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Resum

Actualment, i amb la ràpida expansió en el món educatiu de les plataformes d'aprenentatge virtual, 
s'experimenta una demanda de funcionalitats que puguen ser usades des d'aquestes plataformes i 
que donen resposta als reptes educatius dins d'aquest nou paradigma d'aprenentatge.

Una eina molt emprada pels educadors és, sense cap dubte, els mapes conceptuals.

En aquest treball  s'ha fet  una tasca d'integració d'eines que possibiliten la creació,  modificació, 
visualització i magatzematge de mapes conceptuals dins d'una plataforma d'aprenentatge molt usada 
actualment, tant en ensenyament secundari com universitari. La plataforma moodle. 

L'eina per construir  mapes conceptuals  triada ha segut l'anomenada VUE, desenvolupada en la 
universitat de Tufts.

Ambdues eines moodle i VUE s'han desenvolupat amb codi obert i baix llicències de programari 
lliure, així es poden tindre tots els avantatges que aquestes llicències  proporcionen.

El resultat és una integració que possibilita la utilització de mapes conceptuals dins de la plataforma 
moodle.

S'ha fet ús intensiu d'un paradigma d'enginyeria del programari molt utilitzat, la reutilització del 
codi, per  aconseguit els objectius d'aquest projecte.

Aquest treball, modular i amb codi obert, pot ser fàcilment ampliat donant-li noves funcionalitats 
als  mòduls o  desenvolupant-ne d'altres  a partir  dels  ja  creats  per  tota  la  comunitat  interessada. 
Aquesta és la filosofia de fons del treball desenvolupat.

Concretament s'han desenvolupat tres mòduls per a ser integrats en la plataforma moodle:

– Mòdul de creació de mapes conceptuals.

– Modul de publicació de mapes conceptuals.

– Modul de visualització de mapes conceptuals.

Aquests tres mòduls donen suficient suport per a les necessitats bàsiques d'ús de mapes conceptuals 
dins d'una plataforma d'aprenentatge, aconseguint que els mapes conceptuals generats puguen ser 
publicats en formats estàndards, per  poder tindre una màxima difusió dins del mercat.

Paraules clau
Mapes conceptuals, plataformes d'aprenentatge virtual, programari lliure, codi obert, aprenentatge 

constructivista.
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CCAPÍTOLAPÍTOL 1. I 1. INTRODUCCIÓNTRODUCCIÓ..

Descripció

El nou paradigma d'aprenentatge virtual està experimentant un creixement notable en els últims 
temps. Per una banda recull les necessitats formatives d'una població que, per diversos motius, no te 
la possibilitat de acudir a centres on l'aprenentatge es presta de forma presencial.

Per donar solució a aquests problemes han sorgit en els darrers temps una gran quantitat d'eines que 
possibiliten la implantació d'aquest nou paradigma d'aprenentatge.

La diversitat  en el  nombre de  plataformes ha donat  lloc  en els  últims temps a  l'adopció  d'uns 
estàndards per poder reutilitzar els continguts formatius. Aquest repte és compartit per la comunitat 
de desenvolupadors de codi obert i lliure, però no sempre per les empreses dedicades a programari 
privatiu.

Dins de les plataformes de programari lliure, Moodle ha experimentat un creixement en el nombre 
d'usuaris molt notable. En aquesta plataforma educativa de programari lliure Moodle, que esta sent 
molt emprada en el mon educatiu, el rol de professor (teacher) té al seu abast una bona col·lecció de 
eines de recursos per crear  continguts formatius, però  manca la possibilitat  de mostrar mapes 
conceptuals als alumnes.

Els mapes conceptuals s'han usat molt sovint, tant en la formació  presencial clàssica com en la 
formació semipresencial. També s'han emprat tant en la formació oficial, com en la formació no 
reglada.

A més a  més,  hi  han recursos  de programari  que  han  anat  teixint  una  xarxa  de coneixements 
reutilitzables basats en aquests mapes, i que son sostinguts per servidors remots de lliure accés. En 
concret, amb la ferramenta IHCM-CmapTools, i emprant els servidors públic, podem tindre accés a 
aquest univers formatiu. (http://cmap.ihmc.us/  ).

Per altra banda, hi ha moltes eines de disseny de mapes conceptuals, heteromorfes, no hi ha un 
estàndard ben definit, la qual cosa fa que hagen de ser exportades a estàndards comuns (png, html, 
etc), perdent la seva possibilitat d'edició.

Així la tasca que es vol aconseguir en aquest projecte és que la plataforma moodle puga donar 
suport (mitjançant la càrrega d'un programari a desenvolupar) a la creació de mapes conceptuals, a 
l'accés als magatzems de mapes tant per recollir-ne com per  dipositar-ne, i a poder generar rebosts 
on guardar-los i visualitzar-los. 
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Objectius

Els objectius perseguits en el plantejament d'aquest projecte son:
– Estudi tècnic de la plataforma moodle.
– Estudi tècnic de ferramentes de creació de mapes conceptuals.
– Implementació del programari necessari per poder emprar mapes conceptuals des de 

moodle.

Enfocament i mètode a seguir

L'enfocament d'aquest treball cap al paradigma de reutilització del programari fa que s'hagen de fer 
estudis tècnics del programari ja en el mercat, més que el desenvolupament de programari d'autor 
propi per donar resposta als objectius del treball.

Per aconseguir els objectius del treball, ha de seguir-se una metodologia de treball que consisteix 
bàsicament en la realització d'unes tasques:

– Tasca d'estudi i recerca de les eines del mercat que possibiliten la realització d'aquest treball.
– Tasca  d'estudi  de  les  possibilitats  d'integració  de  les  ferramentes  per  donar  solució  als 

objectius del treball.
– Tasca d'aprenentatge tècnic dels llenguatges, metodologies i tècniques de treball de les eines 

seleccionades  per dur a terme el projecte.
– Tasca d'adaptació, modificació i reprogramació del programari reutilitzat a les necessitats 

dissenyades.
– Tasca d'anàlisi,  disseny, implementació i  implantació del programari necessari per poder 

emprar mapes conceptuals des de moodle. (Objectiu principal del treball).
– Tasca d'elaboració dels manuals tècnics de suport als productes desenvolupats.
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Planificació temporal

Per  aconseguir  els  objectius  d'aquest  projecte,  cal  fer  una  planificació  temporal  per  poder  ser 
avaluant en cada moment el estat d'aquest.

Així, les tasques que han de acomplir-se son:

1) Proposta de treball.

1. Marc temporal: 2-3-2011 al 8-3-2011

2. Descripció de la tasca: Cercar un tema per al treball fi de carrera i concretar amb el tutor 
una proposta viable.

3. Productes obtinguts: Document base per al TFC. Aquest document és el contingut de la 
introducció vista fins ara.

2) Planificació del treball.

1. Marc temporal: 9-3-2011 al 12-3-2011

2. Descripció de la tasca: Realitzar un planning temporal que possibilite dur a terme en el 
plaç convingut els objectius del present TFC.

3. Productes obtinguts: Apartat actual, lliurat com PAC1. (Fita de control).

3) Anàlisi de plataformes d'aprenentatge.

1. Marc temporal: 14-3-2011 al 31-3-2011

2. Descripció de la tasca: Anàlisi de plataformes d'aprenentatge i justificació de la elecció 
de Moodle. Familiaritzar-se amb aquesta plataforma (instal·lació, aprenentatge, lectura 
del codi font).

3. Productes  obtinguts:  Document  amb  l'anàlisi  de  les  plataformes  i  justificació  de  la 
elecció de Moodle. (Fita de control)

4) Anàlisi de ferramentes de disseny de mapes conceptuals.

1. Marc temporal: 14-3-2011 al 31-3-2011

2. Descripció de la tasca: Anàlisi de ferramentes de disseny de mapes conceptuals. Elecció 
de la més convinent. Familiaritzar-se amb aquesta ferramenta (instal·lació, aprenentatge, 
etc)

3. Productes obtinguts: Document amb l'anàlisi de les ferramentes de disseny del mapes 
conceptuals. Descripció i justificació de la ferramenta elegida. (Fita de control)

5) Anàlisi de la proposta d'integració.

1. Marc temporal: 25-3-2011 al 12-4-2011

2. Descripció de la tasca: Realitzar l'anàlisi de la proposta d'integració tenint en compte les 
ferramentes a utilitzar i els objectius que es persegueixen dins del marc d'aquest treball. 
Es fixaran objectius més específics i l'alcanç de la aplicació a desenvolupar.

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
Consultor: Manel Zaera Idiarte

Pàg 7 de 55



TFC-UOC- Enginyer Tècnic Informàtica de Gestió
Mòdul per a Moodle que possibilita la utilització de mapes conceptuals als creadors de cursos.

3. Productes obtinguts: Document amb l'anàlisi de la proposta d'integració juntament als 
objectius específics.. (Fita de control)

6) Disseny de la proposta d'integració.

1. Marc temporal: 13-04-2011 al 25-04-2011

2. Descripció  de  la  tasca:  Disseny  arquitectònic  i  disseny  detallat  de  la  proposta 
d'integració.

3. Productes obtinguts: Document amb el disseny de l'aplicació. (Fita de control).

7) Implementació, proves i implantació de la proposta d'integració.

1. Marc temporal: 26-04-2011 al 28-5-2011

2. Descripció  de  la  tasca:  Implementació  del  disseny  obtingut  en  la  fase  anterior. 
Realització de les proves d'integritat i implantació (simulada) en un entorn real.

3. Productes obtinguts: Programari de l'aplicació. (Fita de control).

8) Manual d'us de la aplicació.

1. Marc temporal: 2-05-2011 al 28-5-2011

2. Descripció de la tasca: Elaboració d'un manual tècnic d'ús de l'aplicació.

3. Productes obtinguts: Document tècnic del programari de la aplicació. (Fita de control).

9) Redacció del TFC.

1. Marc temporal: 9-03-2011 al 10-06-2011

2. Descripció de la tasca: Redacció del document general del TFC, d'acord amb els canons 
marcats per l'organització. Si escau presentació.

3. Productes obtinguts: Memòria TFC.

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
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Documents a lliurar en les fites proposades

Les  fites  marcades  per  l'equip  docent  per  a  la  realització  d'aquest  treball  no  necessàriament 
coincideixen amb les fites marcades per dur a terme aquest treball, així doncs, en cadascuna de les 
fites marcades per l'equip docent es lliuraran els productes d'aquelles tasques que en la planificació 
estiga previst estiguen acabades.

En concret, i tenint en compte el calendari docent, hauria de ser possible poder lliurar:

1) PAC1. Data de lliurament: 13-3-2011

1. Tasca 1: Document base per al TFC 

2. Tasca 2: Document de planificació temporal 

2) PAC2. Data de lliurament: 13-4-2011

1. Tasca  3:  Document  amb  l'anàlisi  de  les  plataformes  i  justificació  de  la  elecció  de 
Moodle.

2. Tasca 4: Document amb l'anàlisi de les ferramentes de disseny del mapes conceptuals. 
Descripció i justificació de la ferramenta elegida.

