim en part) de les pàgines que visita i les 
accions que duu a terme amb les eines de que disposi. 

 
•  Als sistemes dinàmics el comportament de l’usuari es monitoritza igual que en 

els sistemes adaptatius. Però en comptes de canviar una presentació 
predefinida es genera una nova presentació a partir de elements d’informació. 

 
El sistema multiagent MAS-PLANG sobre el que s’ha desenvolupat el present projecte 
transformarà el sistema hipermèdia educatiu configurable USD en un sistema 
hipermèdia educatiu adaptatiu, prenent com a base el perfil de l’estudiant que 
l’utilitza. 
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LES UNITATS DE SUPORT         
A LA DOCÈNCIA  

 
 
 
 
 
 
 
A continuació parlarem de les Unitats de Suport a la Docència. Es tracta d’una plataforma 
hipermèdia adaptable que actualment es troba en funcionament a la Universitat de Girona. 
 
Aquesta plataforma permet als estudiants fer petits canvis en la configuració per tal de 
personalitzar-la, però aquí acaba la seva personalització. Utilitzant aquesta plataforma com a 
base, i afegint el sistema multiagent MAS-PLANG es vol arribar a un sistema hipermèdia 
adaptable i adaptatiu, amb continguts plenament personalitzats. 
 
A continuació es veurà una breu descripció de les actuals unitats i les seves funcionalitats. 
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ORÍGENS I FUNCIONALITAT DE LES USD 
 
A la Universitat de Girona, un grup interdisciplinari d’investigadors de l’Institut 
d’Informàtica i Aplicacions i el Departament de Pedagogia van crear les Unitats de 
Suport a la Docència (USD), una plataforma educativa via web, on els mestres poden 
crear i publicar material educatiu, i els estudiants poden navegar a través d’aquest 
contingut de forma estàtica.. 
 
A principis del curs 2000/2001 aquesta iniciativa es va completar amb la creació de la 
Unitat de Suport a la Docència Virtual [USDV],  que es troba a la facultat de Dret, i que 
utilitza la esmentada plataforma per donar suport a diversos cursos de la UdG i fer 
cursos íntegrament a distància. 
 
Actualment, la USDV ha iniciat les seves activitats donant suport als següents projectes 
d'innovació docent:  
 

• Assignatures Intercampus.  
 
• Assignatures de primer de la titulació d'Enginyeria Industrial i de Dret 

(Estadístiques i pràctiques de Dret Penal).  
 
• Assignatures d’Informàtica I de les titulacions de Ciències Ambientals, ETIEI, 

ETIM, ETIQ, l’assignatura Informàtica bàsica de la titulació d’EI i l’assignatura 
de Noves tecnologies aplicades a l’educació, dels estudis de Mestre.  

 
 
La plataforma educativa parteix com a base de les investigacions dutes a terme pel 
projecte PLAN-G, finançat per la CYCIT TEL98’0408-C02-01 (Disseny i Implementció 
d’una Plataforma Telemàtica de Nova Generació per  l’ensenyament obert i a distància) 
 
Tal com ja s’ha comentat, aquesta plataforma funciona com un Sistema Hipermedia 
Adaptable, però no adaptatiu. Aquest punt es vol assolir gràcies al sistema multiagent 
MAS-PLANG. 
 
A continuació veurem el funcionament genèric de les Unitats de Suport a la Docència, i 
els components que la formen. 

 

IDEA GENERAL 
 
 
La plataforma funciona totalment a través de la Web. Els alumnes estan matriculats a 
un determinat nombre de cursos, anomenats Unitats Docents. Aquestes unitats tenen a 
més associat un material de suport educatiu, tal com exercicis, simulacions, 
bibliografia, glossaris, etc. 



 

 
Per accedir a la plataforma l'alumne s'ha d'identificar amb nom d'usuari i clau d’accés. 
En fer-ho, pot escollir entre les unitats a les que té accés per tal de accedir al material 
que les forma. 
 
Cada Unitat Docent entregada pels professors està formada per un conjunt de pàgines 
HTML estructurades per un graf dirigit que permet generar un camí de navegació per 
entre les pàgines.  
 
La plataforma també ofereix eines per tal que els estudiants es puguin comunicar entre 
ells i amb els professors. Aquestes eines són llistes de discussió, mail i xat, que 
pretenen promoure la comunicació i cooperació entre els participants de cada curs. 
 
Hem comentat que és tracta d'un Sistema Hipermèdia Adaptable. Per tant, hi ha 
elements configurables per l’usuari, com ara l’idioma, el tipus d’icones, la seva posició, 
etc. que canvien depenent del tipus d’usuari de que es tracti. De tota manera no es 
poden configurar massa coses, es pretén que el sistema MAS-PLANG augmenti també 
els paràmetres que permetin a l'estudiant una major personalització del seu entorn. 
 
Actualment poden accedir a les USD tres tipus diferents d’usuaris amb nivells 
diferents de privilegis: estudiants, professors i administradors. 
 
El sistema ofereix a més eines per facilitar la creació de material didàctic per als 
professors, com ara: L’Editor de glossaris, el Generador d’Exercicis Interactius 
[Ministral et al 1999] i l’editor d’Unitats d’Ensenyament  [Molina 1999]. 
 
A la figura següent es pot veure l’estructura modular de les USD. Els estudiants només 
poden accedir al mòdul de navegació, mentre que els professors poden accedir també 
al mòdul Administrador d’Unitats de Docència, que els permet crear i mantenir les 
seves unitats docents. 
 
 



 
figura 3. 1- Estructura Modular de les Unitats de Suport a la Docència 

 
Els mòduls són independents entre ells però actuen amb una sola base de dades. La 
informació es troba centralitzada  en aquesta base de dades, cosa que permet i facilita 
les actualitzacions de dades.  
 

FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA 
 
El professor escriu el material necessari per construir les unitats d’ensenyament, ja 
sigui utilitzant eines estàndard per a generar document HTML, imatges, o qualsevol 
material addicional, o utilitzant les eines a dalt esmentades incloses a les USD. 
 
Els glossaris i exercicis creats a la unitat es poden editar i guardar directament al 
sistema. Per altra banda, el material creat fora de la plataforma es pot guardar al 
servidor a través de del Mòdul Administrador de Documents. 
 
Un cop organitzada la informació en el servidor, el pas següent és construir l’estructura 
de navegació, sobre els continguts que seguiran els estudiants, i per això s’utilitza el 
mòdul administrador de la estructura. 
 
Els estudiants accediran a les Unitats Docents creades per el professor a través del 
mòdul de navegació utilitzant qualsevol navegador web. 
 
La interfície a la que accedirien els alumnes és la que es pot veure a la figura següent: 
 



 

 
figura 3. 2- Interfície de les USD 

 



A la següent figura es pot veure un resum de les funcionalitats de les USD. 
 

 
figura 3. 3- Esquema general de funcionament de les Unitats 

 
 



 

 
 

 

 

EL SISTEMA MAS-PLANG 
(MULTI AGENT SYSTEM PLANG) 

 
 
 
Aquest projecte es centra en implementar tres dels agents que formen part del sistema 
multiagent MAS-PLANG. Tal com s’ha anat veient al llarg del marc de treball, el MAS-
PLANG té com a objectiu fer que la plataforma USD existent i operativa actualment, funcioni 
com un sistema hipermèdia adaptable i adaptatiu, amb continguts personalitzats per a cada 
alumne, i mostrant els conceptes d’acord amb el seu progrés i el seu estil d’aprenentatge. 
 
Per a aconseguir aquests objectius s’ha considerat l’ús d’un conjunt d’agents intel·ligents, que 
exhibiran propietats de sociabilitat perquè tindran capacitat d’interactuar i col·laborar amb 
altres agents per complir la seva missió. També mostraran adaptabilitat ja que podran ser 
programats pels estudiants quan les seves preferències siguin rellevants pel desenvolupament de 
tasques particulars. 
 
Al llarg del present capítol es farà una descripció de com està dissenyat el sistema multiagent 
MAS-PLANG, quins son els seus objectius i requeriments, amb quins agents compta i com es 
relacionen, quins serveix ofereix cada agent als altres, etc.  
 

CAPÍTOL 4 



44 

 

ANÀLISI D’OBJECTIUS I REQUERIMENTS DEL SISTEMA  
 
El Sistema Multiagent MAS-PLANG té com a objectiu proporcionar una eina que 
adapti el contingut i els  camins de navegació de les unitats educatives prèviament 
creades pels professors per tal que cada estudiant rebi una unitat personalitzada, que 
s’adapti al seu perfil d’aprenentatge i evolucioni de forma paral·lela al seu 
coneixement. 
 
Per poder fer-ho s’ha hagut d’introduir un canvi en l’estructura de les unitats docents 
creades pels professors. Ja no introdueixen un graf dirigit format per pàgines HTML i 
altres recursos, sinó que el graf passa a ser molt més complex [Palencia 2002]. Aquest 
tema serà abordat amb més detall al proper capítol (“Adaptació dels continguts en base al 
Model de l’Estudiant”). 
 
El Sistema Multiagent MAS-PLANG ha de permetre també mantenir les 
característiques de adaptabilitat que ja tenien les Unitats de Suport a la Docència, 
permetent a l’estudiant configurar l’entorn: 
 

o Canviant la configuració de colors de l’escriptori. 
 
o Canviant els idiomes en que es presenta a l’estudiant tant la plataforma com les 

unitats d’estudi. 
 
A més afegeix nous paràmetres d’adaptabilitat, que són: 

 
o Permetre programar el sistema perquè avisi a l’alumne en cas de haver-hi 

bibliografia associada a la pàgina que s’estigui visitant. 
 
o Permetre programar el sistema perquè avisi a l’alumne en cas d’haver-hi 

exercicis complementaris a fer associats a la pàgina que estigui visitant. 
 

o Permetre programar alarmes o recordatoris per tal que s’avisi a l’alumne  a una 
determinada hora, o quan porti un determinat temps estudiant. 

 
Per tal de complir amb la funció de assistent virtual de l’alumne (tal com s’ha vist al 
Marc de Treball), també és necessari que l’alumne rebi missatges de motivació en cas de 
mals resultats o de progrés lent.  
 
El sistema ha de mantenir també informació relacionada amb l’activitat de l’alumne a 
l’entorn, i guardar els resultats que ha obtingut als exercicis realitzats, el grau d’us de 
les eines de xat, mail o fòrum a la seva disposició, etc. I en general dels moviments que 
l’alumne ha dut a terme al llarg de les sessions d’aprenentatge. Aquesta informació 
permetrà a la plataforma avaluar el rendiment de l’alumne i si es troba o no al perfil 
adequat per ell. 



 

INTERFÍCIE DE LES USD + MAS-PLANG 
 
Aprofitant el canvi de les antigues USD a les noves USD amb el MAS-PLANG 
incorporat es va redissenyar la interfície de treball. Més que un redisseny estètic (que 
també hi va ser), el que es pretenia era adaptar les Unitats pel seu correcte 
funcionament als navegadors moderns (ja que les antigues començaven a donar algun 
problema) i fer més ràpida la interacció (pensant en alumnes amb connexions a internet 
més lentes). 
 
Per tal d’evitar futurs problemes amb les versions del navegador es va optar per 
programar les noves Unitats utilitzant el mínim JavaScript possible, i en cas d’utilitzar-
lo, seguir de forma absoluta les funcions estandarditzades per l’W3C. Per les zones 
amb una interacció més complexa, que haguessin requerit de més JavaScript del 
desitjat, es va optar per utilitzar el Macromedia Flash. En concret s’ha utilitzat per les 
barres d’icones (veure figura 4.1, barres A, B i E). 
 
Aquesta opció està justificada a més pel caràcter vectorial de les pel·lícules fetes en 
Flash, cosa que optimitza el tamany dels gràfics i per tant fa que la interfície es 
descarregui a major velocitat. 
 
L’aspecte de la nova interfície és el que podem veure a la següent figura: 
 

 
figura 4. 1- Aspecte de la Interfície de les noves USD 

 
La barra que es troba a la part inferior de la pantalla (E), es troba present en tot  
moment mentre l’alumne estigui connectat (figura 4.2). 
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figura 4. 2- Barra Posterior 

 
En aquesta barra, tal com podem veure a la figura 4.2, apareix el nom de l’alumne 
connectat. Aquest té la opció d’amagar la barra amb la fletxa que hi ha a sota del seu 
nom. 
 
Les icones que hi ha són, d’esquerra a dreta: 
 

•  Mostrar les Unitats Disponibles  
Obre la finestra que es pot veure a la figura 4.1 (finestra D) amb una llista de les 
Unitats Docents a les que l’alumne està matriculat. En escollir una d’aquestes 
Unitats fent clic a sobre el corresponent link la finestra D s’amaga i apareix la 
finestra amb la unitat corresponent (figura 4.1, finestra C). Més endavant 
veurem amb més detall com està estructurada aquesta finestra. 
 

•  Mostrar/Amagar  la Barra de Navegació 
Aquesta icona no està activa a menys que estiguem visitant una Unitat. En 
aquest cas, permet amagar o tornar a mostrar la Barra de Navegació de la 
Unitat Docent (figura 4.1, barra A), que veurem més endavant amb més detall. 
 

•  Canvi de Dades Personals 
Permet accedir a una finestra de configuració semblant a la que permetia 
escollir Unitat Docent (figura 4.1, finestra D), que permet canviar les dades 
personals de l’alumne. 
 

•  Canvi de Contrasenya  
Amb una finestra igual que l’anterior es permet a l’alumne canviar la seva 
contrasenya d’accés a la plataforma. 
 

•  Canvi d’idioma i configuració de colors 
Permet canviar la configuració de colors de la plataforma d’entre 4 
combinacions possibles, i l’ordre de preferència entre els idiomes disponibles a 
la plataforma (actualment català, castellà i anglès, pròximament alemany i 
francès) 
 

•  Accés al fòrum de la plataforma 
 

•  Accés al correu electrònic 
 



 

•  Accés al xat de la plataforma 
 
Les icones que es troben en vertical a la part esquerra de la pantalla també són presents 
en tot moment (figura 4.1, barra B). Representen les eines pròpies de cada tipus 
d’usuari. 
 
Recordem que a les USD podien entrar tres tipus d’usuaris. Els alumnes, els professors 
i l’administrador. 
 
A la figura següent podem veure les diferents barres segons el tipus d’usuari: 
 

 
figura 4. 3- Barra d'eines segons el tipus d'usuari 

 
La barra de navegació (figura 4.4) només és visible si l’alumne té una unitat docent 
oberta. Presenta les eines necessàries per estudiar la Unitat Docent. 
 

 
figura 4. 4- Barra de Navegació 

 
Les icones de la barra de navegació representen, d’esquerra a dreta: 
 

•  Pàgina anterior 
Mostra la pàgina anteriorment visitada de la Unitat Docent en estudi.  
 

•  Pàgina següent 
Mostra la pàgina següent del curs que l’estudiant estigui realitzant. Aquesta 
icona, de forma transparent a l’usuari, crida a l’agent Didàctic perquè decideixi, 
segons l’avaluació de les regles de decisió pedagògica i el graf de la Unitat 
Docent, quina és la següent pàgina que cal mostrar. 
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•  Consultar Bibliografia  
En cas d’haver-hi bibliografia associada a la Unitat o la pàgina que es visita, 
apareix a la pantalla allà on tenim el contingut de la unitat (figura 4.1, finestra 
C) 
 

•   Fer exercicis 
Dona la opció de fer exercicis complementaris als obligatoris del tema. Permet a 
l’alumne configurar el nivell de dificultat i els conceptes dels que vol fer 
l’exercici, o fer que sigui l’agent Adaptador d’Exercicis el que prengui les 
decisions. 
 

•  Prendre Notes 
Permet accedir a una utilitat per guardar notes associades a la pàgina o la 
Unitat Docent que s’està visitant. 

 

•  Imprimir la Pàgina Actual 
Permet imprimir la pàgina que s’està visitant. Degut al caràcter adaptatiu de la 
plataforma en un moment donat el sistema no pot saber quines pàgines 
mostrarà a l’alumne més endavant. Per això només es permet imprimir la 
pàgina on es troba l’alumne. 
 

•  Accedir al Glossari 
El glossari és una utilitat mitjançant la qual els professors poden indicar quines 
paraules són claus en la Unitat Docent i adjuntar-hi una definició. Mentre la 
Unitat Docent està oberta, cada aparició de les paraules clau és un link que 
permet accedir a la definició. Però si un alumne vol fer una búsqueda entre les 
paraules del glossari pot fer-ho a través d’aquest botó. 

 
 
L’altre punt molt important en la interfície de les noves USD és la finestra a on 
apareixen les Unitats Docents (figura 4.5). 
 

 
figura 4. 5- Finestra de les Unitats Docents 



 

 
Està dividit en tres parts: 
 

• Zona pels Objectius de la Unitat Docent 
Apareix una llista dels objectius a assolir al llarg de l’estudi de la unitat. 
Aquests objectius canvien de color un cop s’han assolit. 
 

• Zona de l’Arbre de Navegació 
Mostra amb forma d’arbre  l’estructura de la Unitat per la que estem navegant. 
Ensenya a l’alumne les pàgines per les que ha passat i per les que passarà si les 
seves característiques es mantenen. El camí futur pot canviar, ja que l’alumne 
evoluciona al llarg del temps. Però això és transparent per ell, ja que els títols de 
les pàgines per les que haurà de passar, siguin del tipus que siguin, són sempre 
els mateixos. 
 
Està clar que en un moment donat el sistema pot fer anar enrera l’alumne. És 
per això que en tot moment es mostra amb una fletxa al costat del nom, la 
pàgina en la qual ens trobem. Les ja visitades es mostren com un link visitat, i 
les futures com un link sense visitar. 
 
El tema de com es mostra l’arbre de navegació i perquè és extens i més complex 
del que sembla a primer cop d’ull. Per més informació,  es pot consultar el 
projecte [Vallès 2003]. 

 
• Zona del contingut 

On es mostra el contingut del node que s’està veien en un moment concret. 
Aquesta zona pot dividir-se en dues parts si es vol fer un exercici optatiu 
mitjançant un clic a la icona corresponent de la barra de navegació. 

 
figura 4. 6- Finestra de les Unitats Docents (2) 

 
L’exercici s’obriria a la part de sota de la finestra (veure figura 4.6). D’aquesta 
forma l’alumne no perd el lloc de la Unitat a on es trobava, i pot consultar 
dubtes que li sorgeixin. El tamany dels dos submarcs és variable per l’alumne, 
per tal de millorar l’espai a l’escriptori. 
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Cal destacar que en cas de ser un exercici obligatori marcat pel professor, 
s’obriria a la finestra principal, i es bloquejaria la navegació fins que s’acabi 
l’exercici, per evitar que l’alumne consulti les respostes al temari i poder-lo 
avaluar segons el criteri del professor. 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Com es pot apreciar en la figura següent, l’arquitectura interna d’aquest sistema està 
constituïda per dos nivells d’agents: agents al nivell baix anomenats Information 
Agents o IA i agents al nivell mes proper a l’usuari anomenats PDA (Personal Digital 
Agents) . De forma paral·lela a aquests dos nivells ens trobem un tercer, els agents de 
control, que es preocupen de l’estabilitat dels agents que es trobin en funcionament i de 
la comunicació amb la plataforma JADE. 
 

 
figura 4. 7- Arquitectura del MAS-PLANG 

 
• Els PDA (Personal Digital Agents) 

Capturen les accions de l’estudiant durant les activitats d’una sessió 
d’aprenentatge i assisteixen a l’estudiant amb presentacions amenes en 
situacions particulars. 

 
• Els IA (Information Agents) 

Actuen com intermediaris entre els agents del nivell superior (PDAs) i el mòdul 
de domini, el mòdul d’aprenentatge, i el model de l’estudiant. 
 

• Els Agents de Control 
Permeten la creació dels agents de l’alumne proporcionant també control sobre 
l’estat dels mateixos. Aquests agents són necessaris per assegurar-nos de que el 
sistema no es torna inestable, o en cas que s’hi torni, per reiniciar o aturar els 
agents responsables d’aquesta inestabilitat. 

 
A continuació veurem amb detall quins agents existeixen i com es relacionen entre ells. 
 



 

AGENTS PERSONALS DIGITALS (PDA) 
 

• AGENT SONIA (Student Oriented Network Interface Agent): 
També anomenat agent Programable, és l’encarregat de funcions que l’usuari 
pot programar. En concret s’ocupa de: 

  
o Permetre que l’alumne el programi perquè se l’avisi en cas de haver-hi 

bibliografia associada a la pàgina que s’estigui visitant 
o Permetre que l’alumne el programi perquè se l’avisi en cas d’haver-hi 

exercicis complementaris a fer associats a la pàgina que estigui visitant. 
o Permetre que l’alumne el programi perquè se l’avisi a una determinada 

hora, o quan porti un determinat temps estudiant. 
o Permetre a l’alumne comprovar si un determinat usuari es troba 

connectat en un instant concret a la plataforma. 
 

Aquest agent va ser desenvolupat al projecte [Oliveras 1999]. 
 

• AGENT SMIT (Synthetic Multimèdia Interactive Tutor): 
L’Agent SMIT, o agent sintètic és l’encarregat de mostrar a l’alumne els 
missatges de qualsevol dels altres agents de la plataforma. També transmet les 
preguntes que aquests puguin voler fer a l’estudiant, els missatges de 
motivació, i en general qualsevol missatge del sistema. 

 
Es tracta d’un agent animat antropomòrfic, que s’incorpora a la interfície del 
MAS-PLANG. Cada missatge mostrat exigeix la selecció de determinades 
animacions, moviments corporals que assumirà l’agent o el text concret del 
missatge a mostrar. L’objectiu d’aquest agent és el d’humanitzar el sistema, fer-
lo més amigable i  més proper a l’estudiant. Va ser desenvolupat al projecte 
[Aguilar 2001]. 
 
El seu aspecte és el que es pot veure a la següent figura: 
 

 
figura 4. 8- Aspecte de l'Agent SMIT 
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• AGENT MONITOR:  
És l’encarregat de monitoritzar l’activitat de l’estudiant a la plataforma (unitats 
estudiades, eines utilitzades, temps d’estada a la plataforma, temps d’estada a 
cada unitat...) i també la informació relativa als exercicis que l’alumne resol a la 
plataforma (temps trigat, respostes correctes, etc.) 

 
Es tracta d’un dels agents desenvolupats al present projecte. 

 
• AGENT ADAPTADOR D'EXERCICIS: 

Encarregat de mostrar els exercicis que l'alumne resol. A més de crear els 
exercicis obligatoris predeterminats pel professor, permet a l'alumne escollir els 
nivells de dificultat i temes dels que vol fer exercicis d' autoavaluació, o bé que 
l'alumne esculli que l'agent s'ocupi de adaptar els exercicis al seu progrés a la 
plataforma. 

 
Es un altre dels agents desenvolupats al present projecte. 
 

• AGENT DE NAVEGACIÓ: 
Encarregat de mostrar i reconstruir l’arbre de navegació. Segons les decisions 
que pren l’agent Didàctic munta l’estructura de links que l’alumne veu a l’arbre 
de navegació per guiar-lo al llarg de la Unitat Docent i aplicar de forma 
transparent els canvis que es donin als camins possibles segons el Model de 
l’alumne canviï. 
 
Es desenvolupa a [Vallès 2003] 

 

AGENTS D’INFORMACIÓ (IA)  
 

• AGENT MODELAT DE L'ESTUDIANT:  
Tracta i avalua els paràmetres que és necessari emmagatzemar a partir de la 
informació en brut recollida per l’agent monitor.  En fer-ho, crea i manté el 
modelat de l’estudiant, vital per implementar l’adaptativitat del sistema, així com 
per ajudar al professor a avaluar els seus alumnes. 

 
Es un altre dels agents desenvolupats al present projecte. 

 
• AGENT DIDÀCTIC: 

Encarregat de muntar i servir les pagines de contingut educatiu segons la 
avaluació de les regles de decisió pedagògica introduïdes al crear el graf de la 
unitat. (Prepara la pàgina que toca i refresca l’arbre  de navegació activant 
l’enllaç corresponent). Per tal de fer això necessita la informació calculada pel 
modelat de l’estudiant. 

 
Aquest agent ha estat desenvolupat a (Vallès 2003). 



 

AGENTS DE CONTROL 
 
Com  ja s’ha comentat, es troben de forma general a la plataforma, no hi ha un per cada 
alumne. Tot i això hi ha una excepció. L’agent PACHACAMAC existeix per cada 
alumne, ja que controla els seus PDA i IA de forma personalitzada. 
 

• AGENT PACHACAMAC: 
Controla els agents de cada alumne. És a dir, comprova el seu estat en 
l’execució, i els reinicia en cas d’error. Es tracta d’una funció vital, ja que tots els 
agents treballen de forma col·laborativa i depenent fortament de les tasques 
dels altres. 

 
És l’encarregat de parlar amb l’Agent ZEUS (el controlador del Sistema 
Multiagent com veurem mes endavant) per rebre informació relativa a l’estat 
general dels agents i de la plataforma JADE. També és l’encarregat de crear els 
agents de l’alumne a l’inici. 

 
Aquest agent s’ha implementat a través del projecte [Alemany 2003]. 

 
Els altres agents de control són: 
 

• AGENT ZEUS: 
Pare de tots els agents. Només hi ha un i esta sempre viu mentre ho estigui la 
plataforma JADE. Crea un agent pachacamac amb domini NOMUSUARI per 
cada alumne que es connecta, i es l’encarregat de guardar i transmetre 
informació relativa a l’estat general de la plataforma. També és l’encarregat de 
transmetre a tots els agents Pachacamac els missatges broadcast relatius a la 
plataforma, o els missatges multicast per un grup determinat d’usuaris. 

 
Aquest agent s’ha implementat a través del projecte [Alemany 2003]. 

 
• AGENT THOT: 

Com a conseqüència d’un bug a la plataforma JADE és necessari aquest nou 
agent encarregat de comunicar-se amb el DF. S’ha implementat al projecte 
[Alemany 2003]. 
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Es pot veure un esquema de com es relacionen entre ells i com es comuniquen a la 
següent figura:  
 

 
figura 4. 9- Els agents del MAS-PLANG i les seves relacions 

 

DETALLS DE FUNCIONAMENT  
 
En el moment en que s’engega la plataforma es creen l’agent Zeus i l’Agent THOT. 
Aquest sempre estan escoltant. Mentre no es connecti cap alumne, es trobaran 
“adormits”. 
 
Fins que un alumne X es connecta a la plataforma. L’agent Zeus crea en aquest moment 
una instància de l’agent Pachacamac amb nom pachacamac_X. Això es el que permetrà a 
l’agent distingir entre els molts agents Pachacamac que hi haurà registrats en un 
moment qualsevol (un per alumne). Aquesta part del procés és la que es pot veure a la 
següent figura. 

 
figura 4. 10- Funcionament del MAS-PLANG (1) 



 

 
L’agent Pachacamac, al seu torn, crearà una instància, seguint el mateix esquema pel 
nom, per cadascun dels altres agents de l’alumne, excepte el Monitor i l’Adaptador 
d’Exercicis. Aquests dos agents “viuen” a la màquina de l’usuari, i són creats en 
carregar-se la interfície web de la plataforma. A partir d’aquest moment els agents 
esperaran a les accions de l’estudiant. 
 
L’estudiant podrà, per exemple, programar algunes tasques a l’agent SONIA. SONIA 
per si mateix tant sols pot dur a terme les tasques de recordatori (avis en un determinat 
instant, o al cap d’un determinat temps). Les altres les demana a l’agent que en sigui el 
responsable en cada cas, a través de missatges ACL. 
 
Per exemple: Si l’alumne demana a l’agent SONIA que l’avisi en cas d’haver-hi 
bibliografia associada a la pàgina que està visitant, SONIA passarà la petició a l’agent 
DIDÀCTIC, ja que és el que te coneixement sobre l’estructura de la unitat que 
s’estudia. Si el que vol es saber si un determinat company està connectat avisa a l’agent 
Pachacamac, que és l’únic que pot parlar amb Zeus, que és el que sap quins alumnes hi 
ha a cada moment. Quan l’agent en qüestió tingui la resposta que l’alumne espera 
avisarà l’agent SMIT perquè li transmeti. 
Aquest és l’esquema que es pot veure a la figura 4.11. 
 

