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Resum: Els creadors 
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Tim Berners-Lee, 
James Hendler i Ora 
Lassila defineixen la 
web semàntica com 
“una extensió de 
l’actual en la que la 
informació té un 
significat ben definit 
possibilitant als 
ordinadors i les 
persones treballar en 
cooperació”. 
Aquest projecte 
estudia els conceptes 
de web semàntica, 
ontologia i llenguatges 
semàntics culminant 
en un cas pràctic de 
disseny i 
desenvolupament 
d’una ontologia amb 
un prototipus de lloc 
web anotat 
semànticament. 
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lenguaje semántico 
culminando en un caso 
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implementación de una 
ontologia con un 
prototipus de lugar 
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semáticamente.  
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
1.1 Introducció 
 
Actualment s’està treballant per donar una nova visió de la Web amb el que 
anomenem Web Semàntica. Aquesta seria la segona generació de Internet en el 
que no solament les persones som capaces d’interpretar la informació de les 
pàgines Web sinó que els ordenadors seran també capaços d’entendre aquesta 
informació. 
 

Això vol dir que els ordinadors i/o dispositius connectats a Internet podran fer 
moltes tasques automàticament, sense la necessitat de la intervenció humana. 
 
Per arribar a aquesta nova World Wide Web, s’ha de donar una sèrie de passos. 
Una de les fites principals que afronta la web semàntica és la de donar un 
llenguatge que permeti la explotació a la web de les regles de qualsevol sistema de 
representació del coneixement. Els grups que treballen en la creació d’aquesta nova 
web semàntica han de solucionar la difícil papereta “d’afegir lògica a la web”. 

 
 
Per aconseguir aquesta nova web semàntica, hem d’utilitzar Ontologies, aquestes 
defineixen conceptes i relacions d’algun domini de forma compartida i consensuada. 
Aquesta conceptualització ha de ser representada d’una manera formal, llegible i 
utilitzable pels ordinadors. 
 
 
Un altre dels problemes que vol resoldre aquesta nova web és la cerca d’informació 
per Internet en la molts cops, els cercadors ens donen informació inexacta i 
imprecisa i fins i tot amb enllaços a pàgines que no existeixen o que no estan 
operatives en el moment que es realitza la búsqueda. 
 
 
1.2 Objectius 
 
Els objectius d’aquest projecte final de carrera són: 
 

• Estudiar l’anotació semàntica de les pàgines web així com el concepte 
d’ontologia i la seva implementació. En aquest estudi de la web semàntica 
veurem les tècniques, passos a realitzar i els llenguatges necessaris per tal 
d’arribar a fer l’anotació de les pàgines. 

 
• Investigar quins programes de desenvolupament hi ha al mercat actualment 

i determinar quin s’utilitzarà per la realització d’aquest projecte d’entre tota 
la oferta disponible que ens trobem. 

 
• Recollir informació sobre la definició i les característiques del treball 

cooperatiu per tal de saber les diferents opcions que ens ha de garantir com 
a mínim aquesta web perquè sigui totalment operativa i funcional. En 
particular ens centrarem en l’ensenyança perquè és la Universitat Oberta de 
Catalunya la que ha proposat aquest projecte i aquestes són les seves 
necessitats. 
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• Dissenyar i implementar un prototipus de web semàntica aplicada al treball 
en grup per a persones que poden estar allunyades físicament i tenen la 
necessitat de realitzar un treball en comú. Aquestes pàgines web les 
anotarem semànticament per tal d’arribar al prototipus desitjat. 
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2 LA WEB ACTUAL 
 
 
La web tal i com l’entenem avui en dia és un espai on qualsevol persona pot 
publicar documents i posar-los a disposició de tothom per lo que ha suposat una 
revolució en aplicacions tecnològiques i noves formes de negoci. 
 
Internet es basa en pàgines en format HTML que és el llenguatge estàndard de 
visualització de la informació d’Internet. Aquest llenguatge afortunadament ha anat 
evolucionant des del seu inici i ja no solament es pot veure només la informació 
sinó que també ens permet la visualització d’imatges, vídeos i altres tipus 
d’animació multimèdia. 
 
El creixement d’Internet ha estat tant gran que de seguida l’HTML es va quedar curt 
per satisfer les expectatives esperades. A més, només es van preocupar de que les 
pàgines Web fossin dissenyades per ser enteses pels usuaris ja que només es pot 
especificar la forma de presentar la informació (color de text, tipus lletra, tamany 
de lletra, disposició del text i imatges, etc.). No es va preocupar ningú de que els 
ordinadors fossin capaços d’entendre la informació que hi ha en ells i el resultat ha 
estat la web tal i com l’entenem actualment: un gran recull d’informació 
desordenada per lo que trobar la informació que s’està buscant es un treball 
bastant costós. 
 
Això vol dir per exemple que quan es busca una determinada informació per 
Internet, els navegadors d’avui en dia busquen les pàgines que troben que 
contenen les paraules per les que s’està fent la búsqueda. El resultat obtingut és un 
munt de pàgines i moltes d’elles no ens serveixen. 
 
 
Per exemple si busquem un viatge a Nova York per una data determinada i ho fem 
a través d’un buscador com el Google, podem trobar pàgines de vols a Nova York, 
pàgines que ens parlaran de la ciutat i fins i tot programes que fan en una 
determinada cadena de televisió que parlarà d’aquesta ciutat. Per poder mirar els 
vols, ho haurem de fer a través de pàgines d’agències de viatges o a través de les 
companyies aèries directament. 
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Figura 1 Cerca al Google d’un vol a Nova York pel 10 de Juny del 2004 

 
 
Actualment els documents HTML ja posseeixen informació catalogada però aquests 
es refereixen als documents en general no a cada un dels seus components. Es 
semànticament (mitjançant metadatos) que permetent la indexació als buscadors 
es preveu que en un futur els documents tinguin més informació sobre ells 
mateixos en un llenguatge que entenguin els ordenadors. 
 
A més a més, si un usuari vol reservar un viatge per Internet, primer haurà de fer 
la reserva del vol buscant a totes les pàgines web de totes les companyies quina és 
la que els va millor pels horaris, preu, etc. Després haurà de buscar per totes les 
pàgines de les cadenes hoteleres, per poder reservar una habitació que s’adapti a 
les seves necessitats. També haurà de coordinar com es pot desplaçar des de 
l’aeroport fins a l’hotel segons els transports que hi hagi disponibles, metro, tren, 
autobús o un taxi com a últim recurs.  
 
Amb la web actual no es pot automatitzar aquest procés i el resultat és haver 
empleat un munt d’hores i visitat moltes pàgines web per fer totes les reserves. 
L’ideal seria especificar les característiques del viatge desitjat i que es realitzés 
totes les reserves estalviant a l’usuari molt temps fent-ho de forma manual. Això 
serà possible gràcies al que anomenem Web Semàntica. 
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3 LA WEB SEMÀNTICA 
 
 
Tim Berners-Lee, James Hendeler y Ora Lassila van escriure un article a la revista 
Scientic American[1] en el que van definir la Web Semàntica com “una extensió de 
la web actual en la que la informació podrà ser processada automàticament pels 
ordinadors, amb la possibilitat que aquests puguin realitzar tasques més complexes 
per als usuaris”. 
 
En realitat, Tim Berners-Lee, quan va crear la web ja pensava en la majoria dels 
avantatges que contempla la web semàntica però tecnològicament, encara no era 
possible fer-lo per lo que al final va derivar cap a lo que coneixem avui en dia. 
 
 
Per arribar a aquesta nova web s’ha de donar una sèrie de passos que no són fàcils. 
Un dels principals reptes a que s’afronta la web semàntica és a la de buscar un 
llenguatge que permeti l’explotació a la web de les regles de qualsevol sistema de 
representació de coneixement. Els grups que treballen en la creació d’aquesta nova 
web han de donar solucions per poder afegir lògica a la web. 
 
Per a poder desenvolupar les prestacions d’aquesta nova web, s’estan utilitzant els 
llenguatges de marques XML (eXtensible Markup Languatge) i RDF (Resource 
Description Framework). El llenguatge XML permet afegir una estructura als 
documents però aquesta estructura no ens diu res de la semàntica, d’aquesta tasca 
se n’encarrega el llenguatge RDF que ens permet descriure la informació per a que 
processin les màquines. Un altre terme important en la web semàntica són les 
ontologies que els seus autors descriuen com “documents o fitxers que defineixen 
formalment les relacions entre termes”. 
 
 
El consorci W3C, que treballa amb la web semàntica tenen una idea més detalla de 
que significa aquesta idea i treballen en fase a la famosa “Semantic Web Tower”[2] 
que té una estructura de capes i la seva representació és: 
 
 

 
 

Figura 2. Semantic Web Tower 
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Les capes que es poden veure a la torre són les següents: 
 
 

• URI(Uniform Resource Identifier). El subconjunt més conegut dels URI 
són els URL (Uniform Resource Locators). Els URI proporcionen el 
mecanisme per poder identificar de forma inequívoca qualsevol recurs de la 
xarxa. Amb la web semàntica, han de complir a més la funció de 
identificadors d’objectes del mon real. Qualsevol objecte podrà ser identificat 
amb un URI, el nostre microones, la nostra web personal, etc.  

 
• XML. En un nivell superior ens trobem els documents i la seva estructuració 

lògica. XML és la base sintàctica de la Web Semàntica sobre la que es posen 
la resta de capes, també és un llenguatge que ens permet definir els nostres 
propis llenguatges d’etiquetatge validant-los utilitzant DTDs o XML Schemas. 

 
• RDF i RDF Schema. El llenguatge RDF defineix un model de dades per 

poder descriure recursos (qualsevol objecte identificable per una URI) 
mitjançant enunciats en forma de subjecte-predicat-objecte on el subjecte i 
el predicat son URIs i l’objecte pot ser URI o un valor literal. 
RDF Schema és un vocabulari RDF que ens permet de descriure recursos 
mitjançant una orientació o objectes.  
 
Mentre que la relació entre XML i XML Schema és una relació de control 
sintàctic, la relació entre RDF i RDF Schema és de control semàntic; 
l’esquema XML assegura que els elements són utilitzats correctament 
mentre que l’esquema RDF assegura que els enunciats estiguin ben 
utilitzats. 

 
• Ontologia. Perquè la informació existent en diferents documents es pugui 

processar i relacionar conjuntament es necessària una definició concensuada 
dels conceptes de totes les pàgines, això es fa mitjançant ontologies. 
Una ontologia estarà formada per uns conceptes relacionats i per un conjunt 
d’axiomes o regles d’inferència mitjançant les quals es podrà inferir nous 
coneixements. 

 
• Lògica o agents intel·ligents. Conjunt de regles lògiques que els agents 

podran utilitzar per relacionar i processar la informació que hi hagi en una 
web. Un agent realitza inferències amb aquesta informació e interactua amb 
el conjunt sense necessitat de supervisió o control constant per part de 
l’usuari. Aquestes tasques són realitzades en representació de l’usuari o d’un 
altre agent. 

 
• Firmes Digitals. Una de les característiques principals de la web semàntica 

seran les firmes digitals. Aquestes estan definides per Beners-Lee, Hedler i 
Lassila com “blocs de dades xifrats que les computadores i agents podran 
utilitzar per verificar que la informació adjunta ha estat proporcionada per 
una font fiable”.  

 
• Xarxes de confiança. Es defineix el concepte de Trust o confiança com el 

grau en que un agent considera un enunciat com a vertader per un context 
determinat. 
Els individus identificats mitjançant URIs expressen el seu grau de confiança 
(o desconfiança) sobre altres individus que a la seva vegada fan lo mateix 
sobre altres, això porta a extenses e interoperables xarxes de confiança 
processades pels agents intel·ligents. 
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Amb tot això es millorarà la búsqueda de informació ja que les anotacions de 
informació seguiran un esquema comú i els buscadors web compartiran amb 
aquestes anotacions els mateixos esquemes. 
 
Els agents web no solament seran capaços de trobar la informació de forma precisa 
sinó que podran relacionar inferències automàticament buscant la informació 
relacionada que es troba situada a les pàgines amb els requeriments de l’usuari. 
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4 EL PUNT INTERMIG 
 
 
Actualment la web té el seu contingut distribuït però els seus components clients, 
servidors i buscadors treballen de forma independent, cada un d’ells té les seves 
tasques i realitza les seves funcions sense intervenir en les funcions dels demés 
components. 
 
Es pot observar que: 
 

• Els llocs web actuen com simples conglomerats de pàgines sense que es 
disposi de mecanismes que permetin veure la seva estructura i relació amb 
altres llocs web. 

 
• Els servidors web atenen sol·licituds buscant dins dels seus llocs web els 

recursos i enviant als clients les pagines sense diferenciar les sol·licituds de 
buscadors o de clients. 

 
• Els buscadors utilitzen agents que naveguen per la web buscant nova 

informació que afegeixen als seus índexs i realitzen les seves activitats de 
classificació. 

 
• Els clients només ofereixen el mecanisme d’accés a Internet sense reportar 

interesos als buscadors i als servidors. 
 
Com existeix aquesta carència del treball cooperatiu a la búsqueda de la informació, 
la web semàntica ha de proporcionar la implementació d’un sistema col·laboratiu 
coordinat, donant intel·ligència que permeti interactuar amb l’únic objectiu 
d’estructurar i afegir coneixement a la web, de tal manera que tots els components 
actuïn conjuntament. 
 
Davant aquest repte, hi ha dos possibles formes d’evolució de la web: 
 

• La primera opció és la construcció d’una capa superior que miri de 
representar el coneixement global però sense canviar l’estructura i contingut 
existent actualment 

 
• La segona opció, que és més ambiciosa, és la reconstrucció total dels 

recursos y components de la web. 
 
 
La primera opció és la més probable com un primer pas de prova, donat que no 
implica un canvi dels recursos existents a la web, tot i això, és important notar que 
en definitiva no es més que una disfressa que recarrega el treball sobre 
l’organització que decideixi desenvolupar aquesta capa. 
L’estructura actual de la web no sofriria cap canvi i es delegaria tota la 
responsabilitat d’afegir estructura i semàntica als buscadors semàntics com capa 
superior, que estaria formada per un conjunt d’ontologies construïdes a partir dels 
servidors i la navegació dels usuaris, es dedueixin els conceptes rellevant immensos 
a la web i les relacions entre aquests conceptes. 
 
La segona alternativa plantejada és més prometedora i planteja un treball 
cooperatiu, concensuat i controlat, entre clients, servidors, buscadors i un nou tipus 
de component per al control mitjançant la certificació d’ontologies. 
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5  ONTOLOGIES 
 
 
5.1 Perquè necessitem les ontologies? 
 
Actualment el creixement de les ontologies s’ha traslladat des dels laboratoris de 
Intel·ligència Artificial (IA) fins als ordinadors dels experts. Les ontologies cada cop 
són més comuns a Internet[5]. 
El consorci W3C està desenvolupant el RDF, un llenguatge on podrem posar 
coneixement a les pàgines web perquè els agents electrònics pugin utilitzar-les per 
fer búsquedes d’informació a les pàgines. Moltes entitats o consorcis, desenvolupen 
ontologies estàndards perquè tothom pugui compartir, utilitzar i anotar informació 
en els camps dissenyats. 
 
Una ontologia defineix un vocabulari comú pels investigadors que necessiten 
compartir informació en un domini. Inclou definicions de conceptes bàsics capaços 
de ser interpretats per màquines i les relacions entre ells. 
 
Unes quantes raons per les que ens pot interessar desenvolupar una ontologia 
poden ser: 
 

• Compartir informació de les estructures de les pàgines entre gent o agents.  
 

• Per permetre reutilitzar coneixements. 
 

• Per separar els coneixements de domini dels coneixements d’operacions 
 

• Per analitzar coneixements de domini. 
 
 
5.2 El concepte d’ontologia 
 
La paraula ontologia sembla que genera molta controvèrsia en les discussions de 
IA. La definició més utilitzada és la que va definir Gruber i que més tard va ser 
completada per Studer que descriu el terme ontologia com “una especificació 
explicita i formal de la conceptualització compartida”. És a dir, una ontologia és una 
descripció de conceptes i relacions que poden existir per un agent o una comunitat 
d’agents. Aquesta definició és completament consistent amb la utilització d’una 
ontologia com un conjunt de definicions de concepte però molt més general.  
 
 
Els conceptes bàsics d’una ontologia que serveixen per representar el coneixement 
d’un domini són: 
 

• Classes o conceptes. Són les idees bàsiques que es pretenen formalitzar. 
Els conceptes poden ser classes d’objectes, mètodes, plans, estratègies, 
processos de raonament, etc. Una classe pot tenir subclasses o 
superclasses, les subclasses representen conceptes més específics que les 
superclasses. 

 
• Propietats. Són les característiques de les classes i de les instàncies. 

 
• Relacions. Representen la interacció i l’enllaç entre les classes del domini, 

és a dir, són subclasse de, part de, connectat a, etc. 
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• Funcions. Són un tipus concret de relacions on s’identifica un element 

mitjançant el càlcul d’una funció que considera diversos elements d’una 
ontologia. 

