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1 Introducció 
 
El propòsit d’aquest Projecte de Fi de Carrera (PFC) es modelar la forma de creixement 
d’un Tribul, utilitzant com a base per al seu modelat els agents intel·ligents.  
 
Tribul, es una planta, que ha estat objecte d’estudi per la facultat d’agrònoms del 
campus de Castelldefels que n’han estat fent-ne un seguiment durant cinc anys i que han 
creat un fons de dades molt valuós per poder construir aquest simulador.  
 
A Castelldefels el problema que tenen es que cada cop que volen estudiar el 
comportament d’un individu, aplicant-hi unes determinades condicions, han de plantar 
una llavor i esperar a que aquesta germini i es desenvolupi com a individu adult per tal 
de fer les observacions pertinents. Per tant una eina de treball molt interessant per a ells 
seria la possibilitat de poder tenir una primera aproximació al que passaria mitjançant la 
simulació d’un model que representa Tribul, on ,per exemple, podrien veure com li 
afecta a una població de Tribul un clima al que no estan acostumades, com podria ser el 
clima que s’estima que es tindrà a Catalunya d’aquí a 50 anys produït pel canvi climàtic.  
 
Des del punt de vista tecnològic també es interessant, ja que ens trobem amb 
l’oportunitat d’utilitzar tecnologies com els agents intel·ligents i els autòmats cel·lulars, 
tecnologies puntes avui en dia en el món de la simulació.  I a més a més, d’aproximar 
dues disciplines tan dispars com son la Enginyeria Informàtica i la Enginyeria 
d’Agrònoms.  
 
Tot seguit, en aquesta documentació, s’exposa alguns conceptes bàsics a tenir en 
compte a l’hora de construir aquest model (que es un simulador, tipus de simuladors, 
que son els agents intel·ligents, etc.) per més endavant entrar en la especificació i 
implementació que s’ha fet d’aquest, quines han estat les conclusions i els treballs futurs 
que s’haurien de seguir per acabar de completar el model.  
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

8 



Simulador de Tribulus Terrestris 

9 

2 Conceptes previs 
En aquest apartat presentarem els diferents conceptes que es donen en aquest PFC, es 
important entendre’ls per poder seguir amb facilitat la resta del document. 

2.1Simulació 
 
La simulació es l’experimentació d’un model amb una sèrie d’hipòtesis de treball. 
 
Una definició donada per Robert E. Shannon: 
 
We define simulation as the process of designing a model of a real system and conducting experiments 
with this model for the purpose of either understanding the behaviour of the system and/or evaluating 
various strategies for the operation of the system. 
 
Considerem que la simulació inclou tant la construcció d’un model a partir d’un sistema 
real i l’experimentació que es du a terme sobre aquest model per estudiar un problema, 
comportament, etc. 
 
Així podem pensar en la simulació com l’experimentació i l’aplicació d’una 
metodologia sobre un model, que representa un sistema real, que busca: 
 

• Descriure el comportament del sistema. 
• La construcció d’hipòtesis i teories a partir del comportament observat. 
• Fer prediccions sobre el comportament del sistema, si es produeixen canvis en 

el sistema o en la seva forma de funcionar. 
 
En simulació es pot diferenciar en dos tipus de paradigmes fonamentals: 
 

• Simulació discreta: Es caracteritzen pel pas de blocs de temps "en els que no 
passa res" i on puntuen esdeveniments que canvien l’estat del sistema. Es basen

 en teoria de cues. Per exemple: Estudi d’un peatge o d’un caixer automàtic. 
 

• Simulació continua: Sistemes modelats per equacions diferencials o algèbriques 
que depenen del pas del temps de forma contínua. Per exemple: Sistemes Tom i 
Jerry (o Depredador-Presa ).  

 
Per veure mes clar que es un simulador aquí presentem uns quants exemples de 
simuladors: 
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Un simulador de conducció d’un vehicle militar. 

 
(http://www.multi.jst.go.jp/en/theme/01_Matsuura.html) 
 
 
Un simulador de terratrèmols on podem veure si la torre aguant o no un terratrèmol i 
quines parts de l’edifici son les que aguanten mes esforç, o veure si es produeix un 
tsunami amb un terratrèmol al mig del mar.  
 

 
(http://www.frams.alife.pl/) 
 
Framsticks, es un simulador de formes de vida que intenten trobar la millor manera per 
desplaçar-se. 
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

11 

2.2 Elements comuns de la simulació 
 
Anem a veure alguns dels conceptes més comuns en els processos de simulació: 
 
-Entitats: son elements inicials, entremitjos o finals que apareixen en el model a simular, 
sobre el que es farà algun tipus de tractament (posar-se en una cua, ocupar un servidor, 
etc.). 
 
