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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

En un món on cada cop hi ha més gent que es mou i viatja a altres ciutats, existeix 

una multitud d’informació inconnexa a la xarxa que és compartida per moltes 

persones, sense estar del tot segures de la seva validesa i fiabilitat.  

Per aquesta raó, un dels principals problemes que es troben els turistes, sobretot a 

l’hora de planificar el viatge, és saber la disponibilitat que hi ha d’agafar un transport 

públic que els porti des de un punt a un altre de la ciutat i, que a més, tingui una 

parada propera al lloc d’interès que es vol visitar per tal d’aprofitar millor el temps del 

que disposen.  

És per això que, amb aquest treball, es busca fer més accessible aquesta informació. 

En aquest cas ens centrarem a la ciutat de Madrid i, més concretament, unirem el 

transport públic amb els punts d’interès turístic que existeixen a la ciutat. Aquesta unió 

permetrà saber quines parades o línies passen més a prop d’allò que es vol visitar.  

En general, el que es farà en aquest treball és traslladar la informació proporcionada 

per organitzacions publiques a un model ontològic per tal de tenir totes les dades a un 

mateix lloc. Un cop tinguem definida l’ontologia, aquesta serà poblada mitjançant un 

script fet en Jena. El resultat del projecte permetrà fer preguntes utilitzant consultes 

SPARQL. A més, fent us de l’estàndard GeoSPARQL, es podran utilitzar les dades 

geoespacials per posicionar els elements i saber la distancia que hi ha entre ells.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In a world where people are used to travelling to other cities, there is a lot of unrelated 

information on the web that is shared by many people, without being entirely sure of its 

validity and reliability. 

For this reason, one of the main problems that tourists encounter, especially when 

planning the trip, is knowing the availability of taking public transport that takes them 

from one point of the city to another and, also, that it has a stop nearby the place of 

interest that you want to visit to make better use of the time available. 

Therefore, with this project, we seek to make this information more accessible. In this 

case, we will focus on the city of Madrid and, more specifically, we will link public 

transport with the tourist attractions that exist in the city. This union will allow them to 

know which stops or lines pass closer to what they want to visit. 

In conclusion, what will be done with this work is to transfer the information provided 

by public agencies to an ontological model to have all the data in one place. Once we 

have the ontology defined, it will be populated using a script written in Jena. The 

ultimate result of the project will allow asking questions using SPARQL queries. In 

addition, making use of the GeoSPARQL standard, geospatial data can be used to 

locate the elements and know the distance between them. 

  Paraules clau (entre 4 i 8): 

Web semàntica, Ontologia, GTFS, SPARQL, GeoSPARQL, Transport públic, Llocs 
d’interès, Jena.  
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

En una societat on progressivament s’han interconnectat més dades, i on la gent 

consumeix i intercanvia multitud d’informació, és un problema determinar quina té una 

certa correctesa i pot ser d’utilitat, i quina simplement no té una qualitat suficient per 

treure-li profit.  

S’ha de tenir en compte que la majoria de gent es guia per informació compartida per 

altres usuaris, tant en xarxes socials com en portals especialitzats. I més 

concretament, els usuaris que viatgen normalment busquen informació del lloc que 

volen visitar, com per exemple, el transport públic disponible a la ciutat, els punts 

d’interès que es volen veure, els hotels, entre d’altres. Per això, és necessari omplir 

aquesta necessitat amb informació integra i veraç, on els usuaris puguin consultar-la 

amb total confiança. 

Per intentar solucionar els problemes que s’acaben de plantejar, cada vegada més 

entitats i administracions publiques proporcionen aquesta informació de forma oberta, 

en un context de transparència cap al ciutadà. En aquest sentit, els viatgers es poden 

aprofitar d’aquesta tendència per recopilar-la amb la seguretat de que les dades 

obtingudes són fiables. 

A la figura 1 tenim un esquema de la situació actual, on es pot observar gràficament la 

problemàtica que s’acaba d’exposar. Com podem veure els turistes han d’anar a 

diferents llocs per informar-se (pàgines de administracions publiques,a la xarxa...), i un 

cop tenen la informació poden crear el seu itinerari. 

 

Figura 1. Esquema de la situació actual 

Considerant tot el que s’acaba de esmentar, el que es busca en aquest treball és fer 

més accessible aquesta informació als usuaris finals, tant persones com màquines, 
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millorant així la comunicació entre administracions i ciutadans. En aquest cas ens 

centrarem a la ciutat de Madrid, però el procés i el producte final serien aplicables a 

altres ciutats i escenaris que utilitzessin la mateixa estructura de dades. 

Per començar, utilitzarem les dades GTFS (General Transit Feed Specification) que 

ens proporciona el Consorci de Transports de Madrid, disponibles a la web Dades 

Obertes CRTM mitjançant un fitxer ZIP que conté el feed. Els feeds GTFS tenen 

diversos fitxers interconnectats, on a més cadascun d’ells modela un aspecte concret 

del transport, com per exemple les parades o les rutes. A la figura 2 es pot veure com 

es relaciona cada fitxer en l’estructura GTFS i així obtenir una idea més clara. 

 

Figura 2. Estructura dels feed GTFS [1] 

Com es pot comprovar, la consulta de la informació en aquest fitxers no és fàcil per a 

un usuari final, ja que és necessari buscar en diversos arxius per completar-la, tot 

seguint els camps que els relacionen. 

D’altra banda, a l’utilitzar aquest format comú de organitzar les dades, s’aconseguirà 

que, al producte final, es puguin utilitzar les dades proporcionades per diverses 

empreses de transport de la ciutat, com poden ser el metro o els autobusos urbans, o 

fins i tot, com hem dit abans, de empreses d’altres poblacions. 

A més d’emprar les dades GTFS també s’utilitzarà una altra font d’informació, com són 

les dades obertes que ens proporciona l’Ajuntament de Madrid a través del portal de 

Dades Obertes. En aquest portal es proporciona una ampli ventall  d’informació sobre 

diferents aspectes de la ciutat, com poden ser, les activitats i esdeveniments 

programats, les farmàcies de guàrdia, entre d’altres. No obstant, com ens adverteixen 

al mateix portal, les dades estan en brut i creades en formats diferents, i per tant no 

estan orientades a l’usuari final.  

En el cas que ens ocupa, s’utilitzaran les dades dels punts d’interès turístic, que estan 

publicades en un format XML. Per posar alguns exemples de les dades que s’inclouen 

https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
https://data-crtm.opendata.arcgis.com/
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=3b70a73970504510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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en aquest arxiu tenim: el nom i la descripció del lloc, o la seva geoposició, entre 

d’altres. A la figura 3 podem veure part de l’estructura d’aquest fitxer. 

 

Figura 3. Dades dels punts d’interès turístic – Fitxer XML [2] 

Com s’ha anat dient en els punts anteriors, s’haurà de tractar la informació procedent 

de diferents medis, i que tenen una sintaxis heterogènia. Per tant, serà necessari 

seleccionar les dades més interessants i descartar aquelles que no aportin un valor 

real a l’usuari. Com a tall d’exemple, podríem dir que és més important la pàgina web 

d’un lloc turístic, on es podria trobar informació sobre les entrades, que no pas el país 

on es troba, ja que tan sols ens centrem a la ciutat de Madrid. 

Un cop es tinguin identificades les dades que es vulguin utilitzar, es procedirà a 

traslladar tota aquesta informació a un model ontològic. Amb això s’aconseguirà que a 

banda dels humans, les màquines puguin interpretar-la i proporcionar una solució més 

idònia. A més a més, un altre dels principals avantatges que s’obtindrà amb això, és 

tenir tota la informació en un únic lloc, en comptes de estar dispersa i haver d’anar 

buscant-la per diferents portals.  

Més concretament, i com podem inferir dels punts anteriors, l’ontologia s’utilitzarà per 

mostrar la informació seleccionada per l’usuari, com per exemple, triar totes les 

parades que té una línia, el temps d’arribada i sortida d’un vehicle a una parada, entre 

d’altres. 

Com es pot veure a l’esquema de a la figura 4, on es representa la situació desprès de 

finalitzar el projecte, i si es compara amb el de la figura 1, el temps de cerca 

disminuirà, ja que tan sols s’ha de consultar un únic lloc. A més, com s’ha anat 

comentant, les dades per crear l’ontologia procediran d’entitats publiques, fet que ens 

assegurarà la seva integritat i veracitat. 
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Figura 4. Esquema de la situació un cop finalitzat el projecte 

En resum, un cop es disposi del producte final, els usuaris tindran a la seva disposició, 

i en un únic lloc, la informació on poder consultar la disponibilitat del transport públic i 

els llocs d’interès turístic de la ciutat de Madrid, així com la possibilitat d’entrellaçar 

ambdues. 

1.2 Motivació personal 

En el meu cas en particular, desprès d’haver planificat i realitzat diversos viatges a 

diferents ciutats, sempre em sorgeixen les mateixes preguntes: Un cop a la ciutat com 

ens movem?  Alquilem un cotxe, o per contra, utilitzem el transport públic? I si utilitzem 

aquest últim, quina línia hem d’agafar? Haurem de invertir molt de temps en arribar al 

nostre destí? Quins llocs es poden visitar al voltant? 

Com es pot veure, si volem utilitzar el transport públic, apareixen unes quantes 

preguntes que, normalment,  no tenen una resposta fàcil. Això és, perquè si demanes 

informació sempre hi haurà discrepàncies depenent del lloc on es sol·liciti. 

Si es fa la consulta a l’oficina de turisme, el més probable és que no sàpiguen 

informar-te correctament de les opcions de transport disponible, però per contra, sí que 

t’informaran bé dels productes turístics i culturals, així com d’altres activitats que es 

poden realitzar a la ciutat. 

Si busquem la informació sobre el transport públic, el màxim que aconseguirem és un 

esquema amb les línies i parades que hi ha a la ciutat, com el de l’exemple que tenim 

a la figura 5. Com es pot comprovar pot arribar a ser una mica confús i no saber ben 

bé relacionar les parades i els llocs turístics amb la zona de la ciutat on s’està. Aquest 

problema sorgeix perquè els esquemes solen ser aproximacions i, a més, no apareix 

una guia de carrers per poder orientar-nos. 
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Figura 5. Xarxa de metro i metro lleuger – Fitxer PDF [3] 

És per això que sorgeix la idea de realitzar aquest treball. Aprofitant que la ciutat de 

Madrid proporciona les dades obertes tant del transport públic com dels punts d’interès 

turístic de la ciutat, es vol crear una ontologia que relacioni  ambdós conceptes. 

D’aquesta manera quedarien respostes les preguntes formulades al principi d’aquest 

apartat.  

D’altra banda aquest projecte tindria dos formes subjacents de ser utilitzat. La primera 

forma seria utilitzar-lo únicament per consultar el transport públic: les seves línies, les 

parades, la disponibilitat, etc. i podria ser útil per als usuaris habituals d’aquests 

transports. I la segona forma seria consultar tan sols els llocs d’interès. El mètode 

d’utilització dependrà de les consultes SPARQL que es realitzin. 

1.3 Objectius del Treball 

Els objectius que es persegueixen amb aquest projecte són:   

 Entendre què és una ontologia. 

 Entendre què és l’Open Data. 

 Analitzar les dades proporcionades amb el format GTFS i XML. 

 Obtenir una ontologia basada en la informació que contenen els fitxers 

analitzats. 

 Implementar un script en Jena que permeti carregar les dades del fitxers a 

l’ontologia en format OWL/XML. 

 Interrogar l’ontologia mitjançant SPARQL per obtenir informació d’interès. 

 Permetre identificar i ubicar els llocs turístics de la ciutat de Madrid. 

 Poder relacionar el transport públic amb els llocs turístics mitjançant les dades 

geoespacials. 
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Com podem veure hi ha diferents objectius, uns més teòrics i uns altres més pràctics, 

però no podem entendre uns sense els altres. Perquè per construir una ontologia 

primer s’ha de entendre que és. I el mateix passa amb el Open Data i la informació 

que s’ha de analitzar. 

Un cop es tingui una idea clara de ambdós conceptes, el que es pretén és analitzar els 

fitxers GTFS amb la informació del transport públic, i el XML amb la informació dels 

llocs turístics, per tal de poder crear una ontologia. 