 
• Instàncies. S’utilitzen per representar objectes determinats que 

representen un concepte o classe. 
 

• Axiomes. Són afirmacions que es declaren sobre les relacions i/o 
restriccions que han de complir els elements d’una ontologia. Els axiomes 
permeten inferir coneixement que no està indicat explícitament a les classes 
de l’ontologia.  

 
 
El desenvolupament d’una ontologia inclou: 
 

• La definició de classes en una ontologia. 
• Classificació de les classes en l’esquema d’herència de superclasses i 

subclasses. 
• Definir propietats i descriure els valors vàlids per aquestes propietats. 
• Introduir els valors de les propietats. 

 
 
5.3 Metodologia per la creació d’ontologies. 
 
No hi ha un mètode correcte per desenvolupar ontologies, però sí una sèrie passos 
que es poden considerar i que sens dubte ens ajudaran moltíssim. 
 
 
Pas 1. Determinar el domini i el seu abast. 
En aquest pas, es important contestar a les següents preguntes: 

• Quin és el domini que ha de cobrir l’ontologia? 
• Perquè hem d’utilitzar aquesta ontologia? 
• Per quines preguntes la informació de les ontologies ha de donar resposta? 
• Qui utilitzarà i mantindrà la ontologia? 

 
 
Pas 2. Considerar la reutilització d’ontologies existents. 
Reutilitzar ontologies existents pot ser una bona solució si el nostre sistema o 
pàgina web ha d’interactuar amb altres aplicacions que utilitzen ontologies 
particulars. Moltes ontologies estan disponibles en format electrònic i podem 
importar-les directament amb el sistema de desenvolupament que estem utilitzant. 
El formalisme amb el que està expressada una ontologia moltes vegades no ens 
permeten la importació i exportació tot i això, la traducció de les ontologies cap a 
un altre formalisme no és una tasca molt difícil. 
 
 
Pas 3. Enumerar els termes importants de les ontologies. 
És molt útil escriure una llista de tots els termes dels que o bé volem construir o bé 
dels que volem parlar a un usuari. 
De quins termes volem parlar? Quines propietats tenen? Que volem dir d’ells? 
Inicialment és molt important realitzar una llista de termes sense preocupar-nos de 
si els termes es solapen amb el que representen, de les relacions que tenen entre 
ells, o de les propietats que haurien de tenir les classes. 
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Pas 4. Definir les classes i la seva jerarquia. 
Tenim diferents possibilitats per definir la jerarquia: 

• Començant per la definició dels conceptes més generals del domini i acabar 
per l’especialització dels conceptes. 

• Començar per l’especificació dels conceptes o classes, és a dir, les fulles, i 
acabar pels conceptes més generals. 

• Una combinació dels 2 mètodes anteriors. 
 
El primer que s’ha de fer és definir les classes, independentment de l’opció que 
haguem escollit. De la llista que hem fet al Pas 3, seleccionem els termes que 
descriuen els objectes. Aquests termes seran les classes de les ontologies i 
formaran part de la jerarquia de classes. 
 
 
Pas 5. Definir les propietats de les classes. 
Les classes per si solen no porten prou informació per contestar les qüestions del 
Pas 1. Una vegada s’han definit les classes, s’ha de descriure la seva estructura 
interna. 
Molts dels termes que ens queden definits al Pas 3 un cop tretes les classes (Pas 4), 
són les propietats d’aquestes classes. Per cada una de les propietats que obtenim, 
hem de determinar la classe que descriuen. 
 
Com totes les subclasses hereten les propietats de la seva superclasse, les 
propietats les hem d’assignar a la classe més general que es pugui. 
 
 
Pas 6. Definir les restriccions de les propietats. 
Les propietats poden tenir diferents restriccions com:  

• La cardinalitat. Defineix quants valors pot tenir la propietat.  
• El tipus. Es defineix quin tipus de variable es pot guardar a la restricció. 

Poden ser cadenes de caràcter, numèric, enter, booleà, etc. 
• Domini i rang. El tipus d’una propietat és una altra classe 

 
 
Pas 7. Crear instàncies 
L’últim pas és crear les instàncies individuals de les classes a la jerarquia. El fet de 
definir una instància individual d’una classe requereix: 

• Escollir la classe 
• Crear les instàncies individuals de la classe 
• Omplenar els valors de les propietats. 

 
 
 
Hi ha una cosa molt important a tenir en compte, que és que no hi ha una sola 
ontologia correcta per cada domini. El disseny d’ontologies és un procés creatiu i 
dos ontologies dissenyades per diferent gent per resoldre el mateix problema no 
tenen perquè ser iguals.  
Les ontologies que dissenyem seran correctes només per ser utilitzades per 
aplicacions que nosaltres mateixos desenvolupem. 
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6 ELS AGENTS 
 
 
La web semàntica és producte d’aproximacions diverses, una xarxa amb informació 
precisa i com un sistema automàtic de reconeixement de dades, capaç d’entendre 
el contingut de la web proporcionant al usuari solament la informació rellevant per 
lo que ha de tenir capacitat de discriminar, seleccionar i inferir. 
 
Aquests requeriments fan que els agents compleixin un rol molt important dins dels 
processos d’aprenentatge que s’han de dur a terme. 
El terme “agent” ha estat massa utilitzat i el seu significat és molt ambigu. Un 
agent és vist com una entitat intel·ligent a qui es deleguen certes funcions que 
treballen de forma autònoma però que també ho poden fer en equip per formar 
sistemes “multiagent” que treballen mitjançant la interacció entre agents que 
poden ser computacionals o humans cooperant entre ells per poder aconseguir 
certes metes. 
 
Les característiques més importants dels agents són: 
 

• Situació. L’agent es considera en relació amb una situació especifica d’on 
rep informació i realitza accions. Un agent és un medi informàtic com 
Internet, pot tenir sensors que detectin l’estructura d’un recurs com una 
pàgina web, un document, etc i pot modificar una ontologia, construir 
relacions entre conceptes, etc. 

 
• Autonomia. L’agent no executa instruccions rebudes de l’exterior sinó que 

a partir de la informació disponible i d’un procés intern de presa de decisions 
arriba a una acció no necessàriament imposada per un humà. 

 
• Reactivitat. Com a conseqüència de la seva situació, un agent rep estímuls 

als que ha de reaccionar. 
 

• Proactivitat. L’agent mira d’aconseguir les seves metes. El procés intern de 
presa de decisions precisament ha de maximitzar la satisfacció de les metes. 
Per prendre una decisió, no necessàriament ha de rebre un estímul, pot ser 
que detecti una oportunitat i prengui la iniciativa. 

 
• Cooperació. En moltes situacions, es requereix la cooperació entre varis 

agents que poden repartir-se una tasca per resoldre-la més fàcilment. 
 

• Comunicació. La cooperació requereix alguna forma de comunicació entre 
els agents. 

 
• Competició. Les metes dels diferents agents poden no coincidir necessitant 

maneres de negociar o competir per resoldre alguns conflictes. 
 
 
Aquestes característiques dels agents i la seva participació activa a la futura web 
fan que la web semàntica pugui ser considerada com un sistema de coneixement 
distribuït, entorns on els agents interactuen amb els recursos de la informació de la 
xarxa i d’aquesta manera podran interpretar i transformar dades. 
 
Mitjançant agents, es possible la construcció automàtica d’ontologies amb les quals 
s’identifiquen els conceptes rellevant d’un domini i les seves relacions. 
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7 TREBALL COOPERATIU 
 
 
7.1 Introducció 
 
El treball cooperatiu entre un grup de gent que està dispers geogràficament és 
actualment el camp de recerca en la informàtica que té més importància en la 
societat. 
 
Si mirem cap a les raons d’aquest augment des de principis dels anys 80’s, una 
important anàlisis ens fa arribar a la conclusió que està fortament lligada amb les 
organitzacions i la maximització dels termes temps i espai mitjançant la tele-
presència que té un fort impacte amb els llocs de treball en grups i organitzacions. 
 
Tot i això hi ha molta controvèrsia sobre el focus exacte d’aquesta àrea i dels 
termes secundaris, com un grup de treball computacional, col·laboració 
computacional, groupware, treball cooperatiu, són termes que constantment van 
sorgint. 

 
Tot i els recents avenços tecnològics, especialment els derivats d’Internet, els 
investigadors i desenvolupadors introdueixen nous tipus d’eines de col·laboració 
acceptades per tota la comunitat com chats, pissarres, editors compartits, video-
conferències, llocs compartits on guardar documents, o fins i tot correu electrònic. 
 
Molts d’aquests sistemes són derivats de la investigació en molts camps 
complementaris com pot ser el Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) i 
User Interface Design (UID). 
 
 
Una aplicació cooperativa es pot definir com un sistema computacional que 
assisteix a un grup de persones dedicades a una tasca comú, cada una d’elles 
treballant amb el seu propi ordinador però compartint dades i programes a través 
d’una interfície multiusuaria. 
 
El principal objectiu de les aplicacions cooperatives consisteix en donar als usuaris 
eines amb les que puguin coordinar les activitats de treball. Així com hi ha 
diversitat de definicions dels sistemes col·laboratius, també existeixen molts 
dominis d’aplicacions cooperatives. Per exemple, hi ha aplicacions que faciliten la 
interacció a distància entre membres d’un mateix equip. Unes altres aplicacions 
ajuden en la comunicació de persones reunides físicament, un altre tipus d’aplicació 
fan que diferents persones puguin confeccionar un mateix document electrònic. 
Encara que hi ha hagi molts tipus d’aplicacions, totes tenen una característica 
comuna que consisteix en fer més fàcil el procés de compartir informació entre un 
grup de persones que realitzen una tasca comú. 
 
La construcció d’una aplicació cooperativa és una tasca complexa ja que involucra 
diverses àrees de treball com sistemes distribuïts, comunicacions, interacció 
humana-ordinador, intel·ligència artificial, bases de dades i altres àrees com la 
sociologia.  
 
La coordinació d’activitats és un aspecte molt important ja que determina com pot 
compartir-se la informació, és també la millor manera d’assignar els recursos i 
altres aspectes relacionats a objectes comuns. La interacció d’un grup de treball pot 
ser de diferents formes per lo que defineix un estil de col·laboració. En aquest 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  20 

context les reunions tenen un paper molt important ja que permeten la comunicació 
entre les persones. Els Sistemes Cooperatius tenen com a finalitat en aquest sentit 
augmentar la productivitat a la presa de decisions a les reunions i millorar la 
qualitat dels seus resultats a través de la estructuració i captura de raonaments i 
argumentacions generades durant una reunió. 
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8 TREBALL COOPERATIU ASSISTIT PER ORDINADOR 
 
 
A principis dels anys 80, es van reunir un grup d’investigadors i desenvolupadors de 
diferents àrees per tal d’explorar el rol de la tecnologia en l’ambient de treball i van 
utilitzar el concepte de Treball Cooperatiu Assistit per Ordinador (Computer 
Supported Cooperative Work, CSCW) per descriure aquest rol. 
 
Així, les primeres investigacions i conferències de CSCW van començar com un 
esforç dels experts en computació per poder aprendre d’economistes, psicòlegs, 
sociòlegs i tots aquells que pugessin aportar una millor comprensió de les activitats 
de grup i a l’actualitat ha arribat a ser una àrea per a que els desenvolupadors 
comparteixin experiències i discuteixin possibilitats i restriccions tecnològiques 
referents al treball en grup. 
 
 
CSCW avui en dia forma part d’un lloc en el context de les àrees d’investigació i 
desenvolupament en la computació.  
Actualment com a conseqüència de l’experiència en la majoria d’organitzacions per 
l’ús del correu electrònic entre usuaris i l’augment dels sistemes Client-Servidor, 
han començat a sorgir tecnologies que favoreixen el treball en equip. Entre ells ens 
trobem amb sistemes computacionals a nivell de projecte que inclouen 
principalment sales de reunions electròniques i sistemes d’automatització del flux 
de treball (workflow en anglès). 
 
CSCW estudia com treballen els grups i busca descobrir com les tecnologies poden 
ajudar al treball dels grups. Les investigacions i el desenvolupament en aquest 
nivell s’han orientat a construir aplicacions en grup amb base a la evolució de les 
tecnologies de desenvolupament de productes i de telecomunicacions que ja havien 
sorgit anteriorment. 
 
Es important ressaltar el canvi al que apunten les aplicacions cooperatives on la 
majoria d’usuaris poden conèixer realment on estan involucrats en el procés que 
realitzen, observar la seva càrrega de treball, temps d’execució i terminis amb la 
finalitat de millorar la coordinació entre els companys a més de generar un accés 
més natural cap als seus superiors. 
 
 
8.1 Groupware: Suport pel treball en grup 
 
Groupware és la tecnologia per tractar els problemes del treball en grup. El 
concepte Groupware és una contracció de les paraules Group i Software.  
 
Els sistemes considerats com groupware s’emmarquen dins de l’àrea de la 
investigació de CSCW. En funció de lo dit anteriorment, es vol ressaltar el canvi al 
que apunta el cooperativisme per ordinador. CSCW pot ser vist com una disciplina 
que guia el correcte anàlisis, disseny i desenvolupament de sistemes cooperatius.  
 
La principal funció de groupware es pot resumir en ajudar la cooperació, 
comunicació i coordinació d’activitat de les persones que treballen en grup. D’aquí 
neix una de les definicions més utilitzades de groupware que ho defineix com “Un 
sistema basat en ordinador que ajuda a un grup de persones dedicades a una tasca 
o meta comú i que proveeix els serveis per assistir la tasca dels usuaris a través 
d’una interfície d’un ambient compartit”[13].  Les nocions d’una tasca comú i 
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ambient compartit són crucials ja que determinen l’exclusió de sistemes que no 
tenen tasques ni objectius comuns per exemple exclou als sistemes multiusuari de 
temps compartit. 
 
Els sistemes de groupware difereixen dels tradicionals sistemes d’informació al 
permetre que els usuaris interactuin directament entre ells ja sigui preparant un 
document, consultant una base de dades o fins i tot jugant, utilitzant l’ordinador 
com eina d’interacció en lloc de ser sistemes amb els que l’usuari interactua 
independentment mitjançant l’ordinador. 
 
Les comunicacions que poden obtenir els grups a l’hora d’utilitzar aplicacions 
groupware, es poden dividir en [13]: 
 

• Coordinació. Es una activitat que ajuda a l’organització de les activitats 
dels membres del grup per exemple a coordinar una tasca. 

 
• Col·laboració. Correspon a la realització de les activitats individuals que 

permeten la realització d’una tasca comú com per exemple quan les 
persones fan tasques diferents entre elles i al final ajunten tota la feina per 
tal d’obtenir el producte final. 

 
• Cooperació. És la realització d’una activitat de forma coordinada i conjunta 

com per exemple amb l’edició d’un document, cada membre pot fer visible el 
seu treball a la resta de gent si així ho desitja i viceversa. 
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Figura 3 Diagrama del treball cooperatiu. 

 
 
Es indubtable que els fruits del treball en col·laboració són més grans que els que 
s’aconsegueixen a partir del que es realitza individualment i aquesta qüestió es 
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especialment important quan es tracta de realitzar tasques dins d’una empresa u 
organització. Gràcies al software pel treball en grup es factible la millora del 
rendiment en general de tot el procés productiu i la seva major aportació es fer 
possible que diferents persones puguin treballar de forma compartida en una 
mateixa informació i cooperar estretament amb el desenvolupament de projectes. 
Aquest tipus d’eines estan suficientment difoses en un entorn no tan ampli com la 
web, sobre tot a les Intranets corporatives. Dins d’aquest context, les funcions 
bàsiques que s’aconsegueixen portar a terme amb la seva utilització són segons 
Hills[10], les següents: 
 

• Ajuda a que dos persones o més treballin juntes 
• Permet compartir coneixements i experiències 
• Automatitza les seves activitats 
• Ajuda a crear una memòria de l’organització 
• Uneix geografia i temps. 

 
 
El treball cooperatiu a través de l’ordinador (CSCW), és una eina poderosa que 
permet compartir tota classe de coneixement relatiu a una organització i facilita el 
moviment i control de la informació que es manipula constantment. Els mòduls que 
integra per fer-ho, són bàsicament: 
 

• Calendari i planificació 
• Videoconferència 
• Sistemes de reunió electrònica 
• Pissarra electrònica i conferència de dades 
• Conversació (Xat) 
• Correu electrònic 
• Conferència i grups de notícies 
• Magatzems de coneixement 
• Escriptura en grup i edició compartida 
• Flux de treball 

 
 
CSCW és un conjunt d’aplicacions groupware orientades en un principi al terme 
treball tot i que el canvi fonamentalment és diriguir aquestes aplicacions cap a 
activitats organitzacionals. Per poder canviar aquest esquema s’ha de tenir en 
compte que s’han detectat factors que influeixen en un possible fracàs o disminució 
sobre les expectatives respecte a la resta d’aplicacions groupware. 
 