3. Tasca  5:  Document  amb l'anàlisi  de  la  proposta  d'integració  juntament  als  objectius 
específics.

3) PAC3. Data de lliurament: 28-5-2011

1. Tasca 6:  Document amb el disseny de l'aplicació.

2. Tasca 7: Programari de l'aplicació.

3. Tasca 8: Document tècnic del programari de la aplicació.

4) LLIURAMENT FINAL DEL TFC. Data de lliurament: 10-6-2011

1. Tasca 9:  Memòria TFC.

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
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Diagrama de Gannt del TFC

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
Consultor: Manel Zaera Idiarte
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Breu descripció dels capítols de la memòria.

En els següents capítols es desglossarà el treball dut a terme.

Així,  al  capítol  2  es  veurà  un  anàlisi  de  les  plataformes  d'aprenentatge  que  donen  suport  a 
l'aprenentatge virtual,  es  justificarà  l'elecció per la  plataforma moodle,  i  es  realitzarà  un estudi 
tècnic d'aquesta plataforma.

Al capítol 3 es veurà un anàlisi de les eines de construcció de mapes conceptuals que hi han al 
mercat, es justificarà l'elecció feta de l'eina Vue.

Al capítol 4 es veurà l'anàlisi d'integració de les ferramentes escollides, així com el cicle de vida del 
programari  a  desenvolupar.  Anàlisi,  disseny,  implementació,  proves  i  implantació  del  producte 
programari desenvolupat.

Al capítol 5 es veurà un xocotet anàlisi econòmic i de viabilitat del treball fet.

Al capítol 6 es veuran les conclusions del treball i les possibles ampliacions futures.

Als annexos estan els documents tècnics del manual d'instal·lació i el manual d'usuari de l'aplicació 
desenvolupada.

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
Consultor: Manel Zaera Idiarte
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CCAPÍTOLAPÍTOL 2. A 2. ANÀLISISNÀLISIS  DEDE  PLATAFORMESPLATAFORMES  DD''APRENENTATGEAPRENENTATGE..  
MMOODLEOODLE..

Plataformes e-learning

Amb l'evolució de les tecnologies de la informació naixen nous reptes provocats pels canvis que 
tenen lloc en la societat. Es modifiquen antics conceptes d'espai i temps i la seva realitat passa a ser 
ací i ara, és a dir s'ofereixen de forma virtual.

Part de l'èxit econòmic i social de la societat actual rau en el coneixement i l'accés a la informació, 
recreant-se l'embrió d'una necessitat antiga, la formació, però requerint solucions diferents a les 
donades tradicionalment, per poder aplicar el ací i  ara. La solució l'aporten les plataformes d'e-
learning, un concepte que pot revolucionar, i de fet ho està fent, l'educació clàssica.

L'e-learning és  la  manera  d'accedir  al  coneixement  mitjançant  les  noves  tecnologies  de  la 
informació i  la  comunicació  (TIC).   El  que ve  a  significar  no és  completament  nou,  sinó una 
aplicació  més  de les  TIC a  dues  coses  que ja  existien  per  separat  i  tendeixen  cada  dia  més a 
fusionar-se: l'ensenyament a distància i l'ensenyament assistit per ordinador.

Els continguts  són el material d'aprenentatge organitzat al voltant de cursos.

La plataforma està composta pel programari per al servidor que s'ha d'ocupar entre altres de:

– Gestió d'usuaris

– Gestió i llançament de cursos

– Gestió i serveis de comunicació

Per tant, una plataforma de e-learning ofereix la possibilitat de transformar l'entorn espai-temporal 
on es realitza l'aprenentatge, convertint-lo, en un ací i ara.

Des de la seva aparició, han hagut intents per homologar la forma d'estructurar i emmagatzemar els 
continguts, gestionar les llistes d'alumnes i qüestionaris (exemple: emprar estàndards xml de la w3C 
[1]) per poder transportar-los entre diferents plataformes. Aquests esforços han donat els seus fruïts 
i avui podem trobar estàndards com: LOM [2], per a continguts IEEE [3], portabilitat de continguts 
entre CMS (AICC) [4], IMS [5], SCORM [6], etc. 

Donada la gran quantitat de plataformes d'aprenentatge existents avui, es veuran tot seguit certs 
criteris d'avaluació que  han ajudat a triar la plataforma moodle com a candidata per aquest treball fi 
de carrera.

Anàlisi comparatiu de plataformes.

De les diferents  plataformes d'aprenentatge que hi  ha actualment  en el  mercat,  s'ha de fer  una 
avaluació  per  trobar  la  que  més  acoblada  estiga  per  la  consecució  dels  objectius  d'aquest 
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treball/projecte.

Per aquesta raó, els interessos del treball/projecte, en concret la facilitat donada per aconseguir els 
seus  objectius,  marcaran  els  criteris  d'avaluació  de  les  diferents  plataformes.  Així,  els  criteris 
d'avaluació han estat motivats, en la seva majoria, atenent a les necessitats de l'entorn on va destinat 
el treball/projecte, que en principi hauria de ser la docència reglada o no reglada.

S'ha de tindre en compte que la plataforma es vol de codi obert i lliure, per poder manipular-la fins 
adaptar-la a les nostres necessitats, i si no la manipulem, doncs hi ha un equip de desenvolupadors 
públic que aniran millorant les diferents versions. A més a més està  l'estalvi econòmic.

També es vol que aquesta plataforma puga ser servida per servidors heterogenis, que no obligue a 
comprar programari especific per poder ser servida.

Així, s'han elegit una serie de criteris o requeriments que ajudaran a avaluar les plataformes del 
mercat, aquest son:

A) Requeriments tècnics

a. Llicències i costos  

i. Codi obert

ii. Programari lliure

b. Maquinari i  Programari

i. Suportats per servidors Linux, Unix, Solaris i Windows.

ii. Amb suport per Bases de dades.

B) Eines suportades

a. Eines d'administració

i. Amb autenticació

ii. Autorització en cursos. Diferents privilegis per l'accés a cursos

b. Eines per a cursos

i. Administració de cursos

ii. Ajud per a instructors

iii. Puntuació en línia.

iv. Instruments d'anàlisi de progrés per a estudiants.

v. Creació i administració de tests i proves objectives.

c. Disseny de currículums d'aprenentatge

i. Plantilles d'ajuda a la creació de cursos

ii. Eines de seqüenciació de continguts

C) Eines d'aprenentatge suportades

a. De comunicacions
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i. Fòrums, Xats.

ii. Pujada de fitxers per als alumnes

b. De productivitat

i. Ajuda i orientació a l'alumne, cerca de cursos, calendari/agenda, etc.

c. Per a l'ús d'alumnes

i. Possibilitat de treball en grup

Les plataformes que s'han elegit per poder realitzar la selecció han segut. Veure Taula 1
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.LRN ANGEL 6.3. ATutor  2.0

Avalair WebMentor 

4.0.

Bazaar 7 BlackBoard

Bodington BSCW 4.0.6 CentraOne 6.0

Claroline 1.4 ClassWeb 2.0 Colloquia 1.3.2.

COSE 2.051 Desire2Learn 7.4 ECollage AU+

Educator Eledge 3.1 FirstClass 7.0

Fle3 ILIAS Internet Course 

Assistant 2.0.

IntraLearn SME 3.1.2. Janison Toolbox 6.2. Jenzabar Internet 

Campus Solution 1.03

Jones e-education 

V2004

KEWL 1.2 KnowEdge eLearning 

Suite.

Learnwise LON-CAPA 2.1 Manhattan Virtual 

Classroom 2.1

MinerDesk 2.0.1 Moodle 1.9 Sakai 2.0

Teknical Virtual 

Campus

TeleTop The Learning Manager 

Enterprise Edition

Unicon Academus Virtual-U 2.5 WebCT Campus 

Edition 6.0

WebCT Vista 4.

Taula 1: Plataformes candidates

Després d'aplicar el primer criteri “codi obert”, han quedat descartades les de codi tancat, i exigint 
que el cost sigui zero, s'han quedat sols les de llicència lliure, que podem veure en la Taula 2.
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.LRN ATutor 2.0 Bazaar 7

Claroline 1.4 ClassWeb 2.0 Eledge 3.1

Fle3 ILIAS KEWL 1.2

LON-CAPA 2.1 Manhattan  Virtual 

Classroom 2.1

MinerDesk 2.0.1

Moodle 1.9 Sakai 2.0

Taula 2: Plataformes de codi obert i de llicència lliure

Si a més a més s'ha d'exigir que tinguen BD i que puguen ser suportades per servidors Linux, Unix, 
Solaris i Windows, queden les de la Taula 3

ATutor 2.0 Bazaar 7 Claroline 1.4

Eledge 3.1 Moodle 1.9 Sakai 2.0

Taula 3: Plataformes multisistema i amb suport per BD

Després d'aplicar la resta de criteris d'avaluació, les plataformes candidates son les mostrades a la 
Taula 4.

ATutor 2.0 [7] Bazaar 7 [8] Moodle 1.9 [9]

Taula 4: Plataformes candidates

Justificació de la elecció de la plataforma Moodle.

Com ja s'ha comentat abans, les plataformes candidates que han passat la primera avaluació son 
tres: Atutor, Bazaar i Moodle.

Com que es vol que l'àmbit de treball d'aquesta plataforma admeta sobretot ensenyament secundari, 
hem de emprar criteris més restrictius, que veurem tot seguit:

– Ha de donar suport per a aprenentatge constructivista

– Cal que tinga suport per a les diferents llengües oficials, almenys, de l'estat espanyol.

La única plataforma que acompleix amb aquestes restriccions és Moodle.

A  més  a  més  actualment  s'està  implantant  fortament  en  l'ensenyament  secundari  a  tot  l'estat 
espanyol, així com a moltes universitats (uji castelló, etc.).
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Un  fàcil  aprenentatge  per  a  les  diferents  jerarquies  implicades  en  el  projecte  educatiu 
(administradors,  professors,  alumnes)  que  la  fan  intuïtiva,  robusta,  eficaç  i  ràpida,  també 
contribueix a la seva confirmació com plataforma escollida.

A nivell tècnic, està implementada en PHP, on la corba d'aprenentatge d'aquest és prou ràpida per a 
enginyers informàtics.  La base de dades pot ser MySQL o Postgres,  totes dues bases de dades 
relacionals que admeten el llenguatge SQL per la manipulació de les dades.

Un altre punt fort és la seva facilitat per ser implantada tant en xarxa local com a servidors remots, 
cal disposar d'un servidor que admeta PHP, XHTML, JavaScript i MySql o Postgress.

A nivell local podem emprar l'eina de programari lliure Lampp, (Xampp en algunes versions), que 
integra Apache+PHP+MySQL, i a nivell d'Internet, molts subministradors de serveis gratuïts, ens 
ofereixen també aquests sistemes (Apache+PHP+MySQL).

Principals característiques de Moodle.

Moodle pot servir-se amb servidors que donen suport a XHTML, PHP i MySql o postgres. Així, els 
usuaris poden connectar-se emprant qualsevol navegador web.