 

 
figura 4. 11- Funcionament del MAS-PLANG (2) 
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Si l’alumne vol estudiar una unitat l’agent Didàctic entra en acció. A través del graf de 
la unitat va mostrant les pagines que correspongui a les característiques de l’alumne en 
cada moment.  
 
Per tal de poder adaptar el contingut que mostra a l’alumne X de forma personalitzada 
necessitarà demanar a l’agent modelat de l’estudiant dades sobre aquest. L’agent 
modelat de l’estudiant coneix les dades ja que l’agent monitor el manté informat de 
tots els moviments rellevants de l’estudiant per l’entorn. 
 
En cas que l’estudiant vulgui fer un exercici obligatori, que es troba per tant inclòs al 
graf de la unitat, l’agent didàctic trasllada el control a l’adaptador d’exercicis, que 
munta l’exercici amb les característiques predefinides pel professor. Els resultats 
obtinguts en l’exercici i el temps que trigui en fer-lo seran calculats, evidentment, per 
l’agent monitor, sempre pendent de l’alumne. 
 
Si l’estudiant en canvi accedeix a la icona que li permet fer exercicis extres al graf, 
l’adaptador d’exercicis entra en acció, i permet que l’estudiant es creï un exercici 
personalitzat, o que demani que sigui l’agent el que automàticament munti l’exercici 
adequat per ell. 
 
Finalment tenim l’agent SMIT. Tots els missatges que l’alumne rebi per part dels agents 
(ara hi ha bibliografia, has fet tres errors, ...) els rebrà a través de l’agent SMIT, que serà 
l’intermediari, la cara amiga de l’estudiant al sistema. 

 

SERVEIS PROPORCIONATS PER CADA AGENT  
 
Tal com hem vist, els agents col·laboren entre ells. Cada agent té unes determinades 
especialitats, que poden ser explotades pels altres. 
 
Entenem per servei les funcions específiques que cadascun dels agents ofereixen als 
altres agents del sistema, i que aquests poden demanar. És important remarcar que no 
es parla de les funcions que te cada agent de forma general, sinó de les que duen a 
terme sota demanda dels altres agents del sistema. 
 
Els serveis que proporciona cada agent són: 
 

• AGENT SMIT: 
 

o Enviar missatge a un usuari 
o Fer una pregunta amb resposta booleana a un usuari (trasllada les 

preguntes que necessiten confirmació (si/no) del sistema a l’usuari) 
 

• AGENT SONIA 
 

o No ofereix cap servei als altres agents 



 

 
• AGENT PACHACAMAC 

 
o Avis a l’agent sol·licitant del servei quan un usuari es connecta 
o Retornar una llista d’alumnes connectats 
(les dues coses les fa parlant amb l’agent ZEUS) 
 

• AGENT MONITOR 
 

o No ofereix cap servei als altres agents 
 

• AGENT ZEUS 
 

o Oferir llista d’alumnes connectats 
o Avis quan un determinat alumne es connecta 

 
 

• AGENT MODELAT DE L'ESTUDIANT 
 

o Enviar dades de perfil de l’estudiant. 
o Enviar dades dels resultats i el progrés de l’estudiant a la unitat 

estudiada. 
  

• AGENT ADAPTADOR D'EXERCICIS 
 

o Muntar exercici tipus test d'unes determinades característiques 
 

• AGENT DIDÀCTIC 
 

o Avís quan una pàgina té bibliografia o exercicis optatius associats. 
 

• AGENT DE NAVEGACIÓ 
 

o No ofereix cap servei als altres agents 
 

• AGENT THOT  
 

o Transmissió de missatges al DF. Com ja hem comentat abans l’existència 
d’aquest agent obeeix a un error en la plataforma JADE que provoca que 
si un agent té un comportament cíclic es quedi penjat en parlar amb el 
DF directament. L’agent Thot actuaria com a intermediari evitant aquest 
problema. 
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DEFINICIÓ DE L’ ONTOLOGIA 
 
Com ha quedat clar, els agents del nostre sistema necessiten comunicar-se entre ells per 
funcionar. Per poder fer això necessiten parlar la mateixa llengua, és a dir, posseir unes 
pautes comunicatives comunes que els permetin entendre’s entre ells. 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat de Sistemes Multiagent , els protocols que s’utilitzen 
per realitzar la comunicació són els que fixa l’estàndard FIPA. Ara bé, el vocabulari, 
anomenat ontologia, que s’utilitzarà ha de ser definit de forma específica per cada 
sistema. 
 
L’ontologia del MAS-PLANG ha estat dissenyada en el present projecte amb l’ajut dels 
altres projectistes que treballen en els agents del MAS-PLANG (Vallès 2003), [Alemany 
2003].  
 
Cada acte comunicatiu entre els agents que formen la plataforma requereix de uns o 
altres objectes d’aquesta ontologia. Més endavant es comentaran de forma específica 
els objectes que s’ha fet servir en el present projecte final de carrera.  
 
Per veure un llistat complert dels objectes de l’ontologia del MAS-PLANG, veure 
l’apèndix 1. 
 



 

 

 

 

ADAPTACIÓ DELS 
CONTINGUTS EN BASE AL 

MODEL DE L’ESTUDIANT 
 
 
 
 
 
 
Tal com s’ha vist als capítols anteriors, els Sistemes Hipermèdia Educatius Adaptatius o AHS 
(Adaptative Hypermedia Systems), poden donar assistència personalitzada a cada alumne, 
segons el seu progrés, els seus costums, el seu estil d’aprenentatge... 
 
A partir de l’observació constant de l’alumne, un sistema AHS com el que es vol aconseguir 
amb el MAS-PLANG, crea i manté el Model de l’Estudiant.  
 
En el present capítol es parlarà de les tècniques que utilitza el MAS-PLANG per adaptar els 
continguts, i es comenta l’estructura que té el Model de l’Estudiant al nostre sistema, com 
evoluciona i com permet aconseguir que els continguts educatius evolucionin de forma 
paral·lela a la evolució del coneixement de l’estudiant a la plataforma.. 
 
 

CAPÍTOL 5 
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ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS EDUCATIUS  
 
Degut a les característiques de les Unitats de Suport a la Docència, les Unitats Docents 
estan formades per pàgines HTML que es presenten a l’alumne seguint un ordre 
concret. 
 
Les pàgines es guarden com a nodes d’un graf dirigit. Els professors entren a un editor 
d’unitats on, a través d’un entorn gràfic (veure figura 5.1) , poden definir els camins de 
navegació entre aquests nodes, formant el graf. 
 

 
figura 5. 1- Entorn d'edició de les Unitats Docents a les USD 

 
Evidentment, amb aquest tipus d’estructura de les unitats l’adaptativitat en els 
continguts és pràcticament impossible. Es per això que a [Palencia 2002] es va 
dissenyar i implementar una nova manera de guardar el graf de les Unitats Docents i 
de marcar les relacions entre les pàgines HTML que les formen. 
 
Es va proposar estructurar una Unitat Docent com un graf dirigit condicionat. 
Les condicions desvien el flux d’aprenentatge segons algunes característiques 
dels alumnes, com ara el seu perfil o el grau de coneixement d’una unitat. 
 
D’aquesta manera els professors podrien crear l’explicació d’un concepte 
segons diversos enfocs, crear material de reforç per els alumnes amb més mals 
resultats... I segons les condicions del graf que preguntarien sobre el Model de 
l’Estudiant, mostrar uns nodes o uns altres.  
 



 

 
Vegem l’exemple següent: 

 
figura 5. 2- Exemple de Graf Condicionat (1) 

 
Suposem que al node B el professor ha d’explicar el procés necessari per plantar un 
arbre. Aquesta informació està disponible en dos formats. Al node B1 hi ha un vídeo a 
un es pot veure el procés amb una veu en off que l’explica detalladament. Al node B2 
podem veure el text que llegeix la veu en off amb alguna figura. 
 
Quan l’alumne es troba al node A i vol avançar, l’agent Didàctic, que avalua el graf de 
la Unitat Docent, trobaria una pregunta: L’estudiant té format visual? 
 
En aquest moment l’agent Didàctic fa la pregunta a l’agent Modelat. Si li diu que si, la 
següent pàgina que veurà l’alumne serà la B1, amb el corresponent vídeo. En cas 
contrari, serà la pàgina B2. 
 
Un altre exemple podria ser el següent: 
 

 
figura 5. 3- Exemple de Graf Condicionat (2) 

 
Suposem que el node A és un exercici proposat pel professor. En cas que l’alumne 
tregui una puntuació menor que la determinada pel professor, el graf el desviarà al 
node B2 i de tornada a A per repetir l’exercici. B2 podria ser considerat un node de 
reforç. En cas que l’alumne hagi superat l’exercici l’estudi de la unitat prosseguirà per 
B1. 
També als exemples anteriors de les figures 5.2 i 5.3 es pot observar els nodes b1 i b2 
que es consideren nodes de motivació. 
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Aquests nodes presenten missatges d’ànim a l’estudiant en cas que no superi la 
condició, o de felicitació en cas que la superi. D’aquesta forma l’estudiant sap perquè 
està veient una pàgina i no l’altra, i rep la motivació necessària i imprescindible pel seu 
bon rendiment.  
 
Les característiques que creen nodes-condició al graf de les unitats són en les que es 
basa el MAS-PLANG per adaptar el contingut, i que han de formar part del Model de 
l’Estudiant. 
 
Aquest sistema permet que el professor tingui un gran grau de control en 
l’adaptativitat que duu a terme el sistema. No hi ha cap mena de dubte sobre com 
rebran les lliçons els alumnes. Tot està modelat al graf. 
 
D’aquesta tria de camins se n’ocupa l’agent Didàctic, desenvolupat a [Vallès 2003].  
 
A la següent figura podem veure l’aspecte del nou editor d’unitats desenvolupat a 
(Palència 2003), que implementa l’estructura de graf  dirigit condicionat. 
 

 
figura 5. 4- Entorn del nou Editor d'Unitats 

 



 

EL MODEL DE L’ESTUDIANT 
 
Al capítol sobre Sistemes Hipermèdia Adaptatius (Marc de Treball, capítol 2), s’ha 
definit el model de l’estudiant de la següent forma: 
 

“Representa la imatge que el sistema té del coneixement que l’estudiant ha adquirit al 
llarg del procés d’instrucció. A més incorpora els altres aspectes del seu comportament i 
coneixement que puguin tenir repercussió sobre la seva manera d’aprendre i els seus 
actes, per exemple el tipus d’estudiant que és, el mètode d’aprenentatge que prefereix, el 
seu nivell de motivació, etc. 

 
S’utilitza per tal de representar i avaluar els progressos de l’estudiant en l’adquisició del 
coneixement del domini.” 

 
La imatge que el sistema té de l’estudiant en el nostre cas, ve donada per dos grans 
camps: 
 

• L’estil d’aprenentatge de l’estudiant (seguint el model de Felder-Silverman 
lleugerament adaptat). 

 
• El seu progrés a la Unitat Docent que estigui estudiant. 

 

L’ESTIL D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT 
 
Com ja s’ha comentat ens basem en el model de Felder-Silverman. Ara bé, pel tipus de 
difusió de la informació que ens ofereix el format web, hi ha bàsicament dues de les 
categories de Felder-Silverman que realment siguin rellevants. Aquestes són les que 
s’utilitzarà per mantenir el Model de l’Estudiant al MAS-PLANG. 

 
• Format de Recepció: 

 
Tal com s’ha comentat al Marc de Treball, classifiquem als alumnes per format 
de recepció segons el format en que prefereixen visualitzar la informació: 
 

o Visuals (imatges, diagrames, vídeos...) 
o Verbals (explicacions verbals o textos) 
o Neutral (és indiferent per l’alumne o no té una preferència clara) 

 
Segons aquest paràmetre, el sistema escollirà els nodes creats pel professor amb 
més o menys contingut gràfic, decidirà si mostrar o no vídeos complementaris a 
la lliçó... 
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• Processament de la Informació: 

 
Classifiquem als alumnes segons com processen la informació, és a dir, com 
aprenen i assimilen els conceptes apresos. 
 

o Actius (aprenen provant les coses i treballant en equip) 
o Reflexius (aprenen pensant sobre les coses i treballant individualment) 
o Neutral (no mostren una tendència clara cap a un dels anteriors) 

 
Segons aquest paràmetre, el sistema donarà més llibertat a l’alumne per veure 
els continguts en l’ordre que vulgui, fer exercicis optatius o fer cerques per 
internet, o el guiarà pels continguts i proposarà exercicis de forma periòdica. 
 
Potser l’alumne preferirà definir ell mateix les característiques dels exercicis 
optatius a realitzar, o demanarà a la plataforma que els creï i adapti a les seves 
possibilitats de forma automàtica. 
 
També definirà una tendència de l’alumne a fer més o menys us de les eines pel 
treball col·laboratiu que ofereix la plataforma, com el fòrum, el mail o el xat. 
 

Això ens porta a 9 possibles perfils d’usuari, partint de les combinacions d’aquests 
valors. 
 
Per tal de saber quin és el perfil de l’estudiant en el moment d’iniciar el seu us de la 
plataforma educativa, caldrà que l’alumne dugui a terme el test de Felder-Silverman 
adaptat a les nostres necessitats concretes abans de començar a treballar.  
 
Del resultat d’aquest test podem deduir a quin perfil dels 9 possibles podem col·locar 
l’alumne i poder començar així el procés educatiu. 
 
A les següents sessions educatives es controlarà les activitats de l’alumne per tal de 
saber si segueix o no el comportament esperat segons el seu perfil. 
 



 

EL PROGRÉS DE L’ESTUDIANT A LA UNITAT DOCENT 
 
Al contrari que el perfil de l’estudiant, que evoluciona de forma contínua, sigui quina 
sigui la Unitat Docent que s’estudia, el progrés de l’estudiant està relacionat en tot 
moment a una Unitat Docent. 
 
Es guarden dades sobre l’avanç de l’alumne a cada una de les Unitats Docents que 
estudia, sobre els exercicis que resol, el temps que triga a assolir cada concepte, el 
temps que està llegint una pàgina... 
 
De fet es té en compte: 
 

o El número d’exercicis resolts. 
o El grau de dificultat dels exercicis. 
o La qualificació obtinguda a cadascun dels exercicis realitzats. 
o El número d’execucions fetes de cada exercici, si l’exercici es podia repetir. 
o Si la qualificació millora o empitjora al llarg de les execucions del mateix 

exercici. 
o Les pàgines (o nodes al graf de la Unitat Docent) que l’alumne ha visitat. 
o Els conceptes assolits de la Unitat. 

 

ESTRUCTURA DEL MODEL DE L’ESTUDIANT 
 
Aquests paràmetres i els anteriors permeten crear el Model de l’Estudiant. El model va 
evolucionant al llarg del temps, i gràcies a ell es poden adaptar els continguts que 
l’alumne ha de veure a la unitat d’estudi en cada moment.  
 
El Model de l’Estudiant ha de mantenir les següents dades: 
 

• Perfil de l’estudiant, d’acord al seu estil d’aprenentatge: 
 
Que ha de ser un valor de dos dígits que codifiqui el perfil que té 
l’estudiant: 
 

 Format de Recepció  Processament 
Visual 1 Actiu 1 
Verbal 2 Reflexiu 2 
Neutral 0 Neutral 0 

 1r dígit  2n dígit 
 

Aquesta part és fixa, i té el mateix valor per totes les unitats docents a les 
que l’estudiant estigui matriculat. 
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• Progrés de l’aprenentatge: 

 
Per cada unitat 
 

o Nodes Visitats 
o Exercicis fets.  

Per cada exercici cal saber  
 

§ Número de preguntes fàcils correctament respostes, 
incorrectament respostes i no contestades,  a la millor 
execució. 

§ Número de preguntes normals correctament respostes, 
incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

§ Número de preguntes difícils correctament respostes, 
incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

§ Qualificació a la millor execució. 
§ Número d’execucions de l’exercici. 

 
o Número d’exercicis configurats fets 
o Número d’exercicis adaptats fets 
o Número acumulat de preguntes fàcils resoltes 
o Número acumulat de preguntes normals resoltes 
o Número acumulat de preguntes difícils resoltes 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÀLISI I DISSENY

III 

En aquesta part: 
 
 
CAPÍTOL 6: 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
CAPÍTOL 7: 
ANÀLISI I DISSENY DE L’AGENT MONITOR 
 
CAPÍTOL 8: 
ANÀLISI I DISSENY DE L’AGENT MODELAT 
 
CAPÍTOL 9: 
ANÀLISI I DISSENY DE L’AGENT ADAPTADOR 
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CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
 
 
 
 
 
En el present capítol es faran alguns aclariments necessaris per poder passar a analitzar i 
dissenyar els agents que s’emmarquen en aquest projecte. 
 
Primerament caldrà veure quin és l’abast d’aquest projecte i com s’integra en el marc del 
sistema multiagent MAS-PLANG. En els agents és important tenir en compte les 
comunicacions, i l’elevada interdependència entre les diferents parts del sistema. 
 
Els agents són una tecnologia relativament nova, i les eines d’anàlisi i disseny més 
“tradicionals”, com per exemple l’UML, no es poden aplicar de forma directa, sinó que és 
necessari fer algun canvi o alguna adaptació. Aquest és el motiu del naixement de l’estàndard 
AgentUML, que en el moment d’escriptura del present document1 es troba a les últimes fases 
abans de ser aprovat. 
 
Es per això que en un segon punt d’aquest capítol es parlarà de l’AgentUML i de com modifica 
els diagrames UML habituals per adaptar-los al disseny d’agents i afegeix nous diagrames. 
Aquest és un punt important, ja que en l’apartat d’anàlisi i disseny de cada agent utilitzarem 
AgentUML. 
 

                                                 
1 Maig del 2003 

CAPÍTOL 6 



 

ÀMBIT DEL PRESENT PROJECTE DINTRE DEL MAS-PLANG 
 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el present projecte final de carrera s’ocupa del 
disseny i la implementació de tres dels agents que formen el MAS-PLANG, en concret, 
de l’agent Monitor, l’agent Modelat de l’Estudiant i l’agent Adaptador d’Exercicis. 
 
En l’arquitectura del MAS-PLANG (veure figura 6.1), aquests agents es poden 
emmarcar en la capa de Agents Personals Digitals (PDA) tant l’agent Monitor com 
l’agent Adaptador d’Exercicis, mentre que l’agent Modelat de l’Estudiant forma part 
dels agents d’informació (IA). 
 
 

 
figura 6. 1- Esquema de l'arquitectura dels agents del MAS-PLANG 

 
Aquests tres agents s’han implementat en un sol projecte degut a la gran interacció 
existent entre ells.  Això és molt comú en els sistemes multiagent, ja que les tasques 
globals s’assoleixen a través del treball col·laboratiu d’un grup d’agents que realitzen 
tasques molt concretes.  
 

CREACIÓ I MANTENIMENT DEL MODEL DE L’ESTUDIANT 
 
De fet, podríem dir que els agents Monitor i Modelat de l’Estudiant col·laboren d’una 
forma molt estreta, tant que es podrien considerar com part d’un tot, encarregat de la 
creació i el manteniment del Model de l’Estudiant. 
 
L’agent Monitor s’ocupa de capturar les accions rellevants de l’alumne a la plataforma. 
Està constantment pendent del que succeeix a l’entorn de treball. Cada cert temps 
comunica el que ha observat a l’agent Modelat.  
 
Com ja s’ha comentat aquest agent forma part dels agents PDA o agents Personals 
Digitals, que interactúen directament amb l’usuari encara que de forma transparent per 
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ell (L’alumne en cap moment és conscient del sistema multiagent que hi ha a sota de la 
plataforma educativa). 
 
L’agent Modelat de l’Estudiant treballa a partir de les percepcions de l’agent Monitor, 
tria i processa aquesta informació per extreure’n les dades que formen el Model de 
l’Estudiant, el qual emmagatzema a la base de dades del sistema, i el manté sempre 
actualitzat. 
 
Aquest agent forma part dels anomenats agents IA o agents d’informació, que treballen 
directament amb les dades de la plataforma. 
 
A partir del treball d’aquests dos agents, l’agent Didàctic, desenvolupat a [Vallès 2003] 
decideix quins continguts cal mostrar a l’estudiant a cada moment. 
 
A la següent figura es pot veure un esquema de les relacions entre aquests agents: 
 
 

 
figura 6. 2- Relacions entre els agents Monitor, Modelat i Didàctic 

 
Tal i com es pot observar a la figura, l’agent Monitor rep informació de l’interfície web 
sobre la activitat de l’estudiant, i l’envia a l’agent Modelat. 
 
L’Agent Modelat rep informació de l’agent Monitor i fa els càlculs necessaris per 
atendre les peticions de informació que faci l’agent Didàctic, i per mantenir el Model de 
l’Estudiant a la base de dades. 
 

 



 

ADAPTACIÓ DELS EXERCICIS 
 
L’altre agent del que ens ocupem, l’agent Adaptador d’exercicis, treballa amb l’objectiu 
de crear exercicis per tal d’avaluar el coneixement de l’alumne al llarg del seu estudi a 
la plataforma. 
 
Al llarg de l’estudi d’una Unitat Docent els alumnes es poden enfrontar amb dos tipus 
d’exercicis diferents.  
 

• Els exercicis obligatoris, que formen part del recorregut que ha creat el 
professor i són per tant nodes del graf que representa la Unitat Docent. 

 
• Els exercicis optatius que el professor recomana per la Unitat Docent, que 

l’alumne pot escollir si vol resoldre o no. 
 
 
Cada exercici és un banc de preguntes de tipus test, dividides en 3 nivells de dificultat 
(fàcils, normals o difícils) i relatives a un concepte concret dels que tracta una unitat 
docent. Quan un professor assigna un exercici obligatori a la Unitat Docent escull el 
nombre de preguntes de cada nivell que l’alumne ha de veure i a quins temes han de 
correspondre. 
 
En els exercicis optatius l’agent Adaptador permet a l’alumne escollir i personalitzar el 
nivell de l’exercici que vol realitzar, i sobre quins temes vol que ser preguntat, o bé que 
sigui el mateix agent Adaptador qui construeixi l’exercici, basant-se en els resultats 
obtinguts per l’alumne al llarg del seu estudi de la Unitat. 
 
Tot i tenir accés directe a la base de dades del MAS-PLANG per escollir les preguntes, 
s’ha classificat aquest agent com un agent assistent personal de l’alumne, és a dir, que 
es troba al nivell PDA, degut al tipus de tasca que duu a terme. (Assisteix a l’alumne de 
forma directa). 
 
En cas que l’agent Didàctic decideixi que l’alumne ha de fer un exercici obligatori del 
graf de les unitats, demana a l’agent Adaptador que el mostri. En cas que l’alumne 
decideixi fer un exercici optatiu l’agent Monitor captarà la petició de l’alumne i es 
posarà en contacte amb l’agent Adaptador.  Si aquest necessita informació sobre el 
Model de l’Estudiant per decidir com personalitzar els exercicis, demanarà les dades 
necessàries a l’agent Modelat. 
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A la següent figura es poden veure les relacions de l’agent Adaptador d’Exercicis amb 
la resta. 
 

 
figura 6. 3- Relacions entre els agents Adaptador, Monitor, Modelat i Didàctic 

 
 
A més d’aquests agents, cal destacar la presència de l’agent Pachacamac al sistema 
Multiagent. Es tracta d’un dels agents de control, implementat a [Alemany 2003].  
 
Encara que no afecti directament al funcionament dels agents aquí esmentats, és 
important tenir-lo en compte, ja que aquest agent comprova periòdicament l’estat en 
que es troba cada agent per controlar l’estat de la plataforma per un usuari (veure 
capítol 4, El Sistema Multiagent MAS-PLANG). Per tant tots els agents hauran de 
respondre  a les preguntes de Pachacamac sobre el seu estat. 
 



 

EN RESUM 
 
A la figura següent es pot veure el sistema multiagent MAS-PLANG al complet, amb 
les principals fletxes de comunicació entre els agents. Destacats en verd es poden veure 
els agents que formen part del present projecte final de carrera. 
 
 

 
figura 6. 4- Agents que formen el projecte dins el MAS-PLANG 

 

US DE L’UML AL DISSENY D’AGENTS: AGENTUML 
 
 
La recerca en software orientat a agents és un camp relativament nou. Com tota 
tecnologia nova, necessita un temps per ser acceptada per les empreses 
desenvolupadores de software, ja que tota nova tecnologia afegeix una dimensió extra 
de risc per als empresaris. 
 
Cal poder utilitzar tècniques que redueixin aquest risc, presentant la nova tecnologia 
com una extensió incremental de mètodes coneguts i acceptats, i donant eines que 
suportin l’anàlisi i el desenvolupament metòdic. 
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Aplicat als agents, tal com es comenta a [Bauer et al. 2000], això implica: 
 

• Introduir els agents com una extensió dels objectes, amb algunes particularitats, 
degudes principalment a la característica d’autonomia. 

o Un agent és un objecte que pot decidir per si sol quan dur a terme una 
acció. 

o Un agent és un objecte que pot decidir no fer una acció o fer-la amb 
algunes variacions, segons la petició que se li faci i el seu estat. 

 
• Promoure l’ús d’eines estandarditzades per l’anàlisi, l’especificació i disseny 

dels sistemes software amb agents. 
 
El fet de veure els agents com una extensió dels objectes porta a explorar l’extensió de 
l’UML per tal d’adaptar-lo als requeriments dels agents. Per assolir aquest objectiu s’ha 
establert una col·laboració entre la Foundation of Intelligent Physical Agents [FIPA] i 
l’Object Management Group [OMG], per tal de crear un nou estàndard, anomenat 
AgentUML [AUML]. 
 
En el moment d’escriptura d’aquest document, l’estàndard encara es troba en fase de 
desenvolupament. És per això que el que s’explica a continuació sobre AgentUML està 
sotmès a possibles (i de fet probables) modificacions, i ha estat extret dels articles 
presentats pels investigadors relacionats amb el projecte AgentUML, i principalment 
pels precursors de la idea, Bernhard Bauer i James Odell. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’AGENTUML  
 
L’UML (Unified Modelling Language) suporta els següents models: 
 

• Casos d’Us: especifiquen les accions que un sistema o classe pot dur a terme 
interactuant amb actors externs. Es solen utilitzar per descriure com un client es 
comunica amb un producte software. 

 
• Models Estàtics: Descriuen les dades i els missatges de forma conceptual (per 

exemple, els diagrames de classes) 
 

• Models Dinàmics: Inclouen diagrames que representen interacció (per exemple 
els diagrames de seqüència i de col·laboració), grafs d’estats i diagrames 
d’activitats. 

 
Aquests models presenten algunes insuficiències bàsiques per permetre modelar 
agents o sistemes multiagent [Bauer et al. 2000].  Bàsicament això és deu a dos motius: 
 

1) Comparats amb els objectes, els agents són actius, ja que poden prendre la 
iniciativa en el fet de si reaccionen a events externs o no, o la forma com hi 
reaccionen.  

 
2) Els agents no treballen de forma aïllada, sinó que solen treballar en entorns 

col·laboratius, coordinant-se o intercanviant informació amb altres agents. Són 
interdependents, però actuen de forma individual.  



 

 
El fet que els agents siguin actius ens determina un problema en l’especificació dels 
casos d’us. Caldrà adaptar aquests diagrames per extendre el concepte d’actor  i 
permetre que s’ajusti a l’autonomia dels agents. 
 
Per altra banda, un dels principals punts forts dels agents és la col·laboració. Tal com 
s’ha vist en el capítol 1 (Tecnologia d’Agents), les converses entre agents segueixen uns 
determinats protocols especificats als estàndards de FIPA.   
 
La interacció forma part del model dinàmic del sistema en UML. Per especificar-la 
s’utilitzen els diagrames d’estat, els diagrames “d’interacció” (seqüència i 
col·laboració) i els diagrames d’activitats. 
 

- Els diagrames que hem agrupat com “d’interacció” (seqüència i col·laboració), 
s’utilitzen per definir el comportament de grups d’objectes. Normalment un 
diagrama captura el comportament d’un cas d’us. Permeten definir interaccions 
bàsiques entre objectes a nivell de invocació de mètodes, per tant no ens 
serveixen per descriure altres tipus d’interacció “social” més complexes, com la 
que es dona als sistemes multiagent. 