En aquest punt es important destacar que el nou objectiu de les aplicacions 
groupware es modelar les activitats de l’organització, per tant, es pot establir el 
marge adequat per que tots els participants es vegin involucrats en el procés i 
puguin ser partícips actius d’ell. Per això s’ha d’incorporar en els casos necessaris 
equips, instrucció i coordinació per evitar crisis que dificultin el terme d’alguna 
tasca o procés. Aquestes aplicacions fallaran si no es permet tractar l’ampli rang 
d’excepcions que caracteritzen gran part de l’activitat en grup. Aquesta observació 
pot ser molt ambiciosa ja que tractar d’abarcar tots els casos possibles d’excepcions 
tot i que en l’activitat diària les nostres activitats estan sotmeses a un canvi 
constant en el que no es pot preveure tot. 
 
 
El groupware aporta solucions per cada un dels moments o situacions que poden 
produir-se durant l’evolució de la col·laboració. D’aquesta forma, s’integren els 
sistemes que faciliten la seva realització, coordinació i la comunicació d’events, 
noticies, noves idees, etc. Els últims dos punts són fonamentals quan es tracta de 
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compartir operacions i documents per lo que la seva implementació es essencial. 
L’intercanvi d’informació, la seva gestió i control, la notificació de tota classe 
d’actuacions, la utilització del coneixement emmagatzemat referent a la 
organització, etc., tot això constitueix el nucli central del treball en els sistemes 
groupware. 
 
La major part d’aquests models incorporen funcions workflow per l’automatització 
de les fases i tasques del treball en grup. Mitjançant aquesta tècnica es possible 
direccionar la informació i controlar automàticament el seu flux a través de tots els 
nivells organitzatius d’una empresa o institució per medi de grups de regles o 
formularis. Workflow i groupware treballen conjuntament per la consecució 
d’objectius comuns i encara que els dos conceptes són diferents, es complementen 
a l’hora d’oferir els serveis. De qualsevol forma, cada un d’ells ha sofert un 
desenvolupament paral·lel i encara que en els seus principis es consideressin part 
d’un mateix concepte, la seva evolució independent ha propiciat la seva 
diferenciació. 
 
Tot i les avantatges que presenten, el seu ús no ha estat generalitzat a les 
organitzacions on es desenvolupen aquest tipus de tasques. Les raons s’han de 
buscar el l’alt cost tecnològic i econòmic que suposa la seva implementació així com 
el problema que sorgeix entre els treballadors per enfrontar-se a un nou model de 
treball diferent de l’habitual. Aquest últim punt es possible solucionar-lo mitjançant 
la informació i la instrucció adequada de les tècniques però en referència al cost 
econòmic, cada empresa ha de valorar quines són les avantatges i els inconvenient 
en el moment d’aplicar-los.  
 
Un exemple real és el sistema BSCW (Basic Support for Cooperative Work) que es 
capaç de realitzar pràcticament totes les capacitats del groupware i les bàsiques del 
workflow de forma eficaç però sense un cost important. Així pues el seu principal 
objectiu es ampliar el concepte de treball cooperatiu i aplicar-lo a la web amb el 
mínim impacte dels dos sentits. 
 
 
8.2 Groupware per a Internet 
 
Cada dia és més freqüent que professionals que pertanyen a diferents universitats, 
institucions o empreses portin investigacions a part de les funcions normals que 
realitzen del seu lloc de treball habitual. Encara que la Xarxa aporta una sèrie 
d’eines per aquesta cooperació, és necessària una eina capaç de crear a la web un 
espai compartit on es puguin desenvolupar i emmagatzemar projectes comuns de 
forma totalment fiable i segura. 
 
Fins al moment, el sistema més utilitzat per manipular documents de forma més o 
menys paral·lela ha estat el correu electrònic i sobre tot les llistes de distribució. 
Enviar fitxers és constant i junt amb el servei de news, constitueixen bàsicament 
l’oferta d’Internet pel treball en grup. S’ha de tenir en compte, que no es fa en una 
àrea específica sinó que simplement hi ha un moviment d’informació d’un lloc a un 
altre de la xarxa i aquesta situació planteja el problema de que les diferents 
versions que es creen d’un mateix fitxer no estiguin controlades en un únic espai 
comú ni accessibles en qualsevol moment a tots els possibles participants.  
Una altra eina com és el Xat no ha comptat fins ara amb l’acceptació per part de la 
comunitat científica i professional, la raó principal és que ha estat més enfocat a 
l’entreteniment que al treball tècnic pròpiament dit. No es pot negar que és el 
mètode més eficaç que té Internet per realitzar una comunicació a temps real sense 
que comporti una despesa tecnològica alta.  
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Amb la proliferació de les comunitats virtuals d’usuaris (CVU) de caràcter 
professional, la necessitat de donar suport a aquest treball interinstitucional es cada 
cop més important. La característica principal de qualsevol CVU científica deu ser 
l’oferiment d’eines adequades per que es pugui desenvolupar tasques que cada cop 
siguin més cooperatives i sobre tot que es fomenti la participació d’un major 
nombre de persones. 
 
En l’àmbit de la web, aquest software no es troba tant perfeccionat com en el cas 
de les xarxes corporatives. La raó principal s’ha de buscar en la pròpia filosofia de 
la web, al estar basada en un protocol client-servidor de transmissió de dades 
HTTP, la comunicació simultània client-client no es factible i el treball síncron amb 
un mateix document no sempre es pot realitzar. 
 
El desenvolupament de tasques d’un grup a través de la xarxa, té les següents 
avantatges: 
 

• Creació de zones pel treball cooperatiu entre varis membres (que poden o 
no estar allunyats geogràficament o pertànyer a diferents organitzacions) 
des d’on es pot compartir documents per dur a terme projectes comuns. 

 
• Es pot tenir una entrada restringida a aquestes àrees mitjançant un accés 

controlat, permetent solament als membres prèviament registrats i en els 
casos que sigui necessari limitar les possibilitats de manipulació 
d’informació. 

 
• Els documents sempre estan disponibles per tots els membres del projecte 

en qualsevol moment ja que es trobaran guardats en un servidor i no en 
ordinadors locals. 

 
• Permet emmagatzemar en un mateix espai tots els tipus d’objectes que 

poden resultat útils pel treball cooperatiu: documents de text, bases de 
dades, imatges, anotacions sobre els ells, comentaris, llistes d’adreces, etc. 

 
• Fa possible entendre la web com un lloc on es pot manipular informació i no 

solament llegir-la o tenir accés a ella ja que es pot modificar. 
 

• Una vegada s’ha creat un document i es vol fer públic, és molt fàcil disposar 
d’ell des de qualsevol pàgina web mitjançant la inclusió de la seva URL, 
sense necessitat d’obrir un compte FTP. 

 
• Pot convertir-se amb la porta d’accés a reunions o cites entre els membres 

ja sigui mitjançant trobades presencials o a través de la Xarxa ja que 
s’ofereix els medis bàsics per realitzar les convocatòries. 

 
• Presenta certes aplicacions que poden ser entretingudes dins d’un context 

de workflow o flux de informació com el fet que integra eines de 
comunicació d’events entre els seus membres. 

 
 
Les avantatges sobre el correu electrònic són evidents ja que amb aquest, l’únic 
que es pot fer és una transferència de documents d’una màquina a una altra. Les 
diferències bàsiques entre els dos mètodes són: 
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• Es pot tenir un espai compartit per fomentar el treball en grup de manera 
que es pot emmagatzemar en un pàgina web informació rellevant i a més, 
que altres usuaris ho puguin ampliar. 

• Permet baixar i pujar documents a través d’un navegador d’Internet. 
• No es necessiten comptes d’accés a FTP per transferir documentació 

privada. 
• S’optimitzen recursos transferint documents extensos via correu electrònic. 
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9 DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL EN GRUP 
 
 
Les avantatges que presenta aquest sistema pel treball cooperatiu a la comunitat 
científica i docent són molt amplies. Degut a un alt grau d’aplicabilitat i tenint en 
compte les poques despeses tecnologies que requereix la seva utilització, es pot 
afirmar sense risc a equivocar-se que la incorporació a les CVU de recent creació, 
suposaran un salt qualitatiu molt important pel desenvolupament del treball en 
grup a través de la Xarxa. 

 
Tot i això, el principal problemes de les eines groupware per Internet es troba en la 
pròpia filosofia i característiques. La comunicació a la web està basada en el 
protocol d’intercanvi de dades HTTP i en una estructura client-servidor. A més, al 
treballar amb HTML es crea un entorn de col·laboració bidimensional que no fa 
possible la comunicació simultània entre client-client. És a dir, 2 membres o més no 
poden actuar sincrònicament en un mateix document. Sobre tot, es vol aconseguir 
el control sobre els documents compartits en relació amb els canvis que suporten i 
amb quina mesura es regula la situació de les diferents versions creades. 
 
 
9.1 Notificació d’events 
 
La seva finalitat es mantenir informats a tots els membres d’una zona. En un 
entorn de treball d’aquestes característiques es normal que es duguin a terme 
diferents operacions sobre els documents i és necessari que la resta d’usuaris 
sàpiguen en tot moment quins són. 
 
Es possible conèixer les accions que han sofert els objectes des de l’últim cop que 
s’ha produït una connexió quan fan referència als següents aconteixements: 
 

• Qui ha llegit un document qualsevol. 
• Si s’ha produït una modificació en un document, indicar qui l’ha realitzat. 
• Si el document ha estat traslladat d’una carpeta a una altra. 
• Creació d’un nou objecte dins de l’espai de treball. 

 
 
Hi ha varies formes de conèixer aquestes dades, pot ser: 
 

• A la pàgina d’informació de cadascun dels objectes es mostra un historial de 
canvis. 

• A partir d’icones situades a la part dreta del mateix objecte. Aquesta és la 
forma més directa per a veure-ho ja que qualsevol canvi realitzat es reflexa 
immediatament. 

• A través del correu electrònic. Diàriament es rep un informe amb les 
activitats que es vol estar avisat: creació d’objectes, edició, moviments i 
lectura de documents per algú.  

 
 
9.2 Control de versions d’un document. 
 
En un entorn de treball cooperatiu es fonamental i necessari que es gestioni 
eficaçment qualsevol canvi que es produeix en els documents en que es col·labora. 
S’ha de tenir en compte que aquests seran editats per moltes persones i que seran 
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modificats molts cops. Si no disposa d’un registre per totes aquestes activitats es 
pot arribar a una situació caòtica i fins i tot provocar la pèrdua irremeiable 
d’informació. 
 
 
9.3 Flux de treball o workflow 
 
Aquesta tecnologia fa possible la realització d’activitats i el control de les tasques 
relatives a un procés dins d’una organització de forma totalment estructurada i 
basada en unes regles, terminis d’execució i correu electrònic. El seu ús està 
plenament indicat quant es tracta de dur a terme un treball en equip on la 
informació flueix entre diferents departaments o individus que estaran capacitats 
per executar una sèrie d’accions sobre ella depenent del paper que desenvolupin 
dins de la pròpia empresa.  
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10  SISTEMES COOPERATIUS 
 
Un sistema cooperatiu de software pot ser vist com un sistema basat en 
computador que ajuda en el seu treball a un grup de persones que realitzen una 
tasca comú y que proveeix d’un ambient comú. 
 
 
10.1 Característiques de sistemes cooperatius 
 
Dins d’un esquema comú de treball en grup, generalment s’estableixen rols entre 
membres ja siguin implícits o explícits per fer més eficient i coordinar els objectius. 
Per una altra part, la informació resultant tant del procés de treball com del 
producte final es coneix com memòria grupal. A més, s’han de considerar altres 
factors dins de l’esquema de treball en grup tal com els protocols de col·laboració i 
la forma en com cada un dels membres del grup aprecien el treball dels altres lo 
que constitueix la percepció. 
 
Es possible identificar aquestes característiques en qualsevol aplicació Groupware. 
A continuació es descriuen cada una d’elles amb detall. 
 
 
10.1.1 Memòria grupal 
 
La memòria grupal és l’espai comú on els membres d’un grup emmagatzemen 
informació de forma ordenada referent al desenvolupament de l’activitat realitzada 
per ell mateix. Aquest espai es creat amb la finalitat de preveure al grup d’un 
dispositiu efectiu de comunicació. La memòria grupal ha de contar amb dispositius 
de comunicació tant síncrons com asíncrons depenent del context d’aplicació de 
groupware implementat. És doncs el resultat tant del procés de treball com del 
producte final construït pel grup. 
 
 
10.1.2 Rols 
 
Un rol és un conjunt de privilegis i responsabilitats atribuïdes a una persona o a 
vegades a un mòdul del sistema, en aquest últim cas, el rol realitzat per un 
software computacional es denomina agent. Els rols poden ser atribuïts formal o 
informalment. 
 
Altres complicacions pel disseny de groupware és que dins d’un grup els individus 
poden prendre diferents rols. Un software pot suportar no solament a varies 
persones treballant en una tasca sinó també en diferents rols. 
 
 
10.1.3 Protocols de cooperació 
 
Són les diferents formes de interactuar de les persones consensuades pel grup. Són 
les regles que permeten als individus comunicar-se entre si de tal forma que cada 
un pugui enviar i rebre senyals comprensibles pels altres. Un protocol de 
comunicació ha d’aconseguir l’atenció del grup en l’aspecte de la comunicació, 
identificar els diferents components de la comunicació entre les persones i 
proporcionar una manera acceptable de concloure la comunicació entre les 
persones. 
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10.1.4 Percepció 
 
Ja que la distància física disminueix dramàticament la comunicació entre els 
membres del grup, es fa necessari crear mecanismes per preveure informació sobre 
l’activitat del grup. És per aquesta raó que casi sempre s’associa el concepte de 
percepció amb els sistemes cooperatius en els que no es dóna interacció cara a 
cara. 
 
S’entén per percepció tota informació que preveu una consciència grupal a l’individu 
que forma part d’un grup.  
 
Una altra definició de percepció es qualsevol resposta a les preguntes qui, que, 
quant, on, perquè i com. A la taula següent es pot veure un exemple de 
comunicació mitjançant ordinadors: 
 
 
 Síncron Asíncron 
Qui Qui està integrat a la sessió 

Qui està disponible 
Qui va afegir aquest element 

Què 
Quina 

Que estan fent els altres usuaris 
Quina informació es enviada als altres 

Quines dades són enviades als altres 

Quan Quan els documents compartits són 
utilitzats per altres usuaris 

Quan els elements compartits han 
estat canviats 
Quan els altres han enviat missatges 

On On es troben els altres  On han enviat missatges els altres 
Perquè Perquè els altres han fet una acció Perquè els altres han canviat un 

element compartit 
Com Com es comuniquen els membres del 

grup 
Com es manipulen els elements 
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11 US DE CSCW PER FOMENTAR LA TELEENSENYANÇA 
 
 
Cada cop és més freqüent l’organització de cursos que utilitzen d’Internet per posar 
el material a disposició dels alumnes i com a mitjà per fomentar la teleformació o la 
docència no presencial. Contínuament s’estan produint nous casos i l’exemple més 
a prop que tinc és la Universitat Oberta de Catalunya on s’està portant fins la 
màxima expressió aquest nou concepte d’ensenyança universitària. La meva 
experiència en aquesta forma d’ensenyament ha estat molt positiva, si no hagués 
estat per aquesta universitat, jo no hauria pogut realitzar aquesta carrera 
universitària perquè a la meva ciutat de treball no existeixen aquests estudis ni en 
una distància raonable per poder-m’hi desplaçar. 
 
 
11.1 Estructura general 
 
En aquest sentit, les tasques en les que es centra són: 
 

• Organitzar un lloc on emmagatzemar el material didàctic, temari, 
bibliografia, documents auxiliars, practiques, etc. 

 
• Permetre als alumnes treballar amb tots els recursos disponibles i oferir-los 

un mètode per poder col·laborar entre ells.  
 

• Establir medis per la convocatòria de reunions, o qualsevol altre tipus de 
cooperació interactiva amb el professor que vagui més enllà del que ofereix 
un intercanvi de missatges per correu electrònic. 

 
• Si les assignatures són impartides per més d’un professor, que aquests 

també tinguin un espai comú on desenvolupar projectes comuns 
independents de les tasques pròpies del curs. 

 
• Fer un seguiment del treball realitzat per cada alumne és important per 

desenvolupar l’ensenyament no presencial i conèixer que és lo que ha fet en 
cada moment. 

 
En aquesta estructura, els membres que tindran dret per accedir a aquesta zona de 
treball seran: 
 

• El professor o professors encarregats d’impartir l’assignatura 
• El grup d’alumnes 
• Les persones que sense relació directa amb l’assignatura han establert un 

vincle de col·laboració. 
 
 
11.2 Disseny específic de la zona de treball. 
 
Els administradors que seran els professors, gestionaran tots els materials i 
portaran el control sobre totes les àrees establertes. 
 