Moodle va ser creat per Martin Dougiamas, que va treballar com administrador de WebCT en la 
universitat de Curtin. En la construcció es va basar en treballs sobre constructivisme en pedagogia, 
els quals afirmen que el coneixement es construeix en la ment de l'estudiant en lloc de ser transmès 
sense canvis a partir de llibres o ensenyaments.

Un professor que actua baix el paradigma del constructivisme, crea un ambient centrat en l'estudiant 
que l'ajuda a construir eixe coneixement en base a les seves habilitats i coneixements propis, en lloc 
de, simplement publicar i transmetre la informació que considera que l'estudiant ha de conèixer.

La  paraula  Moodle  és  un acrònim de  Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning  Enviroment 
(Entorn d'aprenentatge dinàmic orientat a objectes i modular), el que resulta fonamentalment útil 
per a programadors i teòrics de la educació.

Degut al  caràcter constructivista en el qual va ser construïda, la seva estructura està basada en 
cursos per a comunitats establertes al voltant d'aquest, on es realitzen reflexions, aportacions, etc.. i 
que marquen fortament la interfície a emprar.

Els models d'interacció en un curs poden ser:

Setmanals: Tota la interfície gira al voltant d'activitats setmanals.

Tòpics: Tota la interfície gira al voltant dels temes proposats en el curs.

Social: Tota la interfície gira al voltant d'un fòrum de discussió.

Moodle ofereix com serveis la creació de cursos per part de l'administrador, que autoritza la gestió 
d'aquests a professors per a la seva explotació.

Un curs consisteix en una sèrie de blocs (que poden ser organitzats s'ha vist per setmanes, temes o 
noticies en un fòrum), on els professors tutors inclouen les diferents activitats didàctiques que s'han 
de dur a terme, així com els recursos que poden veure els alumnes.

Entre aquestes activitats es troben xats, fòrums, glossaris, wikis, etc. Algunes d'aquestes admeten 
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inclús la possibilitat de crear grups d'alumnes, que afecten a la visibilitat de la resta de la classe.

Altres activitats romanen conductives, l'activitat de l'alumne és, en aquests cassos passiva, com son 
les lliçons, etc.

Altres activitats son d'avaluació del nivell d'aprenentatge i de l'activitat docent com son consultes, 
enquestes i qüestionaris. Cal fer menció que l'avaluació feta per aquestes activitats està estrictament 
bassada en l'alumne, ignorant per complet la valoració (si es que hi ha) del grup en el qual puga 
estar l'alumne.

Els recursos de que disposa cada bloc son enllaços o creacions visuals que es mostren en la mateixa 
interfície. Aquests son:

– Composar pàgines de text

– Composar pàgines web

– Enllaçar a pàgines web

– Inserir una etiqueta. 

Eines de col·laboració

Les  eines  de col·laboració  de  que  disposa  moodle  per  poder  aconseguir  els  seus  objectius  son 
bastant completes, i sense entrar en un anàlisi exhaustiu si que es comenten unes poques:

– Comunicacions  

– Fòrums: D'aspecte i utilitat semblants a les que podem trobar-nos a qualsevol lloc que 
ofereixi aquest servei, en concret podem diferenciar:

– Fòrums estàndard: D'ús general sense cap restricció, cada participant pot iniciar un 
fil.

– Fòrums  simples:  Un  únic  tema  i  un  únic  fil  de  discussió,  per  discutir  un  tema 
puntual, concret i acotat.

– Fòrums d'un tema per persona: Cada usuari inicia un sol debat plantejant un tema en 
un sol fil. Útil per realitzar una exposició per part de l'alumne, admetent crítiques de 
la resta.

– Xats: Similars  als  xats  que podem trobar-nos.  Consisteix  en mantenir  en temps real 
conversacions  amb altres  (alumnes o professors).  És  multibanda.  Quan un professor 
inicia un xat, la seva accessibilitat vindrà marcada pels paràmetres generals del grup a 
qui va dirigit.

– Diàlegs en línia: Servei de missatgeria instantània. Conversa en privat com una sala de 
xat restringit a dues persones.

– Treball  

– Glossaris: Diccionaris de descripcions. Una entrada és l'inici d'un concepte on aquest 
s'explica i pot ser comentat i modificat. Els tipus de glossaris que podem veure son:

– Glossari principal: Un sol glossari per curs i sols es pot editar pel professor.
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– Glossari secundari: Poden haver-ne més d'un per curs, i pot ser editat per alumnes i 
professor.

Amb l'opció d'autoenllaç amb el fi de que quan aparega el concepte, aquest s'enllace 
a l'entrada en glossari on està definit. Hem d'activar el filtre d'autoenllaç a glossaris 
generals en la plataforma.

La  forma  de  presentació  pot  canviar  la  semàntica  que  intenta  transmetre  aquesta 
ferramenta, així es pot visualitzar com:

– Simple  diccionari:  Entrades  ordenades  alfabèticament,  agrupades  per  les  inicials, 
sense autor.

– Continu: Entrades en ordre cronològic, cadascuna en un bloc separat.

– Enciclopèdia: Cadascuna de les entrades en un bloc, amb indicació de data autor i 
foto. Imatges inserides en el text, entrades ordenades alfabèticament i agrupades per 
inicials.

– FAQ: com preguntes i respostes. Sense autor, i entrades agrupades per inicial.

– Complet,  amb  autor:  Com  una  enciclopèdia  però  les  imatges  es  mostren  com 
enllaços.

– Complet, sense autor: Ídem a l'anterior però sense autor.

– Llista d'entrades: Sol mostra la llista alfabètica.

– Wikis: Un wiki és una pàgina web escrita amb un codi diferent i més fàcil que html, que 
pot ser modificada pels usuaris, per anar construint globalment el coneixement. Hi ha 
tres tipus de wiki en un curs, i les característiques dels quals varien en si s'han construït 
grups en el curs i si aquestos son visibles o invisibles. Els tipus son:

– Professor: Un únic wiki, el professor pot editar-lo, els alumnes llegir-lo

– Grup: Un únic wiki, tant el professor com els estudiants poden editar-lo

– Alumne: Cada alumne te el seu propi wiki privat, sols ell i el seu professor poden 
editar-lo i veure-ho.

Cal tindre en compte que les característiques de grup amb que s'haja creat el grup 
poden canviar les funcionalitats assignades als tres tipus de wikis.

– Tallers: És  un  concepte  ampliable  d'una  tasca  individual,  el  seu  contingut  de 
col·laboració i de grup es posa de manifest en l'etapa d'avaluació.

– El  professor  presenta  un  model  de  tasca  avaluada.  Els  alumnes  d'un  grup  han 
d'avaluar en base a ella a cadascun dels seus membres. Aquesta avaluació servirà de 
treball avaluable per al professor.

Hi han eines d'avaluació per al professor, cada activitat s'avalua a nivell individual, el professor, i 
l'alumne poden accedir a aquestes mitjançant el bloc administració amb l'opció qualificacions.

Hi han moltes tasques que admeten qualificació si així s'han definit com son:
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– Fòrums

– Glossaris

– Tallers

I altres individuals:

– Qüestionaris

– Tasques

Per  més  coneixements  de  les  possibilitats  de  la  plataforma,  així  com  per  fer  ús  de  manuals 
d'aprenentatge tant des del rol de professor com d'alumne cal visitar la pàgina oficial de moodle [9], 
s'ha intentat donar sols una visió global de la plataforma ressaltant les funcionalitats que semblen 
més interessants.

Aspectes tècnics de la plataforma.

Una qüestió que cal destacar és la possibilitat d'ampliar la plataforma afegint més programari de 
manera modular. Aquest aspecte fa que mitjançant els anomenats blocs i mòduls sigui fàcilment 
ampliable sense haver de tocar res del programari de la plataforma.

Hi ha poca documentació de la arquitectura de la plataforma enfocada a desenvolupadors, i cal anar, 
en primer lloc a documentar-se en el lloc de la plataforma a documentació per desenvolupadors [9]. 
Aquests documents no van més enllà d'una descripció  de la forma de desenvolupar programari, no 
publiquen l'arquitectura de la plataforma.

Per aquesta raó, tant per enllestir amb èxit la creació d'un mòdul nou, com d'un bloc nou, cal anar 
llegint el codi dels mòduls ja implementats i, intentar deduir el disseny que hi ha baix d'aquest, per 
poder emprar les facilitats que pot oferir per generar nou programari integrable.

En la fase de disseny detallat s'ha de tindre en compte aquests aspectes per integrar l'aplicació a les 
classes que ja te implementades.

També en la fase de disseny es descriuran les classes que s'usaran de moodle dins de la aplicació a 
crear, però no es farà menció de classes que no s'usen. 

Instal·lació de la plataforma.

S'ha de disposar d'un servidor que puga servir pàgines per a un navegador web xhtml, javaScript, 
que suporte procés en la part servidor php i que tinga connexió a MySql o postgres.

Lampp  és  una  bona  alternativa,  amb un conjunt  d'eines  que  son  suficients  per  donar  suport  a 
aquestes necessitats (Apache, PHP, MySql). S'ha instal·lat sobre un SO Linux (Ubuntu 9.04), però 
també està disponible per a altres SO. Donat que no és objectiu d'aquest treball, s'han donat per 
instal·lades al servidor aquestes eines.

Des de la pàgina principal de moodle [9] es pot baixar sense cap requeriment la versió de moodle 
que més interesse, s'ha optat per baixar la versió 1.9 estable.
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Després de desempaquetar i donar-li els permisos de modificació corresponents, en el directori arrel 
del servei de pàgines web de l'Apache, s'ha de crear una base de dades amb el nom i els permisos 
adequats que donaran suport a la plataforma, s'ha de fer  abans d'instal·lar la plataforma.

La instal·lació comença simplement  obrint  un navegador  i  invocant  l'URL on s'ha desplegat  la 
carpeta que s'ha baixat de moodle, la resta és seguir les instruccions guiades de la instal·lació.

En la instal·lació inicial s'ha de definir qui serà l'administrador  de la plataforma, així com es té la 
opció a registrar-se com a administrador de moodle per avisar-nos de possibles canvis o atacs a la 
plataforma.

Dura uns minuts i ja es té la plataforma en marxa. En sistemes operatius amb molt bona gestió de 
seguretat per a fitxers com Linux, cal després canviar els privilegis d'accés a certes zones on hi ha 
codi, a fi d'evitar possibles atacs.

Cal configurar també un cron per a sincronitzar el client amb els canvis produïts en el servidor en 
temps real (correu-e,  noves entrades, etc.).

Si s'opta per desplegar la plataforma en un servidor remot, el procés pot ser incús més simple, ja 
que molts subministradors  donen ja suport per aquesta, i sols s'ha de iniciar.

Si el servidor remot el fem nosaltres, cal tindre en compte les indicacions donades en cas de fer una 
instal·lació local.
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CCAPÍTOLAPÍTOL 3. A 3. ANÀLISISNÀLISIS  DD''EINESEINES  DEDE  DISSENYDISSENY  DEDE  MAPESMAPES  
CONCEPTUALSCONCEPTUALS. V. VUEUE..