 
- Els diagrames d’estats s’utilitzen per modelar el comportament del sistema 

complert. Defineixen tots els estats possibles als que pot arribar un objecte i com 
aquest estat canvia en funció dels missatges que s’envien a l’objecte. Permeten 
definir el comportament d’un objecte al llarg dels diferents casos d’us, però no 
són massa apropiats per descriure el comportament d’un grup d’objectes que 
col·laboren entre ells. 

 
- Els diagrames d’activitats s’utilitzen per definir un curs d’accions per diversos 

objectes i casos d’us. Tot i que alguns autors han presentat modificacions als 
diagrames d’activitats, sembla que són casos aïllats, i que en principi els 
diagrames d’activitats es poden aplicar sense modificacions als agents.  

 
Per tant, per el present projecte s’utilitzaran: 
 

• Algunes modificacions bàsiques dels diagrames de Casos d’Us [Chella et al. 
2000] 

 
• Diagrames de Protocols en substitució dels diagrames de col·laboració i 

seqüència [Bauer et al. 2000] per veure les relacions entre els agents. 
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ELS DIAGRAMES DE CASOS D’US AMB AGENTUML 
 
Per començar a desenvolupar un software es parteix del document de requisits. Els 
requisits son l’especificació del que ha de fer el software en qüestió, descripcions del 
comportament, propietats i restriccions. 
 
De les diverses tasques que el software ha de dur a terme se n’extreuen els casos d’us. 
Fins aquí l’aplicació als agents és immediata i no cal remarcar cap gran diferencia o 
modificació.  
 
Un cas d’us es correspondria amb un comportament (behaviour) de l’agent a dissenyar 
(veure el capítol 1, Tecnologia d’Agents). 
 
Els casos d’us són cridats per actors. Un actor representa una entitat del món real que 
proporciona o recull directament informació del sistema.  
 
Els actors poden ser: 
 

a) Usuaris que interactúen directament amb el programa. 
 
b) Dispositius amb una certa autonomia que intercanviïn informació amb el 

programa. 
 

c) Un altre software amb el que comparteix fitxers. 
 

d) El pas del temps en cas de processos que s’engeguin automàticament a una 
hora determinada. 

 
En el cas dels agents, aquí ens trobem una limitació. Un agent pot decidir executar un 
comportament de forma autònoma, sense que cap usuari, dispositiu, software o 
interval de temps li indiquin. Ens trobaríem amb que no es pot representar el cas d’us 
corresponent a una acció autònoma seguint els diagrames de casos d’us tal com estan 
definits. 
 
Tal com es comenta a [Chella et al. 2000], un agent no duu a terme una acció autònoma 
perquè si. Alguna cosa provoca aquesta acció. L’agent pren la decisió d’actuar basant-
se en l’estat del seu entorn. 
 
És per això que cal afegir un nou tipus d’actor als diagrames de casos d’us  per 
AgentUML: l’entorn. Formalment al parlar de l’entorn ens referim a l’ambient en que 
es troba l’agent, en el qual ha de viure, percebre i modificar per assolir els seus 
objectius (recordem la definició d’agent del capítol 1) . 
 
Un altre punt discutible és la funció que duen a terme altres agents en el diagrama de 
casos d’us. Es pot veure als altres agents com a dipositius amb una certa autonomia que 
intercanviïn informació amb el programa, i per tant, tractar-los com a actors en el diagrama 
de casos d’us.  
 
També es poden veure com a casos d’us del sistema multiagent. De fet son accions 
internes al sistema que s’han de modelar i desenvolupar. Pel tipus d’anàlisi que es fa 



 

en aquest projecte, en que partim d’una especificació dels requisits de cada agent per 
separat, es considerarà als altres agents com a actors en el diagrama de Casos d’Us. 
 

ELS DIAGRAMES DE PROTOCOLS DE L’AGENTUML 
 
La comunicació entre agents, tal com s’ha vist anteriorment, es duu a terme a partir 
d’un seguit de protocols especificats per FIPA. Aquests protocols reben el nom de AIP 
(Agent Interaction Protocols). 
 
Degut a que tota interacció entre agents es basa en aquests protocols, es poden 
substituir els diagrames de col·laboració i seqüència de l’UML per diagrames de 
protocols. 
 
Un diagrama de Protocols sorgeix de la combinació dels diagrames de seqüència amb 
notació dels diagrames d’estat per especificar els protocols d’interacció entre els agents 
[Bauer et al. 2000]. 
 
Vegem un exemple. El protocol FIPA-Query segueix el següent esquema:  
 

query 
query-ref 

not-understood refuse 
(rao)  

failure 
(rao) 

inform 

Iniciator 

Responder 

 
figura 6. 5- El Protocol FIPA-Query (diagrama FIPA) 

 
L’agent Initiator demana a l’agent responder alguna informació: 
 

• En cas que l’agent responder no entengui que se li demana, envia un not-
understood.  

 
• En cas que no vulgui respondre envia un refuse. 

 
• En cas que per algun error no pugui respondre envia un failure. 

 
• En cas que pugui respondre envia un inform (i el contingut seguirà l’ontologia 

de l’agent amb la resposta corresponent). 
 
Seguint els diagrames de protocols, aquesta comunicació tindria l’aspecte que es pot 
veure a la figura 6.6. 
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figura 6. 6- El Protocol FIPA-Query (diagrama de protocols, AgentUML) 

 
Aquest és un exemple senzill que mostra l’estructura principal del diagrama de 
Protocols. Malgrat tot no es veuen tots els elements que hi poden haver. A continuació 
es farà una pinzellada als elements que es poden veure representats en un diagrama de 
protocols. 
 
1) Rols dels Agents 
 
En el marc de la programació orientada a agents, un rol permet distingir un conjunt 
d’agents amb unes determinades característiques de comportament. 
 
A l’exemple anterior teníem dos agents, i cadascun d’ells feia un rol diferent: un feia el 
rol de Initiator i l’altre de Responder. 
 
Els agents poden seguir  més d’un rol al mateix temps (poden mantenir converses amb 
dos agents alhora) i poden canviar el seu rol al llarg del temps (poden mantenir 
diferents tipus de converses).  
 
Una possible forma d’especificar el rol de l’agent, si aquest no es modifica al llarg del 
diagrama (com a l’exemple), és indicar-lo a la caixa amb el nom de l’agent.  
 



 

Al nostre exemple, es podria haver fet una cosa com la que es pot veure a la figura 
següent: 
 

 
figura 6. 7- Exemple de rol (diagrama de Protocols) 

 
Estaríem dient que l’agent que es dissenya implementa una instància concreta de 
l’agent agentDidactic. Estaria actuant com a Didactic, fent el rol de Initiator en el present 
diagrama. 

 
Si el rol de l’agent es modifica al llarg de la durada del diagrama es pot indicar al 
costat, com es pot veure a la figura 6.8. 
 

 
figura 6. 8- Exemple de rols que es modifiquen al llarg del temps (diagrama de Protocols) 
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2) Línies de vida i fils d’interacció 
 
La línia de vida d’un agent en els diagrames de protocols indica el temps durant el 
qual l’agent existeix, i es representa amb una línia vertical de ratlles. 
 
La línia de vida pot partir-se en dues o més per tal de mostrar una AND, una OR o una 
XOR per representar la reacció de l’agent segons les missatges que li arribin. 
 
A la següent figura es pot veure com la línia de vida de l’agent es parteix per 
reaccionar al missatge que arriba, segons si es tracta d’un propose o un not-
understood. 
 

 
figura 6. 9- Exemple de bifurcació de la línia de vida (diagrama de Protocols) 

 
Els diferents tipus de bifurcacions (AND, OR i XOR) es representen com es pot veure a 
la figura 6.10. 
 

 
figura 6. 10- Representació de AND, OR i XOR (diagrames de Protocols) 

 
Una and  indicaria una bifurcació en diversos fils paral·lels d’execució. Una xor indicaria 
que només un dels fils mostrats s’executa cada vegada. I una or indicaria que com a 
mínim un dels fils s’executa, però pot ser que s’executi més d’un de forma paral·lela. 



 

 
3) Protocols Anidats i  Sobreposats 
 
Es pot donar el cas en que calgui anidar un protocol dins un altre protocol (figura 6.11 
a) o on un agent interactúi alhora amb dos agents, seguint dos protocols sobreposats 
(figura 6.11 b). 
 

 
figura 6. 11- Protocols relacionats entre si (diagrama de Protocols) 

 
 
4) Comunicació 
 
Es poden donar principalment tres casos en el pas de missatges entre els agents.  
 

a) Que un agent hagi d’enviar més d’un missatge alhora 
És a dir, que es comporti com una AND a l’hora d’enviar un  missatge. 

 
 

 
figura 6. 12- Representacions possibles d'una AND en el pas de missatges 

 (diagrama de Protocols) 
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b) Que hagi d’enviar alguns missatges d’entre diversos possibles 
És a dir, que es comporti com una or. 
 

 
figura 6. 13- Representacions possibles d'una OR en el pas de missatges (diagrama de Protocols) 

 
c) Que només hagi d’enviar un missatge d’entre diversos possibles 

Estem parlant de XOR en l’enviament de missatges. 
 

 
figura 6. 14- Representacions possibles d'una XOR en el pas de missatges  

(diagrama de Protocols) 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANÀLISI I DISSENY DE 
L’AGENT MONITOR 

 
 
 
 
A continuació es presenta l’anàlisi i disseny de l’agent Monitor. 
 
Per tal de poder conèixer l’evolució de l’alumne cal un tutor  que estigui constantment pendent 
de l’alumne per captar la seva activitat i els resultats que va obtenint. En el MAS-PLANG 
aquest  paper el fa l’agent Monitor, que constantment “vigila” a l’usuari de la plataforma per 
veure què tal s’hi desenvolupa, com avança en les unitats estudiades, o el seu grau d’us de les 
eines que la plataforma ofereix. 
 
Es mostra el diagrama de casos d’us, el diagrama d’activitats i un esquema dels objectes de 
l’ontologia que intervenen en el seu funcionament. 
 
 
 

CAPÍTOL 7 
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INTRODUCCIÓ 
 
La base del funcionament d’un Sistema Hipermèdia Adaptatiu (AHS) (veure capítol 2, 
Els Sistemes Hipermèdia Adaptatius) és el poder guiar a l’alumne per el contingut docent 
de forma personalitzada. 
 
Un AHS aplica aquest concepte, i guia a l’estudiant per els continguts (que són 
documents hipermedia) de forma personalitzada, adaptant-se a l’alumne segons els 
seus gustos, però també segons la seva evolució. 
 
Per tal de poder conèixer l’evolució de l’alumne cal un tutor  que estigui constantment 
pendent de l’alumne per captar la seva activitat, i els resultats que va obtenint. En el 
MAS-PLANG aquest  paper el fa l’agent Monitor, que constantment “vigila” a l’usuari 
de la plataforma per veure què tal s’hi desenvolupa, com avança en les unitats 
estudiades, o el seu grau d’us de les eines que la plataforma ofereix.  
 
Gràcies a la activitat d’aquest monitor, podem adaptar el sistema a l’usuari.  
 
A continuació es veurà el document de requeriments de l’agent Monitor, a on 
s’especificarà quines dades ha de monitoritzar, de tota l’activitat de l’usuari al sistema. 
 

REQUERIMENTS: DIAGRAMA DE CASOS D’US 
 

MODEL DEL PROBLEMA 
 
Es vol monitoritzar l’activitat d’un usuari connectat a la plataforma educativa MAS-
PLANG, i recollir tota la informació necessària per tal que l’agent Modelat pugui 
mantenir el Model de l’Estudiant. 
 
Es tractarà de la mateixa forma als tres possibles tipus d’usuari del MAS-PLANG 
(estudiant, professor i administrador), monitoritzant les mateixes accions per tots tres.  
 
Cal destacar que els usuaris no interactúen mai directament amb l’agent Monitor, sinó 
que aquest interactua amb el navegador web a on l’usuari tingui oberta la plataforma 
educativa. Per tant la plataforma educativa actua com a ambient per l’agent Monitor. 
 
Les accions a monitoritzar són: 
 

1) Sobre la sessió educativa. 
• Hora i dia de l’entrada a la plataforma 
• Número d’accessos al xat 
• Número d’accessos al mail 
• Número d’accessos al fòrum 
• Número d’accessos a l’agent Sònia  

(per tant, a configurar recordatoris) 



 

 
2) Sobre les Unitats Docents 

• Navegació a través de l’arbre de navegació 
(número de clics a links de l’arbre) 

• Navegació a través de les fletxes 
(número de clics a fletxa endavant i número de clics a fletxa endarrera) 

• Número d’accessos al glossari 
• Número d’accessos a la bibliografia  
• Número d’accessos al buscador 
• Número d’exercicis voluntaris fets creats per l’usuari 
• Número d’exercicis voluntaris fets adaptats per la plataforma 
• Nodes visitats i temps invertit a cada node 

 
3) Sobre els exercicis 

• Relatiu a les preguntes 
o Nivell de dificultat 
o Resposta donada (0 si no s’ha contestat) 

• Temps invertit a cada exercici 
 
Com que el valor del perfil de l’estudiant ens és totalment desconegut, el primer cop 
que l’usuari entra a la plataforma cal fer que l’usuari passi el test de Felder-Silverman. 
Només s’executarà una vegada en tota la història de l’usuari a la plataforma, però ha 
de ser l’agent Monitor el que mostri a l’usuari el test de Felder-Silverman i capturi els 
resultats que obté. 
 
Cal recordar que a més del seu funcionament específic, l’agent Monitor haurà 
d’informar a Pachacamac sobre el seu estat quan aquest ho demani. 
 
A continuació es pot veure el diagrama de Casos d’Us comentat del l’agent. 
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DIAGRAMA DE CASOS D’US 

 

Interfície Web de l'Usuari

Guardar dades
Exercicis

Guardar Dades
Sessió Educativa

Guardar Dades
Unitats Docents

Pachacamac

Informar de l'Estat

Agent Modelat

Test de
Felder-Silverman

Avisar d'Inici
d'unitat

 
 

figura 7. 1- Diagrama de Casos d'Us de l'Agent Monitor 

 
Cas d’ús número 1: “Guardar Dades Unitats Docents” 
 
Resum de la funcionalitat: Guarda les dades relatives a l’estudi d’una unitat docent al 
llarg de la present sessió educativa. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: L’usuari estudia una unitat docent navegant per entre 
les seves pàgines, consultant la bibliografia, fent exercicis obligatoris,... Un cop finalitza 
l’estudi de la unitat cal emmagatzemar les dades relatives a aquest estudi. 
 
Actors: Interfície web de la plataforma per  l’usuari. 
 
Precondició: L’usuari ha finalitzat l’estudi de la unitat docent per aquesta sessió 
educativa. 
 



 

Postcondició: Les dades sobre la unitat i la forma de navegació es codifiquen seguint 
l’ontologia, i les dades es transmeten a l’agent Modelat. L’usuari pot escollir una altra 
unitat docent o abandonar la plataforma. 
 
Descripció detallada: A través de la interfície de la plataforma que li mostra el 
navegador web, l’usuari estudia una unitat docent. Un cop vol acabar amb aquesta 
unitat concreta, l’agent monitor  incorpora les dades que ha monitoritzat relatives al 
comportament de l’alumne al llarg de l’estudi d’aquesta unitat al seu coneixement. 
L’agent les codifica segons la seva ontologia , i seguidament s’envien a l’agent Modelat.  
 
 
Cas d’ús número 2: “Avisar d’Inici d’Unitat” 
 
Resum de la funcionalitat: Avisa a l’agent Didàctic i a l’agent Modelat de que l’usuari 
inicia l’estudi d’una nova Unitat Docent. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Aquests dos agents (Didàctic i Modelat) necessiten 
saber quan inicia l’usuari una nova unitat docent i quina és aquesta unitat.  
 
Actors: Interfície web de la plataforma per  l’usuari. 
 
Precondició: L’usuari inicia l’estudi d’una nova Unitat Docent. 
 
Postcondició: Es codifica la unitat de la qual s’inicia l’estudi segons l’ontologia i 
s’envia l’avís a l’agent Modelat i l’agent Didàctic. 
 
Descripció detallada: Mitjançant la interfície de la plataforma que li mostra el 
navegador web, l’usuari vol iniciar l’estudi d’una nova unitat docent. Cal que s’avisi a 
l’agent Didàctic i a l’agent Modelat, ja que aquests dos agents  necessiten saber quan 
inicia l’usuari una nova unitat docent i quina pel seu correcte funcionament.  Per mes 
informació veure l’anàlisi de l’agent Modelat (al següent capítol del present projecte 
final de carrera) i la informació relativa a l’agent Didàctic a [Vallès 2003]. 
 
 
Cas d’ús número 3: “Guardar Dades Exercicis” 
 
Resum de la funcionalitat: Guarda les dades relatives a l’execució d’un exercici per 
part de l’usuari. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: L’usuari fa l’exercici a través de la interfície web. El 
Monitor captura les dades relatives al temps trigat i respostes donades per cada 
pregunta. Recordem que la presència de l’agent és transparent a l’usuari. Aquestes 
dades són transmeses a l’agent Modelat perquè construeixi el Model de l’Estudiant. 
 
Actors: Interfície web de la plataforma per  l’usuari. 
 
Precondició: L’usuari ha resolt l’exercici que es monitoritza. 
 
Postcondició: Les dades sobre l’exercici (preguntes contestades amb nivell de dificultat 
i què s’ha contestat, així com el temps invertit a cada exercici) es codifiquen seguint les 
classes escaients de l’ ontologia. Es transmeten les dades a l’agent Modelat. 
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Descripció detallada: A través de la interfície de la plataforma que li mostra el 
navegador web, l’usuari resol un exercici. Un cop finalitzada l’execució d’aquest 
exercici, l’agent monitor codifica les dades relatives a l’exercici segons la seva ontologia, 
i seguidament les envia a l’agent Modelat. 
 
 
Cas d’ús número 4: “Guardar Dades Sessió Educativa” 
 
Resum de la funcionalitat: Envia a l’agent Modelat les dades generals relatives a 
l’execució d’una sessió educativa a la plataforma. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Hi ha algunes dades relatives al comportament de 
l’usuari que cal monitoritzar, apart de les que ja es guarden relatives als exercicis i les 
Unitats Docents. Cal enviar aquestes dades a l’agent Modelat al final de la sessió 
educativa. 
 
Actors: Interfície web de la plataforma per  l’usuari. 
 
Precondició: L’usuari es vol desconnectar de la plataforma. 
 
Postcondició: Les dades de caràcter general sobre la sessió educativa són codificades 
segons l’ ontologia . L’usuari queda desconnectat de la plataforma. 
 
Descripció detallada: A través de la interfície de la plataforma que li mostra el 
navegador web, l’usuari demana que s’el desconnecti. Es guarden les dades de 
propòsit general sobre la sessió (el detall d’aquestes dades es pot veure al model del 
problema) i es codifiquen per seguir l’ontologia de l’agent. Desprès de que l’alumne es 
vulgui desconnectar, l’agent transmet les dades al Modelat i seguidament mor. 
 
Cas d’ús número 6: “Test de Felder-Silverman” 
 
Resum de la funcionalitat: Permet donar un valor inicial al perfil de l’estudiant. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Permet que el Model de l’Estudiant tingui un valor 
inicial per tal que la plataforma pugui començar a adaptar els continguts. 
 
Actors: agent Modelat. 
 
Precondició: Hem rebut un missatge de l’agent Modelat demanant un valor inicial pel 
perfil de l’estudiant, ja que aquest valor no existeix. (S’hauria de donar tant sols el 
primer cop que l’alumne vulgui accedir a una unitat docent) 
 
Postcondició: S’ha donat un valor inicial al perfil de l’estudiant. Ja no es tornarà a 
executar aquesta tasca. 
 
Descripció detallada: El test de Felder-Silverman es composa d’unes preguntes que 
permeten avaluar el perfil de l’estudiant. Només cal que s’executi el primer cop que 
l’alumne entra a la plataforma. Els resultats obtinguts es transmeten a l’agent Modelat 
perquè pugui iniciar la seva activitat. 
 



 

 
Cas d’ús número 7: “Informar de l’estat” 
 
Resum de la funcionalitat: L’agent Pachacamac demana conèixer l’estat en que es 
troba l’agent Monitor, com a part de la seva funcionalitat de control de la plataforma. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Aquest cas d’us es troba al marge del funcionament 
específic de l’agent Monitor, i obeeix a la necessitat de controlar el sistema multiagent. 
Permet que en cas que l’agent Monitor es tornés inestable, l’agent Pachacamac ho 
detectés i el pogués reiniciar. 
 
Actors: Pachacamac. 
 
Precondició:  l’agent Pachacamac envia un missatge de petició de l’estat de l’agent. 
 
Postcondició: S’ha informat a Pachacamac de l’estat de l’agent. 
 
Descripció detallada: Cal respondre a les peticions de l’agent Pachacamac d’informes 
relatius a l’estat de l’agent Monitor per tal de permetre a Pachacamac mantenir el 
control del conjunt d’agents que treballen per l’usuari. D’aquesta manera pachacamac 
controla quins agents es tornen inestables. De fet Pachacamac pregunta si hi ha hagut 
errors en l’execució des de l’últim cop que ho ha demanat, i rep una resposta booleana. 
 

IDENTIFICACIÓ DELS COMPORTAMENTS NECESSARIS 
 
Un agent defineix el seu funcionament en base als comportaments (behaviours) que 
executa. Un comportament és una classe que l’agent pot carregar o descarregar en el 
moment que la necessiti, que defineix una seqüència d’accions a dur a terme.  
 
Tal com s’ha comentat al capítol anterior, els casos d’us d’AgentUML es corresponen 
de forma pràcticament exacta amb els comportaments de l’agent. 
 
En el cas de l’agent Monitor, i a partir dels requisits que s’acaben d’especificar, definim 
els següents comportaments: 
 

• MonitoritzarExercicis: 
Comportament que permet capturar les dades de l’usuari al fer exercicis. 

 
• MonitoritzarUnitats:  

Comportament que permet capturar les dades sobre el comportament de 
l’usuari en cada unitat docent.  

 
• AvisIniciUnitat:  

Avisa als agents Modelat i Didàctic de que s’ha iniciat una nova unitat docent. 
 

• MonitoritzarSessio:  
Comportament que permet capturar les dades genèriques d’una sessió 
educativa. 
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• TestFelder-Silverman:  
Comportament que només s’executa un cop per donar un valor inicial al perfil 
de l’estudiant. 

 
• RespondrePachacamac:  

Comportament pendent dels missatges que envia l’agent Pachacamac i 
encarregat de respondre amb les dades corresponents. 

 
Per cada comunicació amb un altre agent, l’agent Monitor utilitzarà determinats 
protocols FIPA i algunes classes de l’ontologia del MAS-PLANG (es pot veure 
l’ontologia al complert a l’apèndix 1) 

 

DIAGRAMA D’ACTIVITATS I ONTOLOGIA 
 
A continuació veurem el diagrama d’activitats de cada comportament especificat 
anteriorment. 
 
• MonitoritzarExercicis: 
 
Aquest comportament s’inicia en el moment que l’usuari accedeix a un exercici: 
 

MonitoritzarExercicis

Capturar Hora Inici

Capturar Hora Fi

Capturar Respostes

Codificar en Ontologia

Enviar a Modelat

Avis Modelat Inici Exercici

 
figura 7. 2- Diagrama d'activitats del comportament Monitoritzar Exercicis (agent Monitor) 

 
L’agent captura l’hora d’inici de l’exercici i avisa a l’agent Modelat de que s’ha iniciat 
un exercici nou. Per fer aquest avis utilitza l’objecte beginExercise de l’ontologia del 
MAS-PLANG. El missatge no segueix un protocol concret, sinó que és un únic missatge 
amb performativa inform. 
 



 

L’estructura de l’objecte beginExercise és la següent: 
 

beginExercise    
:exerciceCode Integer O Codi d’exercici 
:exerciceInstantiation Integer O Codi d’instància de l’exercici 
:exerciceType Integer O Tipus d’exercici a resoldre 

 
 
Desprès espera a que l’alumne l’hagi resolt. Quan l’alumne ha acabat l’exercici captura 
l’hora de fi i les respostes que l’alumne ha fet. 
 
Un cop té tota la informació, codifica aquests resultats segons l’objecte Exercise, de 
l’ontologia del MAS-PLANG. 
 
Té la següent estructura: 
 

Exercise    
:exerciceCode Integer O Codi d’exercici 
:exerciceNode Integer O Codi del node del graf on està 

l’exercici 
:exerciceInstantiation Integer O Codi d’instància de l’exercici 
:questionResults Instance of 

questionResults 
O Cardinalitat Múltiple: 

preguntes i la seva resposta 
:time_elapsed Time O Temps trigat en realitzar 

l’exercici 
 
  questionResults: 
 

questionResults    
:questionNo Integer O Codi de la pregunta 
:answerNo Integer O Codi de la resposta 

 (El tercer camp conté una O si el camp ha de tenir valor obligatòriament) 
 
Simplement es tracta d’un missatge d’informació, que no espera cap resposta per part 
de l’agent Modelat. No segueix un protocol concret, sinó que és un únic missatge amb 
performativa inform. 
 
• Monitoritzar Unitats 
 
Aquest comportament s’inicia quan l’usuari entra a una unitat docent nova pel seu 
estudi.  
 
Cal capturar quants accessos fa l’usuari a la bibliografia i al glossari.  
 
Cal capturar si el canvi de node (es a dir, la navegació a través de la unitat docent) es fa 
a partir de les fletxes de la barra d’eines o de l’arbre de navegació. Aquest procés es va 
repetint fins que l’usuari vol sortir de la Unitat Docent, moment en que les dades es 
codifiquen i s’envien a l’agent Modelat. 
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MonitoritzarUnitats

Capturar Acces a Bibliografia Capturar Acces a Glossari

Capturar Canvi Node

[L'usuari NO
 vol sortir

de la unitat]

[  L'usuari vol
   sortir de
   la unitat]

capturar canvi per arbre capturar canvi per fletxes

[   canvi per l'arbre
     de navegació]

[  canvi per les
  fletxes de la

barra de navegació]

Codificar i Enviar a Modelat

 
figura 7. 3- Diagrama d'activitats del comportament Monitoritzar Unitat (agent Monitor) 

 
Les dades que s’envien segueixen l’objecte Units de l’ontologia del MAS-PLANG. 
 

Units    
:tree_clicks Integer O Nº de links clicats a l’arbre 
:arrow_clicks Integer O Nº de clics a les fletxes 
:glossary Integer O Nº accessos al glossari 
:bibliography Integer O Nº accessos a la bibliografia 

 
Altre cop, no seguim un protocol concret, sinó que és un únic missatge amb 
performativa inform. 



 

 
• AvísIniciUnitat 
 
Aquest comportament s’inicia també al començar una Unitat Docent nova. Simplement 
envia el codi de la Unitat Docent que comencem a estudiar als agents Didàctic i 
Modelat. 
 

AvisIniciUnitat

Capturar Codi Unitat

Codificar en Ontologia

Enviar a Didàctic

Enviar a Modelat

 
figura 7. 4- Diagrama d'Activitats del comportament Avis Inici Unitat (agent Monitor) 

 
Segueix l’objecte newUnit de l’ontologia del MAS-PLANG, i es tracta d’un únic 
missatge amb performativa inform. 
 
 

newUnit    
:code Integer O Codi de la unitat  

 
 
• MonitoritzarSessio 
 
Aquest comportament s’engega en el mateix moment en que l’usuari accedeix a la 
plataforma. Es captura l’hora d’inici de la sessió educativa. I al llarg de la sessió es 
monitoritza els accessos al xat, al forum, al mail i a l’agent SONIA. 
 
En el moment que l’alumne decideix abandonar la plataforma es guarda l’hora de fi, i 
es codifica i envia a l’agent Modelat, abans de que l’agent mori. 
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MonitoritzarSessio

Capturar Hora Inici

Capturar Hora Fi

Codificar en Ontologia

Enviar a Modelat

Capturar Acces Forum Capturar Acces Mail Capturar Acces XatCapturar Acces Sonia
[l'usuari no es

vol desconnectar]

[  l'usuari es
vol desconnectar]

 
figura 7. 5.- Diagrama d'activitats del comportament Monitoritzar Sessió (agent  Monitor) 

 
 
Utilitza l’objecte Session de l’ontologia del MAS-PLANG, i es tracta d’un missatge amb 
performativa inform. 
 