Un cop estigui creada, serà poblada amb les dades dels fitxers mitjançant un script 

implementat en Jena. D’aquesta manera es tindrà una ontologia amb totes les dades, 

que a més, podrà ser interrogada amb el llenguatge SPARQL. 

A banda dels objectius del projecte, també hi hauria uns objectius a nivell personal que  

s’han de complir. Aquests serien: 

 Aplicar els coneixements adquirits al llarg del grau, en especial a l’assignatura 

de representació del coneixement. 

 Adquirir més coneixement sobre la web semàntica, les ontologies, el Open 

Data, etc. 

 Afrontar de principi a fi el disseny, creació i gestió d’un projecte. 

1.4 Abast del projecte 

Encara que amb la definició anterior dels objectius queda bastant bé definit l’abast del 

projecte, en aquest apartat s’intentarà precisar més el que es pretén aconseguir. 

El producte final que s’obtindrà serà una ontologia del transport públic i dels llocs 

turístics de la ciutat de Madrid. Per tal que els usuaris puguin interrogar-la, es 

proporcionarà una interfície gràfica feta en Java que els permetrà introduir la consulta 

SPARQL i, un cop sigui executada, mostrarà els resultats obtinguts. 

També es permetrà exportar l’ontologia per ser utilitzada en altres aplicacions del 

mercat amb funcionalitats més professionals. 

D’altra banda cal destacar que, tot i utilitzar dades geoespacials, no hi haurà un 

element gràfic o mapa on es mostrin els punts seleccionats, tan sols es mostraran les 

dades en mode text. Per observar els elements gràfics s’haurà d’utilitzar una eina 

externa a partir de les dades exportades. 

1.5 Enfocament i mètode seguit 

El primer pas que s’ha fet per tal de realitzar el treball, ha sigut buscar informació 

sobre el format GTFS per veure de què es tractava. Un cop s’ha tingut clar que és una 

forma comú que tenen les empreses de transport per publicar les dades de transit, 
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s’han analitzat les dades proporcionades en format CSV per tal de entendre les 

relacions que hi ha entre els diferents arxius. 

D’altra banda, també s’ha buscat informació dels llocs d’interès de la ciutat de Madrid 

per tal de poder relacionar ambdós conceptes. En aquest cas les dades estan en un 

format XML, el qual s’ha analitzat per comprovar la seva estructura i que contenia la 

informació que es necessitava per al projecte. 

Un vegada es tenia clar el treball que es volia fer, s’ha procedit a buscar una ontologia 

que s’adaptés als objectius i necessitats del projecte. Entre les opcions trobades, hi ha 

algunes molt interessants, com per exemple l’ontologia creada per Pieter Colpaert i 

Andrew Byrd [4], que modela el format GTFS estàtic, o la ontologia presentada en 

l’article Ontologias Turisticas Geograficas[5], per fer rutes turístiques amb bicicleta o 

caminant.  

Desprès de comprovar totes les ontologies trobades, s’ha decidit realitzar un 

desenvolupament des de zero perquè cap complia amb els requisits proposats al 

treball. Per realitzar-la s’utilitzarà l’editor d’ontologies Protégé, per considerar que és 

l’eina ideal per aquest treball. 

Un cop es tingui l’ontologia dissenyada, aquesta es poblarà amb un script realitzat en 

Apache Jena. Aquest framework de codi obert per a Java permet crear aplicacions de 

web semàntica i Linked Data, a més de permetre fer consultes SPARQL. És per totes 

aquestes raons que s’ha decidit utilitzar-lo. 

Pel que fa a les metodologies de desenvolupament, s’ha triat el model en cascada, ja 

que el treball a realitzar es pot dividir en diferents fases o etapes successives. L’única 

excepció serà a l’hora de crear l’ontologia, que en aquest cas s’utilitzarà un model 

iteratiu tot seguint les regles proposades per F. Noy i D.L. McGuinness[6]. 

S’ha triat aquest forma de crear l’ontologia perquè permet retrocedir i repetir alguns 

dels passos per corregir els defectes detectats i, a més, ha sigut utilitzada a 

l’assignatura de Representació del coneixement de manera que s’aplicaran els 

coneixements adquirits durant el grau. 

1.6 Planificació del Treball 

En aquest apartat es mostrarà la planificació temporal del projecte amb totes les 

tasques que s’han de realitzar, separades en activitats. També es presentaran les 

eines que s’utilitzaran per dur a terme el treball, així com el hardware utilitzat. 

1.6.1 Planificació temporal 

La planificació temporal del projecte s’ha dividit en cinc grans blocs, tot seguint les 

dates marcades per les entregues de les proves d’avaluació continua (PACs). Cal 
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destacar que aquests blocs s’han dividit al mateix temps en activitats més petites que 

permeten fer un seguiment més exhaustiu del bloc: 

Bloc 1: Proposta del TFP: En aquest primer bloc s’haurà de determinar la temàtica 

del TFP, resumir en que consistirà i justificar la seva elecció . Per tant, les activitats 

que es realitzaran seran les següents: 

 Dur a terme una investigació sobre la proposta de la temàtica del TFP i fer un 

resum d’aquesta. 

 Buscar una proposta per al títol del treball, i a més, seleccionar les paraules 

clau que el descriuran. 

 Contextualitzar i justificar la proposta del projecte. 

 Explicar la motivació personal. 

Bloc 2: Mandat del projecte i planificació: En aquest bloc s’haurà de cercar 

informació de valor sobre la temàtica, establir els objectius i l’abast del TFP, entre 

d’altres. En aquest cas les activitats que s’hauran de fer seran les següents: 

 Establir els objectius i concretar l’abast que tindrà el producte final. 

 Precisar la metodologia i el procés de treball. 

 Mostrar la planificació que es durà a terme tot mostrant la descomposició de les 

fases i les activitats que hi haurà. 

 Fer un anàlisis del mercat per tal de realitzar l’estat de l’art. 

Bloc 3: Disseny i implementació: En aquest bloc s’haurà de dissenyar i implementar 

el producte associat al TFP. Les activitats que tindrà aquest bloc seran: 

 Preparar l’entorn de desenvolupament tot instal·lant i configurant les eines que 

s’utilitzaran. 

 Analitzar les dades seleccionades per tal de construir l’ontologia. 

 Implementar un projecte en Java utilitzant Apache Jena per tal de poblar 

automàticament l’ontologia. 

 Fer consultes SPARQL i GeoSPARQL per tal de comprovar el funcionament 

correcte de l’aplicació. 

Bloc 4: Memòria: En aquest bloc s’haurà d’escriure la memòria del TFP. Encara que 

la memòria del treball esta assignada a un sol bloc, aquesta s’anirà fent durant la 

realització de tot el treball, ja que es produiran documents que s’hauran d’anar afegint.  

Per aquest bloc es tindran les activitats següents: 

 Escriure la memòria final recopilant la documentació que a sigut creada en 

totes les fases. 

 Repassar i corregir els apartats per tal de complir amb els requisits estètics i de 

contingut. 
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Bloc 5: Presentació, vídeo i defensa virtual: Per últim, en aquest bloc s’haurà de 

realitzar una presentació amb diapositives i en vídeo per tal de poder defensar el 

treball davant un tribunal. Les activitats a fer seran: 

 Crear una presentació amb diapositives utilitzant una eina de presentacions. 

 Elaborar un vídeo mostrant el treball que s’ha realitzat. 

 Respondre les preguntes que els pugui sorgir al tribunal un cop s’hagi lliurat la 

presentació del treball.  

En la figura següent es pot observar el diagrama de Gantt del projecte amb l’estimació 

de la durada de cadascuna de les tasques mencionades i la data de lliurament de cada 

PAC. Com es pot veure, la memòria s’escriurà des del principi fins al bloc 5, on es 

tindran que fer la presentació i la defensa. També es pot observar que, com s’ha 

mencionat en l’apartat de metodologia, es seguirà un model en cascada. 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt de la planificació del TFP 

1.6.2 Recursos de desenvolupament 

El desenvolupament de l’aplicació es portarà a terme mitjançant el següent hardware i 

software: 

 Hardware: 

o Processador: Intel core i3, CPU de 3.07GHz 

o Memòria RAM: 4 GB 

o Disc dur: 500 GB. 

o Sistema operatiu: Windows 10 

 Software: 

o Protégé: És el framework amb el qual es desenvoluparà l’ontologia 

o Eclipse: S’utilitzarà com entorn de programació en Java per fer l’script 

de Apache Jena. 
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o Java i Apache Jena: S’utilitzarà el llenguatge de programació Java i la 

API d’Apache Jena per poblar l’ontologia creada amb Protégé. 

o Maven:  Es farà servir aquesta eina de gestió i construcció de projectes 

per dur a terme la part de programació en Java. 

o Microsoft Office: S’utilitzarà aquesta suite ofimàtica per documentar la 

memòria i fer les presentacions. 

o ProjectLibre: És l’eina que es farà servir per crear el diagrama de 

Gantt.  

1.7 Breu sumari de productes obtinguts 

Un cop realitzat el projecte s’obtindran els productes següents: 

 Un fitxer en OWL, que contindrà l’estructura de l’ontologia creada amb Protégé 

per al domini del transport públic i els llocs d’interès. 

 Un fitxer XML (turismo_v1_es.xml), amb les dades dels llocs d’interès de la 

ciutat. Aquest fitxer serà descarregat de la pàgina de dades obertes de 

l’ajuntament de Madrid. 

 Un fitxer zip (google_transit_M4.zip) amb els diferents arxius que componen 

el format GTFS, on cada fitxer té un format CSV. Aquest arxiu serà descarregat 

de la pàgina del Consorci Regional de Transports de Madrid (CRTM).  

 Un projecte Maven que contindrà l’script desenvolupat en Java que serà 

l’encarregat de poblar l’ontologia amb les dades dels fitxers. També inclourà 

una interfície visual per gestionar l’aplicació. 

 Un arxiu PDF amb la memòria del treball. En aquest fitxer s’explicaran totes les 

decisions preses i com s’ha dut a terme el projecte. 

1.8 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Aquesta memòria està estructurada en 3 capítols. El primer d’ells es centrarà en 

descriure els conceptes teòrics que estan relacionats amb el projecte, com per 

exemple la web semàntica o els estàndards utilitzats. En el segon capítol es podrà 

veure la part pràctica, on estarà descrit tant el desenvolupament de l’ontologia 

utilitzada com el seu poblament mitjançant un script en Java. Per últim, hi haurà un 

capítol on s’exposaran les conclusions a les que s’ha arribat al realitzar aquest treball.  
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2. Estat de l’art 

Per tal de tenir una visió més clara del treball, es presentaran els dos conceptes claus 

que són la base d’aquest projecte, la web semàntica i les ontologies. Un cop s’hagin 

introduït aquests conceptes es presentaran els estàndards relacionats amb aquest 

treball que estan definits pel World Wide Web Consortium (W3C). I per últim es 

definiran els conceptes de Open Data i Linked Data. 

2.1 La web semàntica 

La web va ser creada en un principi per ser un medi col·laboratiu on tothom pogués 

aportar una mica de coneixement i, tot i que un dels seu precursors, Tim Berners-Lee, 

volia incorporar informació descriptiva a la seva creació, aquesta idea no va arribar a 

l’estàndard original. Per tant, la primera web es va centrar en el intercanvi d’informació 

entre persones i es va descartar l’opció de afegir metadades que poguessin ser 

interpretades per les maquines. 

Per esmenar aquesta absència, Berners-Lee va crear una iniciativa anomenada Web 

Semàntica. Aquesta iniciativa el que tracta de fer és integrar les dades de la xarxa 

perquè siguin accessibles tant per a les persones com per a les aplicacions, ja que tan 

sols així s’aconseguirà arribar al màxim potencial que ofereix la web. Per tant l’idea 

d’un medi col·laboratiu on interconnectar usuaris serà la mateixa que es va proposar 

des de un principi, la diferencia principal és que ara no serà consumida tan sols per les 

persones. 

Per aconseguir fer la transició des de la web tradicional a una web semàntica, 

s’haurien d’afegir anotacions semàntiques que dotessin de significat a les dades que hi 

ha al contingut actual. Per fer això, les tecnologies actuals no serien suficients i 

s’hauria d’optar per actualitzar-les o utilitzar de noves com, per exemple, passar de 

utilitzar el HTML a utilitzar el XML. 