Anàlisi comparatiu d'eines de disseny de mapes conceptuals.

Segons  l'anàlisi feta per Cristòfol Rovira Fontanals et al. en la universitat Pompeu Fabra en l'any 
2006 [10],  on s'analitzen  diverses  eines  de disseny i  gestió  de  mapes  conceptuals  d'ús  lliure  i 
després d'haver analitzat les diferents eines, l'autor mostra un ranking de puntuació sobre deu de les 
diferents eines analitzades, en diferents aspectes tècnics i d'ús, aquest és el següent:

1) Puntuació tècnica general

Editor Classificació Puntuació

FreeMind 0.8.0 1 92,50%

DigiDocMap 3.0 2 92,50%

CmapTools 3.10 3 87,50%

MyMind 1.3.2 3 4 80,80%

ThinkGraph 0.3.2 5 80,00%

GraphViz 0.1 6 65,00%

VYM 1.7.0 7 52,50%

Kdissert 1.0.5 8 52,30%

Taula 5: Puntuació tècnica general dels editors analitzats

2) Posicionament dels llocs web dels editors

Editor Classificació Puntuació

CmapTools 3.10 1 6,70

DigiDocMap 3.0 2 6,50

VYM 1.7.0 3 5,20

Kdissert 1.0.5 4 5,00

GraphViz 0.1 5 4,90

ThinkGraph 0.3.2 6 4,40

MyMind 1.3.2 3 7 4,20

FreeMind 0.8.0 8 4,00

Taula 6: Classificació segons posicionament web
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Conclouen després d'haver sotmès a aquests anàlisi a les eines d'ús lliure que:

1) “L’estreta relació que pot establir-se entre mapes conceptuals i navegació conceptual a 
Internet queda reflectida en les diverses opcions d’exportació al format HTML que 
presenten alguns dels millors editors analitzats. La integració d’elements multimèdia propis  
de l’entorn web (hipertext, imatge i fins i tot so o vídeo) o la possibilitat de treballar  
interactivament amb el mapa (mostrant/ocultant nodes) obre noves perspectives en el web 
d’aquestes eines per a la representació i la gestió del coneixement. ”

2) “Els editors amb més i millors prestacions són els que incorporen la possibilitat d’exportar 
i importar les dades del mapa en formats XML o XTM. L’ús d’aquests estàndards 
constitueix una aposta clara per als escenaris digitals com a mitjà d’explotació i  
desenvolupament de la informació que contenen aquests mapes. En aquest sentit, aquests  
editors poden funcionar com una eina més per al desenvolupament de la web semàntica, ja 
que permeten l’intercanvi d’informació llegible per una màquina basant-se en la 
interoperabilitat entre sistemes. “

3) “Paral·lelament, la majoria dels editors que ofereixen un grau més elevat d’integració 
entre els mapes que creen i el web són també els més ben posicionats a Internet. Els valors 
alts de Traffic rank i Page rank dels seus llocs web són un indicador directe de la 
popularitat de l’editor i un indicador indirecte de la seva qualitat en funció del nombre de 
pàgines que el citen i hi enllacen. “

4) “Els mapes conceptuals són eines de suport didàctic que, integrats en un lloc web,  
ofereixen una via de navegació complementària als menús convencionals, ja que permeten 
obtenir una impressió visual i ràpida del context en el qual es mou l’usuari. Aquests mapes 
en format hipertextual permeten la navegació entre nodes d’informació de manera 
relacional i no lineal o, el que és el mateix, de manera més contextualitzada i menys 
focalitzada. D’aquesta manera, també s’ofereix a l’usuari més flexibilitat de navegació amb 
l’objectiu que pugui elegir el tipus de lectura que millor s’adapti als seus objectius i  
necessitats. “

5) “Com més explícites siguin les relacions semàntiques entre les diferents pàgines d’un lloc 
web, més fàcil i més contextualitzada resultarà la navegació pel lloc. L’ús de mapes de 
navegació conceptual explicita les relacions (lògiques, ontològiques, argumentals, etc.)  
entre els continguts del lloc i permet interactuar sobre una interfície d’usuari multimèdia,  
significativa i de comprensió fàcil. “

6) “En definitiva, el coneixement d’aquests editors d’ús lliure resultarà útil a l’hora 
d’impulsar l’ús dels mapes conceptuals com a tècnica per recuperar i visualitzar 
informació, com a eines de navegació conceptual per Internet i com a sistemes capaços de 
representar i avaluar coneixement en entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge. “

Després d'aquestes conclusions sembla evident que per poder tindre accés al màxim nombre de 
mapes construïts hauríem de emprar la ferramenta IHMC CmapTools,  però, aquesta és de codi 
tancat i programari privatiu, la qual cosa, encara que es té lliure ús, no es pot modificar el seu codi, 
ni es té cap control sobre ella.
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Per seguir amb la filosofia que s'ha aplicat per seleccionar la plataforma moodle, i que no repetiré, 
s'ha d'optar  per  eines de programari lliure,  i  si  pot ser amb la  màxima difusió,  o que almenys 
permetin importar/exportar a formats d'ampla difusió.

Així, de les eines analitzades, 

GraphViz [11]: Es de llicència EPL (Eclipse Public Licence). A banda no admet 
importació/exportació a formats de IHMC.

FreeMind [12]: És llicencia de programari lliure. No admet importació d'altres formats, i exportació 
sols a HTML.

MyMind [13]: És per a Mac OS, i no és llicència de programari lliure.

DigiDocMap [14]: L'ha desenvolupat l'autor del informe, és gratuït, però no és programari de 
llicència lliure. És ferramenta en línia.

Kdissert [15]: És GNU amb llicència GPL, però sols esta per plataformes K de Linux.

ThinkGraph [16]: És freeware, no llicència lliure.

View Your Mind [17]: És programari de llicència lliure però no està disponible per a totes les 
plataformes.

CmapTools [18]: Encara que molt usat no és programari de llicència lliure.

Amb  aquestes  condicions,  de  l'anàlisi  anterior  programari  de  llicència  lliure  son:  FreeMind, 
Kdissert i View Yor Mind, i si exigim multiplataforma sols ens queda FreeMind.

Una possible alternativa és VUE [19]. Eina de programari de llicència lliure, implementada en Java, 
multiplataforma,  que  permet  importacions  en  els  formats  més  difosos  de  mapes  conceptuals, 
exportació a HTML, PDF, PNG, SVG i altres.

Justificació de la elecció de VUE.

FreeMind  no  importa  mapes  d'altres  eines  (en  concret  de  les  que  tenen  més)  ,  te  molt  pobra 
cobertura per les imatges, i també poques possibilitats d'exportació.

VUE  en  canvi,  mantenint  les  característiques  positives  de  FreeMind,  ofereix  cobertura  a  les 
carències que aquesta te, és a dir:

– Molt bona cobertura per a imatges.

– Exportació a gran quantitat de formats (HTML, PDF, PNG, SVG, etc)

– Importació de mapes fets a CmapTools (que s'ha vist que és la pàgina més visitada), la qual 
cosa dona la possibilitat de reutilització de mapes.

Per un altra banda, l'equip de desenvolupament de la eina disposa d'un applet amb llicència de 
programari  lliure  que  possibilita  l'ús  de  la  ferramenta  des  de  servidors  propis,  sense  haver  de 
descarregar-la en local.

Un altre avantatge que ofereix VUE és que els mapes conceptuals poden connectar-se a recursos 
digitals i aconseguir fer-se també mapes de continguts.
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Tant  les  característiques  des  del  punt  de  vista  de  l'usuari  com  des  del  punt  de  vista  del 
desenvolupador fan que VUE sigui la eina candidata per aquest projecte.

 

Principals característiques de VUE.

Com ja s'ha comentat al justificar l'elecció de VUE, les característiques que la fan atractiva des del 
punt de vista de l'usuari és complementen també en una interfície intuïtiva i de fàcil aprenentatge, 
amb la qual es pot enllestir la construcció de qualsevol mapa conceptual.

Els manuals d'us i instal·lació estan a la pàgina dels desenvolupadors [19]. La única versió que es té 
avui és en angles.

En resum, les característiques fonamentals de VUE son:

– Facilitat d'aprenentatge.

– Interfície intuïtiva.

– Implementada en Java, la qual cosa fa que no importe el SO on haja de executar-se.

– Possibilitat de instal·lació en ordinador local o integrar-la en un sistema servidor.

– Múltiples formats d'exportació.

– Bon tractament a continguts digitals.

– Possibilitat d'importació de mapes conceptuals fets en programari privatiu (CmapTools)

– Molt de contingut formatiu amb vídeos.

– Possibilitat d'actuar juntament amb Zotero [20] amb un plugin especific per a Firefox que 
integra en aquesta ferramenta la creació, manipulació i emmagatzematge de mapes virtuals.

Instal·lació de la aplicació.

Des de la pàgina de l'aplicació [19], es pot descarregar el programari per a les distintes plataformes, 
però també està la possibilitat de descarregar el “.jar” per a multiplataforma.

Una vegada descomprimit el fitxer, simplement obrint-lo amb la màquina virtual java comença la 
execució del programa.

Per a l'ús de l'applet des d'un navegador, cal tindre instal·lat en el navegador el plugin de java, i en 
el SO que tinga el JRE de java-Oracle-1.6.0.10+ (és una restricció que no puga ser servit amb JRE 
obert, open-JRE).

També pot usar-se en Firefox, amb l'aplicació Zotero [20](GNU) i el plugin per a zotero que està a 
VUE [19]. Així el navegador client te accés des de Zotero a la aplicació applet, i és capaç de obrir-
la sense que hi haja un servidor que tinga aquest applet.

Un punt feble que cal tindre en compte és que l'applet ha estat optimitzat per a java-Oracle-1.6.0.24, 
i  no per  a  JRE lliures.  Aquest  punt  fa  que en  màquines  Linux hi  haja  que recorre  a  instal·lar 
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programari privatiu (Java de Oracle) per poder executar l'applet.
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CCAPÍTOLAPÍTOL 4. I 4. INTEGRACIÓNTEGRACIÓ. C. CICLEICLE  DEDE  VIDAVIDA  DELDEL  PROGRAMARIPROGRAMARI  
DESENVOLUPATDESENVOLUPAT..

Anàlisi de la proposta d'integració.

Alternatives possibles.

Amb la selecció de les eines fetes en apartats anteriors (moodle+VUE), es poden construir diferents 
propostes d'integració atenent a la forma en que es dugen a terme les instal·lacions. Veure taula 7

Plataforma e-learning (moodle) Aplicació mapes conceptuals (VUE)

Servidor Client

Configuració Local Remot Local Remot

1 Moodle VUE

2 Moodle pluginVUE+Zotero

3 Moodle Applet en servidor

4 Moodle VUE Applet en servidor

5 Moodle pluginVUE+Zotero Applet en servidor

6 Moodle VUE

7 Moodle VUE+Zotero

8 Moodle Applet en servidor

9 Moodle VUE Applet en servidor

10 Moodle VUE+Zotero Applet en servidor

Taula 7: Configuracions possibles del sistema

La taula 7  mostra totes les possibilitats de configuració del sistema que es vol construir, de la 1 a la 
5 el servidor és local, i de la 6 a la 10 el servidor és remot, però tant per servidor local com per a 
remot, les configuracions del client son idèntiques, i d'elles extraurem les propostes d'integració.