Àrea 1. Zona de materials. Està composta per tots els documents necessaris del 
curs de l’assignatura i inclou les àrees 2, 3 i 4.  

• Temari complert al que l’alumne té accés sol pot ser llegit i es pot baixar del 
servidor, no es pot modificar. 
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• Bibliografia: Pot ser referències a documents impresos, enllaços a altres 
pàgines web. 

• Altres materials com documents multimèdia. 
 
Àrea 2. Taulell d’anuncis. És on els professors poden informar sobre tots els 
aspectes relacionats amb l’assignatura. 
 
Àrea 3. Pràctiques d’alumnes. S’inclouran totes aquelles activitats que l’alumne 
ha de realitzar. Dins d’aquesta zona es crearan altres zones on els alumnes puguin 
moure lliurement documents pues l’objectiu final és que aquests posin al servidor 
els seus exercicis. 
 
Àrea 4. Zona d’alumnes. Tenint en compte que els cursos o l’assignatura 
impartida a través de la xarxa estarà constituïda per alumnes que no tindran la 
mateixa situació geogràfica, serà necessari establir zones dividides per grups on 
puguin desenvolupar els treball en cooperació.  
 
Àrea 5. Zona de tutorials i reunions. Des d’aquí es podran convocar reunions 
entre professors i alumnes. També pot ser utilitzada perquè els professor puguin 
fixar reunions tant individuals com del grup. 
 

Àrea 6. Zona d’avaluació. És on es realitzaran totes les anotacions necessàries 
per valorar el treball dels alumnes per exemple en una base de dades. Pot ser 
especialment útil aquesta zona quan l’assignatura esta impartida per diferents 
professors. 
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12  CAS PRÀCTIC: CREACIÓ D’ONTOLOGIES PER A  
UNA PÀGINA WEB PER AL TREBALL COOPERATIU 
(WEBTRECO) 

 
 
12.1 Introducció. 
 
La realització d’una pàgina web per al treball cooperatiu, pot ser una tasca molt 
llarga ja que hi ha molts aspectes que es poden considerar. En aquest projecte final 
de carrera, es tracta de definir una ontologia completa per tal de poder fer un 
prototipus d’una pàgina web i no una pàgina web totalment operativa. 
 
 
12.2 Passos en la creació d’una ontologia. 
 
12.2.1 Identificar el propòsit i el seu abast. 
 
Hem de contestar les preguntes: 
 

• Quin és el domini que ha de cobrir l’ontologia? 
El funcionament d’una pagina web per tal que usuaris dispersos 
geogràficament o no, puguin utilitzar una eina per tal de treballar 
conjuntament. 
 

• Perquè hem d’utilitzar aquesta ontologia? 
Per facilitar eines als usuaris que hi treballin per tal de no perdre documents 
o versions que facin els altres usuaris, etc. 
Per facilitar també la navegació pels espais de grup, per tal de poder fer una 
extracció de la informació que ens interessa de forma més ràpida i eficient i 
també per poder realitzar cerques d’informació. 
 

• Per quines preguntes la informació de les ontologies ha de donar resposta? 
Respondrà a preguntes bàsicament de documents i de les versions, usuaris 
que els han modificat, quines tasques s’han de realitzar en una data 
concreta, etc.  
També respondrà a preguntes relacionades amb la notificació d’events com 
poden ser que hi ha de nou en l’espai de grup, quin usuari ha realitzat 
alguna acció, quin és l’estat d’un document en concret, etc. 
 
 

• Qui utilitzarà i mantindrà l’ontologia? 
Aquesta ontologia podrà ser utilitzada per qualsevol organització o institució 
o empresa que vol realitzar un treball en grup virtualment com per exemple 
la UOC que és precisament qui ha proposat aquest projecte final de carrera. 

 
 
12.2.2 Considerar la reutilització d’ontologies existents 
 
Com la finalitat d’aquest Projecte Final de Carrera és precisament el disseny i 
implementació d’una ontologia per al treball en grup, no s’ha ni plantejat el poder 
utilitzar ontologies que ja fossin dissenyades i a punt per ser utilitzades. 
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12.2.3 Enumerar els termes importants de les ontologies 
 
En aquest punt, el que hem de fer és una llista de termes per aquesta ontologia 
sense preocupar-nos de moment del que representen, només hem de fer una llista, 
més endavant ja els classificarem. 
 
Persona Estudiant Professor 
Article Tutor Administrador 
Curs Document Serveis 
Apartat Mòdul Grups 
Autor Títol Ruta 
Protocol Introducció Explicació 
Exemples Avaluació Es Autor 
Té tema Està basat amb Està dissenyat per 
Document Previ Document Següent Document Pare 
Document Fill Agenda Taulell Anuncis 
Seguiment curs Xat Debats 
Fòrum Correu electrònic Noticies 
Quadern Anotacions Material Referència Links 
Àrea compartida Exercicis Tasques 
Proves Exàmens Estadístiques 
FTP Telnet Treball 
Reunió virtual Acta d’una reunió Event 
Espai o carpeta Subespai o subcarpeta Espai pare 
Espai fill Versió Tipus document 
Data creació Revisió Classes usuaris 
Anònims Membres comuns Propietaris 
Missatge Calendari Estat reunió 
Nota reunió Acceptar reunió Refusar reunió 
Assignatura Treball Rols 
Coordinador Cap de grup Membre base grup 
Data entrega Nota Percepció 
 
 
Un cop tinc identificades totes les paraules claus per al tractament del treball en 
grup, vaig a fer una primera agrupació del que seria una possible estructura. Ho 
faig perquè així serà més fàcil la identificació després de les classes i/o propietats. 
 
 
Treball en grup: 
 

• Persona 
o Estudiant 
o Professor 
o Tutor 

• Tipus Usuaris 
o Administrador 
o Membres comuns 

 Propietaris 
o Anònims 

• Grup 
• Document 

o Autor 
o Ruta 
o Títol 
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o Versió 
o Tipus 
o Data creació 
o Revisió 

• Carpeta 
o Subcarpeta 

• Event 
o Llegit 
o Modificat 
o Traslladat 
o creat 

• Curs 
• Assignatura 

o Apartat 
o Mòdul 

• Article 
• Treball 
• Rols 

o Coordinador 
o Cap de grup 
o Membre base del grup 

• Convocatòria Reunió 
o Estat Reunió 

 Acceptada 
 Refusada 
 Nota Afegida 

• Serveis 
o Serveis Administratius 

 Agenda 
 Taulell anuncis 
 Seguiment Curs 

o Serveis de Comunicació 
 Xat 
 Debats 
 Fòrum 
 Correu electrònic 
 Noticies 
 Reunió Virtual 

o Serveis Didàctics 
 Quadern Anotacions 
 Material Referència 
 Links 
 Àrea compartida 

o Avaluació 
 Exercicis 
 Tasques 
 Proves 
 Exàmens 
 Data entrega 
 nota 

o Serveis Generals 
 Estadístiques 
 FTP 
 Telnet 

o Serveis de notificació (awareness) 
 Percepció 
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12.2.4 Definir les classes i la seva jerarquia. 
 
De la llista que tenim en el punt anterior, hem de seleccionar els termes que ens 
descriuen les classes de les ontologies. 
 

 
 
Classe que descriu tot el treball en grup. 
 
 

 
 
Classe que descriu les 
persones que poden 
connectar-se al sistema. 
Podem distingir entre 
qualsevol d’aquestes 
classes que hem descrit en 
el diagrama. 

 
 

 
Classe que descriu el 
tipus d’usuaris que 
poden ser les 
persones que formen 
part d’un grup. 
Depenent d’aquest 
tipus tindran uns 
privilegis o uns 
altres. 

 
 
 
Classe que ens indica les persones que formen el grup. 
 
 

 
Classe que ens indica el 
tipus de document que 
estem compartint amb els 
altres membres del grup. 
Aquest document està en 
un espai on més persones 
poden utilitzar-lo. 
Distingirem entre el tipus de 

document que ens podem trobar ja que les característiques que tindrà seran 
diferents. 
 
 

 
En el cas en que s’imparteixi un curs, aquesta serà la classe que ho 
representarà. 

Tipus Usuari 

Administradors Membres Comuns Anònims 

Propietaris 

Treball en grup 

Grup 

Persona 

Estudiant Professor Tutor 

Document 

Assignatura Article Solució Treball 

Curs 
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Classe que ens informa d’un mòdul o tema que composa 
l’assignatura. 
 

 
 

 
Classe que ens mostra quin és el contingut dels apartats que tenen 
els mòduls de les diferents assignatures. 
 

 

 
 
Aquesta classe representarà els diferents serveis que es podrà trobar, els podem 
subclassificar segons el servei que finalment donin. 
 
 
 

 
 
Classe que ens indicarà els 
diferents rols que pot tenir l’usuari 
dins el grup, pot ser coordinador, 
cap de grup, etc. 
 

 
 
 

 
Classe que ens gestionarà l’espai físic del grup on es 
guardaran els documents, és a dir, les carpetes que estaran 
en l’espai del grup de treball. Dins de les subcarpetes o 
subespai en poden haver més. 
 

 
 

 
 
Classe que ens servirà per controlar totes les versions que pot tenir 
un document.  
 

 
 
Classe que ens servirà per convocar reunions així com per 
saber el seu estat, si ha estat acceptada per tots els usuaris, 
refusada o si hi ha alguna nota de la reunió. 
 

Serveis 

Serveis  
Administratius 

Serveis 
Communicació 

Serveis 
Didàctics 

Avaluació Serveis 
Generals 

Serveis 
Notificació 

Mòdul 

Apartat 

Espai 

Subespai 

Versió 

Convocatoria Reunió 

Estat Reunió 

Rols 

Coordinador Cap de Grup Membre Base 
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12.2.5 Definir les propietats de les classes 
 
Molts termes de la llista de paraules que hem identificat anteriorment, no han estat 
identificats com a classe, aquests segurament seran propietats de les classes. En 
aquest punt hem d’identificar quines són les propietats d’aquestes classes de totes 
les paraules que tenim a la llista. 
 
 
Persona 
Nom 
cognom 
adreça 
correuElectronic 
nomUsuari 
contrasenya 
es_tipusUsuari 
has_RolPersona 
 
 
 
Estudiant 
Titulacio 
has_CursEstudiant 
 
 
 
Professor 
assignaturaImparteix 
 
 
 
Tutor 
cursTutorat 
 
 
 
Rol 
nomRol 
 
 
 
Tipus Usuari 
nomTipusUsuari 
 
 
 
Grup 
nomGrup 
has_PersonaGrup 
realitzaTreball 
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Treball en grup 
ofereixServeis 
 
 
 
Event 
nomEvent 
has_PersonaEvent 
Data 
 
 
 
Document 
titolDocument 
descripcio 
has_EspaiDocuments 
es_autor 
has_tipusDocument 
has_versioDocument 
dataCreacio 
has_eventDocument 
 
 
 
Tipus Document 
nomTipus 
programaAssociat 
extensio 
 
 
 
Curs 
nomCurs 
estudis 
has_PersonaCurs 
has_assignaturaCurs 
 
 
 
Mòdul 
titolModul 
descripcioModul 
introduccioModul 
objectiusModul 
has_apartatsModul 
 
 
 
Apartat 
titolApartat 
descripcioApartat 
introduccioApartat 
objectiusApartat 
explicacioApartat 
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Assignatura 
titolAssignatura 
descripcioAssignatura 
credits 
has_modulAssignatura 
 
 
 
Article 
titolArticle 
descripcioArticle 
autorArticle 
introduccioArticle 
puntArticle 
bibliografia 
 
 
 
Treball 
titolTreball 
autorTreball 
introduccioTreball 
puntTreball 
bibliografia 
 
 
 
Exercici 
titolExercici 
autorExercici 
enunciat 
te_solucio 
 
 
 
 
 
Solucio 
solucioEnunciats 
es_solucio_de 
 
 
 
Serveis 
nomServei 
 
 
 
Serveis Administratius 
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Serveis de Comunicació 
has_convocatoriaReunio 
 
 
 
Serveis Didàctics 
 
 
 
 
Serveis Generals 
 
 
 
 
Serveis Notificació 
has_Percepcio 
 
 
 
Avaluació 
nomTreball 
dataEntrega 
nota 
 
 
 
Espai 
nomEspai 
espaiFill 
descripcio_Espai 
has_DocumentsEspai 
 
 
 
SubEspai 
espaiPare 
 
 
 
Versio 
dataCanvi 
canviRealitzat 
numVersio 
has_PersonaVersio 
documentOriginal 
documentModificat 
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Convocatoria Reunio 
usuariConvocador 
data/hora 
ordre del dia 
lloc 
usuarisConvocats 
has_EstatReunio 
 
 
Estat Reunio 
usuariInvitatReunio 
descripcioEstat 
nota 
 
 
Percepcio 
usuariConnectat 
documentUtilitzat 
 
 
 
 
12.2.6 Definir les restriccions que poden tenir les classes 
 
Definim els valors que poden prendre les propietats, hem d’indicar la cardinalitat, el 
domini, rang i el seu tipus  
 
Persona Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nom 1 string 
cognom 1 string 
adreça 1 string 
correuElectrònic 1 string 
nomUsuari 1 string 
contrasenya 1 string 
es_tipusUsuari 1 tipusUsuari 
has_RolPersona n Rol 
 
 
Estudiant Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titulacio 1 string 
has_cursEstudiant 1 Curs 
 
 
Professor Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
assignaturaImparteix n Assignatura 

 
 
Tutor Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
curstutorat n Curs 
 
 
Rol Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomRol 1 string 
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Tipus Usuari Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomTipusUsuari 1 string 
 
 
Grup Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomGrup 1 string 
has_PersonaGrup n Persona 
realitzaTreball 1 Treball en Grup 
 
 
Treball en Grup Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
ofereixServeis n Serveis 
 
 
Event Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomEvent 1 string 
has_PersonaEvent 1 Persona 
data 1 data 
 
 
Document Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolDocument 1 string 
descripcio 1 string 
has_EspaiDocuments 1 Espai 
has_versioDocuement 1 Versio 
es_autor n Persona 
has_tipusDocument 1 Tipus Document 
dataCreacio 1 data 
has_eventDocument n Event 
 
 
Curs Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomCurs 1 string 
estudis n string 
has_PersonaCurs n Persona 
has_AssignaturaCurs n Assignatura 
 
 
 
Tipus Document Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomTipus 1 string 
programaAssociat 1 string 
extensio 1 string 
 
 
Modul Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolModul 1 string 
descripcioModul 1 string 
introduccioModul 1 string 
objectiusModul 1 string 
Has_apartatsModul n Apartat 
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Apartat Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolApartat 1 string 
descripcioApartat 1 string 
introduccioApartat 1 string 
objectiusApartat 1 string 
explicacioApartat 1 string 
 
 
Assignatura Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolAssignatura 1 string 
descripcioAssignatura 1 string 
credits 1 numèric 
has_modulAssignatura n Mòdul 
 
 
Article Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolArticle 1 string 
descripcioArticle 1 string 
autorArticle n Persona 
introduccioArticle 1 string 
puntArticle n string 
bibliografia 1 string 
 
 
Treball Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolTreball 1 string 
autorTreball 1 Persona 
introduccioTreball 1 string 
puntTreball n string 
bibliografia 1 string 
 
 
Exercici Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
titolExercici 1 string 
autorExercici 1 Persona 
enunciat 1 string 
te_solucio 1 Solucio 
 
 
Solucio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
es_solució_de 1 Exercici 
solucioEnunciats 1 string 
 
 
Serveis Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomServei 1 string 
 
 
Serveis Administratius Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
   
 
 
Serveis de Comunicació Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
has_ConvocatoriaReunio n Convocatoria Reunio 
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Serveis Didàctics Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
   
 
 
Avaluació Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomTreball 1 string 
dataEntrega 1 string 
nota 1 numeric 
 
 
Serveis Generals Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
   
 
 
Serveis Notificacio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
has_Percepcio  Percepcio 
 
 
Espai Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
nomEspai 1 string 
espaiFill n Subespai 
descripcio_Espai 1 string 
has_DocumentsEspai n Documents 
 
 
Subespai Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
espaiPare n Espai 
 
 
Versio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
dataCanvi 1 data 
canviRealitzat n string 
numVersio 1 numèric 
has_PersonaVersio 1 Persona 
documentOriginal 1 Document 
documentModificat 1 Document 
 
 
Convocatoria Reunio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
usuariConvocador 1 Persona 
data/hora 1 data 
ordre del dia 1 string 
lloc 1 string 
usuarisConvocats n Persona 
has_EstatReunio n Estat Reunio 
 
 
Estat Reunio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
usuariInvitatReunio n Persona 
descripcioEstat n string 
nota n string 
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Percepcio Cardinalitat/Rang Tipus/Domini 
usuariConectat n Persona 
documentUtilitzat n string 
 
 
 
12.2.7 Crear instàncies. 
 
Aquest que ja és l’últim punt de la metodologia per la creació d’ontologies, és on 
creem les instàncies per les classes que s’han creat en els passos anteriors, no les 
escriuré totes, només alguna com a exemple. 
 