Session    
:chat_clicks Integer O Nº de clics d’accés al xat 
:forum_clicks Integer O Nº de clics d’accés al fòrum 
:mail_clicks Integer O Nº de clics d’accés al correu 
:sonia Integer O Nº accessos a l’Ag. SONIA 
:begin_time Time O  Hora d’inici i data 
:end_time Time O  Hora i data de finalització 

 
 



 

• RespondrePachacamac 
 

RespondrePachacamac

Capturar Missatge

Generar Informe d'Estat

Codificar en Ontologia

Enviar a Pachacamac

 
figura 7. 6- Diagrama d'activitats del comportament RespondrePachacamac (agent Monitor) 

 
Aquest comportament s’inicia en rebre un missatge amb performativa Query-if de 
l’agent Pachacamac. Forma part del protocol FIPA-Query. Les respostes possibles són 
refuse (si per algun motiu no volem respondre) o inform amb un true o un false segons 
si l’estat és estable o no. 
 
També pot ser que s’hagi de respondre not-understood si no s’entén el contingut del 
missatge que ha arribat. 
 
Això es veurà amb més detall al diagrama de protocols de l’agent. 
 
• TestFelder-Silverman 
 
El comportament s’inicia el primer cop que l’alumne entra a la plataforma i en teoria 
no es tornarà a executar mai més.  De fet s’inicia a partir de l’arribada d’un missatge de 
l’agent Modelat demanant que es passi el test ja que el perfil de l’estudiant no té valor a 
la base de dades.  
 
Rebrem un missatge del Modelat que segueix el protocol FIPA-Request.  Podrem 
respondre amb un not-understood, un refuse si no volem respondre o un agree.  
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Test de Felder-Silverman

Fer Test de Felder-Silverman

Evaluar Resultat

Codificar en Ontologia

Enviar a Modelat

Acceptar fer el test

 
figura 7. 7- Diagrama d'activitats del comportament Test Felder-Silverman (agent Monitor) 

 
 
Llavors es farà que l’alumne passi el test i s’enviaran els resultats amb un inform. (O un 
failure en cas d’algun error al fer el test). 
 
L’objecte de l’ontologia que s’utilitzarà serà la classe profile_rp a on codificarem la 
resposta per l’agent Modelat. 
 
 

Profile_rp    
:level Integer O Valor del Perfil 
:code Integer  Codi del tipus de perfil 

(en aquest cas es deixa en blanc) 
 

DIAGRAMA DE PROTOCOLS 
 
A continuació es presenta a grans trets el diagrama de protocols de l’agent Monitor. En 
aquest cas concret es tracta d’un diagrama molt senzill, ja que l’agent Monitor és limita 
a informar a l’agent Modelat del que percep a l’entorn. Per tant, els missatges que 
envia segueixen la performativa inform i no esperen cap resposta. No segueixen cap 
protocol FIPA. 
 
Excepte quan l’agent Modelat demana que es faci el test de Felder-Silverman es segueix 
el protocol FIPA-Request.  
 
Per altra banda hi ha la comunicació amb Pachacamac, seguint el protocol FIPA-Query. 
Per qualsevol altre missatge que l’agent Monitor pugui rebre, respondrà amb un not-
understood. 



 

 
 

 
figura 7. 8- Diagrama de Protocols centrat en l'Agent Monitor 
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ANÀLISI I DISSENY DE 
L’AGENT MODELAT 

 
 
 
 
 
La monitorització de les dades per si sola no te sentit en el nostre sistema. Un cop capturades les 
dades, cal que siguin tractades per tal de poder extreure’n resultats, i conclusions que permetin 
al sistema guiar a l’alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge. 
 
Al present capítol veurem l’anàlisi i disseny de l’agent modelat, per tal de saber com calcula i 
manté el Model de l’Estudiant, que permet a la plataforma escollir els continguts docents que 
l’alumne ha de veure a cada moment. 
 
Es veurà el diagrama de casos d’us, el diagrama d’activitats i les classes de l’ontologia  que 
aquest agent utilitza. 
 

CAPÍTOL 8 



 

INTRODUCCIÓ 
 
La monitorització de les dades per si sola no te sentit en el nostre sistema. Un cop 
capturades les dades, cal que siguin tractades per tal de poder extreure’n resultats, i 
conclusions, que permetin al sistema guiar a l’alumne al llarg del seu procés 
d’aprenentatge. 
 
El Model de l’Estudiant, del qual ja s’ha parlat anteriorment al capítol 5 del present 
projecte, és un resum de l’estat de l’alumne en un moment donat, mentre estudia una 
unitat docent donada. 
 
El Model de l’Estudiant es crea a partir de les accions que ha dut a terme al llarg de 
totes les vegades que l’alumne ha accedit a la unitat docent, així com pel perfil 
d’aprenentatge de l’alumne.  
 
Però l’agent modelat no només ha de calcular aquest model, i mantenir-lo actualitzat. 
També ha de mantenir actualitzada la base de dades del sistema, i s’ha d’ocupar de 
comunicar dades sobre el progrés de l’alumne als altres agents que ho requereixin pel 
seu funcionament. 
 
L’agent Didàctic [Vallès 2003] i l’agent Adaptador necessiten saber com evoluciona 
l’estudiant per tal de poder personalitzar els continguts docents i els camins de 
navegació que se li mostren. 
 

REQUERIMENTS: DIAGRAMA DE CASOS D’US 

MODEL DEL PROBLEMA 
 
A partir de les dades que es reben de l’agent Monitor de forma periòdica, l’agent 
Modelat crea i manté el Model de l’Estudiant, i informa a l’agent Didàctic de tot allò 
que necessiti per poder adaptar els continguts.  
 
El Model de l’Estudiant ha de mantenir les següents dades: 
 

• Perfil de l’estudiant: 
 
Que ha de ser un valor de dos dígits que codifiqui el perfil que té 
l’estudiant: 
 

 Format de Recepció  Processament 
Visual 1 Actiu 1 
Verbal 2 Reflexiu 2 
Neutral 0 Neutral 0 

 1r dígit  2n dígit 
 

Aquesta part és fixa, i té el mateix valor per totes les unitats docents a les 
que l’estudiant estigui matriculat. 
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• Progrés de l’aprenentatge: 

 
Per cada unitat 
 

o Nodes Visitats 
 
o Exercicis fets.  

 
Per cada exercici cal saber  

 
§ Número de preguntes fàcils correctament respostes, 

incorrectament respostes i no contestades,  a la millor 
execució. 

 
§ Número de preguntes normals correctament respostes, 

incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

 
§ Número de preguntes difícils correctament respostes, 

incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

 
§ Qualificació a la millor execució. 

 
§ Número d’execucions de l’exercici. 

 
o Número d’exercicis configurats fets 
 
o Número d’exercicis adaptats fets 

 
o Número acumulat de preguntes fàcils resoltes 

 
o Número acumulat de preguntes normals resoltes 

 
o Número acumulat de preguntes difícils resoltes 

 



 

 

DIAGRAMA DE CASOS D’US 
 

Agent Monitor

Agent Didàctic

Enviar Informació
de l'Estudiant

Tractar exercici
resolt

Pachacamac

Informar de l'Estat

Tractar fi de
sessió

Tractar inici
d'unitat

Tractar fi d'Unitat

Tractar inici
d'exercici

Agent Adaptador

Enviar dades dels
exercicis resolts

Tractar Node
Visitat

 

figura 8. 1- Diagrama de Casos d'Us de l'Agent Modelat 

 
 
Cas d’ús número 1: “Tractar Inici d’Unitat” 
 
Resum de la funcionalitat: Davant de l’arribada d’un avís de l’agent Monitor de que 
s’ha iniciat una nova unitat docent, es guarda a la base de dades de la plataforma la 
data, l’hora i el número d’accés a aquesta unitat per part d’aquell usuari.  
 
Paper dins el treball de l’usuari: L’agent Monitor captura l’accés de l’usuari a una 
unitat docent, i per motius estadístics es vol guardar el nombre d’accessos que hi ha 
hagut a una mateixa unitat docent per part d’un mateix usuari, i amb quina 
periodicitat. 
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Actors: Agent Monitor 
 
Precondició: Arriba un missatge de part de l’agent Monitor amb informació relativa a 
inici d’una unitat docent. (Objecte newUnit de l’ontologia) 
 
Postcondició: Es guarda a la base de dades la data, l’hora i el número d’accés a aquesta 
unitat per aquell usuari. 
 
Descripció detallada: Es rep un missatge de l’agent Monitor amb performativa inform 
que té com a contingut un objecte newUnit de l’ontologia. S’extreu del seu contingut el 
codi de la unitat i es procedeix a actualitzar la base de dades amb la informació 
corresponent. 
 
 
Cas d’ús número 2: “Tractar fi d’Unitat” 
 
Resum de la funcionalitat: Davant de l’arribada d’un avís de l’agent Monitor de que 
s’ha finalitzat l’estudi de la actual unitat docent, s’actualitza el model de l’estudiant de 
la unitat a la base de dades. 
  
Paper dins el treball de l’usuari: Degut a que el Model de l’Estudiant depèn en part de 
la unitat docent que estudia, cada cop que finalitza l’estudi d’una unitat docent cal 
esborrar el model que l’agent té a memòria ja que no s’ajustarà a la realitat quan 
l’alumne iniciï l’estudi d’una nova unitat. 
 
Actors: Agent Monitor 
 
Precondició: Arriba un missatge de part de l’agent Monitor amb informació relativa al 
fi de l’estudi d’una unitat docent. (Objecte Unit de l’ontologia) 
 
Postcondició: Es guarda a la base de dades el model de l’estudiant per aquella unitat i 
dades sobre el seu us de les eines de la unitat (com els accessos a la bibliografia o el 
glossari) 
 
Descripció detallada: Davant de l’arribada d’un avís de l’agent Monitor de que s’ha 
finalitzat l’estudi de la actual unitat docent (objecte Unit de l’ontologia), es guarda a la 
base de dades de la plataforma el model de l’estudiant  per aquella unitat docent i altres 
dades que permeten avaluar el seu perfil (sobre els accessos a les eines que ofereix la 
unitat) i es reseteja el coneixement de l’agent sobre el model de l’estudiant excepte pel 
que fa al perfil (ja que recordem que el perfil és el mateix per totes les unitats) 
 
 
Cas d’ús número 3: “Tractar Inici d’Exercici” 
 
Resum de la funcionalitat: Davant de l’arribada d’un avís de l’agent Monitor de que 
s’ha iniciat un exercici, es guarda a la base de dades de la plataforma la data i  l’hora 
d’inici de l’exercici i s’actualitza el Model de l’Estudiant segons el tipus d’exercici que 
sigui (adaptat, configurat o obligatori). 
 
 



 

Paper dins el treball de l’usuari: Una de les dades necessàries per el Model de 
l’Estudiant és el nombre d’exercicis optatius que fa l’usuari, i si aquests els configura 
per si mateix o deixa que el sistema els adapti. Per motius estadístics i per conèixer la 
periodicitat i el nombre de vegades que es fa un exercici cal guardar també a la base de 
dades l’hora i dia que es fa una nova execució. 
 
Actors: Agent Monitor 
 
Precondició: Arriba un missatge de part de l’agent Monitor amb informació relativa a 
inici d’un exercici. (Objecte beginExercise de l’ontologia) 
 
Postcondició: Es guarda a la base de dades la data, l’hora i el número d’execució de 
l’exercici i s’actualitza el Model de l’Estudiant.  
 
Descripció detallada: Es rep un missatge de l’agent Monitor amb performativa inform 
que té com a contingut un objecte beginExercise de l’ontologia. S’extreu del seu 
contingut el codi de l’exercici i si es tracta d’un exercici obligatori,  optatiu adaptat o 
optatiu configurat per l’usuari. Es procedeix a actualitzar la base de dades i el Model de 
l’Estudiant amb la informació corresponent. 
 
Cas d’ús número 4: “Tractar Exercici Resolt” 
 
Resum de la funcionalitat: Davant de l’arribada de noves dades de l’agent Monitor, 
relatives a l’execució d’un exercici  per part de l’usuari, s’actualitza la base de dades 
amb l’històric d’exercicis realitzats i es recalcula el model de l’estudiant. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: L’agent Monitor captura les respostes que l’usuari ha 
fet al llarg de la resolució d’un exercici, i envia aquestes dades a l’agent Modelat, el 
qual ha de corregir l’exercici i  per tal de mantenir el model de l’estudiant actualitzat i la 
base de dades al dia. 
 
Actors: Agent Monitor 
 
Precondició: Arriba un missatge de part de l’agent Monitor amb informació relativa a 
l’execució d’un exercici. (Objecte endExercise de l’ontologia) 
 
Postcondició: Es guarda a la base de dades l’exercici realitzat. El Model de l’Estudiant 
que hi ha en memòria queda actualitzat amb les dades del nou exercici fet. 
 
Descripció detallada: Tal com s’ha comentat al Model del Problema, a la base de dades 
de les Unitats de Suport a la Docència cal guardar no només el Model de l’Estudiant, sinó 
també un històric dels exercicis que ha realitzat i com se n’ha sortit, ja que al Model 
només es tenen en compte les millors execucions. Per això, quan arriba informació 
relativa a un exercici per part de l’agent Monitor, es guarda aquesta informació a la 
Base de Dades per mantenir un històric del progrés de l’alumne. Un cop fet això, es 
corregeix l’exercici, es comprova si aquesta execució de l’exercici era millor que les 
anteriors, i en cas afirmatiu, s’actualitza el Model de l’Estudiant que l’agent té a 
memòria. 
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Cas d’ús número 5: “Tractar fi de sessió” 
 
Resum de la funcionalitat: Davant de l’arribada d’un avís de l’agent Monitor de que 
l’alumne vol finalitzar la sessió a la plataforma, es guarda a la base de dades els valors 
sobre l’ús de les eines per part de l’usuari (xat, mail, fòrum i agent Sònia) 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Per tal de poder comprovar si el comportament de 
l’usuari segueix el seu perfil, i per tenir un control estadístic de l’ús de les eines de la 
plataforma, es guarda al final de cada sessió els accessos que hi ha fet l’usuari. 
 
Actors: Agent Monitor 
 
Precondició: Arriba un missatge de part de l’agent Monitor amb informació relativa a 
la fi de la sessió educativa. (Objecte Session de l’ontologia) 
 
Postcondició: Es guarda a la base de dades els valors relatius a l’accés a xat, mail, 
fòrum i agent Sònia que ha fet l’usuari 
 
Descripció detallada : Es rep un missatge de l’agent Monitor amb performativa inform 
que té com a contingut un objecte Session de l’ontologia. S’extreu del seu contingut els 
valors relatius a l’ús de les eines que ha fet l’usuari i es procedeix a actualitzar la base 
de dades amb la informació corresponent. 
 
 
Cas d’ús número 6: “Tractar Node Visitat” 
 
Resum de la funcionalitat: L’agent Didàctic  comunica que s’acaba de canviar de node 
que s’està visitant, i per tant, que l’alumne avança en el seu coneixement del tema. Cal 
actualitzar el Model de l’Estudiant. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: L’agent Didàctic captura les activitats de l’usuari que 
duu a terme al llarg de la sessió educativa. Una part important del Model de l’Estudiant 
consisteix a poder mesurar el grau de coneixement que es té de la Unitat Docent que 
s’estudia. Per poder avaluar aquest coneixement es guarden al Model tots els nodes 
pels quals l’alumne ha passat. 
 
Actors: Agent Didàctic 
 
Precondició: Han arribat dades relatives a que l’usuari ha canviat de node que està 
veient a dins la unitat docent.  
 
Postcondició: S’ha actualitzat el Model de l’Estudiant. 
 
Descripció detallada: Un cop arriba la informació de que l’usuari ha canviat el node 
que està veient a la Unitat Docent cal actualitzar el Model de l’Estudiant.  
 
 
Cas d’ús número 7: “Enviar Informació de l’Estudiant” 
 
Resum de la funcionalitat: l’agent Didàctic necessita informació relativa al Model de 
l’Estudiant i la demana a l’agent Modelat, el qual respon a la seva pregunta. 



 

 
Paper dins el treball de l’usuari: Permet a l’agent Didàctic conèixer les dades més 
actualitzades disponibles sobre el comportament de l’estudiant. 
 
Actors: Agent Didàctic. 
 
Precondició: L’agent Didàctic fa una pregunta a l’agent Modelat. 
 
Postcondició: L’agent Modelat ha respost la pregunta de l’agent Didàctic. 
 
Descripció detallada: L’agent Modelat rep un missatge de l’agent Didàctic. 
Descodifica el missatge per tal de, a partir de la seva ontologia, descobrir exactament 
que vol saber l’agent Didàctic. Seguidament munta un missatge de amb la resposta a 
l’agent Didàctic codificada segons l’ontologia adequada i li envia.  
 
Cas d’ús número 8: “Enviar dades dels Exercicis Resolts” 
 
Resum de la funcionalitat: l’agent Adaptador necessita informació relativa al Model de 
l’Estudiant, concretament als exercicis que l’alumne ha anat executant a la present 
Unitat Docent,  i demana aquesta informació a l’agent Modelat, el qual respon a la seva 
pregunta. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Permet a l’agent Adaptador conèixer les dades més 
actualitzades disponibles sobre els resultats que l’estudiant ha obtingut als exercicis 
realitzats. 
 
Actors: Agent Adaptador. 
 
Precondició: L’agent Adaptador fa una pregunta a l’agent Modelat. 
 
Postcondició: L’agent Modelat ha respost la pregunta de l’agent Adaptador. 
 
Descripció detallada : L’agent Modelat rep un missatge de l’agent Adaptador. 
Descodifica el missatge per tal de, a partir de la seva ontologia, descobrir exactament 
que vol saber. Seguidament munta un missatge amb la resposta a l’agent Adaptador 
codificada segons l’ontologia adequada i li envia.  
 
 
Cas d’ús número 9: “Informar de l’estat” 
 
Resum de la funcionalitat: L’agent Pachacamac demana conèixer l’estat en que es 
troba l’agent Modelat, com a part de la seva funcionalitat de control de la plataforma. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Aquest cas d’us es troba al marge del funcionament 
específic de l’agent Modelat, i obeeix a la necessitat de controlar el sistema multiagent. 
Permet que en cas que l’agent Modelat es tornés inestable, l’agent Pachacamac ho 
detectés i el pogués reiniciar. 
 
Actors: Agent Pachacamac. 
 
Precondició: l’agent Pachacamac envia un missatge de petició de l’estat de l’agent. 
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Postcondició: S’ha informat a Pachacamac de l’estat de l’agent. 
 
Descripció detallada : Cal respondre a les peticions de l’agent Pachacamac d’informes 
relatius a l’estat de l’agent Modelat per tal de permetre a Pachacamac mantenir el 
control del conjunt d’agents que treballen per l’usuari. D’aquesta manera Pachacamac 
controla quins agents es tornen inestables.  
 

IDENTIFICACIÓ DELS COMPORTAMENTS NECESSARIS 
 
En el cas de l’agent Modelat, i a partir de els requisits que s’acaben d’especificar, 
definim els següents comportaments: 
 

• RebreMonitor:  
Comportament encarregat de rebre la resta de missatges de l’agent Monitor, 
descodificar-los i extreure’n el contingut, i seguidament actualitzar el Model 
de l’Estudiant que té a memòria i actualitzar la base de dades. 

 
• RespondreDidàctic: 

Comportament encarregat de rebre i interpretar els missatges de l’agent 
Didàctic i de respondre segons el contingut del Model de l’Estudiant i 
seguint l’ontologia. 

 
• RespondreAdaptador:  

Comportament encarregat de rebre i interpretar els missatges de l’agent 
Adaptador i de respondre segons el contingut del Model de l’Estudiant i 
seguint l’ontologia. 

 
• RespondrePachacamac:  

Comportament pendent dels missatges que envia l’agent Pachacamac i 
encarregat de respondre amb les dades corresponents. 

 
Tal com es pot veure, en aquest cas no es correspon cada comportament a cada cas 
d’ús. Això és degut a que els comportaments s’han agrupat segons el remitent dels 
missatges que hi arriben, i són comportaments compostos que criden a funcions 
diferents segons l’objecte de l’ontologia que contingui el missatge que ha arribat. 
L’agent Modelat només reacciona a missatges d’altres agents, i no rep cap altre tipus 
d’entrada. 
 
A més d’aquests comportaments hi ha un altre comportament a implementar a l’agent 
Modelat, el comportament InicialitzarPerfil. S’executarà cada vegada al iniciar-se 
l’agent. Aquest comportament comprovarà si l’alumne té un valor de perfil per 
carregar-lo a memòria, i en cas de no tenir-ne li demanarà a l’agent Monitor que faci 
passar el test de Felder-Silverman a l’alumne. 
 



 

DIAGRAMA D’ACTIVITATS I ONTOLOGIA 
 
A continuació veurem el diagrama d’activitats de cada comportament especificat 
anteriorment. 
 
• InicialitzarPerfil 
 
El primer que fa l’agent modelat al engegar-se. Comprova a la base de dades quin es el 
perfil de l’estudiant del seu usuari. 
 
En cas que aquest perfil no estigui disponible, caldrà que l’alumne passi el test de 
Felder-Silverman per tal de poder-hi donar un valor. 
 
S’envia un FIPA-Request a l’agent Monitor. Aquest ens pot respondre amb un not-
understood, un refuse si no vol respondre, o un agree si accedeix a mostrar el test a 
l’alumne. 
 
Un cop el test hagi acabat, l’agent Monitor codificarà el perfil segons l’objecte 
Profile_rp de l’ontologia i l’enviarà a l’agent Modelat, amb performativa inform, o 
enviarà un missatge amb performativa failure en cas d’error. 
 
Aquesta conversa es veurà amb més detall al diagrama de protocols. 
Llavors guardem el valor del perfil a la base de dades i al Model de l’Estudiant de la 
memòria i ja podem començar a esperar missatges dels altres agents. 
 

InicialitzarPerfil

CarregarPerfil

Demanar Felder al Monitor

Carregar Perfil i guardar a Base de dades

[existeix perfil
a base de dades]

[no existeix perfil
a base de dades]

 
figura 8. 2- Diagrama d'activitats de InicialitzarPerfil (agent Modelat) 

 
 

• RebreMonitor 
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Aquest és un comportament força complex. S’inicia quan es rep un missatge amb 
performativa inform de l’agent monitor. En aquest punt per saber de que ens està 
informant el monitor, es comprova a quin objecte de l’ontologia es correspon el 
contingut.  
 
Es pot rebre: 
 

1) Avís d’Inici d’Unitat Docent  
Seguint l’objecte newUnit de l’ontologia 
 

2) Avís de fi d’Unitat Docent 
Seguint l’objecte Units de l’ontologia 

 
3) Avís de Inici d’exercici 

Seguint l’objecte beginExercise de l’ontologia 
 

4) Avís de Fi d’exercici 
Seguint l’objecte endExercise de l’ontologia 
 

5) Avís de Fi de sessió 
Seguint l’objecte Session de l’ontologia 
 

RebreMonitor

Capturar Missatge

Descodificar Missatge

[ missatge inici unitat]

[missatge fi unitat]

[missatge inici exercici]

[missatge fi exercici]Tractar Inici Unitat

Tractar Fi Unitat

Tractar Inici Exercici

Tractar Fi Exercici

Tractar Fi Sessio

[missatge fi de sessió]

 
figura 8. 3 - Diagrama d'activitats del comportament RebreMonitor (agent Modelat) 

 



 

A continuació es veurà amb més detall que ha de fer l’agent en cada cas: 
 
1) Es rep un missatge d’inici d’Unitat (objecte newUnit) 
 
En aquest cas hem de extreure de  l’objecte rebut al missatge el codi de la unitat que es 
comença a estudiar. Seguidament hem de mirar la hora. 
 
Es consulta a la base de dades si hi ha hagut anteriors visites a la unitat per part de 
l’usuari. I es guarda a la base de dades una nova entrada amb el codi d’unitat, el codi 
de l’usuari, el numero de visita que es fa a aquesta unitat i l’hora en que s’inicia la 
visita. 
 
A part cal consultar a la base de dades l’activitat que l’usuari ha tingut en anteriors 
visites a aquesta unitat, per construir el Model de l’Estudiant per aquesta unitat. 

Tractar Inici Unitat

Extreu Codi Unitat

Capturar Hora

Guardar a Base de Dades

Averguar Numero de Visita

Carregar Model de l'Estudiant

 
figura 8. 4- Diagrama d'activitats de Tractar Inici Unitat (agent Modelat) 

 
2) Es rep un missatge de fi d’unitat (objecte Units de l’ontologia) 
 
S’extreuen les dades de la unitat de l’objecte Units. Aquest objecte conté el nombre 
d’accessos a les eines de la unitat, com bibliografia, glossari... 
 
Es guarda a la base de dades que en aquesta visita a  la unitat s’ha fet aquest nombre 
d’accessos a cada eina. Seguidament es guarda a la base de dades la informació que hi 
havia al Model de l’Estudiant que l’agent té a memòria. Seguidament s’esborra el 
Model de l’Estudiant (excepte el perfil) , per poder estar llest per iniciar l’estudi a una 
nova unitat. 
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Tractar Fi Unitat

Extreu Dades Unitat

Guardar a Base de Dades

Guardar a Base de Dades el Model

Resetejar el Model

 
figura 8. 5- Diagrama d'activitats de Tractar Fi d'Unitat (agent Modelat) 

 
3) Es rep avís d’inici d’exercici (objecte beginExercise de l’ontologia) 
 

Tractar Inici Exercici

Extreu Codi i Instancia Exercici

Capturar Hora

Extreu Tipus Exercici

Guardar a Base de Dades Actualitzar el Model

 
figura 8. 6- Diagrama d'activitats de Tractar Inici d'Exercici (agent Modelat) 

 
Es guarda a la base de dades la nova execució de l’exercici i l’hora d’inici (extraiem el 
codi i instància de l’exercici del missatge i capturem l’hora en que arriba el missatge).  
Paral·lelament s’extreu del missatge si es tracta d’un exercici configurat, obligatori o 
adaptat, i actualitzem el Model de l’Estudiant de memòria. 
 
4) Es rep avís de fi d’exercici (objecte endExercise de l’ontologia) 
 
S’extreu de l’objecte endExercise del missatge les preguntes i respostes que s’ha fet a 
l’exercici. Es guarden tal qual a una taula històrica d’exercicis resolts per cada usuari. 



 

 
Desprès es corregeix l’exercici. Amb el resultat, recorrem el Model de l’Estudiant que 
hi ha a memòria per saber si hi ha hagut una execució anterior del mateix exercici. En 
cas que si, es mira si l’execució actual és millor i si ho és, es guarda en comptes de la 
anterior al Model de l’Estudiant. En cas contrari, si és la primera vegada que s’executa, 
es tracta com si fos execució millor. 
 
Si no és execució millor no es fa res més. 
 
 

Tractar Fi Exercici

Extreu Dades de Preguntes i Respostes

Extreu Dades Exercici

Corretgir Exercici

Guardar a l'Històric de la Base de Dades

Comprobar si es execució millor

Actualitzar Model

[és execució millor]

[no és execució millor]

 
figura 8. 7- Diagrama d'activitats de Tractar Fi Exercici (Agent Modelat) 

 
 
5) Es rep avís de fi de sessió (objecte Session de l’ontologia) 
 
S’extreuen les dades de l’objecte Session (sobre l’ús de les eines de la plataforma, o 
sigui, mail, xat, fòrum i agent Sònia) i es guarden a la base de dades. 
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Tractar Fi Sessió

Extreu Dades Sessió

Guardar a Base de Dades

 
figura 8. 8- Diagrama d'activitats de Tractar Fi Sessió (agent Modelat) 

 
• RespondreDidàctic 
 
Aquest comportament captura el missatge i el descodifica per extreure’n quin objecte 
de l’ontologia instància. 
 
Un cop se sap què és el que s’ens demana, es busca la resposta al Model de l’Estudiant, 
es codifica seguint l’ontologia i s’envia a l’agent Didàctic de tornada. 
 