En primer lloc cal centrar-se en les propostes 1 i 6. En aquestes, VUE existeix sols en la màquina 
local,  per  tant,  és  el  client  qui  ha  de  instal·lar  localment  la  aplicació  VUE,  i  després,  s'ha  de 
configurar un mòdul a la plataforma moodle per poder crear un rebost comú dels mapes conceptuals 
fets pel client en mode local.

En segon lloc tenim les propostes 2 i 7. En aquestes, que segueixen la filosofia de la anterior de 
treballar en local, el client té també la possibilitat de llançar el applet des del plugin de Zotero en 
Firefox,  sense executar VUE. Amb aquesta  alternativa,  es pot guardar  els  mapes  conceptuals  a 
qualsevol lloc URL, creant si cal un rebost comú per als usuaris de la plataforma, o guardar-lo en un 
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lloc propi a zotero, o guardar-lo en mode local. Caldria configurar un mòdul en moodle per poder 
fer un rebost comú.

En tercer  lloc tenim les  propostes  3 i  8,  en les  quals  el  client  no necessita  fer  cap instal·lació 
localment, pot executar l'applet des del seu navegador, i ja s'encarregarà un mòdul de magatzematge 
en moodle el facilitar un rebost comú des d'on guardar i obrir els mapes conceptuals. Cal disposar 
també de la possibilitat de poder guardar en local el mapa conceptual.

La resta de configuracions son combinacions de les descrites abans.

Així, les propostes d'integració coincideixen en:

– Desenvolupament d'un rebost comú a la plataforma moodle, amb les seves ferramentes de 
gestió adequades.

– Disposar  d'un  mecanisme  de  visualització  del  mapa  conceptual  dins  de  la  plataforma 
moodle.

Però  per  la  tercera  configuració,  a  més  a  més  es  necessita  un  mecanisme  d'edició  dins  de  la 
plataforma per poder crear, modificar, etc. els mapes conceptuals.

Si  es  construeix  un  mòdul  que  satisfaci  tots  els  requeriments  que  s'han  mostrat,  aquest  serà 
independent de la forma en que es configure el client.

Així la proposta d'integració rau en la creació d'un modul per a moodle que aconsegueixi:

– Generar  un  rebost  comú a  la  plataforma  moodle,  gestionant  els  permisos  de 
lectura/escriptura dels mapes conceptuals.

– Generar un  mecanisme de visualització dels mapes conceptuals dins dels serveis oferts 
per la plataforma (cursos, tasques, etc.).

– Generar un  mecanisme d'edició dins de la plataforma amb el qual puga ser usat com un 
recurs més pels usuaris de la plataforma.

Justificació de la proposta d'integració

Si es desenvolupa una aplicació localment per poder editar, crear, etc. els propis mapes conceptuals, 
es perd un temps vital en programari, i a més només es tindria accés als mapes construïts per la 
pròpia  aplicació.  A  banda,  cal  dedicar  hores  de  programari  pel  manteniment  i  millora  de  la 
aplicació.

Si s'usen alternatives sols locals d'altres aplicacions ha de ser el client el que suporte la instal·lació 
d'aquestes a nivell local. 

L'elecció  en  primer  lloc  de  l'aplicació  VUE  permet  poder  usar  el  applet  desenvolupat  com 
programari lliure, i garantir que hi ha un equip d'informàtics que aniran millorant-lo en un futur, 
sense haver de comptar amb el manteniment per part d'un informàtic dedicat. Així, cada nova versió 
publicada  sols  s'ha  que  canviar  l'applet,  sense  haver  de  modificar  el  codi  PHP  del  mòdul  a 
desenvolupar.

A l'hora de modificar la plataforma per que s'adapte a les necessitats de la proposta d'integració 
formulada, moodle disposa d'un mecanisme modular per afegir nou codi sense tocar el seu nucli 
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(kernel).  D'aquesta  forma,  per  a  noves  versions  de moodle,  s'ha de tornar  a  carregar  el  modul 
desenvolupat per a tindre la aplicació disponible en la plataforma, sense haver de dedicar-hi temps 
de programari en adaptar la aplicació a la nova plataforma.

Una fita important en enginyeria del programari és la reutilització de codi, i amb aquesta proposta 
d'integració  s'aconsegueix d'una forma ampla. 

Verificació dels objectius del TFC amb la proposta elegida.

Amb la  proposta  d'integració  que  s'ha  plantejat  i  comentada  en  els  apartats  anteriors  s'ha  de 
comprovar si s'aconsegueix complir els objectius generals proposats en aquest treball/projecte.

Així, els objectius generals plantejats eren:

1) Estudi tècnic de la plataforma moodle. 

2) Estudi tècnic de ferramentes de creació de mapes conceptuals. 

3) Implementació  del  programari necessari  per  poder  emprar  mapes  conceptuals  des  de 
moodle. 

Pel que fa al primer “estudi tècnic de la plataforma moodle” és absolutament necessari conèixer a 
nivell tècnic el funcionament de la plataforma moodle per poder generar un modul que satisfaci els 
requeriments fets per la proposta d'integració. Cal conèixer tant les especificacions tècniques de 
construcció  de  la  plataforma,  com  les  funcionals,  per  poder  donar  servei  amb  el  mòdul  a 
desenvolupar. Per altra banda, també en l'anàlisi de plataformes s'ha lliurat un document que ho 
acredita.

Pel que fa al segon objectiu “estudi tècnic de ferramentes de creació de mapes conceptuals”, el fet 
d'haver  triat  VUE entre  les  demés aplicacions  del  mercat,  obliga  a  realitzar  un  estudi  tècnic  i 
funcional  de les  aplicacions  de creació  de mapes  conceptuals,  i  a  més  a  més aprofundir  en la 
aplicació escollida. Per justificar aquest apartat, s'ha lliurat també un document que així ho acredita.

Pel que fa al tercer “implementació del programari necessari per poder emprar mapes conceptuals 
des de moodle”, s'ha iniciat el cicle de vida de la creació de la eina que satisfarà aquest objectiu. En 
concret,  amb aquest  apartat  queda  iniciada  la  fase  d'anàlisi  de  requeriments,  queda  la  fase  de 
disseny, la de implementació i la de implantació.

Anàlisis de requeriments de la aplicació. Casos d'ús.

La aplicació ha de permetre:

– Crear un mapa conceptual (amb gestió d'usuaris per part almenys de l'administrador)

– Obrir un mapa conceptual (sols a l'autor)

– Modificar un mapa conceptual (sols a l'autor)

– Guardar un mapa conceptual (sols a l'autor)

– En directoris locals

– En directori remot
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– Eliminar un mapa conceptual (sols al autor)

– Publicar un mapa conceptual (sols al autor, així li dona visibilitat en moodle per a la resta 
d'usuaris)

– Veure un mapa conceptual publicat. (públic)

Aquestes  tasques  les  han  de  poder  fer  sols  el  usuaris  registrats  (alumnes,  professors  i 
administradors),  però els  privilegis  de obertura,  modificació,  eliminació i  publicació han de ser 
donats sols al creador del mapa.

Per als usuaris visitants sols ha d'estar accessible la visualització de mapes publicats si el curs on 
estan ha estat declarat com que admet visitants. Com que també seria interessant que es pogueren 
crear mapes conceptuals pels visitants, s'ha de possibilitar la creació a nivell públic.

El  fet  de compartir  mapes  conceptuals  per fer  una creació conjunta  no està  previst  en aquesta 
aplicació.

Cadascun dels actors amb capacitat de crear mapes (alumnes, professors i administrador), tindran 
una carpeta en el servidor on podran publicar els seus mapes. Figura 1: Casos d'us.

En resum:

– L'administrador de la plataforma ha de poder decidir quins cursos poden usar la ferramenta 
de creació de mapes conceptuals, així com si també aquesta vol fer-se completament pública 
(des del “home” de moodle).

– L'administrador  de  la  plataforma  ha  de  poder  decidir  els  llocs  de  publicació,  si  fora 
necessari,  tant  els  que  seran  completament  públics,  com  els  que  seran  públics  per  als 
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participants d'un curs determinat, i que ha de ser visible des de dins del grup.

– La publicació de mapes conceptuals ha de ser visible per aquells usuaris que tinguen permís, 
no per als que no hi tinguen, gestionat per l'administrador. A més s'ha d'oferir l'opció de 
consultar rebosts públics situats a altres llocs web (almenys els genèrics de les ferramentes 
emprades VUE, etc.).

– Ha  d'implementar-se  un  mecanisme  que  possibilite  al  professors  avaluar  els  mapes 
conceptuals  creats  pels  alumnes,  independentment  de  la  seva  publicació,  ja  que  aquest 
document, si es fa públic a un directori pot ser vulnerable a atacs dels usuaris amb permís de 
publicació.

– Si escau programari a banda, cal que abans de usar les ferramentes, s'informe als usuaris tant 
de les necessitats especifiques, com del lloc o llocs on trobar-los.
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Disseny de la proposta d'integració.

Disseny arquitectònic

El  disseny  arquitectònic  és  bastant  simple,  ja  que  es  basa  en  un  estàndard  molt  reconegut. 
L'estàndard client servidor.

Al costat servidor estarà la plataforma moodle, amb el mòdul desenvolupat que donarà servei als 
diferents clients (navegadors) que ho sol·liciten.

A la banda servidor  també hi haurà un magatzem per deixar  còpies de mapes conceptuals  que 
gestionarà el mòdul desenvolupat, tant la creació del sistema de directoris com del magatzematge de 
cada mapa, dins del directori d'autor.

A la banda client el navegador cal que tinga instal·lat el plugin de la JVM, ja que l'applet s'executa 
amb aquesta màquina. També si el client vol, pot tindre un magatzem local.

Disseny detallat

Dins de Moodle hi han dues formes d'ampliar funcionalitats: blocs i mòduls. Generalment els blocs 
son mostrats a les vores de la plataforma i son accessibles per a tothom amb permís de visió. Els 
mòduls estan més enfocats a desenvolupar activitats didàctiques proposades pel “teacher” del curs.

Degut al requeriment d'anàlisi que demana que un visitant tinga la possibilitat de crear un mapa 
conceptual, s'ha adoptat com a forma de desenvolupament la versió bloc.

A fi de facilitar la visibilitat, es poden distribuir les tasques en tres grans grups:

– Creació de mapes conceptuals, amb documentació necessària per aquesta funcionalitat.

– Publicació de mapes conceptuals, amb la creació d'un rebost on guardar a la plataforma els 
mapes a publicar.