 
Figura 7. Núvol de paraules de la web semàntica 
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A la figura 7 es pot veure un núvol de paraules relacionades amb la web semàntica. 

Com es pot veure hi ha una multitud de termes que ja són utilitzat actualment a la 

xarxa i d’altres que són nous, com per exemple les ontologies.  

Seguint amb aquest tema, es podria dir que la web semàntica està sustentada en les 

idees següents: 

 Definició del  significat dels conceptes: fent us de la semàntica, les 

metadades i utilitzant ontologies es relacionarien els conceptes amb les regles 

de la lògica que són necessàries per entendre’ls.  

 Manipulació de dades: Les dades es podrien manipular per les persones, però 

tenint en compte la multitud d’informació  disponible i que, a més, se li ha afegit 

una lògica, la manipulació seria més precisa si es fes automàticament. 

Tot i que aquesta nova tecnologia pugui semblar la millor evolució de la web actual, 

aquesta té avantatges i inconvenients, i tot seguit es presenten alguns d’ells: 

Avantatges: 

Com les paraules tenen sentit semàntic, s’aconsegueix que la informació estigui millor 

organitzada i que les cerques siguin a partir del significat de les paraules, i no pas per 

contingut textual. Un altra avantatge, tal com s’ha comentat anteriorment, és que les 

maquines podran utilitzar aquest coneixement de forma automàtica. 

Inconvenients: 

Tenint en compte la multitud de pàgines i contingut creat a la web, la tasca d’adaptar-lo 

tot a aquesta nova tecnologia tindrà un cost en temps i econòmic elevat. Un altre 

inconvenient serà unificar estàndards de diferents països o llenguatges, ja que una 

paraula pot tenir un significat diferent depenent del lloc on s’utilitzi. 

2.2 Ontologies 

El terme ontologia és utilitzat des de l’antiguitat en filosofia per donar una explicació 

sobre l’existència de les coses i com es relacionen des d’allò més particular a allò més 

universal. És per aquesta raó que va començar a ser utilitzat en informàtica per fer 

referència a un món modelat. 

Actualment la definició d’ontologia més acceptada en informàtica és la que va fer 

Thomas Gruber, que va dir que Una ontologia és una especificació explicita i 

compartida d’un domini. Si s’analitza aquesta frase es pot extreure que una ontologia 

ha de mostrar allò que es vol representar de manera totalment expressa, a d’estar 

consensuada per una comunitat de persones i, a més, només es representarà una part 

de la realitat. 

D’altra banda, si es mira una ontologia des del punt de vista tècnic, els elements que la 

constitueixen són: 
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 Els conceptes són les idees bàsiques que s’intenten formalitzar. Aquests tenen 

una estructura jeràrquica que va dels conceptes més generals als més 

específics. 

 Les relacions representen les connexions entre els diferents conceptes del 

domini. 

 Els atributs són l’estructura interna dels conceptes, tant les propietats com els 

seus valors assignats. Els valors són alhora altres conceptes o instàncies. 

 Les instàncies s’utilitzen per representar objectes concrets de un concepte. 

En resum, les ontologies permeten modelar una part de la realitat formalment per tal 

que pugui ser interpretada per programes o persones. A més, ha de representar el 

coneixement que una comunitat de persones té sobre aquest domini.  

Per altra banda, el fet d’utilitzar  ontologies té unes altres avantatges interessants: 

reutilització del coneixement, separació del coneixement de la part operacional, 

anàlisis de la informació del domini, entre d’altres. 

2.3 Estàndards a la Web Semàntica 

El Consorci World Wide Web (W3C) és una comunitat que treballa per portar a la web 

al seu màxim potencial desenvolupant protocols i pautes que assegurin el seu 

creixement. I una de les principals tasques que fan és establir els estàndards que 

s’utilitzaran a la xarxa. En aquest cas, els estàndards que s’analitzaran seran els 

relacionats amb la web semàntica. 

 A la figura següent es pot veure com la web semàntica es representa utilitzant una 

arquitectura de capes, on cada nivell tracta un aspecte concret d’aquesta. També es 

pot apreciar que s’utilitzen una sèrie d’estàndards, que seran els que s’analitzaran als 

punts següents. 

 

Figura 8. Arquitectura de la web semàntica 
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2.3.1 URI 

L’Universal Resource Identifier (URI) és una cadena de caràcters ASCII que s’utilitza 

per identificar de forma unívoca un recurs particular. Com es pot veure a la figura 8, 

aquest estàndard esta situat a la capa inferior de l’arquitectura que és on es defineix el 

lèxic. 

A la figura següent es pot veure un exemple d’URI tot indicant les parts que la 

componen: 

 

Figura 9. Components d’una URI 

2.3.2  XML 

L’eXtensible Markup Language (XML) és un metallenguatge que permet definir 

llenguatges de marques o etiquetes que s’ajusten a les necessitats d’estructuració de 

les dades. Aquestes etiquetes poden ser personalitzades per tal de descriure i 

organitzar la informació, però sempre hi ha d’haver una marca d’inici i de final 

correctament imbricats. 

A més, com el contingut esta separat de la presentació, la informació continguda en 

aquests arxius és fàcilment accessible i processada per maquines i per persones. En 

la figura 8, aquest mòdul representaria la sintaxi de les dades. 

A la figura següent es pot veure un exemple d’un arxiu XML. Com es pot comprovar 

s’han personalitzat les etiquetes per tal d’adaptar el document a les necessitats de les 

dades. En aquest cas, dins de l’etiqueta persona es tenen definides les etiquetes 

nombre i sueldo. 

 

Figura 10. Exemple d’arxiu XML 
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2.3.3 RDF 

El Resource Description Framework (RDF) és utilitzat per representar la informació 

dels recursos, que poden ser qualsevol cosa com, per exemple, persones o 

documents, entre d’altres. En l’arquitectura presentada a la figura 8, el mòdul RDF 

seria el que atorgaria un significat  a les dades. 

L’RDF esta basat en l’especificació de triplets subjecte-predicat-objecte, on el subjecte 

i l’objecte són els dos recursos que es relacionen mitjançant el predicat. Aquestes 

relacions es poden representar en forma de graf, tenint en compte que tant els 

subjectes com els objectes són els nodes i els predicats són els arcs del graf. 

Pel que fa a la definició dels recursos, es poden utilitzar les URIs en totes tres 

posicions per tal d’evitar ambigüitats en la semàntica. Però tal com adverteix el W3C 

en la definició d’aquest estàndard, el RDF no coneixerà el que representa cada URI i, 

per tant, es pot utilitzar una URI diferent per a definir un mateix recurs, el que portarà a 

que els programes no puguin inferir que es tracta de la mateixa informació. 

Per tal de solucionar aquest problema apareix l’extensió RDF Schema (RDFS), que 

descriu les classes, jerarquies i propietats i els assigna un significat específic. 

2.3.4 OWL 

El Web Ontology Language (OWL) és un llenguatge dissenyat per definir ontologies 

estructurades a la web. Aquest estàndard és una ampliació del RDF Schema i permet 

expressar relacions més complexes entre les classes i, a més, també permet establir 

restriccions i propietats més especifiques ja que afegeix més vocabulari. Per tant, OWL 

té major capacitat d’expressar significat i semàntica que no pas els llenguatges XML, 

RDF o RDFS. 

D’altra banda, aquest llenguatge es divideix en tres subllenguatges, on cadascun té un 

nivell d’expressivitat i complexitat computacional més gran que l’anterior: 

 OWL Lite: És la versió que té una expressivitat més restringida, i en aquest cas 

tan sols defineix una jerarquia i ofereix restriccions simples de cardinalitat. 

 OWL DL: Aquesta versió amplia l’anterior i és utilitzada quan es vol la màxima 

expressivitat garantint la completesa computacional en un temps de raonament 

finit.  

 OWL Full: És la versió que té major expressivitat al permetre la utilització de 

metaclasses. Com a conseqüència hi pot haver processos d’inferència que no 

finalitzin mai. 

 

A la imatge següent es pot visualitzar la relació que tenen els diferents llenguatges 

utilitzats a la web semàntica. Tot i no ser del tot precisa, ja que, per exemple, no tots 

els RDFS són vàlids en OWL DL, és una aproximació bastant bona. 
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Figura 11. Relació entre llenguatges [7] 

2.3.5 SPARQL 

El Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL) és un llenguatge i protocol 

que permet accedir, consultar i filtrar dades RDF. Està inspirat en SQL, el que fa que 

les seves sintaxis siguin molt semblants. En canvi hi ha una gran diferencia en la part 

funcional ja que, el SQL, utilitza bases de dades relacionals mentre que, el SPARQL, 

treballa amb una xarxa de dades enllaçades.   

Més concretament, la majoria de les consultes en SPARQL utilitzen un patró de triplets 

similars als del RDF, amb la diferencia que en aquest cas tant el subjecte, com el 

predicat i l’objecte poden ser variables. El resultat de fer una consulta seran, com a 

SQL, totes les dades que compleixen amb les condicions imposades en els triplets. En 

la figura següent es pot veure un exemple del funcionament d’aquest llenguatge: 

 

Figura 12. Funcionament d’una consulta SPARQL 

2.3.6 GeoSPARQL 

L'estàndard GeoSPARQL, que està definit per l’Open Geospatial Consortium (OGC), 

és una extensió de SPARQL i s'utilitza per representar i consultar les dades 

geoespacials a la web semàntica. 

Més concretament, defineix una ontologia que representa les característiques i les 

geometries d’aquestes dades, i ho fa establint el vocabulari necessari per representar-

les en format RDF. A més, incorpora un conjunt de funcions que simplificaran els 

càlculs espacials que fan ús de la latitud i longitud. 
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A la figura següent es poden veure les classes principals que utilitza aquest estàndard. 

A partir d’aquestes, es pot ampliar l’ontologia que s’està creant per tal d’afegir altres 

característiques i geometries. 

 

Figura 13. Classes principals del GeoSPARQL 

2.4 Open Data 

L’Open Data el que busca és que determinades dades i informació puguin ser 

utilitzades, reutilitzades i distribuïdes lliurement per qualsevol persona i que, com a 

molt, es requereixi que s’esmenti a la persona que l’ha creat. 

Per a que es consideri que un coneixement és completament obert ha de complir amb 

les següents característiques clau: 

 Disponibilitat i accés: Les dades han d’estar disponibles en la seva totalitat a 

un cost raonable, i sempre que sigui possible amb una simple descarrega des 

d’Internet. També han d’estar disponible en una forma que es puguin modificar. 

 Reutilització i redistribució: Les dades s’han de facilitar tenint en compte que 

s’han de poder reutilitzar i redistribuir. En aquest sentit, també es podran 

barrejar amb altres conjunts de dades. Un altre punt important que s’ha de 

considerar és que les dades han de ser llegibles per màquines. 

 Participació universal: La informació ha de poder ser utilitzada per qualsevol 

sense discriminació. Un exemple de dades que no complirien amb això serien 

les dades que tan sols es poden utilitzar per a fins educatius. 

En relació amb aquest tema, Tim Berners-Lee, va proposar un esquema de cinc 

estrelles per determinar la qualitat de les dades obertes oferides. Aquest esquema 

estableix cinc nivells de desenvolupament on, en cada etapa, s’afegeix una 

característica que fa que la informació es consideri més oberta: 

Nivell ★: Dades publicades a la web en qualsevol format i sota llicencia oberta 

Nivell ★★: Dades publicades en un format estructurat per permetre la lectura a les 

màquines. El format utilitzat per publicar la informació en aquest nivell és propietari i, 

per tant, és necessari utilitzar un software propietari. 
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Nivell ★★★: En aquest nivell s’utilitzen formats no propietaris per publicar les dades, 

com per exemple el format comma-separated values (CSV). Amb això s’aconsegueix 

que la informació estigui disponible per a més usuaris. 

Nivell ★★★★: En aquest cas les dades utilitzen per identificar-se els estàndards 

oberts del W3C, com per exemple, URI o RDF. Això implica que la informació esta 

representada en forma de graf, la qual cosa facilita la seva vinculació amb altres dades 

i la seva reutilització. 