RespondreDidactic

Capturar Missatge

DescodificarMissatge

Codificar en Ontologia

Enviar a Didàctic

BuscarRespostaAlModel

 
figura 8. 9- Diagrama d'activitats de RespondreDidactic (agent Modelat) 

 
Els missatges que rebem de l’agent didàctic segueixen el protocol FIPA-Query i tenen 
performativa query-ref. Nosaltres respondrem amb un inform en cas de poder 
respondre. Si hi ha un error s’envia un failure, si no s’entén s’envia un not-understood.  
 
Els objectes que podem rebre a les querys  de l’agent didàctic són: 



 

 
1. Informació del Perfil (ens demana el perfil de l’estudiant) 
 

Profile_rq    
:code Integer O Codi de Perfil  

 
Per tal de respondre, l’agent modelat enviarà: 

 
Profile_rp    
:level Integer O Valor del Perfil 
:code Integer  Codi del tipus de perfil 

 
 
2. Resultats d’un exercici concret 
 

Es vol saber el numero de respostes correctes o incorrectes de l'exercici identificat 
per codi i instància a la seva execució millor 

 
Results_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 
:type Integer O Si val 1 volem les respostes 

correctes, sinó les incorrectes 
 

La resposta de l’agent modelat serà: 
 

Results_rp    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 
:number Integer O Numero de respostes 
:type Integer O Si val 1 volem les respostes 

correctes, sinó les incorrectes 
 
3. Qualificació d’un exercici a la millor execució 
 

Qualification_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O Instància  de l’exercici 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
Qualification_rp    
:qualification Real O Qualificació obtinguda 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O Instància  de l’exercici 
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4.  Total d’execucions d’un exercici 
 

TotalExecutions_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
TotalExecutions_rp    
:number Integer O Nombre d’execucions 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 

 
5. Total acumulat de preguntes contestades (fàcils normals o difícils) al llarg de totes 

les execucions d’un exercici 
 

GlobalTotal_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
GlobalTotal_rp    
:number Integer O Nombre de preguntes resoltes 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
6. Qualificació de les preguntes segons nivell a la millor execució de l’exercici 
 

QualificationDetail_rq   
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància  de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
QualificationDetail_rp    
:qualification Real O Qualficacio obtinguda 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell estem 

preguntant 
 



 

 
7.  Visites a nodes d’una unitat 
 

NodeVisits_rq    
:codes Set of String O Codis dels nodes a visitar 

 
Resposta del modelat: 

 
NodeVisits_rp    
:visited boolean O Cert en cas de que l’alumne hagi 

visitat tots els nodes de la llista 
:codes Set of String O Codis dels nodes a visitar 

 
Es veurà amb més detalls l’estructura de la conversa al diagrama de protocols 
 
També pot ser que es rebi un missatge d’avis de visita a un nou node (objecte 
newNodeVisit de l’ontologia) 
 

Tractar Nou Node

Extreu Dades Node

Actualitza el Model

 
figura 8. 10.- Diagrama d'activitats de Tractar Nou Node (agent Modelat) 

 
S’extreu de l’objecte newNodeVisit el codi del node en qüestió i s’afegeix la visita al 
node al Model de l’Estudiant de l’agent a memòria. 
 
 
• RespondreAdaptador 
 
Aquest comportament captura el missatge de l’agent Adaptador que ens demana 
informació sobre la millor execució d’un exercici concret. 
 
S’extreu el codi i instància de l’exercici, es busca la resposta al Model de l’Estudiant, es 
codifica seguint l’ontologia i s’envia a l’agent Adaptador de tornada. 
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RespondreAdaptador

Capturar Missatge

DescodificarMissatge

Codificar en Ontologia

Enviar a Adaptador

BuscarRespostaAlModel

 
figura 8. 11- Diagrama d'activitats de RespondreAdaptadorc (agent Modelat) 

 

Els missatges que rebem de l’agent adaptador segueixen el protocol FIPA-Query i 
tenen performativa query-ref. Nosaltres respondrem amb un inform en cas de poder 
respondre. Si hi ha un error s’envia un failure, si no s’entén s’envia un not-understood.  
 
L’ objecte que podem rebre a les querys  de l’agent adaptador és exerciceInfo_rq, i 
segueix la següent estructura: 
 

exerciceInfo_rq    
:code Integer O Codi de l’exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 

 
I  l’agent modelat enviarà com a resposta un objecte exerciceInfo_rp: 
 

exerciceInfo_rp    
:code Integer O Codi de l’exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 
:notaMillorEx Float O Nota que va treure a la millor 

execució de l’exercici 
:nFacilsOk Integer O Nº de preguntes fàcils que va fer 

be 
:nNormalsOk Integer O Nº de preguntes normals que va 

fer be 
:nDificilsOk Integer O Nº de preguntes difícils que va 

fer be 
:nFacilsNC Integer O Nº de preguntes fàcils que no va 

fer contestar 
:nNormalsNC Integer O Nº de preguntes normals no que 

va contestar 



 

:nDificilsNC Integer O Nº de preguntes difícils que no va 
contestar 

:nFacilsM Integer O Nº de preguntes fàcils que va fer 
malament 

:nNormalsM Integer O Nº de preguntes normals que va 
fer malament 

:nDificilsM Integer O Nº de preguntes difícils que va 
fer malament 

 
 
• RespondrePachacamac 
 

RespondrePachacamac

Capturar Missatge

Generar Informe d'Estat

Codificar en Ontologia

Enviar a Pachacamac

 
figura 8. 12- Diagrama d’activitats de RespondrePachacamac (agent Modelat) 

 
Aquest comportament s’inicia en rebre un missatge amb performativa Query-if de 
l’agent Pachacamac. Forma part del protocol FIPA-Query. Les respostes possibles són 
refuse (si per algun motiu no volem respondre) o inform amb un true o un false segons 
si l’estat és estable o no. 
 
També pot ser que s’hagi de respondre not-understood si no s’entén el contingut del 
missatge que ha arribat. 
 

DIAGRAMA DE PROTOCOLS 
 
A continuació es presenta a grans trets el diagrama de protocols de l’agent Modelat.  
 
Aquest agent segueix el protocol FIPA-Query per comunicar-se amb els agents 
Monitor, Adaptador  i Didàctic. 
 



 

118 

Per altra banda hi ha la comunicació amb Pachacamac, seguint el protocol FIPA-Query. 
Per qualsevol altre missatge que l’agent Monitor pugui rebre, respondrà amb un not-
understood. 

 
 
 

 
figura 8. 13- Diagrama de Protocols de l'Agent Modelat (1) 

 
En  aquest diagrama es pot veure la comunicació amb l’agent Monitor, l’agent 
Pachacamac i l’agent Adaptador. Al següent diagrama (figura 8.14) es pot veure la 
comunicació amb l’agent didàctic. 
 
 
 
 



 

 
 

 
figura 8. 14- Diagrama de protocols de l'agent Modelat (2) 
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ANÀLISI I DISSENY DE 
L’AGENT ADAPTADOR 

D’EXERCICIS 
 
 
 
 
 
A continuació es presenta l’anàlisi i disseny de l’agent Adaptador d’Exercicis. 
 
Cada Unitat Docent presenta dos tipus d’exercicis. Els obligatoris, que el professor vol que els 
alumnes facin a determinats punts de la unitat docent, i els optatius, que el professor associa a 
la Unitat Docent per tal que l’alumne decideixi si els vol fer, i quan.  
 
L’agent Adaptador d’Exercicis és l’encarregat de muntar aquests exercicis, i adaptar els 
exercicis optatius al nivell de l’alumne en cada moment. 
 
En aquest capítol es mostra el diagrama de casos d’us, el diagrama d’activitats i un esquema 
dels objectes de l’ontologia que intervenen en el seu funcionament. 
 
 
 

CAPÍTOL 9 



 

INTRODUCCIÓ 
 
Per tal de tenir constància del progrés real dels alumnes al sistema, és necessari poder 
avaluar el seu coneixement, no només a través de les pàgines que visiten i els conceptes 
que van veient, sinó també a partir d’exercicis que permetin decidir si l’alumne té un 
coneixement suficient d’un concepte. 
 
L’agent Adaptador d’Exercicis és l’encarregat de muntar aquests exercicis, i adaptar-los 
quan es pugui al nivell de l’alumne en cada moment. 
 
Un exercici és en realitat un banc de preguntes de tipus test. Cada pregunta està 
associada a un concepte de la Unitat Docent, i té assignat un nivell de dificultat d’entre 
tres (fàcil, normal o difícil). 
 
A una Unitat Docent hi poden haver dos tipus d’exercicis: 
 

• Els obligatoris, que el professor vol que els alumnes facin a determinats 
punts de la unitat docent 

 
• Els optatius, que el professor associa a la Unitat Docent per tal que l’alumne 

decideixi si els vol fer, i quan. 
 
Als exercicis obligatoris, el professor diu de forma específica com han de ser els 
exercicis, quantes preguntes han de tenir de cada nivell i de cada tema. També pot 
marcar si l’alumne ha de poder veure o no la solució de les preguntes, quantes vegades 
pot  repetir l’exercici i quant temps pot trigar a resoldre’l. 
 
Als exercicis optatius, l’agent Adaptador pregunta a l’alumne si vol configurar ell 
l’exercici (nivell de dificultat i temes sobre els que vol que s’el pregunti) o bé si vol que 
sigui el mateix agent Adaptador el que, en base a l’evolució de l’alumne a la 
plataforma, decideixi les preguntes a fer. 
 

REQUERIMENTS: DIAGRAMA DE CASOS D’US 
 
L’agent adaptador d’exercicis és l’encarregat de muntar a partir del contingut de la 
base de dades els exercicis que l’usuari ha de poder resoldre a través de la interfície 
web de la plataforma USD. 
 
A la base de dades, sota un codi d’exercici, hi ha guardat un conjunt de preguntes que 
pertanyen a l’exercici, d’entre els quals l’agent escull de forma aleatòria les preguntes 
que es faran a una execució concreta de l’exercici en qüestió.  
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Quan un professor espec ifica un exercici a la unitat docent en realitat fa una instància 
d’aquest exercici. És a dir, dona algunes condicions que les preguntes que l’agent ha 
d’escollir de forma aleatòria han de complir en cada execució d’aquella instància. 
 
En la instància d’un exercici obligatori el professor diu: 
 

• Quantes preguntes hi ha d’haver 
• De quin nivell de dificultat i sobre quins conceptes. 
• Número màxim de vegades que l’alumne pot repetir l’execució d’aquesta 

instància de l’exercici 
• Quant de temps com a màxim pot trigar a respondre 
• Si pot o no veure la solució un cop finalitzat l’exercici. 

 
Si es tracta de la instància d’un exercici optatiu, el professor pot especificar valors per 
el numero de preguntes, nivell i conceptes, però seran tant sols valors per defecte. 
 
Quan l’alumne executi la instància l’agent adaptador li donarà opció de configurar 
aquests valors ell mateix, o si pel contrari vol que sigui l’agent adaptador el que els 
esculli, en funció del progrés de l’alumne en exercicis anteriors. Si no hi ha informació 
disponible d’anteriors exercicis, l’agent utilitzarà els valors per defecte. 
 

DIAGRAMA DE CASOS D’US 
 

Agent Didàctic

MuntarExercici

Usuari

AdaptarExercici

Pachacamac

Informar de l'Estat

«uses»

Configura Exercici

«uses»

 
figura 9. 1- Diagrama de Casos d'Us de l'agent Adaptador 

 



 

Cas d’ús número 1: “MuntarExercici” 
 
Resum de la funcionalitat: Mostra un exercici amb unes característiques determinades 
per que l’usuari el resolgui. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Mostra un exercici per poder avaluar el seu progrés a 
la plataforma o per que ell pugui autoavaluar-se i saber que tal va avançant. 
 
Actors: Agent Didàctic. 
 
Altres casos d’ús relacionats: Adaptar Exercici, Configurar Exercici 
 
Precondició: l’Agent didàctic demana que es presenti a l’alumne un exercici obligatori 
o es vol mostrar un exercici que el mateix adaptador ha preparat o que l’alumne ha 
configurat. 
 
Postcondició: L’usuari pot començar a resoldre l’exercici. 
 
Descripció detallada: En cas que en el graf de la unitat docent es demani mostrar un 
exercici obligatori l’agent Didàctic envia un missatge amb les característiques de 
l’exercici codificades segons l’ontologia per tal de que l’agent Adaptador mostri el 
missatge. Per altra banda aquest cas d’us també s’executa quan un alumne vol fer un 
exercici optatiu. En el moment en que l’alumne hagi dit les característiques de l’exercici 
o el sistema les hagi construït s’envia la petició de muntar l’exercici amb les 
característiques concretes. 
 
 
Cas d’ús número 2: “AdaptarExercici” 
 
Resum de la funcionalitat: L’agent decideix, en base al progrés de l’alumne a exercicis 
anteriors, quines preguntes i amb quin nivell mostrar a l’exercici optatiu. Desprès crida 
a Muntar Exercici perquè el mostri. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Permet que l’alumne es despreocupi de configurar els 
exercicis optatius, ja que se li faran exercicis que permetin reforçar els seus punts 
febles, i s’aniran adaptant progressivament per tal que pugui avançar. 
 
Actors: Usuari 
 
Altres casos d’ús relacionats: Muntar Exercici 
 
Precondició: L’usuari accedeix a la opció de fer un exercici optatiu determinat, adaptat 
automàticament pel sistema. 
 
Postcondició: L’usuari pot començar a resoldre l’exercici. 
 
Descripció detallada: L’agent Adaptador recull el codi d’exercici optatiu, i mira a la 
base de dades quins temes estan disponibles a les preguntes corresponents a l’exercici. 
Seguidament demana a l’agent Modelat informació sobre els resultats que l’usuari ha 
obtingut a exercicis de la mateixa unitat, i quins temes ha vist, i a partir d’aquí 
construeix un exercici amb preguntes d’un nivell assequible per l’alumne i guarda al 
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seu coneixement informació sobre l’exercici adaptat. Si l’alumne vol tornar a fer que se 
li adapti aquest exercici, l’agent s’haurà de basar en la informació del modelat i la seva 
pròpia, per veure si cal baixar el nivell de preguntes o el pot pujar. L’objectiu es anar 
oferint exercicis que motivin l’alumne, però no excessivament difícils. 
 
Cas d’ús número 3: “ConfigurarExercici” 
 
Resum de la funcionalitat: Recull la configuració que l’alumne vol per un exercici 
optatiu i crida a Muntar Exercici per tal que el pugui resoldre. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Permet que l’usuari esculli el nivell de l’exercici 
optatiu que vol fer i sobre quins temes vol que se li pregunti. 
 
Actors: Usuari. 
 
Altres casos d’ús relacionats: Muntar Exercici 
 
Precondició: L’usuari accedeix a la opció de fer un exercici optatiu determinat, decidint 
ell mateix les seves característiques. 
 
Postcondició: L’usuari pot començar a resoldre l’exercici. 
 
Descripció detallada: Se li mostra a l’usuari tots els possibles temes sobre els que 
existeixen preguntes en l’exercici que vol resoldre i s’el deixa escollir quins temes vol 
que se li pregunti i quantes preguntes vol de cada nivell. També pot optar per una 
configuració més general i simplement escollir si vol l’exercici fàcil, normal o difícil i 
quantes preguntes en total. 
 
Cas d’ús número 4: “Informar de l’estat” 
 
Resum de la funcionalitat: L’agent Pachacamac demana conèixer l’estat en que es troba 
l’agent Adaptador, com a part de la seva funcionalitat de control de la plataforma. 
 
Paper dins el treball de l’usuari: Aquest cas d’us es troba al marge del funcionament 
específic de l’agent Modelat, i obeeix a la necessitat de controlar el sistema multiagent. 
Permet que en cas que l’agent Modelat es tornés inestable, l’agent Pachacamac ho 
detectés i el pogués reiniciar. 
 
Actors: Pachacamac. 
 
Precondició: l’agent Pachacamac envia un missatge de petició de l’estat de l’agent. 
 
Postcondició: S’ha informat a Pachacamac de l’estat de l’agent. 
 
Descripció detallada: Cal respondre a les peticions de l’agent Pachacamac d’informes 
relatius a l’estat de l’agent Adaptador per tal de permetre a Pachacamac mantenir el 
control del conjunt d’agents que treballen per l’usuari. D’aquesta manera Pachacamac 
controla quins agents es tornen inestables.  
 
 



 

IDENTIFICACIÓ DELS COMPORTAMENTS NECESSARIS 
 
En el cas de l’agent Adaptador, a partir de els requisits que s’acaben d’especificar, 
definim els següents comportaments: 
 
MuntarExercici: Es pot iniciar o bé per que arriba un missatge de l’agent Didàctic o bé 
cridat de forma interna des del propi agent. Munta un missatge amb unes 
característiques determinades perquè l’usuari el resolgui. 
 
AdaptarExercici: A partir de l’evolució de l’alumne a la Unitat Docent i de l’exercici 
optatiu que aquest vulgui fer es calculen les característiques d’aquest exercici i es crida 
a MuntarExercici. 
 
ConfigurarExercici: Captura les característiques de l’exercici possibles i permet a 
l’alumne escollir com vol que sigui. Seguidament es crida a MuntarExercici. 
 
RespondrePachacamac: Comportament pendent dels missatges que envia l’agent 
Pachacamac i encarregat de respondre amb les dades corresponents. 
 
A continuació es veurà amb més detall com funciona cadascun d’aquests 
comportaments i quines classes de l’ontologia fan servir. 
 

DIAGRAMA D’ACTIVITATS I ONTOLOGIA 
 
• MuntarExercici 
 
Aquest comportament s’inicia quan arriba un missatge ACL de l’agent didàctic per tal 
que es munti un exercici amb unes característiques determinades, segons l’objecte 
MakeExercise de l’ontologia. El missatge segueix el protocol FIPA-Request. 
 
Podem respondre amb un not-understood si no s’entén el contingut, o un agree si 
s’accedeix a muntar l’exercici. Aquesta conversa es veurà amb més detall al diagrama 
de protocols. 
 
L’estructura de l’objecte MakeExercise és la següent: 
 

MakeExercise    
:code Integer O Codi de l’exercici que es vol crear 
:instance Integer O  Codi de la instància de l’exercici 

 
A continuació es busca a la base de dades les característiques d’aquest exercici en 
aquesta instància, s’accedeix a la base de dades per escollir les preguntes que 
compleixin aquestes característiques i es munten en una pàgina HTML per tal que 
l’alumne pugui resoldre l’exercici. 
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MuntarExercici

Extreure Característiques de la Base de Dades

Agafar Preguntes de la Base de Dades

Muntar Exercici

Extreure Codi d'exercici i Instancia

 
figura 9. 2- Diagrama d'activitats de Muntar Exercici   (agent Adaptador) 

 
També es pot accedir a aquest comportament a través de AdaptarExercici i 
ConfigurarExercici. En aquests comportaments es crida directament a Agafar Preguntes 
de la Base de Dades amb les característiques de l’exercici ja calculades. 
 
• AdaptarExercici 
 
El comportament s’inicia quan l’usuari accedeix a la opció de fer un exercici optatiu i 
escull que vol que el sistema l’adapti. 
 
L’agent Adaptador recull el codi d’exercici optatiu, i mira a la base de dades quins 
temes estan disponibles a les preguntes corresponents a l’exercici. 
 
Seguidament demana a l’agent Modelat informació sobre els resultats que l’usuari ha 
obtingut a exercicis de la mateixa unitat, i també mira si a al coneixement de l’agent 
Adaptador hi ha informació sobre anteriors execucions d’exercicis optatius i a partir 
d’aquí construeix un exercici amb preguntes d’un nivell assequible per l’alumne i 
guarda al seu coneixement informació sobre l’exercici adaptat.  
 
Si l’alumne vol tornar a fer que se li adapti aquest exercici, l’agent s’haurà de basar en 
la informació del modelat i la seva pròpia, per veure si cal baixar el nivell de preguntes 
o el pot pujar. L’objectiu es anar oferint exercicis que motivin l’alumne, però no 
excessivament difícils. 
 



 

Adaptar Exercici MuntarExercici

Extreure Codi Exercici i Instancia

Demanar Informació al modelat Mirar Informació a Memòria

Decidir Característiques
Extreure Característiques de la Base de Dades

Agafar Preguntes de la Base de Dades

Muntar Exercici

Extreure Codi d'exercici i Instancia

 
figura 9. 3- Diagrama d'activitats d'Adaptar Exercici (agent Adaptador) 

 
Per demanar al modelat informació sobre els exercicis resolts per l’alumne utilitzem 
l’objecte exerciceInfo_rq de l’ontologia. S’enviarà seguint el protocol FIPA-Query amb 
performativa query-ref. I  l’agent modelat enviarà com a resposta un objecte 
exerciceInfo_rp. (l’estructura d’aquests dos objectes s’ha comentat al capítol anterior) 
 
• ConfigurarExercici 
 
El comportament s’inicia quan l’usuari accedeix a la opció de fer un exercici optatiu i 
escull que vol decidir ell mateix el nivell de les preguntes, el numero de preguntes i els 
temes que vol que se li preguntin. 
 
Es mira les característiques de l’exercici i es mostra a l’usuari una interfície a la qual 
pugui escollir quins temes i nivells de preguntes dels disponibles per l’exercici vol que 
se li pregunti. 
 
Seguidament es crida a Muntar Exercici amb les característiques que l’usuari hagi 
introduït. 
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Configurar Exercici MuntarExercici

Extreure Codi Exercici i Instancia

Demanar Característiques a l'Usuari

Extreure Característiques de la Base de Dades

Agafar Preguntes de la Base de Dades

Muntar Exercici

Extreure Codi d'exercici i Instancia

 
figura 9. 4- Diagrama d'activitats de Configurar Exercici (agent Adaptador) 

 
• RespondrePachacamac 
 

RespondrePachacamac

Capturar Missatge

Generar Informe d'Estat

Codificar en Ontologia

Enviar a Pachacamac

 
figura 9. 5- Diagrama d’activitats de RespondrePachacamac (agent Adaptador) 

 
Aquest comportament s’inicia en rebre un missatge amb performativa Query-if de 
l’agent Pachacamac. Forma part del protocol FIPA-Query. Les respostes possibles són 
refuse (si per algun motiu no volem respondre) o inform amb un true o un false segons 
si l’estat és estable o no. 
 
També pot ser que s’hagi de respondre not-understood si no s’entén el contingut del 
missatge que ha arribat. 



 

 
Això es veurà amb més detall al diagrama de protocols de l’agent. 
 

DIAGRAMA DE PROTOCOLS 
 
A continuació es presenta el diagrama de protocols de l’agent Adaptador.  
 
Aquest agent només es comunica per informar del seu estat a petició de l’agent 
Pachacamac (FIPA-Query) i quan l’agent Didàctic li demana que munti un exercici 
(FIPA-Request). 
 

 
figura 9. 6- Diagrama de Protocols de l'agent Adaptador 
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IMPLEMENTACIÓ

IV 

En aquesta part: 
 
 
CAPÍTOL 10: 
ENTORN DE DESENVOLUPAMENT  
 
CAPÍTOL 11: 
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENT MONITOR 
 
CAPÍTOL 12: 
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENT MODELAT 
 
CAPÍTOL 13: 
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENT ADAPTADOR 



 

 

 

 

 

ENTORN DE 
DESENVOLUPAMENT 

 
 
 
 
 
 
En el present capítol es faran alguns aclariments necessaris per poder passar a veure el procés 
d’implementació dels agents que s’emmarquen en aquest projecte. 
 
Primerament es veuran algunes de les característiques generals del sistema multiagent MAS-
PLANG i dels agents en general que afecten al procés d’implementació, així com a la seva 
arquitectura. 
 
El fet de que els agents hagin d’operar en un entorn web també haurà de ser tingut en 
consideració. 
 
Seguidament es parlarà de l’entorn de desenvolupament i dels llenguatges utilitzats en cada 
part.  
 
 

CAPÍTOL 10 
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CARACTERÍSTIQUES DE LES USD I EL MAS-PLANG  
 
 
Una de les característiques que més marquen les decisions generals que cal dur a terme 
per poder començar a implementar el sistema multiagent MAS-PLANG és el fet que es 
vulgui utilitzar amb una arquitectura client-servidor.  
 
Es vol que l’usuari pugui accedir i utilitzar les noves Unitats de Suport a la Docència 
com ha fet fins ara, sense instal·lar cap element suplementari. Per tant, tot el que 
s’implementi haurà de tenir en compte que als ordinadors dels usuaris només hi haurà 
un navegador web. 
 
Una altra característica a destacar és la base de dades. Feta amb Postgre-SQL, la Base 
de Dades que suporta al MAS-PLANG s’ha dissenyat, creat i optimitzat des de el 
projecte final de carrera [Johé 2003]. Descriure la seva estructura escapa a l’abast del 
present projecte, per això tant sols es parlarà de les taules que utilitza cada agent al 
descriure la seva implementació. 

 

LLENGUATGES A UTILITZAR 
 

A L’ESCRIPTORI:  
 
L’escriptori de les noves Unitats de Suport a la Docència està programat amb HTML 
4.0, CSS i JavaScript.  S’ha procurat minimitzar el contingut JavaScript i limitar-lo a 
funcions que accedeixin als objectes estàndard, per evitar problemes derivats de la 
marca o versió del navegador web que l’usuari utilitzi, o del sistema operatiu sobre el 
que l’executi. 
 
Per això els llocs de l’escriptori on calia un grau d’interacció més alt, que exigís un 
JavaScript més complex, han estat desenvolupats amb Macromedia Flash i el seu 
llenguatge ActionScript.  
 
L’elecció es basa en la característica del Macromedia Flash de ser interpretat per un 
reproductor instal·lat com a plugg-in a la gran majoria de navegadors, i descarregable 
en poc temps per la resta. Aquest reproductor permet que tot funcioni de la mateixa 
forma a qualsevol sistema operatiu i independentment del navegador. 
 
Les eines pel professor com l’Editor d’Unitats [Palencia 2002], l’Editor del Glossari 
[Garcia 2003] o l’explorador de fitxers [Ribera 2003] són accessibles també des de el 
navegador i estan implementades amb applets Java. Per tant comptem amb que el 
navegador de l’usuari hauria de tenir el Java habilitat. 



 

 

PELS AGENTS: 
 
El fet d’escollir la plataforma JADE com a base pels nostres agents implica que aquests 
agents es desenvoluparan  utilitzant el llenguatge Java. La plataforma d’agents JADE 
haurà d’estar instal·lada i funcionant de forma constant en la màquina servidora.  
 
Els agents seran per tant classes Java. Com ja s’ha comentat el navegador web amb el 
qual l’usuari accedeixi a la plataforma haurà de tenir el Java habilitat, cosa que ens 
facilitarà molt les coses. 
 
Com que els agents s’hauran de comunicar amb la plataforma educativa i en algunes 
ocasions amb l’usuari, no sempre podran ser classes en Java que s’executin al servidor 
sense més. 
 
Per aconseguir aquesta comunicació (entre agents de JADE executant-se al servidor i el 
navegador web) existeixen dues possibles solucions: 
 

• Utilitzar JSP o Servletts: 
El crear un agent com a JSP o com a Servlett té l’avantatge de que s’executen al 
servidor i d’aquesta manera no carreguen la màquina del client. Però per altra 
banda la interacció no és excessivament àgil, ja que el contingut que s’envia al 
navegador és HTML estàtic, com a molt amb codi JavaScript. Per poder tenir 
flux de dades entre client i servidor cal refrescar la pàgina o cridar un nou JSP. 

 
• Utilitzar Applets: 

El fet de que els agents que necessitin una interacció més constant amb el 
navegador de l’usuari s’executin al mateix navegador pot ser un avantatge. Ara 
bé, caldrà fer que a l’applet s’executi un contenidor (com un subconjunt) de la 
plataforma JADE que es comuniqui directament amb els agents de la 
plataforma del servidor de forma transparent, mitjançant missatges ACL. 

 
En cada cas concret es comentarà quina es la opció escollida i perquè.  
 

ELS DIAGRAMES DE CLASSES I AGENTUML 
 
En l’apartat relatiu a la implementació de cada agent s’utilitzarà en alguns punts els 
diagrames de classes de les parts implicades, per tractar de donar una visió general de 
l’estructura de l’agent. 
 
Com que es tracta d’agents ens trobem, al igual que en el disseny, que els diagrames de 
classes de UML no es poden aplicar de forma directa. 
 