El que s’ha de fer és escollir la classe, crear les instàncies i omplir les propietats 
d’aquesta classe. 
 
 
Estudiant: 

• nom: Núria 
• cognoms: Alòs Saiz 
• adreça: Doctor Fleming, 34. 25133 Vilanova de Segià. Lleida 
• correuElectrònic: nalos@uoc.edu 
• nomUsuari: nalos 
• contrasenya:******** 
• tipusUsuari: Membre Comú 
• rol: Cap de grup 
• titulació: Enginyeria Informàtica 
• curs: Segon 

 
 
Professor: 

• nom: Fatos 
• cognoms: Xhafa 
• adreça:  
• correuElectrònic: fxhafa@uoc.edu 
• nomUsuari: fxhafa 
• contrasenya:******** 
• tipusUsuari: Administrador 
• rol: Coordinador 
• assignaturaImparteix: PFC - Aplicacions web per al treball en grup 

 
 
Assignatura:  

• titolAssignatura: PFC - Aplicacions web per al treball en grup 
• credits:9 
• descripcióAssignatura:  
• crèdits: 9 
• has_ModulAssignatura: 

 
 
Treball: 

• títolTreball: PAC1 
• es_autor: Núria Alòs 
• dataCreacio:01/05/2004 
• descripció: Consta d’una petita descripció del treball. 
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• introduccióTreball: Hi hauria el punt que és la introducció, en el cas que n’hi 
hagués 

• puntTreball: Ens trobarem els punts de que consta el treball 
• bibliografia: En aquest punt trobarem tota la bibliografia que hi ha en el 

treball. 
• Has_EspaiDocuments: Carpeta on està guardat el treball a la web del grup 

de treball. 
• Has_EventDocument: Llista d’events que ha sofert aquest treball. 
• Has_versioDocument: Seria el document fill, la següent versió d’aquest 

document, en aquest cas: PAC1 v1. 
• Has_TipusDocument: Document de Microsoft Word. 

 
 
Un cop tenim ja les instàncies creades, vaig a incorporar les relacions semàntiques 
entre els diferents objectes de les classes. 
 
 

Espai

Subespai

is_a

Documents

Assignatura
Article Treball

Mòduls

Apartats

has_ModulAssignatura

is_a is_a is_a

has_ApartatModul

Exercici

Solució

is_a

te_solucio
is_a

Versions

has_VersioDocument

Eventhas_EventDocument

Persona

es_autor has_PersonaEvent

Estudiant

Tutor

Professor

is_a

is_a

is_a

Grup

Curs

Tipus Usuari

Rol
es_tipusUsuari

has_RolPersona

Coordinador

Cap de grup

Membre Base

is_a

is_a

is_a

Anonim Membre Comú Administrador

is_a
is_a is_a

has_AssignaturaCurs

Treball en grup

Serveis

Serveis
Administratius

Serveis
Communicació

Serveis
Didàctics

Avaluació Serveis
Generals

Serveis
Notificacio

is_a

is_a is_a is_a is_a
is_a

realitzaTreball

ofereix

Propietari

is_a

Convocatoria Reunió

Estat Reunió

has_ConvocatoriaReunio

has_EstatReunio

EspaiFill

has_EspaiDocuments

TipusDocuemnt

has_TipusDocuemnt

documentOriginal
documentModificat

has_PersonaVersio

Professor

imparteix

has_PersonaCurs

has_PersonaGrup

Persona

usuarisConvocats
usuariConvocador

usuariInvitatReunio

Curs

has_CursEstudiant

cursTutorat

Percepció

Document

has_Percepcio

document_Utilitzat

usuaris_conectats

has_DocumentEspai

 
 

Figura 4. Ontologia webtreco 
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13  ELS LLENGUATGES SEMANTICS 
 
 
13.1 Llenguatges per la web 
 
Per poder explotar la web semàntica, es necessiten llenguatges de marques 
apropiats, que representin el coneixement de les ontologies. Es recomana sobretot 
que siguin els estàndards de W3C o els candidats a ser-ho. 
 
 
13.1.1 XML 
 
La seva característica principal és que permet que els creadors de pàgines web 
utilitzen el seu propi conjunt d’etiquetes de demarcació (markup-tags). Aquestes 
etiquetes poden ser escollides de manera que reflexin la semàntica específica del 
domini tractat en lloc d’ocupar-se de la posició i format de la informació que 
contenen. 
 
Exemple: 
 
<BODY> 
 Aquesta pàgina ha estat escrita per: 
 <AUTOR> Núria Alòs</AUTOR> 
 <ADREÇA> 
  <CARRER>Dr. Fleming</CARRER> 
  <NUMERO>34</NUMERO> 
  <POBLACIO>Vilanova de Segrià</POBLACIO> 
 </ADREÇA> 
</BODY> 
 
 
XML preveu informació semàntica com un subproducte de definir una estructura del 
document ja que defineix una estructura en arbre per un document de manera que 
les fulles contenen la informació. Es pot observar que l’estructura i la semàntica 
d’un document XML estan relacionades. 
 
La representació en forma d’arbre de l’exemple anterior seria: 
 
 

BODY

AUTOR ADREÇA

CARRER NUMERO POBLACIO
 

 

Figura 5. Esquema XML 
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13.1.2 RDF 
 
RDF(Resource Description Framework)[15] és una base per processar metadata, 
proporciona interoperabilitat entre aplicacions que intercanvien informació llegible 
per una màquina a la web.  
RDF i XML són complementaris, RDF és un model de metadada i solament dirigeix 
per referència molts dels aspectes de codificació que requereix el seu 
emmagatzemament i transferència d’arxius. Per aquests aspectes, RDF té com a 
suport el XML. És important també entendre que aquesta sintaxis en XML es 
solament una sintaxis possible per a que surtin formes alternatives per a 
representar el mateix model de dades RDF. 
 
RDF proporciona un medi per afegir semàntica a un document sense referir-se a la 
seva estructura. RDF és una aplicació XML recomanada pel consorci W3C. 
 
El model de dades bàsic consisteix en tres tipus d’objectes: 
 

• Recursos (resources). Un recurs és una entitat que pot ser referenciada per 
un Identificador Únic de Recursos (URI). A totes les coses descrites per 
expressions RDF se les anomena recursos. Un recurs pot ser una pàgina 
web, un tros de pàgina web, un lloc web complert, una persona, un objecte, 
etc. 

 
• Propietats (properties). Una propietat és un aspecte específic, 

característica, atribut o relació utilitzat per descriure un recurs i/o valors 
atòmics dels tipus de dades primitius previstos per XML. Cada propietat té 
un significat específic, defineix els seus valors permesos, els tipus de 
recursos que pot contenir i a més les relacions amb altres propietats. 

 
• Sentències o declaracions (statements). Un recurs específic juntament 

amb la propietat i el seu valor són el que anomenem sentència. Aquestes 
tres parts individuals d’una sentència es denominen respectivament 
subjecte, predicat i objecte. Un objecte d’una sentència pot ser un altre 
recurs o pot ser un literal o fins i tot un tipus de dades definit per XML. 
Una forma de representar-ho seria: 

 

OBJECTE
(Valor)

SUBJECTE
(Recurs)

PREDICAT
(Propietat)

 
 

Figura 6. Sentència RDF 

 
 
Tot lo expressable en RDF, es expressable en una sintaxi lineal de XML, pot llavors 
sorgir la pregunta de perquè és necessari RDF si tot metadato representat en RDF 
pot també ser representat en XML. La raó és que RDF és una manera estàndard de 
representar metadatos en XML. Utilitzant directament XML per representar 
metadatos, es poden obtenir varies representacions diferents. 
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La sintaxi RDF proporciona la manera de representar la semàntica i ens permet 
agrupar vàries sentencies sobre un mateix recurs en un element “Description”. Com 
per exemple: “Núria Alòs ha realitzat el recurs www.elseca.tk i el seu correu 
electrònic és nalos@uoc.edu” es representa:  
 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:s="http://description.org/schema/"> 
     <rdf:Description about="http://www.elseca.tk"> 
          <s:Creator>Núria Alòs</s:Creator> 
          <s:email>nalos@uoc.edu</s:email> 
     </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
 
 
 

 
13.2 Representació d’Ontologies en llenguatges per la web. 
 
 
Per definir d’una manera estàndard la representació d’ontologies hem de decidir 
sobre aquestes dues qüestions: 
 

• Quines són les primitives epistemològiques utilitzades per representar una 
ontologia, és a dir, classes, relació is-a, relació element-of, atributs, dominis 
i restriccions de rang, etc.  

 
• Com podrien aquests conceptes ser representats a la sintaxis del llenguatge 

en consideració. 
 
 
13.2.1 XML-DTD 
 
Una DTD és la descripció en un formalisme gramatical on els aniuaments, 
seqüències, atributs i entitats es poden utilitzar en un document al que es refereix 
la DTD. 
 
Un exemple de DTD pot ser: 
 
<?xml version=”1.0” standalone=”yes”> 
<!DOCTYPE AGENDA[ 
<!ELEMENT AGENDA (CONTACTE)*> 
<!ELEMENT CONTACTE (NOM, EMAIL)*> 
<!ELEMENT NOM (#PCDATA)*> 
<!ELEMENT EMAIL (#PCDATA)*> 
]> 
<AGENDA> 
<CONTACTE> 
<NOM>Núria Alòs Saiz</NOM> 
<EMAIL>nalos@uoc.edu</EMAIL> 
</CONTACTE> 
</AGENDA> 
 
 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  51 

Existeixen raons importants que fan poc recomenable l’ús de DTDs per representar 
ontologies: 
 

• Una DTD especifica el correcte aniuament lèxic en un document que pot 
coincidir o no amb una jerarquia ontològica. No existeix res en una DTD que 
es correspongui amb la relació “is-a” entre classes que es usualment central 
en una ontologia. 

 
• Les DTDs no disposen de la noció d’herència. En una ontologia les 

subclasses hereten atributs definits en les seves superclasses i les 
superclasses hereten instàncies definides per les seves subclasses. Els dos 
mecanismes d’herència no existeixen en una DTD. 

 
• Les DTDs tenen una forma molt pobra de definir semanticament etiquetes 

elementals. Una etiqueta pot ser definida com estant composta d’altres 
etiquetes o sent com un string. Usualment les ontologies tenen molta més 
riquesa en la definició dels seus elements. 

 
• Les DTDs defineixen l’ordre en el qual les etiquetes apareixen en un 

document, contràriament a lo que passa a les ontologies on l’ordre dels 
atributs no es important. 

 
 
13.2.2 XML Schema 
 
Un XML Schema és una forma per definir restriccions de la sintaxi i l’estructura de 
documents XML, té el mateix propòsit que una DTD però disposa de certs 
avantatges:  
 

• Definicions realitzades en un XML Schema són elles mateixes documents 
XML, no es necessari un segon llenguatge com en les DTDs. Un avantatge és 
que tot lo desenvolupat per documents XML pot utilitzar-se en documents 
del tipus XML Schema. 

 
• Tenen un conjunt de dades molt més ric que el que pot ser definit 

actualment en una DTD. 
 

• Permeten definir aniuaments en l’estructura d’una manera molt més rica que 
les DTDs. 

 
• Utilitzen el mecanisme d’espais de noms de XML per combinar documents 

XML provinents d’orígens heterogenis. 
 
 
Les ontologies i els XML Schemata serveixen per diferents propòsits. Els llenguatges 
ontològics es destinen a especificar teories de domini i els XML Schemata són una 
forma de proporcionar restriccions d’integritat per orígens d’informació (documents 
i dades semiestructurades). 
 
La relació existents entre una ontologia i un XML Schema és equivalent la existents 
entre el model Entitat-Relació i l’esquema relacional d’una Base de Dades.  
 
Pot deduir-se llavors que expressar una ontologia amb XML Schema es possible 
però la seva definició hauria de ser realitzada prèviament en un llenguatge 
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ontològic i llavors traslladar-la a XML Schema, algunes de les raons que justifiquen 
això són: 
 

• Una ontologia ha de contar amb tipus definits per intenció a través 
d’axiomes i els XML Schema no tenen actualment la possibilitat de tal tipus 
de definició encara que tipus definits per intenció poden mapejar-se 
perfectament als tipus definits en XML Schema cada cop que sigui necessari. 

 
• Encara que XML Schema incorpora la noció de ·”type-derivation”, això sol 

pot ser parcialment comparat amb lo que pot ser provist per herència d’un 
llenguatge ontològic. En primer lloc en un XML Schema tota herència ha de 
ser modelada explícitament, no existeix la possibilitat de que es derivi 
automàticament. En segon lloc, XML Schema no permet la possibilitat de 
l’herència múltiple. Respecte a la relació “is-a”, l’herència top-down 
d’atributs de superclasses a subclasses ha de ser modelada de manera 
artificial ja que els “type-derivation” sol poden extendre o restringir el tipus 
base, per tant un tipus intermediari “dummy” ha de ser introduït per 
permetre aquesta herència. 

 
 
13.2.3 RDF Schema (RDFS) 
 
 
L’esquema RDF (RDFS) va ser definit sobre el llenguatge RDF per oferir un 
vocabulari particular per modelar classes i jerarquies de propietats i altres 
primitives bàsiques que poden ser referenciades des de models RDF. 
 
L’esquema RDF[16] proporciona mecanismes per declarar propietats que a la vegada 
proporcionen mecanismes per definir les relacions entre aquestes propietats i altres 
recursos. 
Un esquema defineix no solament les propietats del recurs sinó que també defineix 
els tipus de recursos que es descriuen. 
 
L’especificació de l’esquema RDF no té com objectius aspectes teòrics sinó que es 
centra en resoldre un petit nombre de problemes immediats. Els seus creadors 
preveuen que altres problemes compartiran característiques similars i que podran 
també ser capaços d’utilitzar les classes bàsiques descrites en aquesta 
especificació. 
 
Algunes de les característiques de RDFS són: 
 

• Classes. Es defineixen com part del vocabulari de l’esquema RDF.  
-rdfs:Resource. Totes les coses que es descriuen per expressions RDF 
s’anomenen recursos i es consideren com instàncies de la classe. 
-rdf:Property. Representa el subconjunt de recursos RDF que són 
propietaris, és a dir, tots els elements considerats com propietats 
-rdfs:Class. Correspon al concepte genèric de tipus o categoria. 

 
• Propietats. Són objectes específics d’una instància de la classe i 

proporcionen un mecanisme per expressar les relacions entre les classes. 
-rdf:type. Indica que un recurs és membre d’una classe. 
-rdf:subClassOf. Especifica una relació subconjunt/superconjunt entre 
classes. Aquesta propietat és transitiva i les definicions són heretades 
per les classes més especifiques des de les més generals i els 
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recursos que són instàncies de la classe són automàticament 
instanciats de totes les superclasses d’aquesta classe. 
-rdf:subPropertyOf. És un objecte específic d’una categoria que 
s’utilitza per especificar que una propietat és una especificació d’una 
altra. 

 
• Restriccions. Es poden definir limitacions dels tipus de valors que són 

vàlids per una determinada propietat o classe per que tingui sentit assignar 
aquestes propietats.  

-rdfs:ConstraintResource. El seu propòsit es proporcionar un 
mecanisme que permeti als processadors RDF avaluar la seva 
habilitat per utilitzar la informació restringida que tenen associada. 
-rdfs:ConstraintProperty. Es una subclasse de 
rdfs:ConstraintResource. Té dues instàncies rdfs:domain i rdfs:range. 

 
 
RDFS no té capacitat per a descriure la semàntica de conceptes i relacions més allà 
de la provista pels mecanismes de l’herència, això fa que sigui un llenguatge molt 
dèbil encara per al més senzill dels sistemes basats en coneixement. RDFS disposa 
solament de les primitives bàsiques per definir ontologies. 
En front al manteniment d’un equilibri desitjable entre tractabilitat i expressivitat 
d’un llenguatge RDFS es col·loca en un extrem la mínima expressivitat perquè va 
ser concebut per ser aplicable a tota la variada gamma de recursos de la web. En 
contrast amb els típics llenguatges de representació de coneixement, RDFS no ha 
estat concebut per ser una resposta definitiva en la representació del coneixement 
en un domini particular sinó un nucli que pot ser extés (extensible core language). 
 
Encara que RDFS té suport per al tractament de conceptes ontològics i relacions, no 
en té per als axiomes que són un ingredient clau en la definició d’una ontologia.  
 
 
Amb totes aquestes consideracions, s’ha de dir que RDFS pot ser utilitzat 
directament per descriure una ontologia amb l’aclaració que per ser dissenyat com 
a estàndard de la web, no disposa de primitives suficients com per resultar un 
llenguatge ontològic acceptable expressivament sinó que és un nucli concebut per 
ser extés. 
 