Nivell ★★★★★: El nivell màxim s’atorga a les dades que compleixen amb el nivell 

anterior i, a més, es troben enllaçades amb altres dades per tal de proporcionar-los-hi 

un context. Això permetrà descobrir més dades interconnectades mentre es van 

utilitzant. 

A la imatge següent es pot veure l’esquema de cinc estrelles de forma gràfica. Com es 

pot veure, a cada etapa va augmentant el nivell d’accessibilitat de les dades fins a 

crear una xarxa de dades vinculades. 

 

Figura 14. Esquema de desenvolupament de cinc estrelles [8] 

2.4.1 GTFS 

El General Transit Feed Specification (GTFS) defineix un format comú per intercanviar 

la informació relacionada amb el transport públic, com per exemple els horaris, la tarifa 

o la informació geogràfica. Les agencies que proporcionen la informació en aquest 

format faciliten el seu consum i la reutilització per part de usuaris (persones o 

màquines) aliens a les empreses. 

La informació pot ser proporcionada de dues formes diferents: 

 GTFS estàtic, aquestes dades contindrien la informació sobre els serveis 

programats, els horaris, la informació geogràfica de les parades, entre d’altres. 

Aquesta versió serà la utilitzada en aquest projecte. 
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 GTFS en temps real, aquesta versió és una extensió de l’anterior on s’afegeix 

informació en temps real, com per exemple l’hora d’arribada i sortida dels 

vehicles, la seva posició, entre d’altres. 

El nombre de fitxers que componen aquest format està entre sis i tretze arxius. A més, 

si es comprova la forma en què estan estructurats, és similar a les base de dades 

relacional, on hi ha un identificador que relaciona un element d’una taula amb el d’una 

altra. A la taula següent es pot veure els noms dels diferents arxius així com una petita 

descripció i si són o no imprescindibles. 

Nom del fitxer Obligatori Descripció 

agency.txt Si Informació sobre les agencies de transport 
que tenen un servei en el conjunt de dades. 

stops.txt Si Defineixen les parades on els passatgers 
poden pujar o baixar dels vehicles. 

routes.txt Si Rutes de transport. Una ruta és un grup de 
viatges que es realitzen en un servei. 

trips.txt Si Viatges per a cada ruta. Un viatge és una 
seqüència de dos o més parades que 
s’efectuen en un període específic. 

stop_times.txt Si Proporciona l’hora d’arribada i sortida d’un 
vehicle a una parada 

calendar.txt Condicionalment 
obligatori 

Especifica quan comença i finalitza un servei, 
així com els dies de la setmana en que està 
disponible. 

calendar_dates.txt Condicionalment 
obligatori 

Indica les excepcions als horaris especificats 
en l’arxiu calendar.txt. Si el fitxer calendar.txt 
no està definit, aquest arxiu és obligatori i ha 
de indicar totes les dates del servei. 

fare_attributes.txt No Defineix la informació sobre les tarifes de les 
rutes. 

fare_rules.txt No Conté informació sobre les regles que s’han 
d’aplicar sobre les tarifes dels itineraris. 

shapes.txt No Defineix les regles per assignar les rutes de 
viatge dels vehicles, és a dir, conte informació 
sobre la forma que tindrà una ruta. 

frequencies.txt No Indica el temps entre viatges per a les rutes 
amb una freqüència variable en el servei 

transfers.txt No Regles per establir connexions en els punts 
de transbordament entre rutes. 

feed_info.txt No Informació addicional sobre el conjunt de 
dades com el publicador, la versió i la data de 
venciment de les dades. 

Taula 1. Arxius del estàndard GTFS 
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Tal com s’ha dit, les dades es divideixen en diferents arxius TXT, on cal destacar que 

estaran delimitades per comes. A més,  s’ha de comprimir tot el conjunt en un fitxer 

ZIP. D’altra banda, cada arxiu ha de complir també amb els següents requisits: 

 En la primera línia de cada fitxer hi haurà els noms dels camps. 

 Els noms dels camps són sensibles a majúscules i minúscules. 

 Els camps no poden contenir ni tabuladors, ni retorns de línia, ni salts de línia. 

 Si un valor utilitza cometes o coma a d’estar entre cometes. 

 Als camps no es poden incloure ni etiquetes HTML, ni comentaris ni 

seqüències d‘escapada. 

 S’ha de treure qualsevol espai addicional entre els camps o els noms dels 

camps. 

 Les línies han de finalitzar amb un salt de línia. 

 Han d’estar codificats en UTF-8 per suportar tots els caràcters Unicode. 

A més d’aquest requisits, s’ha de tenir en compte que hi haurà camps en els arxius 

que seran obligatoris i d’altres que seran opcionals. Per obtenir més informació sobre 

les especificacions d’aquests, i no estendre molt el tema, es recomana visitar la pàgina 

de referència del GTFS[9]. 

Per finalitzar aquest apartat, es comentarà que aquest format està inclòs en el tercer 

nivell de l’esquema de cinc estrelles descrit anteriorment, ja que les dades es 

proporcionen en un format CSV. 

2.5 Linked Data 

Les dades enllaçades, o linked data, són el pilar principal sobre el qual es sustenta la 

web semàntica, ja que les dades tindran un nivell de representació suficient que 

permetran la construcció de relacions i facilitaran la navegació entre conjunts de dades 

provinents de diferents fonts. 

Per concretar, el linked data no és més que un conjunt de bones pràctiques destinades 

a publicar i connectar dades estructurades a la web. I la forma més estesa de definir 

aquestes practiques és la que va proposar Tim Berners-Lee, el qual va definir quatre 

principis que caracteritzen qualsevol dada enllaçada: 

1. Per identificar els recursos s’utilitzaran les URIs. 

2. Per poder localitzar i utilitzar un recurs s’aprofitarà el HTTP de la URI que 

l’identifica. 

3. S’ha de proporcionar informació útil sobre el recurs quan s’hagi consultat la 

URI. Per presentar aquesta informació s’ha d’utilitzar algun estàndard com pot 

ser el RDF i SPARQL. 

4. S’ha d’incloure enllaços a altres URIs per tal de poder descobrir informació 

nova relacionada amb el recurs. 
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En resum, si es compleixen aquest quatre principis, la web semàntica permetrà, tant a 

les persones com a les màquines, explorar dades de la web i, fins i tot, arribar a 

informació relacionada que ha sigut referenciada des d’altres dades inicials. 

Com a tall d’exemple es pot veure el projecte SWEO Linkig Open Data[10] de la 

comunitat W3C. En aquest projecte la comunitat a interconnectat 570 conjunts de 

dades obertes mitjançant 2909 enllaços. A la imatge següent es poden veure 

gràficament els conjunts de dades i les seves relacions. 

 

Figura 15. Projecte SWEO Linkig Open Data 

 



22   

3. Disseny i implementació del producte 

Un cop s’han definit les motivacions i els objectius per fer aquest projecte i, també 

s’han presentat les tecnologies i estàndards més utilitzats per portar-los a terme, és 

l’hora de dissenyar i implementar l’aplicació. 

Per tant, en aquest capítol, s’exposaran les diverses tasques realitzades per obtenir el 

producte final del projecte. Es començarà explicant l’entorn de treball utilitzat per 

dissenyar i desenvolupar el projecte, tant la instal·lació com la configuració de totes les 

eines utilitzades. 

Tot seguit, es presentaran les dades utilitzades, fent èmfasi en les relacions que hi ha 

entre els diferents arxius analitzats, ja que això facilitarà la creació de conceptes i 

relacions dins de l’ontologia. 

Un cop s’hagi  definit l’ontologia, es mostrarà la implementació del codi utilitzat per 

poblar-la automàticament. De manera paral·lela, es mostrarà la interfície gràfica 

creada per tal de poder fer les consultes SPARQL i GeoSPARQL i, així poder aprofitar 

la informació continguda a les dades. 

3.1 Entorn de desenvolupament 

Per fer la part pràctica del projecte s’han utilitzat les eines Protégé i Eclipse, fent ús 

d’un ordinador amb les característiques exposades en el punt 1.6.2 d’aquesta 

memòria. 

Encara que només s’han utilitzat aquestes dues eines, es podrà comprovar en els 

següents punts que, són més que suficients per satisfer l’abast i els objectius 

proposats per al projecte. 

A la següent figura es pot veure com es relacionen aquest programes mitjançant els 

arxius generats per cadascun d’ells. 

 

Figura 16. Relació entre aplicacions 
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Com es pot veure, el primer programa que s’utilitzarà serà el Protégé. Amb l’ajuda dels 

arxius que componen el format GTFS i de l’arxiu XML amb els punts d’interès, es 

crearà una ontologia que estarà composta d’una jerarquia de conceptes relacionats i, a 

més, tindran una sèrie de propietats que definiran aquestes relacions i el tipus de 

dades que poden acceptar. L’arxiu de sortida serà un fitxer OWL amb la definició del 

model de dades en forma de graf. 

A continuació, el següent programa que s’utilitzarà serà l’Eclipse, on cal destacar que, 

es farà ús dels frameworks de Jena i OpenStreetMap, a més del software de gestió i 

construcció de projectes Maven. Es pot veure que, en aquest cas, s’utilitzarà l’arxiu 

OWL que s’acaba de crear i els arxius del format GTFS i XML. 

El que es farà és, amb l’ajuda del framework Jena i utilitzant la informació continguda 

en els arxius, poblar l’ontologia creant individus i relacionant-los entre ells. Un cop es 

tingui aquesta part feta, es mostrarà una interfície d’usuari on es podrà interrogar 

l’ontologia fent ús del llenguatge SPARQL, a més de poder generar els arxius de 

sortida en format Turtle (TTL) i RDF.  

3.1.1 Instal·lació de l’entorn de treball 

A continuació s’analitzarà el procediment que s’ha seguit per instal·lar les eines que 

s’han presentant en l’apartat anterior, així com també els frameworks utilitzats.  

 Protégé: Per realitzar la instal·lació d’aquest entorn només cal descarregar la 

versió desitjada des de la seva pàgina oficial [11] (en el desenvolupament 

d’aquest projecte s’ha utilitzat la versió 5.2.0) descomprimir el fitxer i executar 

l’arxiu Protege.exe. En aquest cas, s’utilitzarà la configuració per defecte. 

 Eclipse: Per a aquesta eina hi ha dues formes d’instal·lació, descarregant un 

executable o descarregant un arxiu comprimit [12]. Per desenvolupar aquest 

projecte s’ha utilitzat l’arxiu comprimit, el qual només cal descarregar-lo, 

descomprimir-lo i executar-lo, i el paquet utilitzat és l’IDE for Java Developers. 

Un cop s’ha inicialitzat, el primer que s’ha de fer és seleccionar on es vol crear 

el workspace i crear un nou projecte Maven, el qual crearà l’estructura d’arxius 

de la figura següent, on hi ha una part per al codi, una part per als test de prova 

i l’arxiu pom.xml, que és utilitzat per definir el projecte. 

 

Figura 17. Exemple projecte Maven 
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 Apache Jena i OpenStreetMap: Per utilitzar-los caldrà escriure les 

dependències necessàries a l’arxiu pom.xml. Aquestes dependencies es poden 

trobar a les pàgines oficials dels dos frameworks [13] [14] o a un repositori 

Maven [15]. A la següent imatge es presenta part de l’arxiu pom utilitzat en 

aquest projecte. Com es pot veure, es tenen varies dependències entre les 

quals hi ha una per a les consultes GeoSPARQL i una altra per al framework 

OpenStreetMap.  

 

Figura 18. Exemple de l’arxiu POM 

Com es pot comprovar, el procés d’instal·lació i configuració de les eines és bastant 

senzill i no requereix dedicar massa temps. També es pot veure que utilitzant Maven 

s’evita tenir que descarregar les llibreries dels diferents frameworks i si, en un futur, es 

vol utilitzar una altra versió, tan sols s’ha de modificar l’arxiu pom. 

Per últim, cal destacar que per utilitzar l’Eclipse i Java s’ha de tenir instal·lada una 

versió del Java Development Kit (JDK) de Oracle. Per realitzar aquest projecte es tenia 

instal·lada la versió 1.8. 