De fet cal contemplar bàsicament una diferencia. Amb una classe-agent no només ens 
hi podem comunicar via crides a les funcions i propietats públiques, sinó que també ho 
podem fer a través d’enviament de missatges ACL, anomenats actes comunicatius 
(Communicative Acts, o CA). 
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Aquests actes comunicatius s’expressen a dins la classe agent tal com es pot veure a la 
figura següent: 
 

 
figura 10. 1- Esquema del diagrama d'una classe en AgentUML 

 
Com es pot veure, a més de la zona per les propietats i la zona pels mètodes 
s’incorpora una nova zona per expressar els comportaments davant de missatges. 
 
S’utilitza un símbol semblant a una fletxa per indicar els missatges entrants i un altre 
de molt semblant pels missatges sortints. Entre un i l’altre es col·loquen les classes o 
comportaments que intervenen quan arriba el missatge del tipus corresponent. 
Recordem que els comportaments són classes Java que formen part de l’agent, i com a 
tal es dibuixen. 
 

 
figura 10. 2- Símbols pels missatges d'entrada i els de sortida 

 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ DE    
L’AGENT MONITOR 

 
 
 
 
 
A continuació es presenta la implementació de l’agent Monitor. 
 
Per les seves característiques es tracta d’un agent que necessita una constant atenció a les 
accions de l’estudiant amb l’entorn web.  
 
Es veurà una breu descripció del problema  que presenta, una discussió de quina tecnologia 
utilitzar amb aquest agent en concret i seguidament veurem el diagrama de classes de l’agent i 
es comentaran alguns detalls de la implementació. 
 
El codi al que es refereix en aquesta secció es pot trobar al CD que acompanya a aquest projecte, 
al directori codi_font/agentMonitor.  
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Recordem breument el funcionament de l’agent Monitor.  
 
Ha d’estar pendent de les accions que duu a terme l’estudiant a la plataforma per tal de 
mantenir informat l’agent Modelat. Ha de respondre a determinats events que es 
donen a l’escriptori per poder avisar a l’agent Modelat en el moment que succeeixin. 
També ha d’estar pendent dels exercicis que resol l’estudiant per enviar informació 
sobre les seves respostes. 
 
En concret l’agent Monitor ha d’estar al corrent de: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Temps de treball a la plataforma 
• Número d’accessos al Xat 
• Número d’accessos al Mail 
• Número d’accessos al Fòrum 
• Número d’accessos a l’agent Sònia 
 

Comportament: MonitoritzarSessió 
 
Avisa al Modelat al final de la sessió a 

la plataforma 

• Número d’accessos a les Notes 
• Número d’accessos al Glossari 
• Número d’accessos al Buscador 
• Número d’accessos a la Bibliografia  
• Número de clics a l’Arbre de Navegació 
• Número de clics a les fletxes 
• Temps de treball a la Unitat 
 

Comportament: MonitoritzarUnitats 
 

Avisa al Modelat al sortir de la  
Unitat Docent 

• Inici d’Unitat Docent Comportament: AvisIniciUnitat 

Informar del seu estat a Pachacamac quan ell ho demani 

Passar test Felder-Silverman i enviar el resultat quan Modelat ho demani 

• Temps de treball a l’exercici 
 
Per cada pregunta: 
• Número de resposta donada 
• Nivell de dificultat 
 

Comportament: MonitoritzarExercicis 
 

Avisa al Modelat al final de cada 
exercici resolt 



 

Podem veure un esquema general del funcionament de l’agent a la següent figura: 
 

 
figura 11. 1- Esquema general del funcionament de l'Agent Monitor 

 
Com es pot veure l’alumne interactúa normalment amb la plataforma mentre l’agent 
Monitor el vigila. L’agent Monitor va emmagatzemant la informació que recull fins que 
es dispari els events que fa que la enviï a l’agent Modelat. 
 
La informació que recull, com s’ha vist al principi, es pot agrupar en tres grans blocs:  
 

• Informació relativa a una Unitat Docent 
• Informació relativa a la Sessió  
• Informació relativa als Exercicis 
 

ESTRUCTURA CLIENT -SERVIDOR 
 
Aquest és un agent que no necessita accés a la base de dades i que principalment 
captura informació del navegador del client. Per tant resultarà molt més pràctic que 
funcioni a la màquina del client. 
 
Per poder fer això caldrà que es pugui executar a la màquina client una plataforma 
JADE, sense que l’usuari en sigui conscient (per ell simplement s’estarà entrant a les 
USD) i sense que hagi d’instal·lar res. 
 
Com que JADE està escrit en Java, és força senzill utilitzar la tecnologia de JADE des d’ 
un applet. Un applet que integri una plataforma JADE permet que els agents visquin a 
la màquina del client sense que sigui necessari res més que l’usuari tingui el Java 
habilitat en el seu navegador web. Per més detalls en el funcionament dels applets i 
JADE es pot consultar [Anghel 2002]. 
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El que es fa es afegir un applet invisible a l’escriptori que carregui un contenidor 
d’agents JADE. Al carregar el contenidor es connecta a la plataforma JADE de la 
màquina servidora (plataforma principal), i es registra com a part d’aquesta plataforma 
principal. Desprès tant sols cal cridar a les classes que formen l’agent Monitor (que ha 
de ser un agent JADE sense cap particularitat) per registrar-lo en el contenidor de 
l’applet. 
 
D’aquesta forma per l’agent Monitor és totalment transparent el fet que els agents amb 
els que s’hagi de comunicar estiguin al client o al servidor, ja que és la plataforma 
JADE la que s’ocupa de la comunicació i el pas de missatges entre ells. El mateix 
serveix pels altres agents, que no són afectats pel fet que l’agent Monitor es trobi a la 
màquina client, i hi treballen amb total normalitat. 
 
El resultat seria el que es pot veure a la figura 11.2: 
 

 
figura 11. 2- Resultat de crear un Contenidor d'agents a un applet per executar l'agent Monitor 

 

ESTRUCTURA DE LES CLASSES QUE COMPOSEN L’AGENT  
 
Tal com s’ha vist fins ara l’agent monitor ha de treballar de forma estretament 
relacionada amb la interfície web.  A continuació es farà una breu descripció de la 
interfície per veure com es disparen i com es poden capturar els events quan l’usuari 
interactua amb els diferents botons que la formen. 
 

ESTRUCTURA DE FITXERS DE LA INTERFÍCIE 
 
Com s’ha explicat al capítol 4 (El Sistema Multiagent MAS-PLANG), la nova interfície de 
les Unitats de Suport a la Docència al afegir el MAS-PLANG té l’aspecte que es pot 
veure a la figura 11.3. 
 



 

 

 
figura 11. 3- Interfície de les USD amb el  MAS-PLANG 

 

Es tracta d’una pàgina web (escriptori.html) formada per 4 marcs, seguint l’esquema 
següent: 
 

 
figura 11. 4- Estructura de Marcs de la Interfície 

 
• A frame_dalt hi ha la barra de navegació de les Unitats Docents. Es tracta d’una 

pel·lícula Flash que es comunica amb la pàgina web a través de la comunicació 
de ActionScript amb JavaScript. 
Cada vegada que es clica una icona de la barra de navegació es crida la funció 
barraNavegació_FSCommand(nomComanda) de JavaScript, i d’aquesta manera es 
sap quines icones s’ha clicat a cada moment. 
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En aquesta barra es troben les següents icones que cal contar el nombre de 
vegades que s’hi accedeix en la monitorització de les Unitats Docents. 
 

• Eina de prendre Notes 
• Glossari 
• Buscador 
• Bibliografia 
• Fletxes de navegació 

 
• A frame_esquerra ens trobem exactament el mateix esquema que a frame_dalt.  

En aquest marc tant sols hem de contar el nombre de clics realitzats a l’Agent 
Sònia (com a part de la monitorització de la Sessió) 

 
• A frame_baix hi ha la barra d’eines de la plataforma.  De la mateixa manera 

que a frame_dalt, és una pel·lícula Flash que es comunica amb el JavaScript de 
la pàgina web, amb la crida a la funció barraEines_FSCommand(nomComanda) 
quan un botó és clicat. 
 
D’aquesta barra cal monitoritzar els accessos als següents objectes relatius a la 
Sessió: 
 

• Xat 
• Mail 
• Fòrum 

 
• A frame_dreta és carreguen l’arbre de navegació (muntat per l’agent Didàctic) i 

els nodes o exercicis de les unitats docents. A efectes de l’agent monitor ens 
interessa l’arbre de navegació (per saber el nombre de clics que s’hi fan) i els 
exercicis. 

 
Tant l’arbre de navegació com els exercicis estan fets de codi HTML i JavaScript, 
i estan muntats a partir de JSP.  
 
L’arbre de navegació el munta l’agent Didàctic [Vallès 2003], i els exercicis els 
munta l’agent Adaptador (per més informació veure el capítol 13 del present 
document, Implementació de l’Agent Adaptador).  
 
D’aquí s’ha de capturar: 
 

• Accessos a l’arbre de navegació 
• Preguntes fetes als exercicis i respostes donades 

 
A continuació veurem com es capturen les dades relatives les Unitats Docents i a la 
Sessió.  
 
Desprès es veurà com es capturen les dades relatives als exercicis. 
 
Seguidament es veurà l’esquema general de l’agent i com transmet les dades 
monitoritzades a l’agent Modela t. 
 



 

FUNCIONAMENT DEL PROCÉS DE MONITORITZACIÓ PER LES 
DADES DE LES UNITATS I LES DADES DE LA SESSIÓ 
 
Recordem que les dades relatives a les Unitats Docents i la Sessió educativa són 
comptadors del nombre de vegades que l’usuari ha accedit a determinades funcions de 
la plataforma, per tant, comptadors de Nombre de Clics fets als determinats botons de 
les barres de Flash i a l’arbre de navegació. 
 
Com s’ha pogut veure tots aquests events generats per l’usuari són recollits amb codi 
JavaScript immers en cadascun dels marcs que contenen les barres i l’arbre de 
navegació respectivament. Un cop capturat des de JavaScript resulta trivial cridar a 
una altra funció JavaScript que ho fusioni, que es trobi a la pàgina web principal 
(escriptori.html).  
 
Per tal d’emmagatzemar les dades que es van recollint fins que sigui necessari enviar-
les a l’agent Modelat s’han creat dues classes: 
 

• dadesSessio  que recull les dades relatives a la Sessió educativa 
 
• dadesUnitats que recull les dades relatives a la Unitat Docent en que ens trobem 

 
Des de escriptori.html s’inclouen aquestes dues classes i una tercera, anomenada 
Monitoritzar, que té dues funcions públiques que es criden quan s’ha fet clic a algun 
dels botons que s’ha de monitoritzar. 
 

 
figura 11. 5- Esquema recepció d'un event a monitoritzar 
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El procés de monitorització d’aquests events és el que es pot veure a la figura 11.5. Des 
de les pel·lícules Flash o des de l’arbre de navegació es crida a una funció JavaScript 
interna en el moment que es rep l’event de que s’ha clicat un botó a monitoritzar. 
 
Aquesta funció JavaScript accedeix al fitxer Html pare (escriptori.html) el qual inclou la 
classe Monitoritzar i les classes d’emmagatzemar les dades, seguint l’estructura que es 
pot veure a la figura següent: 
 

+incrementaGlossari()
+incrementaBib()
+incrementaBuscador()
+incrementaArbre()
+incrementaFletxes()
+incrementaNotes()
+setData()
+getGlossari() : Integer
+getBib() : Integer
+getBuscador() : Integer
+getArbre() : Integer
+getFletxes() : Integer
+getNotes() : Integer
+getData() : Date

-nGlossari : Integer
-nBibliografia : Integer
-nBuscador : Integer
-nFletxes : Integer
-nArbre : Integer
-nNotes : Integer
-data : Date

dadesUnitats (JavaScript)

+incrementaXat()
+incrementaMail()
+incrementaForum()
+incrementaSonia()
+setData()
+getXat() : Integer
+getMail() : Integer
+getForm() : Integer
+getSonia() : Integer
+getData() : Date

-nXat : Integer
-nMail : Integer
-nForum : Integer
-nSonia : Integer
-data : Date

dadesSessions (JavaScript)

+rebClicBarraEines(in BotoClicat : Integer)
+rebClicBarraNavegacio(in BotoClicat : Integer)

monitoritzar (JavaScript)

 
figura 11. 6- Diagrama de Classes dels objectes que intervenen en  la Monitorització de                           
les dades de Unitats i de Sessió 

 
Un cop emmagatzemades les dades tant sols caldrà saber quan s’han d’enviar a l’agent 
Modelat. 
 

• Les dades relatives a una Unitat Docent s’han d’enviar un cop la Unitat Docent 
es tanca 

 
• L’avís d’Inici d’Unitat s’ha d’enviar quan s’entra a una nova unitat 

 
• Les dades relatives a la Sessió s’han d’enviar quan es vol sortir de la plataforma. 

 
En els tres casos es tracta d’events recollibles per funcions JavaScript que envien el 
contingut dels objectes corresponents a l’agent Modelat. Com s’implementa el procés 
d’enviament es veurà més endavant. 
 
Això és correspon als comportaments MonitoritzarUnitats i MonitoritzarSessio . 



 

FUNCIONAMENT DEL PROCÈS DE MONITORITZACIÓ PELS 
EXERCICIS RESOLTS PER L’ALUMNE 
 
 
Els exercicis s’obren a dins el marc frame_dreta. Es tracta de codi HTML generat a 
partir de JSP per l’agent Adaptador. 
 

 
figura 11. 7- Estructura per la Monitorització d'Exercicis 

 
La monitorització en aquest punt és molt més senzilla. Els exercicis són tipus test, 
formats a partir de formularis Html amb grups d’opcions per cada pregunta, i un botó 
“Fet” perquè l’usuari el cliqui quan doni l’exercici per acabat. (Veure figura 11.8) 
 

 
figura 11. 8- Esquema de la Interfície d'un exercici 
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Quan es genera l’exercici una funció JavaScript captura la data i l’hora d’inici. I un cop 
l’alumne considera que l’exercici ja està fet clica al botó “Fet” de la part inferior de la 
pantalla.  
 
Al prémer aquest botó es crida una funció JavaScript que captura la data i hora de fi i 
calcula el temps trigat a partir de la data i hora d’inici prèviament capturades.  
 
Després omple l’objecte dadesExercici fet amb JavaScript amb els valors de cada 
pregunta i cada resposta donada i finalment avisa a l’agent Monitor de que aquestes 
dades ja poden ser enviades. 
 

 
figura 11. 9- Diagrama de Classes de la monitorització dels Exercicis 

 
Això és correspondria amb el comportament MonitoritzarExercicis de l’agent Monitor.  
 

FUNCIONAMENT DE TEST DE FELDER-SILVERMAN 
 
El comportament RespondrePachacamac és una classe Java que extén el comportament 
SimpleBehaviour de JADE.  Això vol dir que es tracta d’una classe que l’agent executa 
de forma quasi concurrent amb el comportament RespondrePachacamac. 
 
Per executar els comportaments JADE els col·loca en una cua round-robin que fa 
d’Scheduler, i els va executant un a un. 
 
Les característiques de un comportament és que: 
 

• Han de tenir una funció done() que retorni cert en cas que el comportament hagi 
finalitzat la seva funció 

 
• Han de tenir una funció action() que serà la que s’executi cada cop que el 

comportament s’executi. 



 

 
A la funció action() l’agent comprova si ha arribat algun missatge del tipus FIPA-
Request,  de l’agent Modelat. En cas que sigui així es continua amb el comportament, 
altrament es finalitza l’execució. 
 
Si ha rebut el missatge adequat, l’agent es comunica amb la pàgina web i carrega la 
pàgina testFelder.html al marc frame_dreta.html, on normalment l’alumne veu els 
exercicis a resoldre. 
 
Per tal de comunicar el Java amb JavaScript s’utilitzen les classes de LiveConnect, 
classes Java implementades per Netscape que permeten accedir a la finestra del 
navegador des de l’applet, i per tant, cridar a qualsevol funció o propietat d’aquesta. 
 

JSObject finestra= JSObject.getWindow(this); 
//retorna la finestra on es troba l'applet 
finestra.call(nomFunció,args); 
finestra.propietats= valor; 

 
 
En el nostre cas, es crida a la propietat location.href i se li passa la url de 
testFelder.html. 
 
Aquesta pàgina té un codi JavaScript que, en el moment que l’alumne fa clic al botó 
que indica que s’ha finalitzat el test, avalua els resultats i els passa de nou a l’applet, 
per tal que ho rebi l’agent i ho pugui enviar a l’agent Modelat. 
 
Aconseguir la comunicació entre JavaScript i les classes públiques d’un applet és 
senzill. Tant sols cal accedir a l’applet i cridar les funcions com si fossin propietats. 
 

document.applets['NomApplet'].nomFunció(paràmetres) 
 
El mateix navegador s’ocupa de fer la conversió de tipus dels paràmetres JavaScript als 
paràmetres Java. Això és important degut a que Java és un llenguatge fortament tipat, 
en contrast amb JavaScript. 
 
Llavors faríem que la funció done retornés true, ja que aquest comportament no s’ha 
d’executar més.  
 
En resum, el funcionament del comportament TestFelderSilverman és el que es pot 
veure a la figura 11.10. 
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figura 11. 10- Esquema de funcionament del comportament TestFelder-Silverman 

 
Els passos que es veuen a la figura 11.10 són: 
 

1) L’agent Modelat consulta a la Base de Dades i veu que l’alumne no té perfil 
assignat 

 
2) Envia un missatge ACL (FIPA-Request) demanant a l’Agent Monitor que 

l’alumne faci el test de Felder-Silverman 
 

 
3) L’agent Monitor accepta l’encàrrec, i comunica a la interfície que ha de carregar 

el fitxer testFelder.html 
 
4) La interfície fa la petició al servidor web i carrega el fitxer 

 
5) L’alumne el respon 

 
6) L’agent Monitor captura les dades i a partir del JavaScript que conté 

TestFelder.html dona un valor al perfil 
 

7) Envia aquestes dades del perfil a l’agent Modelat 
 

8) Aquest ho guarda a la base de dades 
 



 

FUNCIONAMENT DE RESPONDRE PACHACAMAC 
 
El comportament RespondrePachacamac és una classe Java que extén el comportament 
SimpleBehaviour de JADE.  Això vol dir que es tracta d’una classe que l’agent executa 
de forma quasi concurrent amb el comportament TestFelderSilverman, i que no 
finalitza mai. 
 
Aquest comportament té una funció pública, incrErrors,  que accedeix a una variable 
de tipus booleà anomenada errors que indica si  hi ha hagut algun error des de l’últim 
cop que es va mirar. La primera vegada que es crida a action(), se li assigna el valor 
false.  
 
En el moment que des d’algun dels altres comportaments de l’agent es registri un error 
es crida a la funció incrErrors que posa la variable a true. 
 
Quan arriba el missatge Query-If amb remitent Pachacamac és aquest comportament el 
que el tracta. Envia com a resposta la variable error en l’estat en que es trobi, i torna a 
posar error a fals. D’aquesta forma, si Pachacamac rep un true sap que hi ha hagut 
algun error des de l’últim cop que va preguntar.  
 
Aquest comportament no ha d’acabar mai. Per tant la funció done() sempre retorna 
false. 

 

FUNCIONAMENT DE L’AGENT MONITOR 
 
Un cop ja s’ha vist com es monitoritza l’activitat de l’estudiant captant les accions 
realitzades sobre la plataforma passem a mirar com està implementat l’agent Monitor 
pròpiament dit. 
 
Com ja s’ha comentat, l’agent Monitor és carregat a un contenidor JADE resident en un 
applet. Per tant, com a membre de l’applet, qualsevol funció pública de l’agent Monitor 
és accessible des de JavaScript. 
 
Cal que a l’applet importem les llibreries de JADE i utilitzant-les es crei un contenidor 
de la plataforma JADE que es connecti a la plataforma del servidor. 
 
Els paràmetres que l’applet necessitarà són: el nom del servidor i el port pel qual 
escolta la plataforma JADE principal. 
 
Per tal d’evitar problemes de seguretat, les classes utilitzades per l’applet són signades 
digitalment. 
 
L’agent Monitor és creat seguidament a dins el contenidor. Carrega els comportaments 
RespondrePachacamac i TestFelderSilverman com a behaviours interns seus i es queda a 
l’espera de missatges. 
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Els comportaments AvisIniciUnitat, MonitoritzarSessio  i MonitoritzarUnitats es carreguen 
amb la mateixa interfície i estan capturant dades de l’activitat de l’estudiant 
constantment, tal com s’ha explicat. 
 
Si es comença un exercici el comportament MonitoritzarExercicis es carrega amb ell. 
 
Quan l’usuari entra a una unitat, el comportament AvisIniciUnitat es desperta. Munta 
un missatge ACL amb performativa inform i contingut el codi de la unitat a visitar i, a 
través de l’applet que té el contenidor, accedeix a la funció enviarMissatgeACL pública 
de l’agent monitor, passant-li com a paràmetres el missatge i el nom dels agents 
Didàctic i Modelat. L’agent Monitor envia el missatge. 
 
Quan es tanca una unitat, s’acaba un exercici, o es vol tancar la sessió, es segueix el 
mateix procés per part dels comportaments corresponents. 
 
A continuació es pot veure un diagrama amb les classes que formen l’agent Monitor 
que s’han explicat al llarg del present capítol. 
 

 
figura 11. 11- Diagrama de Classes de l'Agent Monitor 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ DE    
L’AGENT MODELAT 

 
 
 
 
 
 
A continuació es presenta la implementació de l’agent Modelat. 
 
Al contrari que l’Agent Monitor comentat al capítol anterior, es tracta d’un agent orientat 
típicament a intercanviar informació amb els altres agents en forma de missatges ACL. Es 
tracta d’un agent dedicat a fer càlculs, no un agent reactiu a l’entorn. Això determinarà la 
tecnologia a utilitzar en ell. 
 
Al igual que amb l’agent Monitor, es veurà una breu descripció del problema que presenta, una 
discussió de quina tecnologia utilitzar amb aquest agent en concret i seguidament veurem el 
diagrama de classes de l’agent i es comentaran alguns detalls de la implementació. 
 
El codi al que es refereix en aquesta secció es pot trobar al CD que acompanya a aquest projecte, 
al directori codi_font/agentModelat.  
 
 

CAPÍTOL 12 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Recordem breument el funcionament de l’agent Modelat.  
 
Aquest agent ha de reaccionar als missatges ACL que li arriben dels altres agents del 
sistema. Els agents companys del MAS-PLANG són el seu entorn, i les úniques 
entrades que rep li arriben d’aquesta forma. 
 
De fet rep tres tipus de missatges: 
 

• D’entrada d’informació sobre l’activitat de l’estudiant per part de l’agent 
Monitor. 

 
• De demanda de informació sobre el Model de l’Estudiant per part de l’agent 

Didàctic i de l’Agent Adaptador. 
 

• De demanda del seu estat, per part de l’agent Pachacamac. 
 
A part de les entrades que li arriben dels missatges de l’agent Monitor, l’agent Modelat 
utilitza la Base de Dades del MAS-PLANG com a font d’informació.  
 
En resum, l’agent Modelat pot rebre: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dades sobre la Sessió  
(quan l’usuari vol sortir de la plataforma) 

• Dades sobre la Unitat Docent 
(quan l’usuari surt de la Unitat) 

• Dades sobre el que s’ha respost a cada pregunta 
(al final de l’execució de cada exercici) 

• Avís de que comença una nova unitat 
(en el moment en que l’alumne vol iniciar l’estudi de una 
Unitat Docent) 

 

Comportament:  
RebreMonitor 

• Preguntes sobre el Model de l’Estudiant 
(quan l’agent Didàctic necessiti informació ) 

• Avís de visita a un nou Node 
(quan l’usuari visita un nou Node al graf de la Unitat 
Docent que està estudiant) 

Comportament:  
RespondreDidàctic 

• Preguntes sobre el Model de l’Estudiant 
(quan l’agent Adaptador necessiti informació) 

Comportament:  
RespondreAdaptador 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A part d’aquests comportaments que acabem de comentar, l’agent Modelat té un altre 
comportament que executa només un cop al iniciar la seva execució. 
 
Aquest comportament consulta a la Base de Dades el valor del perfil de l’estudiant per 
l’usuari. En cas que aquest no tingui valor envia un request a l’agent Monitor perquè 
faci que l’alumne passi el test de Felder-Silverman i espera als resultats. Quan els rep 
els guarda a la Base de Dades i continua amb la seva execució. 
 
Podem veure un esquema general del funcionament de l’agent a la figura següent. 
 

 
figura 12. 1- Esquema general de l'Agent Modelat 

Informar del seu estat a Pachacamac quan ell ho demani 

Passar test Felder-Silverman i enviar el resultat quan Modelat ho demani 

• Preguntes sobre el seu estat 
(quan l’agent Pachacamac estimi necessari) 

Comportament:  
RespondrePachacamac 
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ESTRUCTURA CLIENT -SERVIDOR 
 
Per les seves característiques no és necessari que l’agent es trobi en cap moment al 
costat de la màquina client. Només rep informació a través d’altres agents i de la Base 
de Dades. 
 
Per tant, l’agent Modelat podrà ser un agent normal que s’executi a la plataforma 
principal JADE del servidor. 
 
Així doncs s’executarà en un contenidor diferent del de l’Agent Monitor, que recordem 
que s’executava al client. Tot i això, gràcies a les facilitats del JADE per la comunicació 
entre agents d’una mateixa plataforma, per l’agent Modelat on s’executin els agents 
amb els que s’ha de comunicar és irrellevant. 
 

 
figura 12. 2- Estructura client-servidor dels contenidors de la plataforma JADE                                         
(amb els agents Modelat i Monitor) 

 
A més aquest agent ha de comunicar-se amb la Base de Dades, que es troba al servidor. 
Per tant tenir-lo del costat del servidor ens estalviarà trànsit innecessari de dades per la 
connexió d’internet de l’usuari de la plataforma, optimitzant el seu temps d’espera. 
 

ESTRUCTURA DE LES CLASSES QUE COMPOSEN L’AGENT  
 
Aquest agent, en tenir una estructura més tradicional que la de l’agent Monitor, és més 
senzill de comprendre. 
 
Els seus comportaments són classes Java que extenen la classe JADE SimpleBehaviour. 
Com ja s’ha comentat al capítol anterior un agent executa els seus comportaments de 
forma cíclica, amb una cua interna d’execució i un Scheduler amb RoundRobin.  
 



 

Per tal que una classe Java es comporti com un comportament d’un agent, ha de tenir 
dues funcions: 
 

• action() que és la funció que es crida cada cop que el comportament es comença 
a executar. 

 
• done()  que retorna un booleà que indica si el comportament ha finalitzat o no. 

En cas que retorni cert el comportament s’extreu de la cua d’execució de 
l’agent. 

 
Tots els comportaments d’aquest agent tenen la mateixa estructura: 
 

- A action()  miren la cua interna de missatges de l’agent i si hi ha missatges 
comproven si es tracta del tipus de missatge que el comportament ha de tractar. 

- En cas afirmatiu descodifiquen el missatge i fan el tractament necessari 
- En cas contrari tornen a la cua i cedeixen el pas al següent comportament. 
- La funció done() retorna sempre fals, ja que aquests comportaments MAI 

finalitzen la seva execució fins que mor l’agent. 
 
L’únic comportament que no segueix aquest esquema és InicialitzarPerfil, el qual 
veurem amb més detall més endavant. 

 

EL MODEL DE L’ESTUDIANT: COM ES GUARDA INTERNAMENT 
 
A partir de les dades que es reben de l’agent Monitor de forma periòdica, l’agent 
Modelat crea i manté el Model de l’Estudiant, i informa a l’agent Didàctic de tot allò 
que necessiti per poder adaptar els continguts.  
 
El Model de l’Estudiant ha de mantenir les següents dades: 
 

• Perfil de l’estudiant: 
 
Que ha de ser un valor de dos dígits que codifiqui el perfil que té 
l’estudiant: 
 

 Format de Recepció  Processament 
Visual 1 Actiu 1 
Verbal 2 Reflexiu 2 
Neutral 0 Neutral 0 

 1r dígit  2n dígit 
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• Progrés de l’aprenentatge: 

 
Per cada unitat 

o Nodes Visitats 
o Exercicis fets.  