– Visualització  de  mapes  conceptuals,  vorer  els  mapes  conceptuals  publicats,  amb  la 
possibilitat de descarregar-los.
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Amb aquests tres blocs separats, l'administrador pot configurar el que es pot fer en cada lloc de la 
plataforma. Per exemple, si vol donar la oportunitat de que tots els visitants puguen crear mapes 
conceptuals des de la primera pàgina (pagina index) de la plataforma, com a forma de reclam, però 
no vol que aquests siguin publicats, ni vol que puguen vorer publicacions privades, doncs, instal·lat 
sols el modul de creació de mapes conceptuals en aquest lloc ho pot aconseguir. Si en canvi vol 
crear també un rebost  públic general, pot afegir-lo, si el que vol és mostrar un directori públic amb 
mapes, també ho pot fer de forma independent.

Podem així dotar al treball d'una màxima flexibilitat de configuració.

El diagrama de classes obtingut es el següent (sols s'han posat les classes, mètodes i atributs més 
rellevants que connecten les dos plataformes) 
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Pel que fa a la ubicació dels directoris públics, caben diferents alternatives, s'han provat totes, i s'ha 
decidit la que sembla més lògica.

• Quan s'instal·la la plataforma moodle, es té la opció de crear el directori moodledata en un 
lloc fora del web, per raons de seguretat. Aquesta seguretat podria ser també una oportunitat 
per crear en aquest directori els directoris de rebost. Aquesta alternativa és molt segura, ja 
que  per  a  l'accés  a  ella  es  necessiten  privilegis,  i  pot  estar  fora  del  “public_html”  del 
servidor. Però te la pega que hi ha que crear un enllaç simbòlic des de la plataforma fins 
aquest lloc, per poder accedir a ella.

• Situar els directoris públics dins de les carpetes de blocs que creem (en el de carrega o en el 
de baixada).  Hi ha que donar-los permisos de lectura/escriptura,  i  el  major inconvenient 
seria que no podrien ser aprofitats per altres llocs, ja que estan en els directoris de moodle, i 
si es desinstal·la la aplicació, també s'eliminen els rebosts.

• Situar  els  directoris  en  la  arrel  pública  del  servidor,  a  un  directori  anomenat 
“mapes_conceptuals”.  Amb aquesta  solució  s'eviten  els  problemes  de  les  anteriors.  Cal 
tindre  en  compte,  que  la  primera  vagada  que  es  crea  un  rebost,  la  carpeta  on  esta  el 
html_públic ha de tindre permisos de lectura/escriptura. Si no és així, també es pot crear 
una  carpeta  en  el  directori  arrel  del  html_public  del  servidor  i  donar-li  permisos  de 
lectura/escriptura, per garantir la seguretat de la resta de les aplicacions que estiguen servint-
se. Aquesta és la alternativa per la que s'ha optat, no obstant s'han assajat totes les altres. 

Implementació, proves i implantació de la proposta d'integració.

Requeriments de la carrega de mòduls en moodle

Ja s'ha vist a la fase de disseny que la millor opció per dur a terme els objectius d'aquest treball 
consistien en desenvolupar tres blocs independents amb una serie de funcionalitats diferents.

Per poder fer aquesta ampliació de la plataforma moodle, cal dissenyar els blocs respectant una 
serie de restriccions imposades per la plataforma:

– Tot nou bloc ha de derivar de la classe “block_base”.

– Hi han mètodes d'aquesta classe que podem sobreescriure, i hi ha d'altres que no podem 
tocar.

– Una vegada escrit el nou bloc, cal situar-lo al directori “blocks” dins de la plataforma, de 
forma  que  automàticament,  al  invocar  “http://  site/moodle/admin”  serà  desplegat  i 
incorporat a la plataforma per al seu ús. El nom del directori marcarà el nom de la classe 
principal a desenvolupar, ja que aquesta s'ha de dir necessàriament block_nom_directori.

– Es pot fer ús de la BD, creant dins d'aquest directori un nou directori DB amb un fitxer sql 
amb les sentències de creació de taules sql que es necessiten, aquestes seran desplegades en 
la carrega del bloc. Per aquest treball no ha fet falta fer ús de BD.
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Estructura dels fitxers de programari

Mòdul de creació de mapes conceptuals:

Aquest mòdul està en el directori b_mapes_conceptuals, i te el següent contingut:

– Applet VUE modificat i el seu programari adaptat a la aplicació: directori “vz”.

– Fitxer block_b_mapa_conceptual, amb la implementació de la classe principal que estén la 
classe base de moodle block_base. Implementat en PHP.

– Fitxer config_global.html.html, aquest fitxer conté el codi html que permet l'administrador 
de la plataforma botons per prohibir “html” i enviar “submit”.

– Fitxer config_instance.html, aquest fitxer és el que permet la configuració inicial del bloc 
quan afegim aquest en un lloc determinat.

– Fitxer lang block_b_mapa_conceptual.php que té les cadenes que mostrarà la plataforma 
amb la llengua elegida. Pot situar-se en un directori dins del bloc anomenat “lang”, i que 
dins te les codificacions de llengua en directoris separats ca_utf8, en_utf8, etc. També pot 
situar-se en el directori moodledata, al directori “lang” amb subdirectoris per a les llengües. 
Ha d'haver un fitxer amb el mateix nom que el fitxer des d'on s'invoca la transformació de la 
cadena.

Mòdul de publicació de mapes conceptuals:

Aquest mòdul està en el directori p_mapes_conceptuals, i te el següent contingut:

– Programari per a enviar fitxers al rebost: directori “download”.

– Fitxer block_p_mapa_conceptual, amb la implementació de la classe principal que estén la 
classe base de moodle block_base. Implementat en PHP.

– Fitxer  config_global.html.html,  aquest  fitxer  conté  el  codi  “html”  que  permet  al 
administrador  de la plataforma botons per prohibir “html” i enviar “submit”.

– Fitxer config_instance.html, aquest fitxer és el que permet la configuració inicial del bloc 
quan afegim aquest en un lloc determinat.

– Fitxer lang block_p_mapa_conceptual.php que té les cadenes que mostrarà la plataforma 
amb la llengua elegida. Pot situar-se en un directori dins del bloc anomenat “lang”, i que 
dins te les codificacions de llengua en directoris separats ca_utf8, en_utf8, etc. També pot 
situar-se en el directori moodledata, al directori “lang” amb subdirectoris per a les llengües. 
Ha d'haver un fitxer amb el mateix nom que el fitxer des d'on s'invoca la transformació de la 
cadena.

Mòdul de visualització de mapes conceptuals:

Aquest mòdul està en el directori v_mapes_conceptuals, i te el següent contingut:

– Applet VUE modificat i el seu programari adaptat a la aplicació: directori “vz”.

– Programari per a copiar fitxers del rebost i enviar-los a directoris locals: directori 
“download”
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– Fitxer block_v_mapa_conceptual, amb la implementació de la classe principal que estén la 
classe base de moodle block_base. Implementat en PHP.

– Fitxer  config_global.html.html,  aquest  fitxer  conté  el  codi  “html”  que  permet  al 
administrador  de la plataforma botons per prohibir “html” i enviar “submit”.

– Fitxer config_instance.html, aquest fitxer és el que permet la configuració inicial del bloc 
quan afegim aquest en un lloc determinat.

– Fitxer lang block_v_mapa_conceptual.php que té les cadenes que mostrarà la plataforma 
amb la llengua elegida. Pot situar-se en un directori dins del bloc anomenat “lang”, i que 
dins te les codificacions de llengua en directoris separats ca_utf8, en_utf8, etc. També pot 
situar-se en el directori moodledata, al directori lang amb subdirectoris per a les llengües. Ha 
d'haver un fitxer amb el mateix nom que el fitxer des d'on s'invoca la transformació de la 
cadena.

Quan es configura un bloc per publicar, l'aplicació crearà un rebost propi amb el nom que li s'haja 
donat a la instància de bloc en la configuració. Aquest directori amb permisos de lectura i escriptura 
públics es situa dins  del directori on el servidor tinga el directori mapes_conceptuals dins de la 
arrel pública de l'html. Si aquest nom ja existeix, la publicació és dirigida a aquest directori. Si no li 
hem donat nom, crearà un directori “default” i es dirigirà a aquest.

Quan es configura  un bloc per visualitzar, l'aplicació activa el rebost que te el nom de directori 
igual al nom de la instància del bloc en la configuració.

Amb aquesta implementació, es pot veure el titul del bloc i ja se sap a quin rebost  s'ha de dirigir.

El codi complet dels tres blocs s'ajunta en un annex.

Proves de caixa negra realitzades

Cadascun dels  blocs  implementats  han  estat  sotmesos  a  proves  de  caixa  negra,  és  a  dir,  s'han 
comprovat les funcionalitats del codi, i que aquest respon adequadament en situacions normals i 
extremes.

Mòdul de creació de mapes conceptuals:

– Comprovar la creació d'un mapa conceptual, i la seva guarda en directoris locals.

– Comprovar la correcta apertura de les adreces de rebost i de documentació de programari 
necessari.

– No calen proves de situacions no contemplades abans.

Mòdul de publicació de mapes conceptuals:

– Comprovar que si el directori de rebost no existeix se'n crea un nou, i si existeix aquest 
mòdul apunta a aquest directori.

– Comprovar que no es produeixin errors perquè pot quedar-se buit el titul de la instància del 
mòdul en aquest cas el nom del directori, si és buit anirà a “default”.

– Comprovar que els fitxers locals seleccionats van al directori rebost del mòdul. Els fitxer 
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poden ser en format (.vue, .png, .html, .jpg).

– Comprovar que una vegada publicats no poden ser canviats. Evitar intrusions de canvi de 
continguts.

Mòdul de visualització de mapes conceptuals:

– Comprovar que existeix el directori de rebost.

– Comprovar que no es produeixin errors perquè pot quedar-se buit el titul de la instància del 
mòdul, en aquest cas el nom del directori,  si és buit anirà a “default”.

– Comprovar que els fitxers amb extensió “vue” s'obrin en edició activant automàticament la 
aplicació vue.jar, i possibilitant la càrrega del mapa des d'un botó sot a la aplicació, per 
poder guardar-los en directoris locals.

– Comprovar que poden descarregar-se els fitxers del rebost públic. Si volem sols descarregar 
i no obrir un fitxer vue, cal punxar en la icona (fletxa cap avall) al costat del nom.

Implantació

Una vegada carregats en la plataforma moodle els blocs creats, l'administrador pot configurar-los tal 
com es pot vorer en el manual d'usuari.

Per una implementació d'aquests mòduls com a tasques, cal  modificar la visibilitat  de la classe 
creada i que estiga permesa en “tag”, així com implementar la consulta sql amb la creació de les 
taules  necessàries  per  a  dur  el  control  dins  dels  cursos.  Aquesta  consulta  ha  d'estar  en  un 
subdirectori DB, i la taula ha de dur uns camps fixes necessaris que exigeix la plataforma per poder 
servir-se com a tasca.

La implementació feta sols contempla la utilització d'aquest programari com a blocs de moodle.