3.2 Anàlisi del conjunt de dades 

Tal com s’ha comentat en apartats anteriors, el conjunt d’arxius utilitzats seran els que 

conformen el format GTFS extret de la pàgina del CRTM [16] i la informació dels punts 

d’interès extreta de la pàgina de dades obertes de l’Ajuntament de Madrid [2]. Ambdós 

tenen informació molt heterogènia i, per tant, s’haurà de seleccionar la que sigui 

d’utilitat i descartar la resta de dades. 

En la taula següent es poden veure els arxius utilitzats, així com els camps que s’han 

seleccionat de cadascun d’ells per confeccionar aquest projecte. 
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Arxiu Camp Descripció 

agency.txt 

agency_id Identificador de l’empresa de transport 

agency_name Aquest camp conté el nom complet de 

l’empresa de transport  

agency_url Camp amb la URL de l’empresa de 

transport 

routes.txt 

route_id Identificador d’una ruta 

agency_id Identificador de l’empresa que 

proporciona la ruta 

route_long_name Aquest camp conté el nom complet de 

la ruta 

route_type Aquest camp indica el tipus de 

transport que utilitza la ruta (tren, 

autobús, ...) 

route_url Camp amb la URL de la pàgina web de 

al ruta 

route_color Indica quin color té la ruta. El color 

estarà expressat amb un valor 

hexadecimal 

calendar.txt 

service_id Identificador per a un conjunt de dates 

en les quals estarà disponible una o 

més rutes 

monday, 

tuesday, 

wednesday, 

thursday, 

friday, 

saturday, 

sunday 

Aquests camps indicaran el dia de la 

setmana en que funciona el servei. 

Seran de tipus booleà, on 0 indicarà 

que no hi ha servei i 1 que sí que hi ha. 

Per exemple, si el camp monday té un 

1, aleshores indicarà que cada dilluns 

la ruta estarà disponible. 

trips.txt 

route_id Identificador d’una ruta 

service_id Identificador d’un conjunt de dates en 

les quals estarà disponible una o més 

rutes. 

trip_id Identificador d’un viatge. 

trip_headsign Camp amb el text que apareixerà per 

senyalitzar el destí del viatge. 

trip_short_name Camp amb el text que s’utilitzarà per 

identificar el viatge per part dels 

passatgers. 

direction_id Indica la direcció del viatge. Si és 0 

indica un viatge d’anada, i si és 1 indica 
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un viatge de tornada. 

wheelchair_accessible Indica si existeix accés per a cadires de 

rodes.  

- 0 o blanc: no hi ha informació 

- 1: El vehicle té accés per a 

cadires de rodes 

- 2: El vehicle no té accés per a 

cadira de rodes 

stops.txt 

stop_id Identificador d’una ubicació. 

stop_name Nom de la ubicació. Ha de ser un nom 

que sigui comprensible per als usuaris. 

stop_desc Aquest camp conté una descripció de 

la ubicació que pot ser útil als usuaris. 

stop_lat Camp amb la latitud de la ubicació. 

Aquest camp és de tipus double. 

stop_lon Camp amb la longitud de la ubicació. 

Aquest camp és de tipus double. 

stop_url Aquest camp té la URL de la ubicació. 

location_type Indica quin tipus d’ubicació és: 

- 0: Parada 

- 1: Estació 

- 2: Entrada/sortida 

- 3: Node genèric 

- 4: Area d’abordatge 

parent_station Aquest camp serveix per establir la 

jerarquia entre les diferents ubicacions. 

Contindrà l’identificador d’una ubicació: 

- Si la ubicació és una parada, 

una entrada/sortida o un node 

genèric aquest camp contindrà 

la ID d’una estació 

- Si la ubicació és una area 

d’abordatge aquest camp 

contindrà la ID d’una parada 

- Si la ubicació és una estació 

aquest camp estarà buit. 

wheelchair_boarding Aquest camp indica si hi ha accés per a 

cadira de rodes. És equivalent al camp 

wheelchair_accessible de l’arxiu 

trips.txt. 

stops_times.txt trip_id Identificador d’un viatge. 
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arrival_time Aquest camp conté una hora d’arribada 

a una parada per a un viatge en 

particular d’una ruta. El tipus de dada 

que hi haurà en aquest camp és una 

hora especificada com HH:MM:SS. 

departure_time Aquest camp conté una hora de sortida 

d’una parada per a un viatge en 

particular d’una ruta. El tipus de dada 

que hi haurà en aquest camp és una 

hora especificada com HH:MM:SS. 

stop_id Identificador d’una parada. 

turismo_v1_es.xml 

Etiqueta <name> En aquesta etiqueta estarà el nom del 

punt d’interès. 

Etiqueta <web> Contindrà la URL amb la pàgina web 

del lloc. 

Etiqueta <body> Aquesta etiqueta tindrà una descripció 

del punt d’interès amb informació 

d’utilitat per als usuaris  

Etiqueta <latitude> En aquesta etiqueta hi haurà la latitud 

on es troba el punt d’interès. 

Etiqueta <longitude> En aquesta etiqueta hi haurà la longitud 

on es troba el punt d’interès. 

Etiqueta <address> Etiqueta que conté l’adreça del punt 

d’interès. Encara que amb la latitud i 

longitud es podria saber l’adreça, s’ha 

seleccionat aquesta etiqueta per tenir 

un accés més directe. 

Taula 2. Arxius i camps utilitzats 

Per tenir una idea més clara de com es relacionen els arxius GTFS, a la figura següent 

es pot veure la taula anterior d’una forma gràfica. Es pot comprovar que, tot i ser arxius 

independents, es relacionen com si fossin una base de dades relacional. Tota aquesta 

informació s’ha de tenir en compte alhora de confeccionar l’ontologia per tal de 

mantenir les relacions que hi ha entre les dades. 

Per altra banda, també es pot veure que l’arxiu de punts d’interès no té una relació 

directa amb el format GTFS i que tot dos es relacionaran a partir de la latitud i longitud 

de les ubicacions. 
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Figura 19. Relació dels arxius mitjançant els seus camps 

3.3 Disseny i generació de l’ontologia 

Com ja s’ha comentant a l’apartat 1.5 d’aquest informe, per dissenyar l’ontologia es 

seguiran les regles proposades per F. Noy i D.L. McGuinness: 

 No hi ha una manera correcta de modelar un domini i dependrà del propi 

domini i de l’ús que es vulgui donar. 

 El procés de construcció és iteratiu 

 Els conceptes haurien de ser propers als objectes i a les relacions del domini 

d’interès. 

Al ser un model iteratiu, permetrà definir d’una forma més precisa l’ontologia, ja que a 

cada iteració s’anirà millorant. També cal destacar que el nom de l’ontologia creada 

serà GTFS-PI. 

En els subapartats següents es seguiran els passos definits també per F.Noy i D.L. 

McGuinness al document Ontology development 101 [6]. 

3.3.1 Domini i abast de l’ontologia 

Tal com s’ha anat exposant durant aquest document, l’ontologia que es vol crear 

estarà centrada en unir la xarxa de transport públic amb els llocs d’interès d’una ciutat, 

que en el cas d’aquest treball serà la ciutat de Madrid. 

Les dades del transport públic són subministrades pel portal del CRTM, en el qual es 

poden trobar diverses xarxes de transport i cadascuna amb el seu propi paquet GTFS. 
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Per altra banda, la informació sobre els punts d’interès es troben al portal de dades 

obertes de l’ajuntament de Madrid i estan disponibles en diferents idiomes. 

Per desenvolupar l’ontologia s’ha utilitzat el paquet GTFS del metro i l’arxiu en 

espanyol dels punts d’interès, tot i que es podria haver utilitzat qualsevol altre paquet 

GTFS i qualsevol altre arxiu en un altre idioma. 

Així doncs, l’ontologia que s’obtindrà serà utilitzada per saber quina línia cal agafar i 

quina parada està més propera a un punt d’interès concret. Per altra banda, també es 

podria utilitzar per determinar el recorregut de les línies, l’hora d’arribada i sortida dels 

vehicles a una parada, si és accessible per cadires de rodes, entre d’altres.  

Per tal de limitar l’abast d’aquesta ontologia es formularan diverses qüestions que, a 

més, serviran per verificar que es compleix amb la proposta feta. Aquestes preguntes 

seran: 

 On es troba una parada? 

 Quina parada està més a prop d’un lloc concret? 

 Quantes parades té una línia de transport? 

 Quines parades són compartides entre línies? 

 Hi ha una parada dins d’un radi determinat? 

3.3.2 Valoració de la reutilització d’ontologies existents 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, s’ha trobat multitud d’informació sobre 

ontologies de transport públic i sobre llocs d’interès turístic. Les més interessants són 

l’ontologia proposada per P.Colpaert i A. Byrd [4] per al format GTFS, i l’ontologia 

presentada a l’article Ontologias Turisticas Geograficas [5] per fer rutes turístiques. 

En el cas de l’ontologia de P. Colpaert i A. Byrd, s’ha descartat perquè, tot i modelar 

una ontologia completa sobre el format GTFS, aquesta era massa complexa i utilitzava 

classes que difícilment serien utilitzades. D’altra banda l’ontologia per fer rutes 

turístiques s’ha descartat per estar especialitzada en espais naturals. 

Per tot això s’ha decidit crear una ontologia des de cero, la qual serà menys complexa 

ja que tan sols es crearan els elements necessaris i, a més, contindrà individus a totes 

les classes. 

3.3.3 Enumerar els termes importants de l’ontologia 

Desprès d’haver analitzat tota la informació disponible als arxius i tenint en compte els 

termes que s’han descrit a l’apartat 3.2, es poden extreure els següents termes 

rellevants: agencia de transport, ruta, viatge, parades, horaris de les parades, llocs 

d’interès, ubicació (coordenades geogràfiques), entre d’altres. 
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Com es pot comprovar, els conceptes importants són els que estan relacionats amb la 

mobilitat mitjançant un vehicle públic i la ubicació dels diferents punts que aquests 

vehicles poden unir. 

3.3.4 Definició de les classes i la jerarquia 

Per tal de determinar la jerarquia de classes s’ha optat per utilitzar una metodologia 

top-down, en la que primer s’han creat les classes que defineixen els conceptes més 

generals del domini i desprès s’ha anat creant especialitzacions.  

Com es pot veure a la figura següent, s’han creat un conjunt de classes a partir de 

l’anàlisi de termes fet en els apartats anteriors: 

 

Figura 20. Classes de l'ontologia 

A continuació s’explica que individus hi haurà a cadascuna de les classes: 

 Agency: Aquesta classe contindrà als individus que representen a les agencies 

de transport que ofereixen els diferents serveis. 

 Calendar: En aquesta classe estarà la informació sobre els dies de la setmana 

en els quals estarà disponible un viatge. 

 Interest_point: Fa referència als diferents llocs turístics que es poden visitar. 

 Stops: Aquesta classe representa els llocs on els vehicles que realitzen un 

viatge han de parar per embarcar o desembarcar passatgers. Aquesta classe 

contindrà les subclasses Boarding_area, Entrance_exit, Generic_node, 

Station i Stop que representaran els diferents tipus de parada que hi haurà. 

 Route: Conté la informació sobre els grups de viatges que es mostren als 

passatgers com un únic servei. 
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 Trips: Representa els diferents desplaçaments de vehicles des de una parada 

a una altra complint amb un horari establert. 

Cal destacar també que s’ha creat la classe Location. Aquesta és una defined class 

que contindrà els llocs que tenen unes coordenades geogràfiques o una adreça. S’ha 

creat d’aquesta manera perquè qualsevol individu que compleixi amb l’expressió 

definida pertanyi a aquesta classe, ja que serà classificat automàticament pel 

raonador, i així poder trobar-los ràpidament.  

Com es pot veure a la figura següent, per tal que el raonador classifiqui a un individu 

en la classe Location aquest ha de tenir o bé latitud i longitud o bé una adreça. 

 

Figura 21. Definició de la classe Location 

D’altra banda, tal com s’ha comentat a l’apartat 2.3.6, s’ha utilitzat l’ontologia definida 

per  l’OGC, que normalment esta precedida pel prefix geo. Tal com es pot veure a la 

figura 20, la jerarquia que es segueix és SpatialObject com a pare i, Feature i 

Geometry com a fills. 