Per cada exercici cal saber  
§ Número de preguntes fàcils correctament respostes, 

incorrectament respostes i no contestades,  a la millor 
execució. 

§ Número de preguntes normals correctament respostes, 
incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

§ Número de preguntes difícils correctament respostes, 
incorrectament respostes i no contestades a la millor 
execució. 

§ Qualificació a la millor execució. 
§ Número d’execucions de l’exercici. 

o Número d’exercicis configurats fets 
o Número d’exercicis adaptats fets 
o Número acumulat de preguntes fàcils resoltes 
o Número acumulat de preguntes normals resoltes 
o Número acumulat de preguntes difícils resoltes 

 
Tota aquesta informació es guarda a les classes Java Coneixement Modelat i Exercicis, que 
tenen l’estructura que es pot veure al diagrama de classes de la  figura 12.3. 
 

+afegirNode(in codiNode : Integer)
+esborrarTotsNodes()
+retornaPosicioExercici(in codiExercici : Integer, in codiInstancia : Integer) : Integer
+retornaNExecucions(in codiExercici : Integer, in codiInstancia : Integer) : Integer
+esMillorExecucio(in codiExercici : Integer, in codiInstancia : Integer, in nota : Double) : Boolean
+assignarMillorExecucio(in nou : Exercici)
+retornaExercici(in codi : Integer, in instancia : Integer) : Exercici
+esborrarTotsExercicis()

-nodesVisitats : ArrayList of Integer
-exercicisFets : ArrayList of Exercici
+valorFormat : Integer
+valorProcessament : Integer
+nConfigurats : Integer
+nAdaptats : Integer

ConeixementModelat

+idExercici : Integer
+idInstancia : Integer
+nFacilOk : Integer
+nFacilM : Integer
+nFacilNC : Integer
+nNormalOK : Integer
+nNormalM : Integer
+nNormalNC : Integer
+nDificilOK : Integer
+nDificiM : Integer
+nDificilNC : Integer
+nExecucions : Integer
+acumulatResoltesNormals : Integer
+acumulatResoltesFacils : Integer
+acumulatResoltesDificils : Integer
+nota : Double

Exercici

 
 

figura 12. 3- Diagrama de Classes del Model de l'Estudiant (agent Modelat) 

 



 

L’ACCES A DADES: TAULES DE LA BASE DE DADES 
RELACIONADES AMB L’AGENT MODELAT 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la Base de Dades del MAS-PLANG és gran i extensa, 
i ha estat dissenyada, creada i optimitzada al projecte final de carrera [Johé 2003]. 
 
Comentar l’estructura de la Base de Dades complerta certament escapa a l’abast del 
present projecte. A continuació comentarem breument l’estructura de les taules a les 
que l’agent Modelat ha d’accedir al llarg de la seva execució. 
 

• ENTRADA_UNITAT 
 
Aquesta taula emmagatzema les entrades a Unitats Docent que fa un usuari 
al llarg de cada sessió amb la plataforma. 

 

 
 

• HISTORIC_RESPOSTES 
 
Taula que guarda com s’ha resolt cada exercici que fa l’usuari. 

 

 
 

• VISITA_PAGINA 
 
Es guarden totes les visites a nodes de la Unitat Docent. 
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• PREGUNTA 

 
Taula relativa als exercicis, que guarda per cada exercici i pregunta, quin és 
el seu contingut, nivell i tema associat, i quina és la resposta correcta. 
(L’entrada RESPOSTA_OK_CF és clau forana d’una taula 
RESPOSTA_IDIOMA a on hi ha el text de cada possible resposta en tots els 
idiomes de la plataforma. En aquest agent no la necessitem ja que només 
volem corregir l’exercici) 

 

 
 
 
 

• RESULTAT_EXERCICI 
 

Es guarden els resultats de cada  execució d’un exercici. 
 

 



 

 
• RESULTAT_ACUMULAT 

 
Aquí es guarda, per cada exercici, els resultats acumulats al llarg de cada 
visita a una unitat. Cada cop que s’entra a la unitat de nou, aquesta és la 
taula que l’agent consulta per tal de muntar el Model de l’Estudiant a 
memòria. 

 
 

 

FUNCIONAMENT DE REBRE MONITOR 
 
El comportament RebreMonitor es centra en la recepció de missatges de tipus inform de 
l’agent Monitor.  
 
Per tal de rebre tant sols aquest tipus de missatge, només començar la funció action() hi 
trobem les següents dues línies de codi: 
 

MessageTemplate mt = 
MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.INFORM); 
 
ACLMessage  msg = blockingReceive(mt); 

 
Primerament definim un Missatge Tipus que volem rebre (un objecte que instancïa la 
classe MessageTemplate de JADE). Li diem que volem rebre missatges del tipus inform. 
Seguidament es crida a la funció blockingReceive(missatge tipus). Aquesta funció si hi ha 
un missatge a la cua que coincideix amb les condicions de missatge tipus, l’accepta. En 
cas contrari finalitza el comportament actual i cedeix el control al següent 
comportament. 
Els missatges que pot rebre poden ser: 
 

• Missatges amb dades del final de la sessió  
(objecte Session de l’ontologia) 
 

1. Guarda a la base de dades la informació 
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• Missatges amb dades de final d’unitat 
(objecte Units de l’ontologia) 
 

1. Guarda la informació que hi havia al Model de l’Estudiant sobre els 
resultats dels exercicis a la taula RESULTAT_ACUMULAT de la 
Base de Dades.  

 
2. Seguidament esborra el contingut del Model de l’Estudiant excepte 

el perfil, i ja està llest per obrir una nova Unitat. 
 
• Missatge amb dades d’inici d’Unitat docent 

(objecte newUnit de l’ontologia) 
 

1. Guarda l’entrada (dia i hora i número de entrada) a la taula 
ENTRADA_UNITAT de la Base de dades. 

 
2. Seguidament recull de la taula RESULTAT_ACUMULAT informació 

relativa als exercicis ja resolts per l’alumne a sessions anteriors de 
treball amb la Unitat, per muntar el Model de l’Estudiant. 

 
• Missatge amb dades de resultats d’un exercici 

(objecte endExercise de l’ontologia) 
 

1. Extreu del missatge les dades sobre les preguntes i respostes fetes. Es 
tracta d’una llista d’elements Question (una altra classe de 
l’ontologia) 

 
2. Mentre quedin elements a la llista, comprova si s’ha respost la 

pregunta, i en cas afirmatiu mira a la base de dades si la resposta és 
correcta o no. 

 
3. Aquest resultat és va guardant a la taula HISTORIC_EXERCICIS.  

 
4. En un objecte de tipus Exercici nou es van actualitzant els valors 

sobre el numero de preguntes correctes, incorrectes i no contestades 
de cada categoria. 

 
5. Un cop no queden preguntes a la llista, es calcula la nota de 

l’exercici. 
 

6. Es mira al Model de l’Estudiant si ja existien execucions de l’exercici, 
i en cas afirmatiu, si l’execució actual és millor (si s’ha tret millor 
nota), cridant a la funció esMillorExecucio de l’objecte 
ConeixementModelat. 

 
7. Si és millor execució es crida a la funció assignaMillorExecució passant 

com a paràmetre l’objecte exercici que s’acaba d’omplir. En aquesta 
funció s’actualitzen els comptadors de resultats acumulats de 
l’objecte Exercici i es substitueixen els valors sobre les respostes 
donades. 

 



 

8. Si no existia s’afegeix. 
 

9. Si no era millor execució no es fa res. 
 

• Missatge amb avís de que comença un nou exercici 
(objecte beginExercise de l’ontologia) 
 

1. S’extreu la data i hora d’inici de l’exercici i es guarda a la taula 
RESULTAT_EXERCICI de la Base de Dades. 

 
2. Es mira si és un exercici optatiu. Si ho és es comprova si és adaptat 

per la plataforma o bé configurat i s’actualitzen els comptadors 
corresponents de la classe ConeixementModelat 

 
La funció done() d’aquest comportament sempre retorna false, ja que el comportament 
s’executa fins que l’agent mori. 
 

FUNCIONAMENT DE REBRE ADAPTADOR 
 
El comportament RebreAdaptador es centra en la recepció de missatges de tipus query-ref 
de l’agent Adaptador.  
 
Per tal de rebre tant sols aquest tipus de missatge, només començar la funció action() hi 
trobem les següents línies de codi: 
 

MessageTemplate mt = MessageTemplate.and(  
MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.QUERY_REF), 
MessageTemplate.MatchSender(”adaptador_”+nomUsuari); 

 
ACLMessage  msg = blockingReceive(mt); 

 
 
En aquest cas el missatge tipus ha de ser enviat per l’agent adaptador de l’usuari (la 
variable nomUsuari publica de la classe agent conté el login de l’usuari al que assistim, i 
tots els agents tenen per nom “tipusAgent_ login”) i que sigui del tipus Query_ref. 
 
L’adaptador només ens pot enviar un missatge amb l’objecte exerciceInfo de l’ontologia 
en el contingut. En cas que no sigui aquest, s’envia de resposta un not-understood. 
 
En cas que efectivament sigui l’objecte exerciceInfo: 
 

1. Es mira al missatge de quin exercici es sol·licita informació (codi i instància) 
 
2. Es busca el missatge al Model de l’Estudiant (classe ConeixementModelat). 

Cridem a la funció retornaPosicioExercici passant com a paràmetres el  codi i la 
instància. Aquesta funció retorna 0 si l’exercici no existeix. 

 
3. En cas que existeixi es crida a retornaExercici passant com a paràmetres el  codi i 

la instància. I de la informació que ens retorni s’omple l’objecte exerciceInfo_rp i 
s’envia a l’agent Adaptador amb performativa inform. 
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La funció done() d’aquest comportament sempre retorna false, ja que el comportament 
s’executa fins que l’agent mori. 
 

FUNCIONAMENT DE REBRE DIDÀCTIC 
 
El comportament RebreDidactic es centra en la recepció de missatges de tipus query-ref 
de l’agent Didàctic.  
 
Per tal de rebre tant sols aquest tipus de missatge, només començar la funció action() hi 
trobem les següents línies de codi: 
 

MessageTemplate mt = MessageTemplate.and(  
MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.QUERY_REF), 
MessageTemplate.MatchSender(”didactic_”+nomUsuari); 

 
ACLMessage  msg = blockingReceive(mt); 

 
En aquest cas el missatge tipus ha de ser enviat per l’agent didàctic de l’usuari,  i que 
sigui del tipus Query_ref. 
 
Els missatges de l’agent didàctic pregunten per camps concrets de l’objecte 
ConeixementModelat o dels exercicis que conté. 
 

• Si l’objecte del contingut és profile_rq 
 

Vol dir que l’agent Didàctic vol saber quin és el perfil de l’estudiant. 
 

1. Es consulta el valor de les variables  valorFormat i valorProcessament  
 
2. Es crea amb aquest valor un objecte profile_rp  de l’ontologia. 

 
3. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 

performativa inform. 
 
• Si l’objecte del contingut és results_rq 

 
Vol dir que l’agent Didàctic vol saber el número de respostes correctes o 
incorrectes de l’exercici identificat pel codi i la instància a la seva millor 
execució. 
 

1. Es mira a quin exercici es refereix el missatge comprovant els valors 
de codi i instància . 

 
2. Es comprova si l’exercici existeix a ConeixementModelat. (Utilitzant la 

funció retornaPosicioExercici(codi,instancia) que retorna 0 en cas que 
l’exercici no existeixi) 

 
 



 

3. Si existeix es busca el valor de nFacilsOk + nNormalsOk + nDificilsOk 
en cas que s’ens demani per les correctament respostes, o el valor de 
nFacilsM + nNormalsM + nDificilsM en cas que s’ens demani per les 
respostes incorrectes i es dona aquest valor al camp number d’un nou 
objecte results_rp de l’ontologia. 

 
4. En cas que no existeixi, es dona valor 0 al camp number. 

 
5. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 

performativa inform. 
 
 
• Si l’objecte del contingut és qualification_rq 

 
Vol dir que l’agent Didàctic vol saber la nota de l’exercici identificat pel codi 
i la instància a la seva millor execució. 
 

1. Es mira a quin exercici es refereix el missatge comprovant els valors 
de codi i instància . 

 
2. Es comprova si l’exercici existeix a ConeixementModelat. (Utilitzant la 

funció retornaPosicioExercici(codi,instancia) que retorna 0 en cas que 
l’exercici no existeixi) 

 
3. Si existeix es mira quina és la nota  i es posa com a valor al camp 

qualification d’un objecte qualification_rp de l’ontologia. 
 

4. En cas que no existeixi, es dona valor -1 al camp qualification. 
 

5. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 
performativa inform. 

 
 
• Si l’objecte del contingut és totalExecutions 
 

Vol dir que l’agent Didàctic vol saber el número total d’execucions fetes de 
l’exercici identificat pel codi i la instància. 
 

1. Es mira a quin exercici es refereix el missatge comprovant els valors 
de codi i instància . 

 
2. Es comprova si l’exercici existeix a ConeixementModelat. (Utilitzant la 

funció retornaPosicioExercici(codi,instancia) que retorna 0 en cas que 
l’exercici no existeixi) 

 
3. Si existeix es mira quantes execucions se n’ha fet i es dona aquest 

valor al camp number d’un nou objecte totalExecutions_rp de 
l’ontologia. 

 
4. En cas que no existeixi, es dona valor 0 al camp number. 
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5. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 
performativa inform. 

 
 
• Si l’objecte del contingut és globalTotal_rq 
 

Vol dir que l’agent Didàctic vol saber el número total acumulat al llarg de 
les execucions de l’exercici de preguntes contestades a l’exercici identificat 
pel codi i la instància, del nivell indicat pel camp level. 
 

1. Es mira a quin exercici es refereix el missatge comprovant els valors 
de codi i instància . 

 
2. Es comprova si l’exercici existeix a ConeixementModelat. (Utilitzant la 

funció retornaPosicioExercici(codi,instancia) que retorna 0 en cas que 
l’exercici no existeixi) 

 
3. Si existeix es busca el valor de acumulatResoltesFacils, 

acumulatResoltesNormals o acumulatResoltesDificils segons el valor del 
camp level, i es dona aquest valor al camp number d’un nou objecte 
results_rp de l’ontologia. 

 
4. En cas que no existeixi, es dona valor 0 al camp number. 

 
5. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 

performativa inform. 
 
 
• Si l’objecte del contingut és qualificationDetail_rq 

 
Vol dir que l’agent Didàctic vol saber la qualificació obtinguda a les 
preguntes segons nivell (camp level) a la millor execució de l’exercici 
identificat pels camps codi i instància . 
 

1. Es mira a quin exercici es refereix el missatge comprovant els valors 
de codi i instància . 

 
2. Es comprova si l’exercici existeix a ConeixementModelat. (Utilitzant la 

funció retornaPosicioExercici(codi,instancia) que retorna 0 en cas que 
l’exercici no existeixi) 

3. Si existeix es busca el total de preguntes del nivell que ens demanen 
(per exemple, si volem el total de preguntes fàcils cal sumar nFacilOk 
amb nFacilM  amb nFacilNC). 

 
4. Desprès és calcula la nota fent: 

 
 
 

Nota 
 

= 
(nombre de respostes correctes del nivell demanat) x 10 

 

total preguntes del nivell demanat 



 

 
5. Es dona el valor calculat per la nota al camp qualification  d’un 

objecte del tipus qualificationDetail_rp. En cas que no existeixi 
execucions de l’exercici al Model de l’Estudiant, es dona valor  -1 al 
camp qualification. 

 
6. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 

performativa inform. 
 
• Si l’objecte del contingut és nodeVisits_rq 
 

Vol dir que l’agent Didàctic vol saber si s’ha visitat una llista de nodes 
indicats a l’objecte nodeVisits_rq per una llista d’enters (codis dels nodes) 
 

1. Es recorre la llista de l’objecte nodeVisits_rq. 
 
2. Per cada element es comprova a ConeixementModelat si es troba a la 

llista de nodes visitats. 
 

3. Es crea un objecte de tipus nodeVisits_rp per respondre. 
 
4. En cas que tots hi siguin es posa un true al camp visited de l’esmentat 

objecte. En cas contrari es posa un false. 
 

5. S’envia aquest objecte a l’agent didàctic en un missatge amb 
performativa inform. 

 
La funció done() d’aquest comportament sempre retorna false, ja que el comportament 
s’executa fins que l’agent mori. 
 

FUNCIONAMENT DE RESPONDRE PACHACAMAC 
 
El comportament RespondrePachacamac és, com ja s’ha comentat, una classe Java que 
extén el comportament SimpleBehaviour de JADE.   
 
Aquest comportament té una funció pública, incrErrors,  que accedeix a una variable de 
tipus booleà anomenada errors que indica si  hi ha hagut algun error des de l’últim cop 
que es va mirar. La primera vegada que es crida a action(), se li assigna el valor false.  
 
En el moment que des d’algun dels altres comportaments de l’agent es registri un error 
es crida a la funció incrErrors que posa la variable a true. 
 
Quan arriba el missatge Query-If amb remitent Pachacamac és aquest comportament el 
que el tracta. Envia com a resposta la variable error en l’estat en que es trobi, i torna a 
posar error a fals. D’aquesta forma, si Pachacamac rep un true sap que hi ha hagut 
algun error des de l’últim cop que va preguntar.  
 
Aquest comportament no ha d’acabar mai. Per tant la funció done() sempre retorna 
false. 
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FUNCIONAMENT DE INICIALITZAR PERFIL 
 
Aquest comportament s’executa abans que res més en l’agent Modelat. És diferent en 
estructura que els altres. El seu funcionament general és el següent: 
 

- A action() mira a la base de dades si l’usuari té valor al perfil.  
- En cas de que en tingui el guarda al Model de l’Estudiant que l’agent té a 

memòria i finalitza la seva execució 
- En cas contrari envia un missatge FIPA-Request a l’agent Monitor per tal que 

passi el test de Felder-Silverman a l’usuari. 
- Es queda esperant la resposta de l’agent monitor. No cedeix el control a cap 

altre comportament, ja que no es pot treballar sense que el perfil tingui un 
valor. 

- Quan rep el missatge de resposta actualitza la base de dades, guarda el valor 
del perfil al Model de l’Estudiant, i finalitza l’acció action(). 

- La funció done() retornarà cert, i el comportament es traurà de la cua. 
 
En resum, el funcionament del comportament InicialitzarPerfil és el que es pot veure a 
la figura següent: 
 

 
figura 12. 4- Esquema de funcionament del comportament InicialitzarPerfil 

 
Els passos que es veuen a la figura 12.3 són: 
 

1) L’agent Modelat consulta a la Base de Dades i veu que l’alumne no té perfil 
assignat 

 
2) Envia un missatge ACL (FIPA-Request) demanant a l’Agent Monitor que 

l’alumne faci el test de Felder-Silverman 
 

 



 

3) L’agent Monitor accepta l’encàrrec, i fa que l’usuari passi el test de Felder-
Silverman. Seguidament envia aquestes dades del perfil a l’agent Modelat. 

 
4) Aquest ho guarda a la base de dades i finalitza l’execució del comportament.  

 

FUNCIONAMENT DE L’AGENT MODELAT 
 
Un cop ja s’ha vist com funcionen tots els comportaments de l’agent Modelat per 
separat, tant sols queda veure el diagrama de classes de l’agent per comprendre el seu 
comportament global. 

 
figura 12. 5- Diagrama de Classes de l'Agent Modelat 
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IMPLEMENTACIÓ DE    
L’AGENT ADAPTADOR 

D’EXERCICIS 
 
 
 
 
 
 
A continuació es presenta la implementació de l’agent Adaptador d’Exercicis. 
 
És l’agent encarregat de muntar els exercicis, tant optatius com obligatoris, que l’alumne pot 
resoldre al llarg del seu estudi a la plataforma. 
 
Es tracta d’un agent mixt. Ha de estar pendent de l’entorn (entenent pel seu entorn la interfície 
web) i ha de comunicar-se amb la Base de Dades.  
 
Es veurà una breu descripció del problema  que presenta, una discussió de quina tecnologia 
utilitzar amb aquest agent en concret i seguidament veurem el diagrama de classes de l’agent i 
es comentaran alguns detalls de la implementació. 
 
El codi al que es refereix en aquesta secció es pot trobar al CD que acompanya a aquest projecte, 
al directori codi_font/agentAdaptador.  
 
 

CAPÍTOL 13 



 

INTRODUCCIÓ 
 
 
Recordem breument el funcionament de l’agent Adaptador d’exercicis.  
 
És l’encarregat de muntar, a partir del contingut de la base de dades, els exercicis que 
l’usuari ha de poder resoldre a través de la interfície web de la plataforma USD. 
 
A la base de dades, sota un codi d’exercici, hi ha guardat un conjunt de preguntes que 
pertanyen a l’exercici, d’entre els quals l’agent escull de forma aleatòria les preguntes 
que es faran a una execució concreta de l’exercici en qüestió.  
 
Quan un professor especifica un exercici a la unitat docent en realitat fa una instància 
d’aquest exercici. És a dir, dona algunes condicions que les preguntes que l’agent ha 
d’escollir de forma aleatòria han de complir en cada execució d’aquella instància. 
 
En la instància d’un exercici obligatori el professor diu: 
 

• Quantes preguntes hi ha d’haver 
• De quin nivell de dificultat i sobre quins conceptes. 
• Número màxim de vegades que l’alumne pot repetir l’execució d’aquesta 

instància de l’exercici 
• Quant de temps com a màxim pot trigar a respondre 
• Si pot o no veure la solució un cop finalitzat l’exercici. 

 
Si es tracta de la instància d’un exercici optatiu, el professor pot especificar valors per 
el numero de preguntes, nivell i conceptes, però seran tant sols valors per defecte. 
 
Quan l’alumne executi la instància l’agent adaptador li donarà opció de configurar 
aquests valors ell mateix, o si pel contrari vol que sigui l’agent adaptador el que els 
esculli, en funció del progrés de l’alumne en exercicis anteriors. Si no hi ha informació 
disponible d’anteriors exercicis, l’agent utilitzarà els valors per defecte. 
 
Ha d’estar pendent de les accions que duu a terme l’estudiant a la plataforma per tal de 
mantenir informat l’agent Modelat. Ha de respondre a determinats events que es 
donen a l’escriptori per poder avisar a l’agent Modelat en el moment que succeeixin. 
També ha d’estar pendent dels exercicis que resol l’estudiant per enviar informació 
sobre les seves respostes. 
 
En concret l’agent Adaptador ha d’estar al corrent de: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• L’usuari vol que el sistema  
adapti  un exercici 

 

Comportament: AdaptarExercici 

• L’usuari vol que el sistema li permeti 
configurar  un exercici 

 

Comportament: ConfigurarExercici 
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Es pot veure un esquema general del funcionament de l’agent a la següent figura: 
 

 
figura 13. 1- Esquema general de funcionament de l'Agent Adaptador 

 
Resumint, l’agent pot rebre demandes de la interfície web i de l’agent didàctic per tal 
que mostri un exercici. Per adaptar els exercicis on calgui consulta a l’agent Modela t els 
valors del Model de l’estudiant. Per saber quines preguntes té cada exercici, sobre 
quins temes, quin nivell... consulta la Base de Dades del MAS-PLANG. 
 
 

ESTRUCTURA CLIENT -SERVIDOR 
 
Com que es necessita que l’agent pugui reaccionar a events de la in terfície d’usuari 
(quan l’alumne escull fer un exercici optatiu), sembla que l’opció més eficient és que 
l’agent Adaptador hauria de trobar-se a la màquina del client. 
 
Recordem que d’aquesta forma per l’agent Adaptador és totalment transparent el fet 
que els agents amb els que s’hagi de comunicar estiguin al client o al servidor, ja que és 
la plataforma JADE la que s’ocupa de la comunicació i el pas de missatges entre ells. El 
mateix serveix pels altres agents, que no són afectats pel fet que l’agent Adaptador es 
trobi a la màquina client, i hi treballen amb total normalitat. 
 
El resultat seria el que es pot veure a la figura següent: 
 

Informar del seu estat a Pachacamac quan ell ho demani 

• L’agent Didàctic vol que es mostri un 
exercici a l’alumne 

 

Comportament: MuntarExercici 



 

 
figura 13. 2- Esquema client-servidor dels contenidors JADE amb l'agent Adaptador 

 
Malgrat que a primer cop d’ull aquesta pot semblar la opció més ràpida, ens trobem 
amb que aquest agent ha de treballar consultant la base de dades de forma força 
freqüent (cada cop que munti un exercici ha de buscar-hi les preguntes i respostes, els 
temes als que pertany...) 
 
Aquest accés a dades el fa quan ha de muntar una pàgina web amb els exercicis a 
resoldre pels alumnes. Per tant hi ha una forma força elegant de solucionar aquest petit 
problema: 
 
Un cop l’agent coneix les característiques que ha de tenir l’exercici a muntar, fa que des 
del marc a on s’ha de veure l’exercici a  la interfície web es cridi a arxius JSP amb els 
paràmetres calculats. 
 
Aquests arxius munten la pàgina amb l’exercici concret que l’alumne vol veure al 
servidor, per tant no cal tant de traspàs de dades de la Base de Dades a l’agent.  Només 
un cop la pàgina HTML està creada s’envia al client.  
 
Més endavant es veurà l’estructura d’aquests fitxers JSP i des de on es criden.  
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ESTRUCTURA DE LES CLASSES QUE COMPOSEN L’AGENT  
 
Tal com s’ha vist fins ara l’agent Adaptador ha de treballar de forma estretament 
relacionada amb la interfície web, però també relacionat amb la Base de Dades. A 
continuació es farà una breu descripció de les taules de la Base de Dades que l’agent 
necessita consultar. 
 
Seguidament es veurà com funciona la captura d’events a la interfície web i una breu 
descripció de cada comportament fins  a parlar de l’agent en general. 
 

L’ACCES A DADES: TAULES DE LA BASE DE DADES 
RELACIONADES AMB L’AGENT MODELAT 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la Base de Dades del MAS-PLANG és gran i extensa, 
i ha estat dissenyada, creada i optimitzada al projecte final de carrera [Johé 2003]. 
 
Les taules a les que l’agent ha d’accedir al llarg de la seva execució tenen la següent 
estructura: 
 

• EXERCICI_UNITAT 
 

Aquesta taula conté tots els exercicis optatius que pertanyen a cada unitat 
docent. 
 

 
 

• EXERCICI_IDIOMA 
 
En aquesta taula es pot buscar el títol i descripció de cada exercici en 
l’idioma de l’alumne. 

 

 



 

 
• INSTANCIA_EXERCICI 
 

Aquí hi podem trobar les característiques de cada instància d’un exercici. En 
cas que sigui un exercici obligatori s’hauran de seguir, en cas contrari seran 
els valors per defecte. 
 

 
 

• PREGUNTA 
 
Taula relativa als exercicis, que guarda per cada exercici i pregunta, quin és 
el seu contingut, nivell i tema associat, i quina és la resposta correcta. 

 

 
 
 
 

• RESPOSTA_IDIOMA 
 
En aquesta taula hi podem buscar el text de cada resposta segons l’idioma 
de l’usuari. 

 

 



 

172 

 
• TEMA_IDIOMA 

 
En aquesta taula hi podem mirar la descripció de cada tema d’una unitat 
docent (temes sobre els quals tracta cada pregunta) per escriure la seva 
descripció segons l’idioma de l’usuari. 

 

 
 

ESTRUCTURA DE FITXERS DE LA INTERFÍCIE 
 
Tal com s’acaba de veure, l’agent Adaptador guarda una estreta relació amb la 
interfície web. Com s’ha explicat al capítol 4 (El Sistema Multiagent MAS-PLANG), i 
posteriorment al capítol 11 (Implementació de l’Agent Monitor), la nova interfície de les 
Unitats de Suport a la Docència al afegir el MAS-PLANG té l’aspecte que es pot veure a 
la figura següent: 
 

 
figura 13. 3- Zona de la interfície on treballar amb els Exercicis 

 
Encerclats en taronja es poden veure la icona que clica l’estudiant per veure quins 
exercicis optatius estan disponibles per la Unitat Docent que estudia i la zona a on 
apareixeran totes les interfícies relatives als exercicis. 
 