 
13.2.4 OWL 
 
13.2.4.1. Introducció 
 
El passat 10 de febrer del 2004, el W3C va anunciar l’aprovació final de dos 
tecnologies claus per la Web Semàntica, la infrastructura per la Descripció de 
recursos (RDF) i el llenguatge d’ontologies per la Web (OWL). Aquestes són 
estàndards per la Web Semàntica que proporcionen una infrastructura per la gestió 
d’actius, integració empresarial i la compartició i reutilització de dades a la web. 
Aquests formats estàndards per la compartició de dades amplien les fronteres 
d’aplicacions, empreses i comunitats, tots aquests tipus diferents d’usuaris, poden 
compartir la mateixa informació, fins i tot sinó comparteixen el mateix software. 
 
 
El software amb capacitats de la web semàntica que utilitza RDF i OWL inclou: 
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• Aplicacions de creació de contingut: Els autors poden connectar metadatos 
(assumpte, creador, localitzador, idioma, drets d’autoria o qualsevol altre 
terme) amb documents, fent que els nous documents enriquits puguin ser 
buscats. 

 
• Eines per l’administració de llocs web: Els llocs web grans poden 

administrar-se de forma dinàmica d’acord a categories de contingut 
personalitzades per administradors del lloc. 

 
• Software que treu profit d’ambdós, RDF i OWL: Les organitzacions poden 

integrar aplicacions empresarials, publicacions i subscripcions utilitzant 
models flexibles. 

 
• Reutilització de dades entre aplicacions: Els formats RDF i OWL són 

estàndards, no propietaris que poden permetre reutilitzar dades prominents 
de diverses fonts. 

 
 
13.2.4.2. Perquè OWL? 
 
La web semàntica té una visió de futur en el món de Internet on la informació serà 
donada explícitament segons el seu significat, fent que les maquines u ordenadors 
puguin processar i integrar automàticament la informació disponible a Internet. La 
web semàntica serà construïda en XML per definir esquemes i RDF per representar 
les dades. El primer nivell per sobre de RDF és un llenguatge ontològic que pot 
descriure formalment el significat de la terminologia utilitzada en les pàgines web. 
Si esperem que els ordinadors interpretin tasques de raonament útils de les pàgines 
web, el llenguatge ha d’anar molt més lluny que el bàsic RDF Schema. 
 
 
OWL va ser dissenyat per cobrir les necessitats per un llenguatge web ontològic. 
OWL forma part de les recomanacions relacionades amb la web semàntica del 
consorci W3C. 
 
 
13.2.4.3. Com encaixen juntes les peces de la Web Semàntica - XML, RDF i 
OWL?[17] 
 
XML proporciona un conjunt de regles per la creació de vocabulari que dóna 
d’estructura a les dades i documents de la web. XML dóna regles clares per la 
sintaxi, els esquemes XML serveixen llavors com un mètode de composició de 
vocabularis web. XML és una sintaxi base per documents potents i flexibles però no 
imposa restriccions semàntiques al significat d’aquests documents. 
 
 
RDF és un estàndard per realitzar descripcions senzilles. XML és a la sintaxi lo que 
RDF és a la semàntica, un conjunt clar de regles per proporcionar informació 
descriptiva senzilla. L’esquema RDF proporciona un model per combinar aquestes 
descripcions en un vocabulari únic.  
 
Cada pàgina web o aplicació utilitza XML com una sintaxi d’intercanvi. Les 
especificacions RDF proporcionen una infrastructura potent per l’intercanvi de 
coneixement de la web. 
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OWL ofereix ontologies que funcionen a la web. Lo següent que es necessita és un 
mode per desenvolupar vocabularis per un assumpte específic. Aquest és el paper 
d’una ontologia. Una ontologia defineix els termes utilitzats per descriure i 
representar una àrea de coneixement. Les ontologies inclouen definicions utilitzades 
per màquines sobre conceptes bàsics del domini i de les relacions existents entre 
els mateixos. Codifiquen coneixement en un domini i també coneixement que 
s’expandeix a través de varis dominis. D’aquesta manera fan que aquest 
coneixement sigui reutilitzable. 
 
OWL proporciona un llenguatge per la definició d’ontologies estructurades basades 
en la web, que ofereixen una integració i interoperbilitat de dades més rica entre 
comunitats descriptives. Els llenguatges anteriors es van desenvolupar per 
implementar eines i ontologies per comunitats especifiques però no van ser 
definides per ser compatibles amb l’arquitectura de la Word Wide Web en general i 
de la web semàntica en particular. 
 
OWL utilitza URIs per fixar noms i la infrastructura per descripcions a la web 
proporcionada per RDF per afegir les següents capacitats a les ontologies: 
 

• Habilitat de ser distribuïda per molts sistemes. 
• Escalabilitat a les necessitats de la web 
• Compatibilitat amb estàndards web per l’accessibilitat i la 

internacionalització. 
• Obertura i extensibilitat. 

 
OWL es construeix sobre RDF i RDFS i afegeix més vocabulari per la descripció de 
classes i propietats; entre altres, relacions entre classes, cardinalitat, igualtat, més 
riquesa de tipus en les propietats, característiques de les propietats i classes 
enumerades. 
 
 
13.2.4.4. Els tres subllenguatges de OWL 
 
OWL disposa de tres subllenguatges dissenyats per ser utilitzats per comunitats 
específiques d’usuaris. 
 

• OWL Lite dóna suport als usuaris que necessiten una classificació d’herència 
simple per exemple els que la cardinalitat només permet valors de 0 o 1. 
Hauria de ser simple de donar una eina per OWL Lite, a més disposa de vies 
de migració ràpides. 

 
• OWL DL dóna suport als usuaris que volen la màxima expressió en decisió. 

Inclou totes les estructures del llenguatge OWL però poden ser utilitzades 
només sota certes restriccions; per exemple mentre que una classe pot ser 
una subclasse de moltes classes, una classe no pot ser instanciada per cap 
altra classe.  

 
• OWL Full és utilitzat pels usuaris que volen la màxima expressivitat i una 

sintaxi lliure de RDF que no té garanties computacionals. Per exemple, una 
classe pot ser utilitzada simultàniament com una col·lecció d’individus i com 
un individu com ell mateix. OWL Full permet a una ontologia augmentar el 
significat del vocabulari (RDF o OWL) predefinit. No es probable que cap 
software suporti completament les característiques del OWL Full. 
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Els desenvolupadors d’ontologies que utilitzen OWL han de considerar quin 
subllenguatge s’adapta millor a les seves necessitats. L’elecció entre OWL Lite i 
OWL DL depèn de l’extensió dels requeriments de l’usuari. L’elecció entre OWL DL i 
OWL Full depèn principalment de l’extensió que els usuaris necessitin del RDFS. 
 
OWL Full pot ser vist com una extensió de RDF mentre que OWL Lite i OWL DL 
poden ser vistos com extensions d’una vista restringida de RDF. Cada document 
OWL (Lite, DL, Full) és un document RDF i cada document RDF és un document 
OWL Full però només alguns documents RDF poden ser documents OWL Lite o OWL 
DL legals. Per això, s’han de prendre algunes consideracions quan un usuari vol 
migrar un document RDF a OWL. Quan l’expressió de OWL DL o OWL Lite es 
considera algunes precaucions han de ser preses per assegurar-se que el document 
RDF original garanteix les restriccions addicionals imposades per OWL DL o OWL 
Lite. Entre altres, cada URI que és utilitzada com una classes ha de ser imposada 
explícitament per ser del tipus owl:Classe, cada classe individual ha de ser 
imposada a pertànyer almenys a una classe. 
 
 
13.3 Descripció del llenguatge OWL Lite 
 
 
Molts dels elements d’una ontologia OWL tracten sobre classes, propietats, 
instàncies de classes i relacions entre aquestes instàncies. Aquesta secció presenta 
els components del llenguatge essencials per introduir aquests elements. 
 
 
13.3.1 Classes simples i individuals. 
 
Molts dels usos de les ontologies dependran de l’habilitat de raonament dels 
individus. Per tot això, necessitem un mecanisme per descriure les classes a les que 
pertanyen aquests individus i les propietats que hereten.  
 
 
13.3.1.1. Classes Simples (Class, rdfs:subClassOf) 
 
El concepte més bàsic d’un domini correspon a les classes que són les arrels de 
varis arbres taxonòmics. Cada instància en OWL és membre de la classe 
owl:Thing.  
 
Uns exemples de classes pot ser: 
 
 
<owl:Class rdf:ID="Winery"/>  
<owl:Class rdf:ID="Region"/>  
<owl:Class rdf:ID="ConsumableThing"/>  
 
El constructor fonamental de taxonomies per a classes és rdfs:subClassOf. Va des 
de una classe més especifica a una classe més general. Si X és una subclasse de Y, 
totes les instàncies de X són instàncies de Y. Aquesta relació és transitiva, és a dir, 
si X és una subclasse de Y i Y és una subclasse de Z, llavors X és una subclasse de 
Z. 
 
<owl:Class rdf:ID="PotableLiquid">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ConsumableThing" /> 
  ... 
</owl:Class> 
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13.3.1.2. Instàncies 
 
A part de les classes, hem de descriure els seus membres. Normalment en els 
imaginem com a instàncies en el nostre univers de coses. Una instància és 
introduïda com una declaració d’un membre d’una classe. 
 
<Region rdf:ID="CentralCoastRegion" /> 
 
<owl:Thing rdf:ID="CentralCoastRegion" /> 
<owl:Thing rdf:about="#CentralCoastRegion">  
   <rdf:type rdf:resource="#Region"/>  
</owl:Thing> 
 
rdf:type és una propietat RDF que tracta una instància com una classe que és un 
membre. 
 
 
13.3.1.3. Disseny per utilització 
 
Hi ha qüestions importants observant la distinció entre classe i instància en OWL. 
Una classe és simplement un nom i una col·lecció de propietats que descriuen un 
conjunt d’instàncies. Les instàncies són els membres d’aquest conjunt. Aquestes 
classes poden correspondre a un conjunt de coses en un domini i les instàncies 
correspondrien a entitats que poden ser agrupades en aquestes classes. 
 
En la construcció d’ontologies aquesta distinció es freqüentment confosa en 2 
camins: 
 

• Nivells de representació. En certs contexts, alguna cosa que és una classe 
pot ser considerat com una instància d’alguna altra cosa. 

 
• Subclasse versus instància. Es molt fàcil de confondre la relació d’instància 

amb la relació de subclasse.  
 
 
13.3.2 Propietats Simples 
 
Les propietats ens permeten establir característiques generals sobre els membres 
de les classes i característiques específiques sobre les instàncies.  
 
 
13.3.2.1. Propietats definitòries 
 
Una propietat és una relació binària. Dos tipus de propietats poden ser distingides: 
 

• Propietats datatype, que són relacions entre instàncies de classes i literals 
RDF i tipus de dades de XML Schema. 

• Propietats object, que són relacions entre dues classes. 
 
 

<owl:Class rdf:ID="WineDescriptor" /> 
 
<owl:Class rdf:ID="WineColor"> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#WineDescriptor" /> 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  58 

  ... 
</owl:Class> 
 
<owl:ObjectProperty rdf:ID="hasWineDescriptor"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Wine" /> 
  <rdfs:range  rdf:resource="#WineDescriptor" /> 
</owl:ObjectProperty> 
 

 
 
13.3.2.2. Propietats i tipus de Dades. 
 
Distingim les propietats d’acord al tipus de relació que tenen. Els tipus de dades són 
aplicats als literals RDF o als tipus simples definits d’acord amb els tipus de dades 
de XML Schema. 
 
 
 
13.3.2.3. Propietats de les instàncies. 
 
Un exemple d’utilització seria: 
 
 

<Region rdf:ID="SantaCruzMountainsRegion"> 
  <locatedIn rdf:resource="#CaliforniaRegion" /> 
</Region> 
 
<Winery rdf:ID="SantaCruzMountainVineyard" /> 
 
<CabernetSauvignon 
  rdf:ID="SantaCruzMountainVineyardCabernetSauvignon" > 
  <locatedIn   rdf:resource="#SantaCruzMountainsRegion"/>   
  <hasMaker    rdf:resource="#SantaCruzMountainVineyard" />    

    </CabernetSauvignon> 
 
 
13.3.3 Propietats Característiques. 
 
Les propietats que compleixen són: 
 

• Transitiva. TrasitiveProperty 
• Simètrica. SymmetricProperty 
• Funcional. FunctionalProperty 
• Inversa. inverseOf 
• Inversa funcional. InverseFunctionalProperty 

 
 
13.3.4 Propietats Restrictives. 
 
Aquestes han d’esser utilitzades sota el contexte owl:Restriction. El 
owl:onProperty  element indica la propietat restrictiva. Aquestes poden ser: 
 

• allValuesFrom, someValuesFrom 
• Cardinality 
• hasValue 
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14  DESENVOLUPAMENT DE L’ONTOLOGIA 
 
 
Un cop he realitzat tot l’anàlisi de les ontologies i he estudiat els diferents 
llenguatges semàntics que hi ha actualment en desenvolupament, he decidit que el 
llenguatge per implementar aquesta web serà OWL. Aquest llenguatge és l’últim 
aprovat pel Consorci W3C i en aquest moment és el que té més perspectives de 
futur. 
 
 
Per tal de facilitar aquesta tasca d’implementació, hi ha una sèrie de programes per 
la definició i representació d’ontologies pel llenguatge OWL. Jo he decidit utilitzar 
Protégé 2.1., un programa desenvolupat per la Universitat d’Stanford i que té 
també el suport d’algunes institucions americanes. Protégé 2.1. té milers d’usuaris 
a tot el mon que utilitzen aquest sistema per desenvolupar diferents tipus de 
projectes. 
 
Protégé 2.1[19] té una interfície gràfica i interactiva en el disseny de les ontologies. 
Ajuda als desenvolupadors a aconseguir tasques de manejament del coneixement. 
Els desenvolupadors d’ontologies poden accedir a la informació rellevant de forma 
molt ràpida quan ho necessitin, i poden navegar i manipular les ontologies de forma 
directa. A part de la interfície, unes altres característiques molt importants són 
l’escalabilitat i l’extensivilitat.  
 
Aquest programa, a part de definir les classes i les seves subclasses, ens permet 
indicar les seves propietats i definir les instàncies que desitjem. 
 
 
La representació de les ontologies que s’han desenvolupat en aquest projecte final 
de carrera amb aquest programa seria: 
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Figura 7. Ontologia webtreco creada amb Protégé 2.1. 

 
 
Si desplegem el menu Project del programa, podem veure que hi ha una opció en 
la que el programa ens realitza una sortida amb format OWL que és el que s’ha 
utilitzat per obtenir l’ontologia amb el llenguatge OWL en aquest projecte final de 
carrera. 
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Figura 8. Menú Project de Protégé 2.1. 

 
Així doncs, un cop seguits tots aquests procediments, l’ontologia obtinguda en OWL 
està disponible als annexos d’aquest mateix document. 
 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  62 

 

15  ANOTACIÓ SEMÀNTICA DE WEBTRECO. 
 
 
Per tal d’arribar al final d’aquest projecte, ja només ens queda realitzar l’anotació 
semàntica del prototipus de web que s’ha construït.  
Aquest prototipus s’ha desenvolupat amb el programa Macromedia Dreamweaver 
MX i les imatges s’han tractat amb el Macromedia Fireworks MX. Com no és un dels 
objectius d’aquest projecte, no s’aprofundirà amb l’estudi d’ells. 
 
Aquesta anotació està realitzada en RDF i es basa amb l’ontologia que s’ha 
dissenyat anteriorment en aquest mateix document. El llenguatge ontològic utilitzat 
és OWL, l’últim estàndard acceptat pel consorci W3C. 
 
La pàgina inicial d’aquest prototipus seria: 
 

 

Figura 9. Pàgina inicial de webtreco. 

 
 
A partir d’aquesta pàgina podem anar a la resta de pàgines, si això no fos un 
prototipus, s’hauria d’entrar mitjançant una clau d’accés i una paraula de pas 
per tal de garantir la seguretat dels documents, no pot ser que un altre usuari 
pugui accedir a la part privada d’un espai que no sigui el seu. 
 
 
A la part esquerra d’aquesta pantalla hi ha un menú per tal d’accedir a les pàgines 
que tenim disponibles. També, en aquesta mateixa part, hi ha una zona per a 
realitzar búsquedes ràpides de la informació. Aquestes es poden fer o a través del 
nom d’un document o del tipus de document. Aquestes es farien mitjançant un 
motor de búsqueda basat en l’anotació semàntica de les ontologies, és a dir, 
aprofitarien l’anotació semàntica per realitzar una búsqueda de la informació de 
forma més ràpida i eficient que és precisament un dels objectius de les webs 
semàntiques.  



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  63 

Aquestes búsquedes estan disponibles des de totes les pàgines d’aquest lloc web 
per tal de facilitar la seva utilització i no haver de tornar a aquesta pàgina d’inici 
per tal de realitzar-les.  
 
 
Anem ara a veure cada una de les pàgines com la seva anotació semàntica 
realitzada amb RDF. 
 