La classe SpatialObject representarà a tot els objectes que poden tenir una 

representació espacial, és per tant una superclasse de característiques i geometries. A 

continuació, esta la classe Feature, dins de la qual estaran les classes que 

representen els punts d’interès i les parades. Aquesta classe representa als objectes 

que tenen una extensió espacial i és una superclasse de tots els tipus de 

característiques. Finalment, hi ha la classe Geometry on es poden agregar totes les 

subclasses que defineixen figures geomètriques i, per tant, és una superclasse de tots 

els tipus de geometries. En aquest cas tan sols s’afegirà la classe Point, que estarà 

definida per la latitud i la longitud i, opcionalment, per l’altitud. 
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3.3.5 Definició de les propietats de les classes 

En aquest apartat es definiran les propietats que tindran les classes i les propietats 

que les uniran amb altres classes, és a dir, es crearan les Data Properties i les Object 

Properties. 

Data Properties 

A l’utilitzar aquestes propietats el que es fa és afegir informació als individu. Per 

exemple, si hi ha un individu que té la propietat has_name, que ha estat declarada 

com una cadena de caràcters, es podria assegurar que el nom de l’individu és aquesta 

cadena. 

A la següent taula es poden veure les Data Properties que s’han definit a l’ontologia: 

Domini Propietat Rang Descripció 

geo:Feature geo:lat xsd:double Guarda la latitud de l’objecte 

espacial. 

geo:Feature geo:long xsd:double Té la longitud de l’objecte 

espacial. 

Interes_point has_address xsd:string Enregistra l’adreça d’un punt 

d’interès. 

Calendar arrival_time xsd:time Indica l’hora d’arribada d’un 

vehicle. 

Calendar departure_time xsd:time Indica l’hora de sortida d’un 

vehicle. 

Route has_color xsd:string Enregistra el color de la ruta. 

- has_description xsd:string Conté la descripció dels 

individus. 

Trips has_direction xsd:int Indica si un viatge és d’anada o 

de tornada. 

Trips has_headsign xsd:string Conté el text que indicarà el destí 

d’un viatge.  

- has_name xsd:string Aquesta propietat conté el nom 

complet dels individus. 

Stop_type has_sequence Xsd:int Contindrà el número de la 

seqüència dins la ruta. 

Route has_type xsd:string Indica el tipus de ruta: metro, 

autobús, etc. 

- has_url xsd:string Guarda l’adreça URL de la 

pàgina web de l’individu. 

- isAccessible xsd:string Indica si un individu és 

accessible en cadira de rodes. 
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Calendar monday 

tuesday 

wednesday 

thursday 

friday 

saturday 

sunday 

xsd:boolean Aquestes propietats 

enregistraran els dies en els 

quals esta disponible un servei. 

Taula 3. Data Properties 

A la figura 22 es pot comprovar com quedaran les 

propietats un cop s’han afegit a l’ontologia. 

Es pot veure que les propietats arrival_time i 

departure_time són subpropietats de 

has_calendar, de manera que si un vehicle té una 

hora d’arribada i una hora de sortida 

conseqüentment tindrà associat un calendari. 

També es pot veure que els dies de la setmana 

són subpropietats de isAvailable, que englobarà 

els dies en els quals estarà disponible un servei. 

Es considerarà que un servei esta disponible un 

dia de la setmana quan la propietat corresponent a 

aquest dia contingui un 1. 

 

 

Object Properties 

Com s’ha comentat abans, aquestes propietats relacionaran a un individu amb un 

altre. Per posar un exemple, es podria dir que un viatge es relaciona amb una parada 

a través de la propietat hasStop, és a dir, un viatge té una parada. 

A cadascuna de les propietats d’objecte que s’han declarat, se’ls ha associat una altra 

propietat inversa, excepte per a la propietat geo:geometry. Aquesta propietat esta 

declarada per relacionar una característica espacial amb una geometria quan s’utilitzi 

GeoSPARQL. 

Abans de veure les propietats definides, s’ha de comentar que la convenció empleada 

per definir els noms de les propietats segueix la forma has més el nom de la classe 

definida al rang(has+Classe). Pel que fa a les propietats inverses, la convenció 

utilitzada serà is més el nom de la classe i seguida de la paraula Of (is+Classe+Of). 

Figura 22. Data Properties 
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A la següent taula es poden veure les Object Properties definides a l’ontologia: 

Domini Propietat Rang Inversa Descripció 

geo:Feature geo:geometry geo:geometry  Totes les subclasses de 

Feature tenen associada una 

figura geomètrica. 

Route hasAgency Agency isAgencyOf Una ruta pertany a una 

agencia, i una agencia té una 

o més rutes. 

Trips hasCalendar Calendar isCalendarOf Un viatge té un calendari, i un 

calendari pot estar associat a 

diversos viatges 

Trips hasRoute Route isRouteOf Un viatge esta associat a una 

ruta, i una ruta esta composta 

per diversos viatges 

Trips hasStop Stops isStopOf En un viatge hi ha diverses 

parades, i una parada pot 

pertànyer a diversos viatges 

Boarding_area hasPlatform Stop isPlatformOf Una zona d’embarcament té 

com a pare a una 

parada/plataforma, i una 

parada/plataforma pot tenir 

diverses zones 

d’embarcament com a fills. 

Entrance_exit 

or 

Generic_node 

or 

Stop 

hasStation Station isStationOf Una entrada/sortida, un node 

genèric o una parada tenen 

com a pare a una estació, i 

una estació pot tenir diverses 

entrades/sortides, nodes 

genèrics o 

parades/plataforma. 

Taula 4. Object Properties 

A la figura 23 es pot comprovar com quedaran les 

propietats de objecte un cop s’han afegit a l’ontologia. 

Com en el cas de les Data Properties, aquí també 

s’han creat varies subpropietats. Com es pot veure, 

hasPlatform i hasStation són subpropietats de 

isLocatedAt. Aquestes propietats contindran la 

localització d’aquestes parades, és a dir, apuntaran a 

l’individu que representa al seu pare. Com s’ha 

Figura 23. Object Properties 
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comentant a la taula anterior, una zona d’embarcament apuntarà a una 

parada/plataforma, i una entrada/sortida, parada/plataforma o node genèric tindrà com 

a pare a una estació. 

D’altra banda, també es pot veure que isPlatformOf i isStationOf són subpropietats de 

isParentOf. Aquestes propietats seran les inverses de les anteriors i, per tant, 

apuntaran als individus que representen als fills. 

3.3.6 Definició de les restriccions de les propietats 

Desprès d’haver definit les classes i les propietats, cal establir les restriccions que han 

d’obeir els individus que pertànyer a una classe. 

A la taula següent es poden veure les restriccions que s’han definit per a l’ontologia: 

Classe Restricció Descripció 

Agency isAgencyOf some Route Una agència té com a mínim 

una ruta. 

Calendar isCalendarOf some Trips Un horari esta associat com a 

mínim a un viatge. 

Location ((geo:lat some xsd:double) 

 and (geo:long some xsd:double)) 

 or  

(has_address some xsd:string) 

Un individu tindrà una 

localització si té una latitud i una 

longitud o bé una adreça. 

Boarding_area hasPlatform exactly 1 Stop Una zona d’embarcament es 

troba ubicada en una única 

parada/plataforma. 

Entrance_exit hasStation exactly 1 Station Una entrada/sortida es troba a 

una única estació. 

Generic_node hasStation exactly 1 Station Un node genèric es troba a una 

única estació. 

Station (isStationOf some Entrance_exit) or 

(isStationOf some Generic_node) or  

(isStationOf some Stop) 

Una estació pot contenir 

diverses entrades/sortides, o 

nodes genèrics o 

parades/plataformes. 

Stop hasStation exactly 1 Station Una parada/plataforma es troba 

a una única estació. 

Stop isPlatformOf some Boarding_area Una parada/plataforma esta 

associada com a mínim amb 

una zona d’embarcament. 

Route hasAgency exactly 1 Agency Una ruta pertany tan sols a una 

Agencia. 
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Route isRouteOf some Trips Una ruta conté com a mínim un 

viatge. 

Trips hasCalendar exactly 1 Calendar Un viatge tan sols tindrà 

associat un horari. 

Trips hasRoute exactly 1 Route Un viatge només està disponible 

per a una ruta. 

Taula 5. Restriccions de les classes 

Per últim, i abans de crear instàncies i comprovar l’ontologia, s’ha utilitzant el plugin 

Ontograf de Protégé per crear el graf que la representa. En la imatge següent es pot 

veure aquest graf amb les diferents relacions que hi ha entre cadascuna de les classes 

mitjançant les propietats i restriccions que s’acaben de definir. 

 

Figura 24. Graf de l'ontologia 

3.3.7 Creació d’instàncies i comprovació 

Tot i que la població de l’ontologia es farà amb un procés automàtic mitjançant un 

script escrit en Java, s’ha optat per crear diversos individus per tal de comprovar la 

correctesa de l’ontologia creada. No obstant, un cop s’ha comprovat que era correcta, 

s’han eliminat perquè no interfereixin en el procés final, ja que són individus que 

pertanyen a les dades. 

Així doncs, s’ha creat un individu per cadascun dels arxius que s’utilitzaran per poblar 

l’ontologia, excepte per a l’arxiu de parades on s’han creat tres. A la figura següent es 

poden veure els individus utilitzats: 
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Figura 25. Individus de prova 

Amb aquests individus es pot comprovar que una agencia ofereix una ruta, que al 

mateix temps conté un viatge amb un calendari. El viatge contindrà tres parades: una 

estació, una parada/plataforma i una entrada/sortida. Un cop s’ha executat el raonador 

s’ha pogut comprovar com es relacionen tots els individus a través de la inferència. 

3.4 Implementacions 

En aquest punt, es mostrarà el codi Java desenvolupat en aquest projecte. Per 

començar, s’explicarà el codi utilitzat per poblar l’ontologia, el qual està ubicat a la 

classe Populate. En segon lloc es mostrarà la interfície gràfica creada per tal de poder 

interrogar l’ontologia sense haver de recórrer a programes externs. 

3.4.1 Modificació de l’abast i recursos del projecte 

Encara que en l’apartat 1.4 d’aquesta memòria s’havia comentat que l’aplicació no 

tindria elements gràfics que mostressin les dades geoespacials, al final s’ha modificat 

l’abast i s’ha optat per incloure un mapa on es poden veure tots els punts que tenen 

coordenades. 

Aquesta modificació s’ha realitzat per tal de facilitar la comprensió de l’ontologia 

creada i tenir una visió més clara de la posició on es trobava cada punt amb latitud i 

longitud. 

Per altra banda, per tal de dur a terme aquest canvi s’ha optat per utilitzar l’API de 

Open Street Map, el qual és un projecte col·laboratiu per crear mapes editables i 

lliures. S’ha optat per aquesta iniciativa perquè es distribueix sota una llicència ODbl, 

la qual permet compartir, modificar i utilitzar lliurement una base de dades mantenint la 

mateixa llibertat per la resta d’usuaris. 

A més de ser lliure, un altre avantatge d’utilitzar aquesta API és que compta amb una 

gran comunitat d’usuaris actius que comparteix tota mena de mapes, com per exemple 

mapes de carreteres o mapes cartogràfics, de manera que sempre estaran 

actualitzats. 



38   

3.4.2 Implementació del Script 

En aquest subapartat s’exposarà el codi Java que, utilitzant les dades contingudes als 

arxius d’informació, poblarà l’ontologia mitjançant l’ús d’Apache Jena. Però abans de 

prosseguir, s’ha de dir que els arxius estaran integrats al projecte i per tant si en un 

futur es volguessin actualitzar s’haurien de sobreescriure i s’hauria de tornar a 

executar l’aplicació. 

Per començar, el primer que s’ha fet en el constructor de la classe, és declarar totes 

les propietats que seran utilitzades per afegir informació als individus i relacionar-los. A 

més, també s’ha carregat l’ontologia creada amb Protégé per tal de poder ser utilitzada 

al llarg del codi. A la figura següent es pot veure un fragment del codi del constructor 

amb les declaracions de les Data Properties i la carrega de l’ontologia. 

 
Figura 26. Constructor de Populate.java 

El següent que es farà serà carregar la informació des dels arxius. Com s’ha anat 

comentant durant tota la memòria, el format GTFS esta dividit en diferents arxius de 

manera que serà necessari carregar les dades de manera seqüencial per tal 

d’assegurar la coherència entre elles. 