 Mòdul de creació de mapes conceptuals:

Per  visualitzar-lo,  amb  privilegis  d'administrador  s'ha  d'activar  l'edició  i  triar  afegir  blocs, 
apareixerà una llista d'on s'ha de triar  “Crear mapes conceptuals”. Aquest bloc es situa en el lateral 
i s'ha de triar editar-lo.
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Quan s'edita apareix la oportunitat de posar-li titul i una descripció adequada.
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Il·lustració : Vista de moodle.  
Vista del block "crear mapes 
conceptuals"
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Que quedarà de la següent forma:

Que mostra el titul i la descripció, així com el programari necessari i opcional amb enllaços als llocs 
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Il·lustració : Vista de moodle. Configuració del block "creació de mapes conceptuals"

Il·lustració : Vista de moodle.  
Block "creació de mapes 
conceptuals", ja configurat
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dels  desenvolupadors  i  instruccions  per la  seva instal·lació.  També està   l'enllaç a Crear  Mapa 
Conceptual i enllaç a exemples i mapes dels rebosts VUE.

Si  es  tria  “Crea  Mapa Conceptual”  s'activa  en  un altra  finestra  l'appletVue que serà  servit  pel 
servidor i executat en el navegador client. Aquest Applet tarda un poc en posar-se en marxa la 
primera vegada que es descarrega. Quan comença la carrega avisa d'un applet sense signatura, s'ha 
d'acceptar per executar-lo. La seva vista seria:
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Il·lustració : Advertència de carrega d'Applet java

Il·lustració : Vista de la aplicació de creació de mapes conceptuals servida via Applet
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I ja es pot començar a crear el mapa conceptual des del costat client.  Es pot també guardar i/0 
carregar en local.

Mòdul de publicació de mapes conceptuals:

Els primers passos son semblants al mòdul de creació de mapes conceptuals, però cal tindre en 
compte que el  titul  que li  s'ha donat  serà  el  directori  on es  guardaran els  mapes.  La aplicació 
comprova si hi ha un directori “mapes conceptuals”  en el html_public del servidor, si no es així el 
crea,  si  te  permisos,  sinó,  cal  crear  el  directori  “mapes  conceptuals”  amb  permisos  de 
lectura/escriptura abans d'usar-lo la primera vegada, com s'ha comentat abans en les alternatives per 
als rebosts públics. Després comprova si el titul d'aquest bloc existeix com a subdirectori dins de 
mapes conceptuals, si no es així el crea, i si es així apunta aquest rebost a eixe directori. Cas de que 
el titul estiga buit, comprovarà si existeix un subdirectori “default” dins de “mapes conceptuals”, si 
no es així el crea, i apunta aquest rebost a eixe directori.

Una vegada configurat mostrà el següent bloc:
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Il·lustració : Vista de la aplicació de creació de mapes conceptuals en funcionament

Il·lustració : Vista moodle. Block 
publicar mapa conceptual ja 
configurat.
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En aquest cas el directori serà perico. Es veu l'enllaç publica que obrirà una finestra per poder pujar 
els fitxers.

S'ha reutilitzat i adaptat per aquesta tasca el programari de w2box [21]. La llicència és creative 
commons  [26],  que  permet  modificar  la  aplicació.  S'ha  modificat  el  codi  per  qüestions  de 
funcionalitats, eliminant les que no eren necessàries i afegint les que ens feien falta.

Diu les extensions de fitxers permeses, també diu el rebost que s'està emprant i el lloc públic on 
s'estan deixant, així com els que hi han.

Al publicar també dona permisos de visualització i descarrega dels fitxers que hi ha al rebost.

Així, amb els permisos de publicar, també es tenen els de visualitzar, però no els de editar amb Vue.

Mòdul de visualització de mapes conceptuals:

Pot semblar no tindre sentit aquest mòdul ja que les tasques també les pot fer el mòdul que s'ha vist 
abans, però, pot donar-se el cas que un administrador o “teacher” necessite donar accés a lectura i 
sols lectura a un rebost especific, no donant dret a modificar-lo. I en aquest cas, sembla útil tindre 
un mòdul de sols visualització.

Els primers passos son semblants al mòdul de creació de mapes conceptuals, però cal tindre en 
compte que el titul que li s'ha donat serà el directori on es visualitzaran els mapes. La aplicació 
comprova si el titul d'aquest bloc existeix com a subdirectori dins de mapes conceptuals, si no es 
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Il·lustració : Vista de la eina de publicació de mapes en acció. Carregant.
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així apuntarà a “default”, i si es així apunta aquest rebost a eixe directori. Cas de que el titul estiga 
buit, comprovarà si existeix un subdirectori “default” dins de “mapes conceptuals”, i apunta aquest 
rebost a eixe directori.

Una vegada configurat mostrà el següent bloc:

En aquest cas el directori serà perico. Es veu l'enllaç “Descarrega mapa” que obrirà una finestra per 
poder seleccionar els fitxers a descarregar.

S'ha reutilitzat i adaptat per aquesta tasca el programari de w2box [21]. La llicència es creative 
comons  [24],  que  permet  modificar  la  aplicació.  S'ha  modificat  el  codi  per  qüestions  de 
funcionalitats, eliminant les que no eren necessàries i afegint les que ens feien falta. Una vegada 
seleccionat descarregar, mostra el que hi ha al rebost seleccionat:

Si l'extensió és vue,  quant es fa clic en el nom del fitxer s'obrirà un nova pàgina per executar 
l'applet de vue, modificat amb un botó a sota per carregar el mapa que es vol consultar. Si no és 
així, o si desitgem forçar la descarrega pel navegador, es fa clic en les fletxes al costat del nom del 
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Il·lustració : Vista moodle.  
Block visualització de mapes ja  
configurat

Il·lustració : Vista de la eina de visualització i descarrega de mapes en acció. Visualització del  
rebost.
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fitxer. 

També ofereix dades de la ubicació de la aplicació que serveix aquest rebost públic, així com dades 
de data  i  mida dels  fitxers.  Però hi  han tasques deshabilitades,  com la  navegació per  diferents 
rebosts, o la possibilitat d'esborrar un fitxer o directori.

Per obrir-lo en edició es pot fer directament o descarregant-lo i després obrint l'eina de creació de 
mapes conceptuals (be des del servidor, be en local).

Si es fa servir l'opció de editar el mapa conceptual, aquest servirà l'applet i un botó de carrega del 
fitxer que s'ha seleccionat en la part de baix.  (Millor opció).
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Il·lustració : Vista de la eina de visualització i  
descarrega de mapes en acció. Mensage de descarrega.

Il·lustració : Vista de la eina de visualització i descarrega de mapes en acció. Visualització d'un 
mapa en format vue.
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CCAPÍTOLAPÍTOL 5. E 5. ESTUDISTUDI  ECONÒMICECONÒMIC  DELDEL  TREBALLTREBALL..
Per la realització d'aquest treball han segut necessaris els següents recursos:

– Maquinari:

– Servidor. Ordenador portàtil emachines D620. RAM 4 Gb i HDD 2Tb

– Client. Ordenador portàtil emachines D620. RAM 4 Gb i HDD 2Tb

– Maquinari, línia i connexió a Internet.

– Programari:

– Sistemes operatius: Linux, Windows XP sot a VMWare.

– Sistemes servidor: Xampp (Apache, PHP i MySQL)

– Sistemes de desenvolupament: Plataforma JDK de java versió 1.6.24. Netbeans.

– Plataformes de codi obert: Moodle, Applet Vue-Zotero, W2box.

– Altre sofware: OpenOfice. Gedit, Firefox, Plugin Zotero per a Firefox, Plugin Java per a 
Firefox. 

– Recursos humans:

– 200 hores d'analista de sistemes.

– 100 hores de programador expert en diversos llenguatges (Javascript, PHP, html, etc)

– Consumibles:

– 1 paquet de folis Din A-4 80 gr.

– 3 bolígrafs bic cristall de diferents colors.

La valoració econòmica dels diferents apartats és la següent:

Maquinari:

El client i el servidor han estat en el mateix maquinari (emachines D620) als que s'ha tengut que 
ampliar la memòria RAM per poder servir dos sistemes operatius al mateix temps amb VMWare, 
fent un de servidor i l'altre de client, i el disk dur. 4 Gb i 2 Tb respectivament.

El preu del maquinari emachines D620 és de 600 euros. El pla  d'amortització es de tres anys, eixint 
200 euros/any.

El preu de la RAM és de 100 euros. El pla d'amortització es de tres anys, eixint 33 euros/any.

El preu del disc dur és de 120 euros. El pla d'amortització és de tres anys, eixint 40 euros/any.

El maquinari i connexió a Internet. La quota de manteniment val 60 euros/mes, i la despesa d'alta i 
mòdem ADSL val 150 euros, amortitzable en 18 mesos. La despesa anual és de 720 euros + 100 
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euros= 820 euros/any. Aquest país és car en la prestació d'aquest servei.

El total anual en maquinari és: 820+40+33+200= 1093 euros/any.

Programari:

Tot el programari que s'ha emprat és programari lliure, de cost zero, excepte el sistema operatiu 
windows(c) que és programari propietari  i te un cost de 100 euros, amortitzable en tres anys, amb 
total anual de 33 euros/any.

Recursos humans:

Avui no hi ha tarifa oficial ni orientativa per les tasques informàtiques, el que s'ha trobat ha segut el 
“XVI Convenio Colectivo Estatal  de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercados y de la 
Opinión Pública” [24].

D'acord amb aquest, els salaris per a enginyers en informàtica en 2009 seria de:

Salari base: 1569,25 euros/mes

Plus: 109,73 euros/mes

Total: 1678,98 euros/mes

Aquest salari s'ha d'incrementar un 2 % per actualitzar-lo a 2011, quedant

Total: 1712,56 euros/mes

Consumibles

– Folis: 5 euros.

– Bolígrafs: 3 euros.

Així  i  tenint  en compte que s'ha tardat  un semestre  (6 mesos) que és el  plaç docent  legal  per 
realitzar aquest treball, podem unificar les despeses i valorar el cost global.

Maquinari: 1093/2 = 546,5 euros.

Programari: 33/2=16,5 euros

Recursos humans: 1712,56 x 6= 10275,36 euros

Consumibles: 8 euros

Total treball: 10846,36 euros
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CCAPÍTOLAPÍTOL 6. C 6. CONCLUSIONSONCLUSIONS  II  TREBALLSTREBALLS  FUTURSFUTURS..
S'ha aconseguit  amb aquest  treball  donar resposta a  una demanda feta  des de molts  fòrums de 
professionals de l'ensenyament virtual, poder usar eines de mapes conceptuals dins de la plataforma 
moodle.

Amb els tres blocs implementats s'ha aconseguit dotar de flexibilitat de configuració i una interfície 
d'usuari intuïtiva i simple, amb la qual l'aprenentatge és molt senzill.

S'han aconseguit els objectius plantejats a l'inici del projecte?:

– Estudi tècnic de la plataforma moodle. Vist al llarg del capítol 2 d'aquesta memòria i també 
en el procés del cicle de vida del programari implementat.