 
15.1 Espai Grup 
 
 

 
 

Figura 10. Pagina espai de grup. 

 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Espai Grup</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10034"> 
    <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Carpeta 1"/> 
    <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

rdf:value="En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup PFC"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10034">  
</Espai> 
<Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10036"> 
    <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Carpeta 2"/> 
    <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

rdf:value="En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup PFC"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10036"/> 
</Espai> 
    
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
</head> 
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15.1.1 Carpeta 1 
 
 

 
 

Figura 11. Pàgina de Carpeta 1 de Espai de grup. 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Espai Grup - Carpeta 1</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10034"> 
    <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  
                 rdf:value="En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup PFC"/> 
    <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Carpeta 1"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10034"/> 
    <has_DocumentsEspai rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10040"/> 
    <espaiFill> 
     <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10037"></Subespai> 
    </espaiFill> 
    <espaiFill> 
     <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10035"></Subespai> 
    </espaiFill> 
    <has_DocumentsEspai> 
     <Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10046"></Treball> 
    </has_DocumentsEspai> 
</Espai>    
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
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15.1.2 PAC1PFC 
 

 
 

Figura 12. Pàgina de document Pac1 de PFC. 

 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Espai Grup - PAC1 de PFC</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:s="http://description.org/schema/" 
xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
 
<Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10040"> 
 <introduccioTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

                    rdf:value="Hi hauria la introducció del treball"/> 
 <has_EventDocument> 
           <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10042"></Event> 
 </has_EventDocument> 
 <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
     <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10040"/> 
     <has_EventDocument> 
           <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10043"></Event> 
     </has_EventDocument> 
     <has_EspaiDocuments> 
           <Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10034"></Espai> 
     </has_EspaiDocuments> 
     <descripcio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

    rdf:value="En aquest document hi ha els apartats que formen la primera de les PACs."/> 
     <has_VersioDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10047"/> 
     <bibliografiaTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

                     rdf:value="Hi hauria tota la bibliografia utilitzada"/> 
     <dataCreacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

     rdf:value="01/05/2004"/> 
     <has_tipusDocument> 
          <TipusDocument rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10007"> 
            <nomTipus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

     rdf:value="Arxius de Word"/> 
            <programaAssociat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

             rdf:value="Microsoft Word"/> 
            <extensio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="DOC"/> 
            <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10007"> 
          </TipusDocument> 
     </has_tipusDocument> 
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     <puntTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   
     rdf:value="Hi hauria tot el treball propiament dit, tots els apartats."/> 

     <titolDocument rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   
       rdf:value="PAC1 de PFC"/> 

     <has_EventDocument> 
           <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10041"></Event> 
     </has_EventDocument> 
     <has_EventDocument> 
           <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10044"></Event> 
     </has_EventDocument>     
</Treball>    
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
 
</head> 

 
 
15.1.3 Events de PAC1PFC 
 

 
 

Figura 13. Pàgina d’Events de PAC1 de PFC 

 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:s="http://description.org/schema/" 
xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
 
<Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10040"> 
 <introduccioTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

   rdf:value="Hi hauria la introducció del treball"/> 
 <has_EventDocument> 

  <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10042"> 
            <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10042"> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="01/05/2004"/> 
            <has_PersonaEvent> 
              <Estudiant rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_22"></Estudiant> 
            </has_PersonaEvent> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="creat/"> 
          </Event> 
 </has_EventDocument> 
 <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10040"/> 
    <has_EventDocument> 
    <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10043"> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="llegit"/> 
            <has_PersonaEvent rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="03/05/2004"/"> 
            <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10043"/> 
          </Event> 
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    </has_EventDocument> 
    <has_EspaiDocuments> 
          <Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10034"></Espai> 
    </has_EspaiDocuments> 
    <descripcio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

     rdf:value="En aquest document hi ha els apartats que formen la primera de les PACs."/> 
    <has_VersioDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10047"/> 
    <bibliografiaTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

        rdf:value="Hi hauria tota la bibliografia utilitzada"/> 
    <dataCreacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  rdf:value="01/05/2004"/> 
    <has_tipusDocument> 
          <TipusDocument rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10007"> 
            <nomTipus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

     rdf:value="Arxius de Word"/> 
            <programaAssociat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

             rdf:value="Microsoft Word"/> 
            <extensio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

     rdf:value="DOC"/> 
            <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10007"> 
          </TipusDocument> 
    </has_tipusDocument> 
    <puntTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

         rdf:value="Hi hauria tot el treball propiament dit, tots els apartats."/> 
     <titolDocument rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   
                    rdf:value="PAC1 de PFC"/> 
    <has_EventDocument> 
   <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10041"> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="05/05/2004"/> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="llegit/> 
            <has_PersonaEvent> 
              <Professor rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10033"></Professor> 
            </has_PersonaEvent> 
            <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10041"/> 
          </Event> 
    </has_EventDocument> 
    <has_EventDocument> 
   <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10044"> 
            <has_PersonaEvent rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="modificat/> 
            <rdfs:label=Prova Definitiu_Instance_10044"/> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="07/05/2004"/> 
          </Event> 
    </has_EventDocument>     
</Treball>    
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.--> 

 
 
15.1.4 Versió de PAC1PFC 
 

 
 

Figura 14. Pàgina de versió 1 de document Pac1 de PFC. 
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<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:s="http://description.org/schema/" 
xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Versio rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10047"> 
    <canviRealitzat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

            rdf:value="S'ha introduit nous punts ja que faltaven"/> 
    <documentOriginal> 
      <Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10040"></Treball> 
    </documentOriginal> 
    <has_PersonaVersio rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10047"/> 
    <dataCanvi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="07/05/2004"/> 
    <numVersio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="1"> 
    <documentModificat> 
      <Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10046"> 
        <introduccioTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

           rdf:value="Hi hauria la introducció del treball"/> 
        <titolDocument rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

      rdf:value="PAC1 de PFC v.1"/> 
 <descripcio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

    rdf:value="En aquest document hi ha els apartats que formen la primera de les 
               PACs però amb canvis, és a dir, és la primera versió."/> 

        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10044"/> 
        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10041"/> 
        <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10046"/> 
        <has_tipusDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10007"/> 
        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10042"/> 
        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10043"/> 
        <has_EspaiDocuments rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10034"/> 
        <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
        <dataCreacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

    rdf:value="01/05/2004"/> 
        <bibliografiaTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

    rdf:value="Hi hauria tota la bibliografia utilitzada"/> 
        <puntTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

    rdf:value="Hi hauria tot el treball propiament dit, tots els apartats."/> 
        <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
      </Treball> 
    </documentModificat> 
  </Versio> 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.--> 

 
 
15.2 Membres del grup 
 

 
 

Figura 15. Pàgina dels membres del grup 
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<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:s="http://description.org/schema/" 
xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
    
<Grup rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10000"> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10000"/> 
    <nomGrup rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  rdf:value="GrupPFC"> 
    <has_PersonaGrup rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <has_PersonaGrup rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
 </Grup> 
 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.--> 

 
15.2.1 nalos 
 

 
 

Figura 16. Pàgina del membre nalos 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Membre nalos</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:s="http://description.org/schema/" 
xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Estudiant rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_22">  
 <nomUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="nalos"/>  
 <cognom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Alòs"/> 
 <contrasenya rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="nuria"/> 
     <nom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Nuria"/> 
     <titulacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

   rdf:value="Enginyeria Informatica"/> 
 <es_tipusUsuari rdf:resource="#MembreComu"/> 
 <has_CursEstudiant> 
     <Curs rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_23"></Curs> 
 </has_CursEstudiant> 
 <adreca rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Dr. Fleming 34"/> 
     <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_22"/> 
     <has_RolPersona rdf:resource="#MembreBase"/> 
     <correuElectronic rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

         rdf:value="nalos@uoc.edu"/> 
</Estudiant> 
</rdf:RDF> 
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15.3 Espai Privat 
 

 
 

Figura 17. Pàgina d’Espai privat 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Espai Privat</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
 
<Curs rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_23"> 
    <has_PersonaCurs rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <estudis rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

    rdf:value="Enginyeria Informatica"/> 
    <nomCurs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="2"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_23"/> 
    <has_assignaturaCurs> 
         <Assignatura rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10030"> 
         </Assignatura> 
    </has_assignaturaCurs> 
</Curs> 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
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15.3.1 Assignatures 
 
 

 
 

Figura 18. Pàgina Assignatura PFC 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Assignatura - PFC</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 xmlns:s="http://description.org/schema/" 
 xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Assignatura rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10030"> 
 <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10030"/> 
    <credits rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" rdf:value="9"/> 
    <has_ModulAssignatura> 
     <Modul rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10031"></Modul> 
    </has_ModulAssignatura> 
    <descripcioAssignatura rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

  rdf:value="Projecte Final de Carrera"/> 
    <titolAssignatura rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

     rdf:value="PFC - Aplicacions web per al treball en grup"/> 
</Assignatura> 
   
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.-->  
</head> 
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15.3.2 Mòduls 
 

 
 

Figura 19. Pàgina Mòduls Assignatura PFC 

 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Modul rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10031"> 
 <descripcioModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

rdf:value="S'expliquen els requeriments del projecte"/> 
    <has_ApartatModul> 
 <Apartat rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10032"> 
         <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10032"/> 
         <explicacioApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

  rdf:value="Hi ha l'explicació de l'apartat"/> 
         <objectiusApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

 rdf:value="S'expliquen els objectius de l'apartat"/> 
         <descripcioApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

  rdf:value="Ens fa una descripció de l'apartat"/> 
         <titolApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

      rdf:value="Introduccio"/> 
         <introduccioApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

   rdf:value="Hi ha una introducció de l'apartat"/> 
        </Apartat> 
    </has_ApartatModul> 
    <titolModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

        rdf:value="Modul Introducció"/> 
    <objectiusModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"   

   rdf:value="Entendre quins són els requeriments"/> 
    <rdfs:label="Prova Definitiu_Instance_10031"/> 
</Modul>    
    
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.--> 

 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  73 

 
15.4 Convocatòria Reunió 
 

 
 

Figura 20. Pàgina Convocatòria Reunió. 

 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO – Reunio<title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<ConvocatoriaReunio rdf:ID="webtreco_Instance_0"> 
    <dataHora rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  rdf:value="7/06/2004"/> 
    <has_EstatReunio> 
      <EstatReunio rdf:ID="webtreco_Instance_1"> 
        <usuariInvitatReunio rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
        <descripcioEstat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

rdf:value="Acceptada"/> 
      </EstatReunio> 
    </has_EstatReunio> 
    <lloc rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Lleida"/> 
    <ordreDelDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"  

rdf:value="Entrega del projecte"/> 
    <usuarisConvocats rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <usuariConvocador rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <usuarisConvocats rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <has_EstatReunio rdf:resource="#webtreco_Instance_3"/> 
</ConvocatoriaReunio> 
 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semàntica.--> 

 



PFC-Aplicació d’Ontologies per a Aplicacions web del treball en Grup  
 
 

 
 
© Núria Alòs Saiz, Juny 2004  74 

 
15.5 Serveis 
 

 
 

Figura 21. Pàgina Serveis 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO  - Serveis</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Serveis>    
    <ServeisComunicacio rdf:ID="webtreco_Instance_9"></ServeisComunicacio> 
    <ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_7"></ServeisNotificacio> 
    <ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_8"></ServeisNotificacio> 
</Serveis>   
 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
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15.5.1 Servei Notificació 
 

 
 

Figura 22. Pàgina Servei de Notificació 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO  - Servei Notificaciótitle> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_7"> 
    <nomServei rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Percepcio"/> 
    <has_Percepcio rdf:resource="#webtreco_Instance_5"/> 
</ServeisNotificacio> 
<ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_8"> 
    <nomServei rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" rdf:value="Percepcio"/> 
    <has_Percepcio rdf:resource="#webtreco_Instance_4"/> 
</ServeisNotificacio> 
 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.-->    
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15.5.2 Percepció 
 

 
 

Figura 23. Pàgina de Percepció o d’Usuaris connectats 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>WEBTRECO - Percepcio</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
 
<!--Codi afegit per l'anotació semantica.--> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/" 
  xmlns="http://localhost:8080/webtreco"> 
<Percepcio rdf:ID="webtreco_Instance_4"> 
    <usuariConnectat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10046"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10040"/> 
</Percepcio> 
<Percepcio rdf:ID="webtreco_Instance_5"> 
    <usuariConnectat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10046"/> 
</Percepcio> 
 
 
</rdf:RDF> 
<!--Fi de codi afegit per l'anotació semantica.--> 
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16  CONCLUSIONS I PERPECTIVES DE FUTUR 
 
 
16.1 Conclusions 
 
 
La Web Semàntica revolucionarà molts dels processos que actualment es 
desenvolupen a Internet com el comerç electrònic i la búsqueda d’informació. Per 
aconseguir-ho es necessita unificar els conceptes semàntics mitjançant ontologies 
que formalitzin aquest coneixement consensuat i reutilitzable. 
 
A la futura web, el procés de búsqueda passarà a estar basat en termes claus, a ser 
una búsqueda per conceptes, la búsqueda no serà en el contingut del recurs sinó en 
l’ontologia que complement i descriu el contingut del recurs.  
 
Per que la web semàntica sigui una realitat, es necessita comptar amb uns 
estàndards i un llenguatge comú amb suficient capacitat expressiva per representar 
la semàntica de les ontologies pròpies de cada un dels dominis. 
 
El treball cooperatiu entre els components de la web, es fa indispensable a l’hora de 
estructurar el gran volum de coneixement distribuït que pot suportar la xarxa. Això 
implica donar intel·ligència a servidors, clients i buscadors amb l’únic objectiu 
d’organitzar el coneixement. 
 
L’actual procés de búsqueda sobre la web ha d’evolucionar de les paraules claus de 
búsqueda amb inferència cap a conceptes representats mitjançant ontologies 
consensuades, certificades i reutilitzades. 
 
 
OWL és un llenguatge ontològic basat en RDFS que conté totes les construccions 
necessàries per formalitzar la descripció de molts sistemes d’informació com són les 
classes, propietats, l’herència i el domini i les restriccions. Tot i això, com passa 
amb moltes traduccions a llenguatges, hi ha informació que es pot perdre per la 
falta d’altres construccions que vaguin sorguin en el futur segons les necessitats. 
Aquests llenguatges ontològics, poden ser també útils per la integració de diferents 
especificacions de diversos sistemes i poden descriure formalment el comportament 
d’ells. 
 
 
16.2 Perspectives de futur 
 
 
Aquest projecte final de carrera es pot considerar com l’inici de molts altres ja que 
degut a la importància que estan adquirint les web semàntiques i que és un tema 
molt novedós i poc desenvolupat, hi ha moltes tasques que es poden realitzar en 
una segona fase, partint d’aquest projecte o plantejant-ne un de nou. 
 
Podem determinar que un cop finalitzat aquest projecte final de carrera es pot 
afegir, canviar o modificar, les següents necessitats que s’han anat veient durant el 
seu desenvolupament.  
Així doncs es pot: 
 

• Desenvolupar la web de forma definitiva, és a dir, que no sigui un 
prototipus. Aquesta serà una tasca de molt desenvolupament ja que 
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realitzar-la és una feina costosa i de molt temps de dedicació. No pot ser 
estàtica, haurà de ser una web dinàmica que ens construeixi en funció de tot 
lo que tingui un usuari en el seu lloc de treball o lo que tingui el grup 
guardat. Haurà de ser dinàmic tant la construcció de la web, és a dir, codi 
HTML que ens mostra la pàgina en el navegador, com l’anotació semàntica 
que es realitza en RDF ja que aquestes dues tasques són complementaries 
una de l’altra. 

 
• Implementar totes les opcions que queden per desenvolupar en la web i que 

són fonamentals per la seva utilització com pot ser la creació de carpetes, 
reunions, posar documents disponibles per la resta del grup, modificar o 
eliminar documents, moure documents de carpetes, etc.  

 
• Ampliar l’ontologia amb tots els serveis que es puguin utilitzar i que no s’han 

incorporat en aquesta primera aproximació. 
 

• Ampliar l’ontologia afegint tot el tema dels permisos que poden tenir els 
diferents rols o els diferents tipus d’usuaris. Segons el tipus de rol o d’usuari 
que sigui el que accedeix als recursos web, podria tenir habilitades unes 
opcions o unes altres. 

 
• Seguir els estàndards que vaguin apareixen i siguin consolidats pel consorci 

W3C per tal d’aconseguir una millora en l’anotació semàntica de les pàgines 
web. Com aquest és un tema que està en constant desenvolupament, podria 
ser que en un període curt de temps aparegués algun altre llenguatge i que 
sigui millor que l’actual o que el tractat en aquest projecte. 

 
• Implementar un motor de búsquedes de web semàntica i incorporar-lo a la 

part de cerques de documents del prototipus web (webtreco). Aquestes 
cerques podrien realitzar-se mitjançant l’ontologia desenvolupada i llavors 
es podrien augmentar el tipus de búsqueda per diversos recursos. 