Per realitzar aquest pas s’ha creat la funció configuration(), en la qual es realitzarà la 

lectura de tots els arxius i, a més, es cridarà a les diferents funcions que 

s’encarregaran de gestionar la informació obtinguda. A la següent taula es pot veure 

l’ordre de carrega dels arxius i la funció que serà cridada per gestionar la informació. 
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Arxiu llegit Funció de gestió 

agency.txt crearAgencia(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

routes.txt crearRoute(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

calendar.txt crearCalendar(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

trips.txt crearTrip(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

stops.txt crearStops(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

stop_times.txt crearStopsTimes(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

turismo_v1_es.xml crearPuntosInteres(List<List<String>> fileContents, OntModel om); 

Taula 6. Seqüència de carrega dels arxius 

Com es pot veure, totes les funcions tenen com a argument una llista amb les dades i 

el model, que s’anirà passat d’una a l’altra. A la següent figura es mostra un fragment 

d’aquest codi. Cal ressaltar que a la línia 175 s’utilitza la classe HandleFiles, la qual 

s’ha creat per tal de manegar tota la part relacionada amb el control d’arxius, tant de 

lectura com d’escriptura. 

 

Figura 27. Lectura dels arxius de dades 

Per tenir una idea de la informació que es manipularà en cada funció, a la taula 7 es 

poden veure quins tipus d’individus es crearan i, quines Data Properties i Object 

Properties s’utilitzaran en cada cas. 

Funció Individus Data Properties Object Properties 

crearAgencia Agencies has_name 

has_url 

- 

crearRoute Rutes has_name 

has_url 

hasAgency 
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has_color 

has_type 

crearCalendar Calendaris monday 

tuesday 

wednesday 

thursday 

friday 

saturday 

sunday 

- 

crearTrip Viatges has_headsign 

has_name 

has_direction 

isAccessible 

hasRoute 

hasCalendar 

crearStops Parades has_name 

has_description 

has_url 

isAccessible 

geo:lat 

geo:long 

hasStation 

hasPlatform 

geo:geometry 

crearStopsTimes Relació entre 

parades i viatges 

arrival_time 

departure_time 

isStopOf 

crearPuntosInteres Punts d’interès has_name 

has_url 

has_descripction 

has_address 

geo:lat 

geo:long 

geo:geometry 

Taula 7. Propietats dels individus 

Per finalitzar amb aquest punt es comentarà que, en la funció crearPuntosInteres, la 

informació obtinguda dels arxius s’ha de modificada abans de ser utilitzada, ja que 

conté etiquetes i entitats HTML. Les funcions utilitzades són les mostrades a la figura 

següent. 
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Figura 28. Funcions per manipular les dades HTML 

Un cop ha finalitzat el procés, es mostrarà la interfície gràfica on es podrà interrogar a 

l’ontologia i, on també, es podrà guardar en tres formats: RDF, TTL i OWL. 

3.4.3 Implementació de la interfície gràfica 

En aquest punt es mostrarà la interfície gràfica creada per tal de poder interrogar d’una 

forma ràpida l’ontologia. Les consultes SPARQL i GeoSPARQL seran processades pel 

raonador incorporat a Apache Jena evitant tenir que utilitzar una aplicació externa o un 

altre raonador. 

Així doncs, la finestra principal de l’aplicació serà la mostrada a la figura següent. Es 

pot veure que hi ha una barra de menú amb diferents accions, un desplegable amb les 

consultes guardades i dos àrees de text on, la part esquerra és per escriure les 

consultes i la part dreta és on es mostraran els resultats obtinguts. 

 

Figura 29. Finestra principal de l'aplicació 
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Com es mostra a la figura 30, si s’obre el menú Archivo, es poden veure tres accions: 

mostrar el mapa amb tots els punts disponibles, guardar l’ontologia en els tres formats 

esmentats anteriorment o sortir de l’aplicació. 

 

Figura 30. Menú Archivo 

Si es selecciona la acció d’obrir el mapa, es mostrarà la finestra de la figura 31 on es 

poden veure tots els individus de l’ontologia que tenen coordenades. A més, si es fa 

clic a sobre d’un d’ells es mostrarà la latitud i longitud d’aquest punt, de manera que es 

facilitaran les possibles consultes que es vulguin fer a partir d’aquestes coordenades. 

Per tant, aquesta finestra tan sols és informativa i no mostrarà els punts que se pugin 

seleccionar amb una consulta GeoSPARQL. L’ampliació d’aquesta funcionalitat es 

comentarà a l’apartat 4.1 Línies de futur. 

 

Figura 31. Mapa amb els punts geoespacials 

Continuant amb les accions que es poden realitzar, a la figura 32 es pot veure el menú 

SPARQL. En aquest menú hi ha dues accions possibles: afegir una nova consulta 

SPARQL o eliminar una d’existent.  
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Figura 32. Menú SPARQL 

I a la figura següent es poden veure els diàlegs que s’obriran. A l’esquerra esta el 

diàleg per afegir una nova consulta, on s’haurà d’escriure un nom per identificar-la i la 

consulta a guardar. A la dreta esta el diàleg per eliminar les consultes disponibles, on 

s’haurà de seleccionar una al desplegable i desprès fer clic al botó d’eliminar. 

 

Figura 33. Diàlegs per afegir i eliminar consultes 

Per últim, hi ha el menú Ejecución. En aquest menú es poden realitzar dues accions: 

executar la consulta escrita a l’àrea de text i mostrar els resultats a la part dreta o 

executar la consulta i mostrar els resultats en forma de taula. 

 

Figura 34. Menú Ejecución 
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Amb la primera opció d’execució, els resultats seran semblants als de la figura 

següent. Es pot comprovar que a cada línia de la solució estaran totes les variables 

seleccionades a la consulta per ser mostrades. També s’ha de comentar que, per tal 

de facilitar la visualització de les solucions, s’ha utilitzat un control JSplitPane el qual 

permetrà modificar les dimensions de les àrees de text. 

 

Figura 35. Resultats en àrea de text 

Amb la segona opció d’execució es mostrarà una finestra semblant a la de la figura 36. 

En aquest cas es pot comprovar que cada variable es mostra en una columna diferent 

de la taula, de manera que es facilita molt la consulta de les dades. 

En aquest cas també s’ha afegit la opció de exportar els resultats a un arxiu CSV, per 

tal de poder visionar-los en una aplicació externa. 

 

Figura 36. Resultats en forma de taula 
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3.5 Interrogació de l’ontologia 

Un cop s’ha executat l’aplicació i s’ha procedit a poblar l’ontologia és el torn de 

consultar la informació que conté. Per fer-ho, i com s’ha anat comentant durant tota la 

memòria, s’utilitzarà el llenguatge SPARQL i la seva extensió GeoSPARQL, que 

permetran respondre a les qüestions plantejades al projecte. 

Per tant, a continuació es realitzaran una sèrie de consultes que permetran posar a 

proba l’ontologia creada i extreure el coneixement que conté. 

D’altra banda, comentar que al punt següent es farà una petita comparació amb 

l’aplicació Stardog per tal de confrontar els resultats obtinguts i els temps de resposta. 

3.5.1 Punts amb coordenades per mostrar al mapa 

Com s’ha comentat a l’apartat de la implementació de la interfície gràfica, hi haurà una 

acció del menú que obrirà un mapa amb tots els punts que tenen coordenades. Per 

aprofitar els recursos que ofereix Apache Jena, s’ha creat una consulta interna que 

retornarà tots aquest punts. A les figures següents es poden veure la consulta que es 

troba a l’arxiu MainWindows.java i el resultat obtingut a l’executar-la: 

 
Figura 37. Consulta de punts amb coordenades 

 

Figura 38. Resultat dels punts amb coordenades 
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3.5.2 Parades disponibles a una línia 

Aquesta consulta retornarà totes les parades que pertanyen a una ruta. Amb aquesta 

consulta es podrà saber la quantitat de parades que conté una línia i si és, o no, 

accessible amb cadira de rodes. 

 
 
 
 

 

Figura 40. Resultat amb les parades disponibles a una línia 

3.5.3 Parades comunes a dues línies 

Per saber quines línies comparteixen parades es pot fer la següent consulta a 

l’ontologia. Aquesta consulta serà útil quan es vulgui arribar a  algun lloc que no tingui 

un viatge directe i es tingui que fer un canvi de línia. Com es pot veure, en aquesta 

consulta es concatenen dues consultes Select, les quals són semblants a la consulta 

de l’apartat anterior. 

PREFIX gtfs:<http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#>  

 

SELECT DISTINCT ?nombreLinea ?nombreParada ?accesible  

WHERE { 

 ?Paradas gtfs:has_name ?nombreParada ; 

  gtfs:isAccessible ?accesible . 

 ?Paradas gtfs:isStopOf ?Viajes . 

 ?Lineas gtfs:isRouteOf ?Viajes . 

 ?Lineas gtfs:has_name ?nombreLinea; 

 FILTER regex(str(?Lineas),"4__1___")   

} 

ORDER BY ?nombreParada 

Figura 39. Consulta de les parades disponibles a una línia 
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Figura 42. Resultat amb les parades comunes a dues línies 

PREFIX gtfs:<http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#>  

SELECT (?nombreP1)  

WHERE { 

 { 

    SELECT DISTINCT ?nombreP1 

    WHERE{ 

       ?Paradas gtfs:has_name ?nombreP1. 

       ?Paradas gtfs:isStopOf ?Viajes. 

       ?Lineas gtfs:has_name ?nombreLinea. 

       ?Lineas gtfs:isRouteOf ?Viajes. 

       FILTER REGEX(STR(?Lineas), "4__1___") 

    } 

 }. 

 { 

    SELECT DISTINCT ?nombreP2 

    WHERE{ 

       ?Paradas gtfs:has_name ?nombreP2. 

       ?Paradas gtfs:isStopOf ?Viajes. 

       ?Lineas gtfs:has_name ?nombreLinea. 

       ?Lineas gtfs:isRouteOf ?Viajes. 

       FILTER REGEX(STR(?Lineas), "4__2___") 

    } 

 }. 

FILTER(?nombreP1 = ?nombreP2) 

} 

Figura 41. Consulta de les parades comunes a dues línies 
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3.5.4 Punts d’interès dins d’un radi determinat 

En aquest apartat es consultaran tots els punts d’interès que són dins d’un radi. Amb 

aquesta consulta el que es pretén demostrar és que es pot saber, per exemple, quins 

llocs són a prop d’una parada determinada o quins són a prop d’altres llocs. En aquest 

cas es consultaran els punts d’interès que són a prop de la parada Plaza de Castilla i 

s’obtindran també les seves coordenades. 

 
 
 
 

 

Figura 44. Resultat amb els punts d’interès dins d'un radi 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

PREFIX spatial: <http://jena.apache.org/spatial#> 

PREFIX units: <http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/> 

PREFIX gtfs: <http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#> 

 

SELECT DISTINCT ?nombreLugar ?latLugar ?longLugar 

WHERE{ 

 ?Parada gtfs:has_name "PLAZA DE CASTILLA"; 

  geo:lat ?lat; 

  geo:long ?long. 

 ?Parada gtfs:isStopOf ?Viajes. 

 ?Lugares spatial:nearby(?lat ?long 300.0 units:metre) ;  

  gtfs:has_name ?nombreLugar. 

 values ?classe {gtfs:Interest_point} 

 ?Lugares rdf:type ?classe. 

 ?Lugares geo:lat ?latLugar; 

  geo:long ?longLugar. 

} 

Figura 43. Consulta Punts d’interès dins d'un radi 



49   

3.5.5 Hora d’arribada a una parada 

Amb aquesta consulta es pretén saber a quina hora passa un vehicle per una parada 

concreta. Si es coneix l’horari d’una parada es podrà planificar millor el viatge que s’ha 

de fer. 

 
 
 
 

 

Figura 46. Resultat amb l'hora d'arribada a una parada 

3.5.6 Número de parades 

En aquest cas la consulta va dirigida a saber quantes vegades s’ha d’aturar un vehicle 

entre dues parades, és a dir, es contaran el número de parades que hi ha entre les 

dues. Es proposa aquesta consulta perquè, en el cas de preparar un viatge, serà de 

molta ajuda conèixer la quantitat de parades que hi ha entre l’origen i el destí. 