– Estudi tècnic de ferramentes de creació de mapes conceptuals. Vist al llarg del capítol 3 
d'aquesta memòria i també en al proces del cicle de vida del programari implementat.

– Implementació  del  programari  necessari  per  poder  emprar  mapes  conceptuals  des  de  
moodle. Vist al llarg del capítol 4 d'aquesta memòria, i que ha generat com a producte el 
programari annex.

S'ha fet ús intensiu de reutilització de programari, amb la qual cosa es garanteix la continuïtat de la 
aplicació  desenvolupada  sense  costos  afegits,  ja  que  la  evolució  dels  productes  moodle  i  vue, 
seguiran  el  seu  camí,  i  els  beneficis  d'aquesta  evolució  podran  ser  adoptats  per  aquest  treball 
desenvolupat sense haver de modificar gaire el codi. S'ha aconseguit amb aquesta filosofia reduir 
els costos de manteniment del programari desenvolupat i garantir que no es quedarà obsolet pel pas 
del temps, és a dir, el seu cicle evolucionarà sense costos afegits parell a l'evolució dels productes 
integrats (moodle i vue).

Aquest treball pot créixer en un futur:

– Acabant la internacionalització per a moodle. Sols s'ha fet la internacionalització per la 
llengua catalana. Caldria fer-la també per a les demés llengües suportades per moodle.

– Fent  la  internacionalització  per  a  Vue.  Actualment  sols  serveixen  productes  en  unes 
poques llengües, entre les quals no es troba el català.

– Incloent com a tasca els mòduls blocs desenvolupats.  Amb molt poques modificacions, 
sols adaptant-se a les restriccions de les tasques, i que ja ha segut comentat al llarg d'aquesta 
memòria, es pot convertir els blocs en tasques i així ser emprats com a eina dins del model 
de tasques de moodle. Aquest aspecte te el seu interes pel que fa a l'avaluació dels treballs.

– Expandint a partir de les classes desenvolupades, per a dotar-les de més funcionalitats. 
Integrar noves aplicacions de creació de mapes conceptuals, integrar noves funcionalitats a 
les ja aconseguides, etc.
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GGLOSSARILOSSARI

Applet:  Miniaplicació.  És  un  component  de  programari  que  corre  sobre  el  context  d'un  altre 
programa, com ara un navegador web.

Cicle de vida programari: Conjunt de fases de la que es composa tota la vida del programari d'una 
determinada aplicació. Comença amb la concepció del model i acaba amb la retirada de la aplicació.

Codi obert: Codi visible per al consumidor d'una aplicació.

GNU: és un acrònim recursiu per a "Gnu No és Unix".  El sistema GNU va ser dissenyat per ser 
completament compatible amb UNIX. Per assegurar que el programari de GNU fos sempre lliure 
perquè tots els usuaris el poguessin "executar, copiar, modificar i distribuir", el projecte havia de ser 
llançat sota una llicència dissenyada per garantir aquests drets i que evités les restriccions posteriors 
dels mateixos. La idea en anglès es coneix com a  copyLeft , i està contingut a la llicència GPL 
(General Public License).

GNU-GPL:  La  Llicència Pública General GNU (GNU GPL,  de l'anglèsGNU General Public  
License) és un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i 
modificació  del  codi,  sempre  que qualsevol  modificació  es  continuï  distribuint  amb la  mateixa 
llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi 
font corresponent o una oferta de com obtenir-lo gratuïtament.

Html: acrònim d'Hyper Text Markup Language, en català, "llenguatge de marcat d'hipertext". És un 
llenguatge de marcat  que deriva de l'SGML dissenyat  per  estructurar  textos  i  relacionar-los  en 
forma d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web s'ha convertit en un dels formats més 
populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web.

Java: El Java és un llenguatge de programació dissenyat el 1990. Des del seu naixement fou pensat 
com un llenguatge orientat a objectes. Entre el 13 de novembre de 2006 i el maig del 2007 Sun va 
alliberar  parts  de  Java  com a  programari  lliure  de  codi  obert  amb  llicència  GPL.  És  un  dels 
llenguatges de programació més utilitzats, i s'utilitza tant per aplicacions web com per aplicacions 
d'escriptori.

Javascript:  és  un  llenguatge  script  basat  en  el  concepte  de  prototipus.  Malgrat  el  seu  nom, 
JavaScript  no deriva del llenguatge de programació Java però tots dos compartixen una sintaxi 
similar inspirada en el llenguatge C.

Moodle:  acrònim  de  (Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning  Enviroment).  Entorn 
d'aprenentatge dinàmic orientat a objectes i modular.

PHP: és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma 
dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina 
en format Html, no podent visualitzar-ne el codi php. PHP es distribueix sota la llicència PHP, que 
la Free Software Fundation qualifica com a programari lliure

Plataformes d'aprenentatge virtual: Plataformes usades per donar suport a l'aprenentatge fent ús 
de tecnologies lligades a l'ús d'Internet.

Programari lliure: Programari que sent codi obert, a més a més acompleix la llicència copyLeft 

Alumne: Núria Esquer Ramirez. Estudiant de TFC en ETIG de la UOC.
Consultor: Manel Zaera Idiarte

Pàg 48 de 55



TFC-UOC- Enginyer Tècnic Informàtica de Gestió
Mòdul per a Moodle que possibilita la utilització de mapes conceptuals als creadors de cursos.

que dona els següents privilegis als usuaris:

• usar els programes sense cap restricció, on vullga, com vullga i per alló que vullga.

• Estudiar com funciona el programa, i si ho desitgen, adaptar-lo a les seves necessitats 
específiques. 

• distribuir còpies als seus amics, empleats, coneguts, empleadors y, en fi, a qualsevol 
persona que desitgen. 

• millorar el programa, publicar y distribuir les seves millores al públic (o a qui desitgen) de 
modo que més persones eixen beneficiades dels canvis. 

Programari propietari: La resta de programari que no és lliure.

SQL: (Structured  Query  Language o  Llenguatge  d'interrogació  estructurat)  és  un  llenguatge 
estàndard de comunicació amb bases de dades relacionals.

Vue:  Acrònim de (Visual Understanding Environment). Entorn d'enteniment visual.
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AANNEXNNEX 1: M 1: MANUALANUAL  DD''ÚSÚS  DEDE  LL''APLICACIÓAPLICACIÓ..

Manual d'instal·lació.

Per instal·lar l'aplicació, cal prèviament tindre instal·lada la plataforma moodle, be en un servidor 
local o be en un servidor remot.

Per instal·lar la plataforma moodle, cal tindre un servidor de html, php i basses de dades (mysql o 
postgress). Una plataforma que ho permet es Lampp (ara Xampp).

Per instal·lar el servidor Xampp veure [23].

Per instal·lar moodle veure [9].

Una vegada en marxa la plataforma servidora, s'ha de tindre accés als directoris de moodle, en 
concret al subdirectori blocks.

En  aquest  subdirectori  s'han  de  desplegar   les  carpetes  amb  els  blocks  construïts 
b_mapa_conceptual, p_mapa_conceptual i v_mapa_conceptual.

Cal tindre en compte que la carpeta de html_public ha de tindre permisos d'escriptura per poder 
crear el directori públic de mapes conceptuals. Si aquest fora un problema, també es pot crear la 
carpeta manualment en l'arrel dels directoris públics del servidor i donar-li permisos de lectura i 
escriptura. La carpeta s'ha d'anomenar necessàriament “mapes_conceptuals”

Una vegada copiades les carpetes, amb el navegador, accedir al lloc web de moodle, al directori 
admin, que detectarà nous blocs i avisarà si el procés ha finalitzat amb èxit. És necessari accedir 
amb privilegis d'administrador.
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Si s'ha tengut èxit  apareixerà la entrada, s'ha d'entrar amb privilegis d'administrador:
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Il·lustració : Vista de entrada en la plataforma moodle

Il·lustració : Vista de entrada en la plataforma moodle/admin per carregar nous blocks
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I moodle informa de com ha anat el procés d'instal·lació dels mòduls:

Després s'ha d'entrar de la forma habitual al lloc:

I es pot notar una tremolor a la pantalla, és el desplegament dels mòduls, com que no s'han afegit 
bases de dades, ho fa molt ràpid. I ja estan els blocks disponibles. Es pot polsar el botó d'activar 
edició i a afegir blocks ja es troben els nous blocks:
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Il·lustració : Vista de entrada en la plataforma moodle com admin per activar la carrega de blocks

Il·lustració : Vista de entrada en la plataforma moodle. Per fer la carrega de blocks
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Manual d'usuari

Per als mòduls desenvolupats dins de moodle cal diferenciar, almenys  tres grups d'usuaris:

– Administradors: que seran els encarregats de configurar cada bloc.

– Professors: que podran emprar l'eina i corregir els exercicis, però han de demanar permís 
per afegir un nou bloc. Hi ha dos grups de professors, els professors amb dret d'edició, i els 
que no el tenen. Els primers, que als efectes del curs del que son responsables tenen els 
privilegis d'administrador, es a dir, poder afegir i configurar nous blocs en el seu curs. Els 
segons,  amb  privilegis  més  restringits,  per  als  efectes  es  poden  considerar  alumnes 
avantatjats.

– Alumnes:  que  son  els  que  usaran  l'eina  per  al  seu  treball  una  vegada  configurada  per 
l'administrador i/o el professor.

Així, es diferèncien sols dos grups Administradors/Professors i Professors/alumnes.

Manual de l'administrador/professor

Els  blocs  estan  preparats  per  poder  desplegar-se  en  qualsevol  curs,  i  en  el  “site”  o  lloc  index 
d'entrada. En aquest lloc sols els administradors tenen el privilegi de desplegar-los.

Per altra banda, no està restringit el nombre de instàncies possibles d'un mateix block (p.e. Que 
apunta a rebosts diferents) dins d'un mateix curs, o del “site”, amb excepció del bloc de creació de 
mapes conceptuals, ja que no té ningun sentit duplicar-lo.
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Les tasques d'activació d'una instància han estat vistes ja en el apartat Implantació. No cal repetir-
les.

Pel que fa a la tasca avaluadora del professor sobre un mapa conceptual, cal tindre en compte que, 
una vegada anunciada la tasca en el curs, aquest modul de creació és un recurs que pot emprar 
l'alumne, però que per poder ser avaluat, tindrà que remetre el mapa, per la tasca pujar fitxers que ja 
te moodle implementada. Els rebosts públics no estan dissenyats per controlar les activitats dels 
alumnes, sinó per crear, publicar i visualitzar mapes. 

Manual del professor/alumne

Excepte l'activació i edició dels blocs, els alumnes poden accedir a tots els seus continguts sense 
cap restricció.

En el subapartat implantació esta documentat amb imatges com s'utilitzen els blocs. És tasca del 
professor explicar com funciona la creació de mapes conceptuals d'aquesta eina. A més a més en el 
bloc  de  creació  de  mapes  conceptuals  hi  han  enllaços  a  la  pagina  d'autor  Vue  [19]  amb 
documentació i tutories de com utilitzar l'eina.
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