La icona es troba a la barra de navegació d’unitats, al marc frame_dalt (veure capítol 11, 
Implementació de l’Agent Monitor). 
 
Recordem que la barra de navegació és una pel·lícula Flash que es comunica amb la 
pàgina web a través de la comunicació de ActionScript amb JavaScript. Cada vegada 
que es clica una icona de la barra de navegació es crida la funció 



 

barraNavegació_FSCommand(nomComanda) de JavaScript, i d’aquesta manera es sap 
quines icones s’ha clicat a cada moment. 
Els exercicis s’obren a dins el marc frame_dreta. Com ja s’ha comentat anteriorment des 
de l’applet amb el contenidor d’agents podem accedir a l’adreça a la que apunta 
qualsevol frame de la finestra on es trobi l’applet, i canviar-la per tal que apunti al JSP 
que necessitem en cada moment. 
 
A continuació es veurà amb més detall com funciona el procés. 
 
 

FUNCIONAMENT DE L’ACCÉS DE L’ALUMNE  ALS             
EXERCICIS OPTATIUS DE CADA UNITAT 
 
Un cop l’alumne fa clic a la icona de exercicis optatius de la barra de navegació, s’avisa 
a l’agent Adaptador cridant a la seva funció pública demanaExerciciOptatiu(codiUnitat). 
 
Aquesta funció es comunica amb la pàgina web i carrega la pàgina llistaExercicis.jsp al 
marc frame_dreta.html, on normalment l’alumne veu els exercicis a resoldre. 
 
Per tal de comunicar el Java amb JavaScript s’utilitzen les classes de LiveConnect, 
classes Java implementades per Netscape que permeten accedir a la finestra del 
navegador des de l’applet, i per tant, cridar a qualsevol funció o propietat d’aquesta. 
 

JSObject finestra= JSObject.getWindow(this); 
//retorna la finestra on es troba l'applet 
finestra.call(nomFunció,args); 
finestra.propietats= valor; 

 
En el nostre cas, es crida a la propietat location.href i se li passa la url de 
llistaExericis.jsp amb paràmetres el codi d’idioma de l’alumne (l’agent conté una 
propietat interna amb aquest valor) i el codi de la Unitat Docent que s’està estudiant. 
 
A llistaExercicis: 
 

1. Es connecta amb la base de dades i es mira la taula EXERCICI_UNITAT en 
busca d’exercicis amb el codi d’unitat igual a la Unitat on ens trobem. 

 
2. Si no s’en troben es mostra un missatge d’error: “Sentim comunicar-te que no hi ha 

exercicis optatius en aquesta Unitat Docent”. 
 

3. En cas que si que hi hagin, es mira a la taula EXERCICI_IDIOMA quin és el títol 
i la descripció de l’exercici per aquest idioma, i munta la pàgina que es pot 
veure a la figura 13.4. 

 
 
En aquest punt l’alumne pot escollir quin dels exercicis de la llista que es pot veure a la 
figura vol resoldre. Quan ho fa, accedeix a un  nou JSP (escollirMode.jsp), amb els 
paràmetres idioma, unitat, codi d’exercici i instància. 
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figura 13. 4- Pàgina per escollir quin exercici optatiu es vol resoldre 

 
EscollirMode té la següent interfície: 
 

 
figura 13. 5- Interfície de EscollirMode 

 
 
En aquest punt, si l’alumne escull que el sistema adapti automàticament l’exercici, es 
crida la funció adaptaExercici de l’agent Adaptador amb els paràmetres codi d’exercici i 
instància, per tal que l’agent Adapti l’exercici. Com funciona aquest punt es veurà a 
continuació. 
 
En cas que esculli configurar l’exercici es cridarà a Configurar.jsp amb els paràmetres 
idioma, unitat, exercici i instància. 
 
A Configurar: 
 

1. S’accedeix a la base de dades, a la taula PREGUNTA per mirar la llista de temes 
sobre els quals tracten les preguntes de l’exercici amb codi el que ens han 
passat, i quins nivells de dificultat tenen (potser no hi ha preguntes fàcils, per 
exemple) 

 
2. Munta la pàgina que es pot veure a la figura 13.6 i 13.7 a on l’alumne pot 

configurar l’exercici a la seva mida. 
 

3. Un cop té tots els paràmetres crida a Exercici.jsp amb tots els paràmetres relatius 
a la configuració per tal que finalment es mostri l’exercici. 

 



 

 
 

 
figura 13. 6- Pàgina de configuració dels exercicis optatius 

 

 
figura 13. 7- Configuració avançada de l'exercici  

 

FUNCIONAMENT DE L’ADAPTACIÓ DE L’EXERCICI 
 
Quan es crida a la funció adaptaExercici es mira als paràmetres el codi i la instància de 
l’exercici a adaptar. 
 
Seguidament s’envia un missatge de tipus query_ref amb contingut l’objecte 
exercice_info_rq de l’ontologia, en el qual demanem quina informació hi ha al model de 
l’estudiant sobre anteriors execucions de l’exercici. 
 
Llavors s’espera a que arribi la resposta de l’agent Modelat, l’objecte exercice_info_rp, el 
qual conté la nota, les preguntes facils ben contestades, mal contestades i no 
contestades, el mateix per les preguntes normals i les difícils, i una llista dels temes que 
es preguntaven. 
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De moment l’agent Adaptador només adapta per dificultat, per tant es preguntarà per 
tots els temes disponibles (veure Treballs Futurs). 
 
En cas que no s’hagi executat mai abans hi ha un -1 al camp nota de l’objecte rebut. 
 

• Si no s’havia executat mai abans: 
Es crida a Exercici.jsp a la pàgina frame_dreta amb els paràmetres per 
defecte a la taula INSTANCIA_EXERCICI de la base de dades. 
 

• Si s’havia suspès l’exercici 
Es fa el mateix exercici però amb totes les preguntes fàcils. 

 
 
• Si s’havia tret menys d’un 6 

Es treuen totes les preguntes difícils i es repeteix l’exercici amb preguntes 
fàcils i normals a un 50% cadascuna. 

 
• Si s’havia tret entre un 6 i un 8 

Es treuen totes les preguntes difícils i es repeteix l’exercici amb un 20% de 
preguntes fàcils i un 80% de preguntes normals. 

 
• Si s’havia tret entre un 8 i un 9,5 

Es fa l’exercici sense preguntes fàcils, i amb un 50% de normals i un 50% de 
difícils. 

 
• Altrament 

Es posa l’exercici amb un 20% de normals i un 80% de difícils. Si es repeteix 
l’èxit es passa a un 100% de preguntes difícils. 

 
S’ha procurat seguir un mètode que no augmenti excessivament el nivell de dificultat 
per tal de no frustrar l’alumne sinó inncentivar-lo i ajudar-lo a progressar. 
 
Al costat de cada pregunta que es fa a l’alumne s’indica el nivell de dificultat que té, 
per tant en cas que l’alumne vulgui un progrés més lent o més ràpid sempre pot 
configurar l’exercici al seu gust. 
 
A la figura 13.8 es pot veure la interfície de l’exercici.  
 
Quan es genera l’exercici una funció JavaScript captura la data i l’hora d’inici. I un cop 
l’alumne considera que l’exercici ja està fet clica al botó “Fet” de la part inferior de la 
pantalla. S’afegeix codi JavaScript a l’exercici per tal de permetre a l’agent Monitor 
capturar les dades que necessita per monitoritzar l’activitat de l’estudiant.  
 



 

 
figura 13. 8- Esquema de la Interfície d'un exercici 

 
 

FUNCIONAMENT DEL COMPORTAMENT DE MUNTAR EXERCICI 
 
El comportament MuntarExercici és una classe Java que extén el comportament 
SimpleBehaviour de JADE.   
 
Com que es tracta d’un comportament té: 
 

• una funció done() que retorni cert en cas que el comportament hagi finalitzat la 
seva funció 

 
• una funció action() que serà la que s’executi cada cop que el comportament 

s’executi. 
 
A la funció action() l’agent comprova si ha arribat algun missatge del tipus FIPA-
Request,  de l’agent Didàctic amb contingut un objecte MakeExercise de l’ontologia. En 
cas que sigui així es continua amb el comportament, altrament es finalitza l’execució. 
 
Si ha rebut el missatge adequat, l’agent es comunica amb la pàgina web i carrega la 
pàgina Exercici.jsp al marc frame_dreta.html, amb els paràmetres que indiqui el 
contingut de l’objecte MakeExercise.jsp. 
 

FUNCIONAMENT DE RESPONDRE PACHACAMAC 
 
El comportament RespondrePachacamac és una classe Java que extén el comportament 
SimpleBehaviour de JADE.  Això vol dir que es tracta d’una classe que l’agent executa 
de forma quasi concurrent amb el comportament TestFelderSilverman, i que no 
finalitza mai. 
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Aquest comportament té una funció pública, incrErrors,  que accedeix a una variable 
de tipus booleà anomenada errors que indica si  hi ha hagut algun error des de l’últim 
cop que es va mirar. La primera vegada que es crida a action(), se li assigna el valor 
false.  
 
En el moment que des d’algun dels altres comportaments de l’agent es registri un error 
es crida a la funció incrErrors que posa la variable a true. 
 
Quan arriba el missatge Query-If amb remitent Pachacamac és aquest comportament el 
que el tracta. Envia com a resposta la variable error en l’estat en que es trobi, i torna a 
posar error a fals. D’aquesta forma, si Pachacamac rep un true sap que hi ha hagut 
algun error des de l’últim cop que va preguntar.  
 
Aquest comportament no ha d’acabar mai. Per tant la funció done() sempre retorna 
false. 

 

FUNCIONAMENT DE L’AGENT ADAPTADOR 
 
L’estructura general de l’agent adaptador es pot veure a la figura 13.9.  
 
 

 
figura 13. 9- Diagrama de classes de l'agent Adaptador 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
El món dels agents encara és un món molt nou. El terreny és molt fèrtil, i no tinc cap dubte de 
que es tractarà d’una tecnologia protagonista en el futur de la informàtica. Però avui dia és 
encara molt difícil començar, i molt difícil trobar ajuda o bones referències pràctiques en aquest 
camp. Hi ha molta investigació, i poques implementacions fetes. 
 
Probablement a causa d’això he après molt fent aquest projecte.  
 
Com a conclusió principal cal dir que s’ha complert l’objectiu que es tenia en un principi, 
dissenyar i implementar els agents Monitor, Modelat i Adaptador, com a part del Sistema 
Multiagent MAS-PLANG.  
 
Com a altres conclusions més personals, cal dir que ha estat molt instructiu en molts de camps a 
part del software d’agents en si mateix. El fet de treballar amb una plataforma educativa et fa 
veure enfocs d’especialistes que treballen en la millora de la educació, psicòlegs i pedagogs. 
Sempre és interessant tenir un punt de vista diferent del purament informàtic. 
 
També he consolidat i millorat coneixements en enginyeria del software. En aquest sentit  el fet 
de treballar amb un equip gros de persones m’ha fet veure la gran importància del treball ben 
organitzat i d’un bon disseny abans de començar a treballar. 
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TREBALLS FUTURS 
 
 
Tot i haver assolit els objectius que ens proposàvem al principi del projecte encara queda feina a 
fer. 
 
Els projectes final de carrera que tracten del tema d’agents del MAS-PLANG s’han entregat 
tots en aquesta convocatòria. Malgrat tot, degut als canvis en la tecnologia utilitzada,  encara 
s’ha de traduir l’agent SMIT i l’agent SONIA a la plataforma JADE i adaptar-los a la nova base 
de dades. 
 
Per tant una de les feines futures que queda es poder provar per fi el sistema multiagent al 
complert. Aquesta tasca esta prevista per finals d’aquest Juliol, moment en que es farà un curset 
amb la plataforma educativa al complert per provar el seu funcionament global. 
 
Altres feines que queden pendents: 
 

• Per l’agent Modelat: 
Actualment aquest agent recull informació relativa al comportament dels estudiants que 
no utilitza. Se li assigna a l’estudiant un perfil a través del Test de Felder-Silverman  i 
aquest perfil roman estàtic en tot moment. 
 
L’agent modelat està preparat (per les dades que recull i el tipus d’ontologia construïda) 
per poder afegir un nou comportament que comprovi l’evolució de l’usuari i recomani, si 
creu necessari, un canvi en el seu perfil d’aprenentatge. 

 
• Per l’agent Adaptador: 

Actualment tant sols munta i treballa amb exercicis del tipus test. Seria interessant 
ampliar la seva funcionalitat a altres tipus d’exercicis, com exercicis de relacionar, 
omplir els buits,  sopes de lletres... 
 
També s’hauria de treballar en l’algoritme que permeti adaptar els temes sobre els que es 
pregunta a l’alumne, i no només la dificultat. 

 
 
 



 

 

 

 

 

GLOSSARI 
 
 
Adaptador: Agent del sistema ocupat de mostrar els exercicis a l’alumne i adaptar-los, 
si aquest ho demana, al seu nivell de coneixement. 
 
Ambient:  Entorn en el que es mou l’agent, del qual percep les característiques  i amb 
el qual pot interactuar. 
 
Coneixement de l’agent: Dades que l’agent té carregades en memòria en el transcurs 
de la seva execució. Pot ser que es codifiquin per seguir amb l’ontologia de l’agent. 
 
Didàctic: Agent del sistema MAS-PLANG encarregat de muntar els continguts de les 
unitats didàctiques de forma adaptativa. Demana periòdicament dades a l’agent 
Modelat.  
 
Exercici obligatori:  Exercici que es troba relacionat amb una Unitat Docent associat al 
camí obligatori a seguir per l’alumne, com si fos una pàgina amb contingut didàctic 
més.  
 
Exercici optatiu: Exercici que es troba relacionat amb una Unitat Docent però no forma 
part del camí obligatori a seguir pels alumnes. Un usuari pot escollir o no resoldre’l i 
llavors pot configurar ell mateix les seves característiques o deixar que ho faci el 
sistema 
 
Interfície Web: L’usuari accedeix a les Unitats de Suport a la Docència a través del 
navegador, que mostra la interfície web de la plataforma. Aquesta interfície serà la que 
interactui amb l’agent Monitor, el seu ambient. 
 
MAS-PLANG:  Conjunt d’agents que s’afegeixen les Unitats de Suport a la Docència 
per fer-les adaptatives. És el sistema amb el qual treballem. 
Model de l’Estudiant: Es tracta de la representació que tenen les Unitats de Suport a la 
Docència de l’estat de l’usuari connectat i de les seves característiques i preferències a 
l’hora d’estudiar. 
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Modelat: Agent del sistema MAS-PLANG al qual envia dades periòdicament l’agent 
Monitor. A partir d’aquestes dades l’agent Modelat crea i manté el model de 
l’estudiant que permet personalitzar els continguts de la plataforma. 
 
Monitor: Agent del sistema MAS-PLANG encarregat de capturar les accions de 
l’usuari a la plataforma.  
 
Ontologia: Forma de representar el coneixement de l’agent de forma formal i 
estructurada (per més informació veure el capítol X del present projecte). 
 
Pachacamac: Agent del MAS-PLANG encarregat de controlar l’estat dels altres agents.  
 
Plataforma : Aquí s’utilitza com a sinònim de les Unitats de Suport a la Docència. 
 
Sessió educativa: S’entén per sessió educativa el temps en que un alumne està 
connectat a la plataforma fins que es desconnecta. 
 
Test de Felder-Silverman: Test que l’usuari haurà d’executar el primer cop que entri a 
la plataforma per tal de donar un valor inicial al seu perfil. 
 
Unitat Docent: Curs o lliçó que l’usuari està visitant a través de les Unitats de Suport a 
la Docència. 
 
Unitats de Suport a la Docència: Plataforma educativa sobre la que estem treballant. 
 
Usuari: Amb usuari ens referim a qualsevol persona que es connecti a la plataforma 
educativa, siguin quins siguin els seus privilegis (administrador, professor o alumne) 
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ONTOLOGIA COMPLERTA    
DEL MAS-PLANG 

 
 
 
En aquest apèndix es poden veure el conjunt d’objectes que formen l’ontologia  del Sistema 
Multiagent MAS-PLANG al complert. 
 
Es troba estructurat per seccions segons els agents que utilitzen cadascun dels objectes que es 
presenten.  

 

 

APÈNDIX 



 

OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE ELS AGENTS I L'SMIT 
 
1. MISSATGE 
 
Recull la informació dels missatges que l’SMIT ha de mostrar a l’alumne. 
 

SMITmessage    
:content String O Cos del missatge a mostrar 
:code Integer O Codi de tipus de missatge 
:priority integer O Prioritat del missatge 

 
 O vol dir que tots els camps son obligatoris 
 
2. PREGUNTA 
 
Informació relativa a les preguntes booleanes que l’SMIT ha de fer a l’alumne 
 

SMITquestion    
:content String O Cos del missatge a mostrar 
:code Integer O Codi de tipus de missatge 
:priority integer O Prioritat del missatge 
:msgNumber Integer O D’aquesta manera si hi ha mes d’una 

pregunta del mateix agent sabrà a 
quina ens referim al enviar la resposta

 
L’Agent SMIT sap a qui ha d’enviar la resposta gràcies al camp reply-to del missatge 
ACL, per tant no cal incloure un camp remitent. 
 
3. RESPOSTA 
 
Aquest es l’objecte que l’SMIT envia al remitent amb la resposta corresponent 
 

SMITanswer    
:content Boolean O Cos del missatge a mostrar 
:msgNumber Integer O Codi de la pregunta que es respon 

 

OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ  ENTRE ZEUS I THOT 
 
4. MISSATGE PEL DF 
 
Missatge que Zeus vol enviar per el DF. (FIPA-Request) 
 

DFMessage    
:content String O Cos del missatge a mostrar 
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OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ RELATIVA A L'AGENT SONIA 
 
5. USUARI CONNECTAT 
 
Utilitzat al demanar SONIA a PACHACAMAC i aquest a ZEUS per tal que avisi si un 
alumne o professor es connecta. 
 

UserOnLine    
:user_name String O Nom de l’usuari a detectar 
:keep_looking Boolean O Indica com actuar en cas de no 

connectat 
 
Si keep_looking es cert, programem l’agent ZEUS i l’agent PACHACAMAC per tal que 
avisin en el moment que l’usuari es connecti. Si val fals només ens interessa la resposta 
puntual. 
L’agent PACACAMAC i l’agent ZEUS saben a qui han de respondre gràcies al camp 
reply-to del missatge ACL, per tant no cal incloure un camp de remitent. 
 cal avís de bibliografia 
 
En cas que l’usuari vulgui que se l’avisi si hi ha bibliografia es demana al monitor que 
ho miri i a visi a SMIT si es dona el cas. 
 

WarnBibliography    
:need boolean O Cal un avis de bibliografia o no 

 
En cas de voler desactivar la funció s’envia amb el camp need a fals, i això indica a 
l’agent que ja no cal que ho miri mes. 
 cal avís d’exercicis 
En cas que l’usuari vulgui que se l’avisi si hi ha exercicis associats a la pagina que visita 
es demana al monitor que ho miri i a visi a SMIT si es dona el cas. 
 

WarnExercises    
:need boolean O Cal un avis d’ exercicis o no 

 
En cas de voler desactivar la funció s’envia amb el camp need a fals, i això indica a 
l’agent que ja no cal que ho miri mes. 

 



 

OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE PACHACAMAC I ZEUS 
 
6. AVÍS DE MISSATGES BROADCAST 
 
En cas que l’administrador programi Zeus per tal d’enviar un missatge broadcast a tots 
els ususaris de la plataforma, o a tots els que pertanyen a un grup. 
 

BcstMessage    
:messg String O Cos del missatge 
:group Integer  Necessari en cas de voler un 

missatge a un grup determinat. Si 
val 0 vol dir que el missatge ha de 
ser vist per tots els usuaris de la 
plataforma. 

:teachersOnly Boolean  Necessari si es vol enviar el 
missatge nomès als professors 

 

OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE L’AGENT DIDÀTIC I 
L’ADAPTADOR D’EXERCICIS 
 
7. PETICIÓ PER MUNTAR UN EXERCICI DEL GRAF DE LA UNITAT 
 
L’Agent didàctic pot enviar a l’Adaptador d’exercicis una petició per tal que 
l’adaptador creï i mostri un exercici determinat que es troba contingut al graf de la 
unitat (i que per tant té un CODI) a un alumne. Utilitzant el protocol FIPA-Request.  
 
 

MakeExercise    
:code Integer O Codi de l’exercici que es vol crear 

(codi del node: exercici+ 
característiques) 

:instance Integer O  Instància de l’exercici a resoldre 
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OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE L'AGENT DIDÀCTIC I 
L’AGENT DE NAVEGACIÓ 
 
8. PETICIÓ DE L’ARBRE DE NAVEGACIÓ 
 
Missatge que envia l’agent de Navegació per demanar al didàctic la informació per 
poder muntar l’arbre de navegació per l’estudiant. 
 
 

Tree_rq    
:node String O Codi del node on es troba l’usuari

:unit Integer O  Codi de la Unitat on es troba  
l’usuari 

 
I l’agent Didàctic respon amb:  
 

Tree_rp    
:tree Set of Bytes O Fitxer que conté la informació 

relativa a l’arbre 

 
9. PETICIÓ DEL PORCENTATGE DELS CONCEPTES 
 
Missatge que envia l’agent de Navegació per demanar al didàctic la informació per 
poder mostrar el progrès de l’estudiant als conceptes de la unitat que estudia. 
 

Concept_rq    
:unit Integer O  Codi de la Unitat on es troba  

l’usuari 
 
I l’agent Didàctic respon amb:  
 

Concept_rp    
:concept  Set of Concept O Grup d’objectes Concept 

 
On Concept és de la forma: 
 

Concept    
:concept  Integer O Codi del Concepte 

:percent Integer O % de pagines visitades al 
concepte 



 

OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE L'AGENT DIDACTIC I EL 
MODELAT 
 
10.  INFORMACIÓ DEL PERFIL 
 
Dades enviades per l'agent DIDACTIC al MODELAT DE L'ESTUDIANT per tal de 
saber quin perfil té l'estudiant per cada una de les possibles classificacions. 
 

Profile_rq    
:code Integer O Codi de Perfil  

 
Recordem que el perfil de l'estudiant que necessita conèixer l'agent didàctic es: 
 

• Processament (code=1) 
o Activo (level=1) 
o Reflexiu (level=2) 
o Neutral (level=3) 

 
• Format (code=2) 

o Visual (level=1) 
o Verbal (level=2) 
o Neutral (level=3) 

 
Per tal de respondre, l’agent modelat enviarà: 
 

Profile_rp    
:level integer O Valor del Perfil 
:code Integer O  Codi del perfil que ens 

demanaven 
 
 
11. RESULTATS D’UN EXERCICI CONCRET 
 

Es vol saber el numero de respostes correctes o incorrectes de l'exercici identificat 
per codi i instància a la seva execució millor 

 
Results_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 
:level Integer O Si val 1 volem les respostes 

correctes, sinó les incorrectes 
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La resposta de l’agent modelat serà: 
 

Results_rp    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 
:number Integer O Numero de respostes 
:type Intger O Si val 1 volem les respostes 

correctes, sinó les incorrectes 
 
12. QUALIFICACIÓ D’UN EXERCICI A LA MILLOR EXECUCIÓ 
 

Qualification_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
Qualification_rp    
:qualification Real O Qualificació obtinguda 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 

  
13.  TOTAL D’EXECUCIONS D’UN EXERCICI 
 

TotalExecutions_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
TotalExecutions_rp    
:number Integer O Nombre d’execucions 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 

 
14. TOTAL ACUMULAT DE PREGUNTES CONTESTADES (FÀCILS NORMALS O 

DIFÍCILS) AL LLARG DE TOTES LES EXECUCIONS D’UN EXERCICI 
 

GlobalTotal_rq    
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 



 

La resposta de l’agent modelat serà: 
 

GlobalTotal_rp    
:number Integer O Nombre de preguntes resoltes 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
 
15. QUALIFICACIÓ DE LES PREGUNTES SEGONS NIVELL A LA MILLOR 

EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 
 

QualificationDetail_rq   
:code Integer O Codi de l'exercici 
:instance Integer O  Instància de l’exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
La resposta de l’agent modelat serà: 

 
QualificationDetail_rp    
:qualification Real O Qualficacio obtinguda 
:code Integer O Codi de l'exercici 
:level Integer  Sobre quin nivell preguntem 

 
 
16.  VISITES A NODES D’UNA UNITAT 
 

NodeVisits_rq    
:codes Set of String O Codis dels nodes a visitar 

 
Resposta del modelat: 

 
NodeVisits_rp    
:visited boolean O Cert en cas de que l’alumne hagi 

visitat tots els nodes de la llista 
:codes Set of String O Codis dels nodes a visitar 
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OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE L'AGENT MONITOR I EL 
MODELAT 
 
17. AVÍS D’INICI D’UN EXERCICI 
 

beginExercise    
:exerciceCode Integer O Codi d’exercici 
:exerciceInstantiation Integer O Codi d’instància de l’exercici 
:exerciceType Integer O Tipus d’exercici a resoldre 

 
 
18. EXECUCIÓ D’UN EXERCICI 
 
Enviat per l’agent monitor a l’agent modelat de l’estudiant cada cop que l’usuari acabi 
l’execució d’un exercici 
 

Exercise    
:exerciceCode Integer O Codi d’exercici 
:exerciceNode String O Codi del node del graf on està 

l’exercici 
:exerciceInstantiation Integer O Codi d’instància de l’exercici 
:questionResults Instance of 

questionResults 
O Cardinalitat Múltiple: 

preguntes i la seva resposta 
:time_elapsed Time O Temps trigat en realitzar 

l’exercici 
 
  questionResults: 
 

questionResults    
:questionNo Integer O Codi de la pregunta 
:answerNo Integer O Codi de la resposta 

 



 

19. INICI D’UNITAT 
 
Enviat per l’agent monitor per avisar que l’usuari inicia l’estudi d’una nova unitat 
docent. 
 

newUnit    
:code Integer O Codi de la unitat  

 
 
20. DADES DE LA UNITAT 
 
Enviat per l’agent monitor al final d’una Unitat Docent 
 

Units    
:tree_clicks Integer O Nº de links clicats a l’arbre 
:arrow_clicks Integer O Nº de clics a les fletxes 
:glossary Integer O Nº accessos al glossari 
:bibliography Integer O Nº accessos a la bibliografia 

 
 
21. DADES DE LA SESSIÓ 
 
Enviat per l’agent monitor al final de la sessió 
 

Session    
:chat_clicks Integer O Nº de clics d’accés al xat 
:forum_clicks Integer O Nº de clics d’accés al fòrum 
:mail_clicks Integer O Nº de clics d’accés al correu 
:sonia Integer O Nº accessos a l’Ag. SONIA 
:begin_time Time O  Hora d’inici i data 
:end_time Time O  Hora i data de finalització 
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OBJECTES PER LA COMUNICACIÓ ENTRE L'AGENT MODELAT I 
L’ADAPTADOR D’EXERCICIS 
 
22. INFORMACIÓ SOBRE UN EXERCICI 
 
Enviat per l’agent Adaptador per tal de saber com ha anat a l’usuari amb l’exercici en 
execucions anteriors per poder-lo adaptar al seu nivell. 
 
 

exerciceInfo_rq    
:code Integer O Codi de l’exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 

 
I  l’agent modelat enviarà com a resposta un objecte exerciceInfo_rp: 
 

exerciceInfo_rp    
:code Integer O Codi de l’exercici 
:instance Integer O Instància de l’exercici 
:notaMillorEx Float O Nota que va treure a la millor 

execució de l’exercici 
:nFacilsOk Integer O Nº de preguntes fàcils que va fer 

be 
:nNormalsOk Integer O Nº de preguntes normals que va 

fer be 
:nDificilsOk Integer O Nº de preguntes difícils que va 

fer be 
:nFacilsNC Integer O Nº de preguntes fàcils que no va 

fer contestar 
:nNormalsNC Integer O Nº de preguntes normals no que 

va contestar 
:nDificilsNC Integer O Nº de preguntes difícils que no va 

contestar 
:nFacilsM Integer O Nº de preguntes fàcils que va fer 

malament 
:nNormalsM Integer O Nº de preguntes normals que va 

fer malament 
:nDificilsM Integer O Nº de preguntes difícils que va 

fer malament 
 
 
 

  
 