PREFIX gtfs: <http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#> 

 

SELECT DISTINCT ?Viaje ?nombreP ?horaLLegada 

WHERE{ 

 ?Parada gtfs:isStopOf ?Viaje; 

  gtfs:arrival_time ?horaLLegada; 

  gtfs:departure_time ?horaSalida; 

  gtfs:has_name ?nombreP. 

 ?Linea gtfs:isRouteOf ?Viaje. 

 FILTER REGEX(STR(?nombreP), "OPERA") 

 FILTER (STR(?Viaje) = "4_I12-005_2019I12_1_1_4__5___") 

} 

Figura 45. Consulta d'hora d'arribada a una parada 
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Figura 48. Resultat amb el número de parades entre dues parades 

PREFIX gtfs: <http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#> 
 
SELECT  (Count (DISTINCT ?sec) AS ?numParadas) 
WHERE{ 
{ 
 SELECT ?secPinar 
 WHERE{ 
  ?p1 gtfs:isStopOf ?Viaje; 
   gtfs:has_sequence ?secPinar; 
   gtfs:has_name ?n. 
  ?Linea gtfs:isRouteOf ?Viaje. 
  FILTER REGEX(STR(?Viaje), "4_I12-001_2019I12_1_1_4__1___") 
  FILTER (STR(?n)="PINAR DE CHAMARTIN") 
 } ORDER BY ?secPinar 
 Limit 1 
}. 
{ 
 SELECT ?secBilbao 
 WHERE{ 
  ?p1 gtfs:isStopOf ?Viaje; 
   gtfs:has_sequence ?secBilbao; 
   gtfs:has_name ?n. 
  ?Linea gtfs:isRouteOf ?Viaje. 
  FILTER REGEX(STR(?Viaje), "4_I12-001_2019I12_1_1_4__1___") 
  FILTER (STR(?n)="BILBAO") 
 }order by ?secBilbao 
 LIMIT 1 
}. 
{ 
 SELECT ?sec 
 WHERE{ 
  ?p1 gtfs:isStopOf ?Viaje; 
   gtfs:has_sequence ?sec; 
   gtfs:has_name ?n. 
  ?Linea gtfs:isRouteOf ?Viaje. 
  FILTER REGEX(STR(?Viaje), "4_I12-001_2019I12_1_1_4__1___") 
 } 
}. 
FILTER (?sec>?secPinar && ?sec<?secBilbao) 
} ORDER BY ?sec 

Figura 47. Consulta del número de parades 
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3.5.7 Quins punts d’interès hi ha al nord? 

Amb aquesta consulta s’obtindran tots els punts d’interès que hi ha al nord d’una 

parada determinada. Es proposa aquesta consulta perquè és útil saber si es va en la 

direcció correcta al passar per una parada. En aquest cas s’ha triat el nord encara que 

es podria haver utilitzat qualsevol punt cardinal. 

Per fer la prova s’ha seleccionat la parada més al nord que hi ha a les dades, i així 

poder comprovar al mapa d’una forma senzilla que els resultats obtinguts són 

correctes. 

 
 

 
 

 

Figura 50. Resultat amb els punts d’interès al nord 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

PREFIX spatial: <http://jena.apache.org/spatial#> 

PREFIX units: <http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/> 

PREFIX gtfs: <http://www.GTFS-PI.org/GTFS-PI#> 

 

SELECT DISTINCT ?nombreLugar ?latLugar ?longLugar 

WHERE{ 

 ?Parada gtfs:has_name "HOSPITAL INFANTA SOFIA"; 

  geo:lat ?lat; 

  geo:long ?long. 

 ?Parada gtfs:isStopOf ?Viajes. 

 ?Lugares spatial:north(?lat ?long ) ;  

  gtfs:has_name ?nombreLugar. 

 values ?classe {gtfs:Interest_point} 

 ?Lugares rdf:type ?classe. 

 ?Lugares geo:lat ?latLugar; 

  geo:long ?longLugar. 

} 

Figura 49. Consulta del punts d’interès al nord 
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4. Comparació GTFS-PI amb Stardog  

Per comprovar el funcionament de l’aplicació creada, es compararan alguns dels 

resultats obtinguts amb els d’executar la mateixa consulta en un programa extern. En 

aquest cas s’ha triat l’aplicació Stardog, perquè es pot instal·lar d’una forma fàcil i, a 

més, té una versió de proba. Per tant, als punts següents es mostraran algunes de les 

consultes que s’han fet a l’apartat d’interrogació de l’ontologia i s’exposaran les 

conclusions comparant els resultats amb els obtinguts en l’aplicació creada. 

4.1 Punts amb coordenades per mostrar al mapa 

Per començar i, per tenir una importància alta en l’aplicació, s’ha executat la consulta 

que retorna tots els punts amb coordenades de l’ontologia. En aquest cas s’han 

retornat els resultats en poc més d’un segon. En canvi, amb l’aplicació creada s’ha 

trigat mig minut. 

 

Figura 51. Consulta Stardog Punts amb coordenades 

4.2 Parades comunes a dues línia 

S’ha seleccionat aquesta consulta per incloure dos Select, en els quals s’han de 

comparar els resultats per tal de trobar la parada comuna a totes dues línies. Igual que 

en el cas anterior s’ha executat en poc més d’un segon i, en canvi, amb l’aplicació 

creada ha trigat bastant més, gairebé 4 minuts. 
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Figura 52. Consulta Stardog Parades comunes a dues línies 

4.3 Conclusió de la comparació 

Com s’ha comentat durant tota la memòria, l’aplicació s’ha creat per fer una consulta 

ràpida a les dades de l’ontologia sense haver d’instal·lar una aplicació externa, tenint 

clar que hi ha raonadors molt millors que l’inclòs a Apache Jena. 

Si es comprova la taula següent, es poden veure els temps obtinguts per a les 

consultes de l’apartat 3.5 en cadascun dels programes i, també, el tant per cent que és 

més ràpid Stardog: 

Consulta Aplicació implementada Stardog % 

Consulta 1 28730ms 1350ms 95,301 

Consulta 2 6370ms 495ms 92,229 

Consulta 3 228210ms 1414ms 99,3804 

Consulta 4 3210ms 1946ms 39,377 

Consulta 5 2830ms 498ms 82,403 

Consulta 6 2330ms 467ms 79,957 

Taula 8. Comparativa dels temps d’execució 
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Com es pot veure, Stardog no ha trigat més de 2 segons en cap consulta, en canvi 

amb l’aplicació creada, que utilitza el raonador de Apache Jena, sempre s’ha trigat 

més de 2 segons. Cal fer una menció especial a la consulta 3 on, Stardog a trigat 

aproximadament 1 segon i mig, i en canvi el raonador de Jena a trigat 3 minuts i 48 

segons. 

En conclusió, si el temps d’execució és primordial, llavors és recomanable utilitzar una 

aplicació més professional, ja que és molt més escalable i té un raonador més complet 

que no pas l’inclòs en Apache Jena. Com s’ha vist, en la majoria dels casos testejats el 

raonador utilitzat per Stardog ha estat un 80% - 95% més ràpid que el raonador utilitzat 

per Jena. 
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5. Conclusions 

La realització d’aquest projecte ha sigut un repte des del principi, tant per la part de 

dissenyar una ontologia des de zero, com per la part de realitzar una aplicació que 

pogués ser útil per explotar les dades que aquesta contenia. I encara que molts dels 

conceptes no eren nous per a mi, ja que s’havien estudiat en diferents assignatures del 

grau, com per exemple, Representació del coneixement, ha sigut enriquidor poder 

realitzar un projecte de principi a fi i poder endinsar-me en ells. 

D’altra banda, una de les qüestions que més he gaudit ha estat poder triar i controlar 

l’abast i la temàtica del projecte des del principi. A més de veure com amb el pas del 

temps s’anava complint la planificació proposada i anava prenent forma el projecte.  

Malgrat això, també hi ha hagut moments de dificultat, sobretot a la part més teòrica, ja 

que ha estat un treball molt ardu l’haver de buscar tota la informació i resumir-la d’una 

forma clara i concisa.  

Pel que fa als objectius del treball, aquests s’han complert. Tant per la part més 

pràctica, que seria fer una aplicació que permetés explotar la informació del transport 

públic i dels llocs turístics, com per la part més personal ja que al realitzar aquest 

projecte he obtingut un coneixement més profund sobre que és una ontologia i com de 

important són les dades obertes per a l’evolució de l’informàtica. 

En relació amb la metodologia de treball, ha estat de gran ajuda l’haver abordat el 

projecte com a tasques més petites, ja que ha permès delimitar cada problema sorgit. 

A més, l’haver creat l’ontologia d’una forma iterativa a permès perfeccionar-la, i com a 

tall d’exemple, puc dir que l’ontologia utilitzada ha estat la versió 5, desprès d’haver 

anat corregint els errors i mancances de les versions anteriors.  

D’altra banda, s’ha intentat complir amb la planificació proposada, i malgrat tot, hi ha 

hagut moments en què alguna tasca s’ha tingut que allargar en el temps, encara que 

no s’ha tingut que modificar la planificació perquè ja s’havia reservat un temps extra 

per imprevistos. 

5.1 Línies de futur  

Com s’ha comentat en apartats anteriors, s’ha utilitzat Apache Jena i el raonador que 

aquest conté per a realitzar les consultes SPARQL i GeoSPARQL. S’ha decidit fer-ho 

així per demostrar que no és necessari utilitzar una aplicació externa a l’hora d’explotar 

una ontologia utilitzant aquest framework. 

Per altra banda, cal esmentar que aquest raonador és poc escalable i és realment lent 

quan hi ha un gran nombre de dades. A més, també cal dir que no és un raonador 

complet i que hi ha propietats que no estan implementades. Per això, seria interessant 
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fer ús de la part del framework que permet utilitzar un raonador extern, com per 

exemple Pellet. 

Pel que fa a l’aplicació creada, al principi es va pensar en crear un mòdul que 

descarregués les dades de les diferents pàgines web i així tenir la informació 

actualitzada en tot moment. Però al definir l’abast i els objectius del projecte es va 

descartar per falta de temps. Per tant, aquesta seria una bona actualització de 

l’aplicació creada. I per dur-la a terme, s’hauria d’utilitzar un objecte URLConnection 

que descarregués el contingut dels arxius, i a més, una funció que comprovés quin 

d’ells ha canviat.  

Una altra possibilitat seria utilitzar el mapa per dibuixar els punts seleccionats amb una 

consulta GeoSPARQL. Això permetria veure les línies de transport que s’haurien 

d’utilitzar per arribar d’un punt a un altre d’una forma gràfica, el que ajudaria a 

planificar millor un viatge. En aquest cas la implementació seria una mica més 

complexa, ja que s’hauria de comprovar la consulta i veure quines variables contenen 

les dades amb les coordenades o obligar a l’usuari a utilitzar una variable que s’hagi 

preestablert abans per aquest propòsit, com per exemple, geometry o lat i long. 
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6. Glossari 

GTFS – Format comú utilitzat per les agencies de transport per intercanviar la 

informació sobre els serveis que ofereixen a una ciutat. 

XML – Metallenguatge que permet estructurar les dades utilitzant etiquetes per tal de 

facilitar la seva lectura, tant per persones com per maquines. 

CSV – Arxius on les dades estan separades per comes. 

Ontologia – És un esquema de representació que defineix de una manera formal les 

característiques i relacions que tenen unes dades per a un domini. 

OWL – Llenguatge estàndard per descriure ontologies. 

RDF – Estàndard utilitzat dins la web semàntica per modelar la informació. 

SPARQL – Llenguatge utilitzat per consultar la informació continguda dins d’un graf 

RDF. 

GeoSPARQL – Estàndard per a la representació i consulta de dades geoespacials 

vinculades. 

W3C – Consorci internacional que s’encarrega de desenvolupar recomanacions i 

estàndards per a la web. 

Open Data – És una tendència que busca que determinada informació estigui 

disponible per a tot el món, sense cap restricció d’accés, modificacions o redistribució. 

Linked Data – És un conjunt de bones pràctiques que facilita la interpretació del 

contingut i, a més, relacionar  les dades amb altres conjunts de dades. 
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