 
• En aquest projecte final de carrera, el servei de notificació o awareness es 

realitzaria a través d’un correu electronic diari, s’enviarien a l’usuari els 
events que s’han realitzat durant tot el dia. Es podria fer que aquest servei 
fós de forma visual, que a un cop de vista, mitjançant icones al costat dels 
documents, se’ns avisés dels events que han sofert. 
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18  ANEXOS 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rdf:RDF 
    xmlns="http://a.com/ontology#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xml:base="http://a.com/ontology"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <owl:Class rdf:ID="Persona"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Coordinador"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Rol"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="ServeisAdministratius"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Serveis"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Espai"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Professor"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Modul"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Administrador"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="TipusUsuari"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Article"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Document"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Percepcio"/> 
  <owl:Class rdf:ID="CapDeGrup"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Rol"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Curs"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ServeisGenerals"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Solucio"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Assignatura"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Versio"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Treball"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="TipusDocument"/> 
  <owl:Class rdf:ID="TreballEnGrup"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Avaluacio"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Subespai"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Espai"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="ServeisDidactics"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Event"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ServeisNotificacio"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="EstatReunio"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ServeisComunicacio"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Apartat"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ConvocatoriaReunio"/> 
  <owl:Class rdf:ID="MembreBase"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Rol"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Anonim"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#TipusUsuari"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Grup"/> 
  <owl:Class rdf:ID="Estudiant"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 
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  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Tutor"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="MembreComu"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#TipusUsuari"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Exercici"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="assignaturaImparteix"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Assignatura"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Professor"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="te_Solucio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Exercici"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Solucio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="usuariConnectat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Percepcio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="usuarisConvocats"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_tipusDocument"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#TipusDocument"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_ModulAssignatura"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Modul"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Assignatura"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="realitzaTreball"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Grup"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#TreballEnGrup"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="usuariConvocador"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_Percepcio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ServeisNotificacio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Percepcio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="inverse_of_espaiPare"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_EspaiDocuments"> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty rdf:about="#has_DocumentsEspai"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Espai"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_PersonaVersio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="documentOriginal"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="cursTutorat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Curs"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Tutor"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_VersioDocument"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Versio"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_PersonaCurs"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Curs"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="ofereixServeis"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Serveis"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#TreballEnGrup"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="autorTreball"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Avaluacio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_ApartatModul"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Apartat"/> 
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    <rdfs:domain rdf:resource="#Modul"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_EstatReunio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#EstatReunio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_PersonaGrup"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Grup"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_RolPersona"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_assignaturaCurs"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Assignatura"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Curs"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="nomTreball"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Avaluacio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Treball"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_ConvocatoriaReunio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ServeisComunicacio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="inverse_of_tipusRol"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_PersonaEvent"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="documentUtilitzat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Percepcio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="es_tipusUsuari"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="espaiFill"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Subespai"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Espai"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="es_autor"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="es_Solucio_de"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Exercici"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Solucio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="documentModificat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_EventDocument"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_DocumentsEspai"> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#has_EspaiDocuments"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Espai"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="espaiPare"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Espai"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Subespai"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="has_CursEstudiant"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Curs"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Estudiant"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="usuariInvitatReunio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#EstatReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcioModul"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modul"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="objectiusModul"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modul"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
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  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titolDocument"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="solucioEnunciats"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Solucio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="lloc"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="extensio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#TipusDocument"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dataEntrega"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Avaluacio"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titulacio"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Estudiant"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nota"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#EstatReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomCurs"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Curs"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="adreca"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcio"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="explicacioApartat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Apartat"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dataHora"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="programaAssociat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#TipusDocument"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomRol"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Rol"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomTipus"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#TipusDocument"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="bibliografia"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Article"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="objectiusApartat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Apartat"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="contrasenya"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="cognom"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="credits"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Assignatura"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="enunciat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Exercici"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcioApartat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Apartat"/> 
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    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomEvent"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titolApartat"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Apartat"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="introduccioArticle"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Article"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcio_Espai"> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Espai"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="introduccioApartat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Apartat"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomServei"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Serveis"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="estudis"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Curs"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomTipusUsuari"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#TipusUsuari"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="introduccioTreball"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ordreDelDia"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ConvocatoriaReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titolAssignatura"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Assignatura"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="puntTreball"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomGrup"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Grup"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="puntArticle"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Article"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcioAssignatura"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Assignatura"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dataCreacio"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Document"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="introduccioModul"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modul"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="correuElectronic"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="data"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="descripcioEstat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#EstatReunio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dataCanvi"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
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  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomEspai"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Espai"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nomUsuari"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="bibliografiaTreball"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="canviRealitzat"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="nom"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="titolModul"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modul"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="numVersio"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Versio"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <TreballEnGrup rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_20000"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_20000</rdfs:label> 
  </TreballEnGrup> 
  <Versio rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10047"> 
    <canviRealitzat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >S'ha introduit nous punts ja que faltaven</canviRealitzat> 
    <documentOriginal> 
      <Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10040"> 
        <introduccioTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Hi hauria la introducciÃ³ del treball</introduccioTreball> 
        <has_EventDocument> 
          <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10042"> 
            <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10042</rdfs:label> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >01/05/2004</data> 
            <has_PersonaEvent> 
              <Estudiant rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_22"> 
                <nomUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >nalos</nomUsuari> 
                <cognom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Alòs</cognom> 
                <contrasenya rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >nuria</contrasenya> 
                <nom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Nuria</nom> 
                <titulacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Enginyeria Informatica</titulacio> 
                <es_tipusUsuari rdf:resource="#MembreComu"/> 
                <has_CursEstudiant> 
                  <Curs rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_23"> 
                    <has_PersonaCurs rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
                    <estudis rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >Enginyeria Informatica</estudis> 
                    <nomCurs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >2</nomCurs> 
                    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_23</rdfs:label> 
                    <has_assignaturaCurs> 
                      <Assignatura rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10030"> 
                        <credits rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >9</credits> 
                        <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10030</rdfs:label> 
                        <has_ModulAssignatura> 
                          <Modul rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10031"> 
                            <descripcioModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                            >S'expliquen els requeriments del projecte</descripcioModul> 
                            <has_ApartatModul> 
                              <Apartat rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10032"> 
                                <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10032</rdfs:label> 
                                <explicacioApartat rdf:datatype= 
                                "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                >Hi ha l'explicació de l'apartat</explicacioApartat> 
                                <objectiusApartat rdf:datatype= 
                                "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                >S'expliquen els objectius de l'apartat</objectiusApartat> 
                                <descripcioApartat rdf:datatype= 
                                "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                >Ens fa una descripció de l'apartat</descripcioApartat> 
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                                <titolApartat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                >Introduccio</titolApartat> 
                                <introduccioApartat rdf:datatype= 
                                "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                                >Hi ha una introducció de l'apartat</introduccioApartat> 
                              </Apartat> 
                            </has_ApartatModul> 
                            <titolModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                            >Modul Introduccio</titolModul> 
                            <objectiusModul rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                            >Entendre quins són els requeriments</objectiusModul> 
                            <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10031</rdfs:label> 
                          </Modul> 
                        </has_ModulAssignatura> 
                        <descripcioAssignatura rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >Projecte Final de Carrera</descripcioAssignatura> 
                        <titolAssignatura rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >PFC - Aplicacions web per al treball en grup</titolAssignatura> 
                      </Assignatura> 
                    </has_assignaturaCurs> 
                  </Curs> 
                </has_CursEstudiant> 
                <adreca rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Dr. Fleming 34</adreca> 
                <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_22</rdfs:label> 
                <has_RolPersona rdf:resource="#MembreBase"/> 
                <correuElectronic rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >nalos@uoc.edu</correuElectronic> 
              </Estudiant> 
            </has_PersonaEvent> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >creat</nomEvent> 
          </Event> 
        </has_EventDocument> 
        <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
        <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10040</rdfs:label> 
        <has_EventDocument> 
          <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10043"> 
            <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >llegit</nomEvent> 
            <has_PersonaEvent rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
            <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >03/05/2004</data> 
            <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10043</rdfs:label> 
          </Event> 
        </has_EventDocument> 
        <has_EspaiDocuments> 
          <Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10034"> 
            <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup 
PFC</descripcio_Espai> 
            <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
            >Carpeta 1</nomEspai> 
            <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10034</rdfs:label> 
            <has_DocumentsEspai rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10040"/> 
            <espaiFill> 
              <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10037"> 
                <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup 
PFC</descripcio_Espai> 
                <espaiPare rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10034"/> 
                <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Carpeta 1.2</nomEspai> 
                <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10037</rdfs:label> 
              </Subespai> 
            </espaiFill> 
            <espaiFill> 
              <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10035"> 
                <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup 
PFC</descripcio_Espai> 
                <espaiFill> 
                  <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10039"> 
                    <espaiPare rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10035"/> 
                    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10039</rdfs:label> 
                    <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup 
PFC</descripcio_Espai> 
                    <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >Carpeta 1.1.1</nomEspai> 
                  </Subespai> 
                </espaiFill> 
                <espaiPare rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10034"/> 
                <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Carpeta 1.1</nomEspai> 
                <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10035</rdfs:label> 
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              </Subespai> 
            </espaiFill> 
            <has_DocumentsEspai> 
              <Treball rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10046"> 
                <introduccioTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Hi hauria la introducció del treball</introduccioTreball> 
                <titolDocument rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >PAC1 de PFC v.1</titolDocument> 
                <descripcio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >En aquest document hi ha els apartats que formen la primera de les PACs però amb 
canvis, és a dir, és la primera versió.</descripcio> 
                <has_EventDocument> 
                  <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10044"> 
                    <has_PersonaEvent> 
                      <Professor rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10033"> 
                        <has_RolPersona rdf:resource="#Coordinador"/> 
                        <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10033</rdfs:label> 
                        <es_tipusUsuari rdf:resource="#Administrador"/> 
                        <contrasenya rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >aaaaaa</contrasenya> 
                        <assignaturaImparteix rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10030"/> 
                        <nomUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >fxhafa</nomUsuari> 
                        <nom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >Fatos</nom> 
                        <cognom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >Xhafa</cognom> 
                        <adreca rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >xxxxxxxxx</adreca> 
                        <correuElectronic rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                        >fxhafa@uoc.edu</correuElectronic> 
                      </Professor> 
                    </has_PersonaEvent> 
                    <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >modificat</nomEvent> 
                    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10044</rdfs:label> 
                    <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >07/05/2004</data> 
                  </Event> 
                </has_EventDocument> 
                <has_EventDocument> 
                  <Event rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10041"> 
                    <data rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >05/05/2004</data> 
                    <nomEvent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >llegit</nomEvent> 
                    <has_PersonaEvent rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
                    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10041</rdfs:label> 
                  </Event> 
                </has_EventDocument> 
                <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10046</rdfs:label> 
                <has_tipusDocument> 
                  <TipusDocument rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10007"> 
                    <nomTipus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >Arxius de Word</nomTipus> 
                    <programaAssociat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >Microsoft Word</programaAssociat> 
                    <extensio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                    >DOC</extensio> 
                    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10007</rdfs:label> 
                  </TipusDocument> 
                </has_tipusDocument> 
                <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10042"/> 
                <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10043"/> 
                <has_EspaiDocuments rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10034"/> 
                <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
                <dataCreacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >01/05/2004</dataCreacio> 
                <bibliografiaTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Hi hauria tota la bibliografia utilitzada</bibliografiaTreball> 
                <puntTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
                >Hi hauria tot el treball propiament dit, tots els apartats.</puntTreball> 
                <es_autor rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
              </Treball> 
            </has_DocumentsEspai> 
          </Espai> 
        </has_EspaiDocuments> 
        <descripcio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >En aquest document hi ha els apartats que formen la primera de les PACs.</descripcio> 
        <has_VersioDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10047"/> 
        <bibliografiaTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Hi hauria tota la bibliografia utilitzada</bibliografiaTreball> 
        <dataCreacio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >01/05/2004</dataCreacio> 
        <has_tipusDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10007"/> 
        <puntTreball rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
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        >Hi hauria tot el treball propiament dit, tots els apartats.</puntTreball> 
        <titolDocument rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >PAC1 de PFC</titolDocument> 
        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10041"/> 
        <has_EventDocument rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10044"/> 
      </Treball> 
    </documentOriginal> 
    <has_PersonaVersio rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10047</rdfs:label> 
    <dataCanvi rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >07/05/2004</dataCanvi> 
    <numVersio rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >1</numVersio> 
    <documentModificat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10046"/> 
  </Versio> 
  <Espai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10036"> 
    <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Carpeta 2</nomEspai> 
    <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup PFC</descripcio_Espai> 
    <espaiFill> 
      <Subespai rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10038"> 
        <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10038</rdfs:label> 
        <nomEspai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Carpeta 2.1</nomEspai> 
        <descripcio_Espai rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >En aquesta carpeta hi ha documents propis del grup de Treball Grup PFC</descripcio_Espai> 
        <espaiPare rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10036"/> 
      </Subespai> 
    </espaiFill> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10036</rdfs:label> 
  </Espai> 
  <Percepcio rdf:ID="webtreco_Instance_5"> 
    <usuariConnectat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10046"/> 
  </Percepcio> 
  <Anonim rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10028"> 
    <nomTipusUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Anonim</nomTipusUsuari> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10028</rdfs:label> 
  </Anonim> 
  <EstatReunio rdf:ID="webtreco_Instance_3"> 
    <descripcioEstat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Posposada</descripcioEstat> 
    <usuariInvitatReunio rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
  </EstatReunio> 
  <Percepcio rdf:ID="webtreco_Instance_4"> 
    <usuariConnectat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10040"/> 
  </Percepcio> 
  <ConvocatoriaReunio rdf:ID="webtreco_Instance_0"> 
    <dataHora rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >7/06/2004</dataHora> 
    <has_EstatReunio> 
      <EstatReunio rdf:ID="webtreco_Instance_1"> 
        <usuariInvitatReunio rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
        <descripcioEstat rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Acceptada</descripcioEstat> 
      </EstatReunio> 
    </has_EstatReunio> 
    <lloc rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Lleida</lloc> 
    <ordreDelDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Entrega del projecte</ordreDelDia> 
    <usuarisConvocats rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <usuariConvocador rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
    <usuarisConvocats rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <has_EstatReunio rdf:resource="#webtreco_Instance_3"/> 
  </ConvocatoriaReunio> 
  <MembreBase rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10025"> 
    <nomRol rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Propietari</nomRol> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10025</rdfs:label> 
  </MembreBase> 
  <Percepcio rdf:ID="webtreco_Instance_6"> 
    <usuariConnectat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <documentUtilitzat rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10046"/> 
  </Percepcio> 
  <Administrador rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10029"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10029</rdfs:label> 
    <nomTipusUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Administrador</nomTipusUsuari> 
  </Administrador> 
  <Grup rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10000"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10000</rdfs:label> 
    <nomGrup rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
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    >GrupPFC</nomGrup> 
    <has_PersonaGrup rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_22"/> 
    <has_PersonaGrup rdf:resource="#Prova_Definitiu_Instance_10033"/> 
  </Grup> 
  <MembreBase rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10024"> 
    <nomRol rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Membre Base</nomRol> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10024</rdfs:label> 
  </MembreBase> 
  <rdf:Description rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_20"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_20</rdfs:label> 
  </rdf:Description> 
  <rdf:Description rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_24"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_24</rdfs:label> 
  </rdf:Description> 
  <Curs rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_0"> 
    <estudis rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Enginyeria Informatica</estudis> 
    <nomCurs rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >1</nomCurs> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_0</rdfs:label> 
  </Curs> 
  <rdf:Description rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_1"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_1</rdfs:label> 
  </rdf:Description> 
  <ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_7"> 
    <nomServei rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Percepcio</nomServei> 
    <has_Percepcio rdf:resource="#webtreco_Instance_5"/> 
  </ServeisNotificacio> 
  <ServeisNotificacio rdf:ID="webtreco_Instance_8"> 
    <nomServei rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Percepcio</nomServei> 
    <has_Percepcio rdf:resource="#webtreco_Instance_4"/> 
  </ServeisNotificacio> 
  <Coordinador rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10022"> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10022</rdfs:label> 
    <nomRol rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Coordinador</nomRol> 
  </Coordinador> 
  <MembreComu rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10027"> 
    <nomTipusUsuari rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Membre Comu</nomTipusUsuari> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10027</rdfs:label> 
  </MembreComu> 
  <CapDeGrup rdf:ID="Prova_Definitiu_Instance_10023"> 
    <nomRol rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Cap de Grup</nomRol> 
    <rdfs:label>Prova Definitiu_Instance_10023</rdfs:label> 
  </CapDeGrup> 
  <ServeisComunicacio rdf:ID="webtreco_Instance_9"> 
    <has_ConvocatoriaReunio rdf:resource="#webtreco_Instance_0"/> 
    <nomServei rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Convocar ReuniÃ³</nomServei> 
  </ServeisComunicacio> 
</rdf:RDF> 
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