-Processos: conjunt d’activitats que es realitzen sobre una entitat. 
 
-Màquines: son els encarregats de dur a terme els processos sobre les entitats. N’hi ha 
de molts tipus i amb diferents funcions. Per exemple: cintes transportadores, servidors, 
generadors d’entitats, destructors d’entitats, etc. 
 
Per veure aquests tres conceptes mes clarament, anem a veure un exemple de simulació: 
una fabrica d’empaquetament, que en un determinat moment decideix estampar la data 
actual a cada paquet. En aquest cas veiem clar que les entitats son els paquets, la 
maquina la mateixa maquina de marcar, i els processos serien l’acció de marcar la data 
actual a cada paquet. A partir d’aquí es podria veure per exemple si es produeix una cua 
d’entitats que podria afectar a la resta de la fabrica, un coll de botella. 
 
2.3 Tribulus Terrestris 
 
Tribulus en llatí significa espinós. Així la Tribulus Terrestris o tribul es un arbust, anual, 
amb extensions espinoses de menys d’1cm i flors grogues. Natural de zones tropicals i 
de regions amb temperatures suaus la podem trobar a Àfrica, sud d’ Europa, sud d’ Àsia 
i nord d’ Austràlia.  
 

 
 
Comunament, esta considerada una mala herba que  es una competidora d’altres plantes 
anuals com la vinya i els arbres fruiters, tot i que una de les seves propietats es 
l’estimulació de la testosterona, fet que la converteix en un remei natural contra la 
impotència sexual. 
 
A partir d’una llavor, tribul té una primera fase de naixement on l’emergència ve 
donada per dues petites ramificacions que s’acabaran dividint en quatre ramificacions 
principals que aniran creixent i seran la base de la resta del tribul. Cada ramificació 
estarà composada per diferents seccions, aquestes seccions tindran dos peduncles. 
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Els peduncles son borrons reproductius que poden desencadenar en una nova secció de 
ramificació, iniciant així una ramificació secundaria, i aquests a la seva vegada una 
ramificació terciària i etc, o per contra poden esdevenir ponzelles. Les ponzelles 
esdevindran flors, les quals si son germinades un fruit, quan aquest arribi a la fase de 
maduració, caurà al terra on es descompondrà i donarà lloc a una nova llavor, que a la 
seva vegada es transformarà en una nova planta.   
 
2.4 Agents intel·ligents 
 
Un agent intel·ligent es un programa d’ordinador que te un comportament condicionat 
per l’entorn en que es troba. En el següent esquema es pot veure una representació d’un 
agent intel·ligent: 
 

 
El que podem veure en aquest esquema es un agent intel·ligent i les diferents parts que 
el constitueixen: 
 

• Sensors: es per on l’agent intel·ligent percep l’entorn en que es troba. 
• Efectors: son els encarregats de dur alguna acció en l’entorn, per tal de 

modificar-lo. 
• L’entorn: no te sentit un agent intel·ligent sense tenir un entorn. 

 
El funcionament es molt simple, l’agent rep informació de l’entorn a traves dels sensors, 
en funció de la seva lògica interna amb els efectors realitza una acció o una altra sobre 
l’entorn.   
 
A partir d’aquest senzill principi de funcionament podem classificar entre quatre tipus 
d’agents intel·ligents en funció de la seva lògica interna: 
 

• Agents reflexius simples: son agents que la resposta als estímuls rebuts es basa 
en un conjunt de regles predefinides. 

• Agents ben informats: son agents que no sols tenen un conjunt de regles 
definides sinó que a més a més tenen estat, es basen en que els sensors no capten 
tota la informació necessària per escollir una acció. 

• Agents basats en objectius: els agents tenen objectius que complir, fet que 
influeix en la discriminació de les accions a realitzar. 

• Agents basats en la utilitat: els objectius no asseguren que una acció d’un agent 
acabi sent útil a l’hora d’aconseguir l’objectiu final de l’agent. Així que 
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s’introdueix el concepte d’utilitat que s’ha de maximitzar amb les accions dels 
agents intel·ligents. 

 
2.5 Formalisme SDL 
 
Tot enginyer sap que a l’hora de crear un software es necessària una especificació, 
aquesta especificació pot ser en qualsevol llenguatge, com per exemple el textual. Però 
el llenguatge textual inclou múltiples desavantatges, com que es molt ambigu i pot 
induir a confusions amb facilitat. Per això son necessaris formalismes i especificacions 
que evitin confusions i equivocacions per culpa del llenguatge, ja que així s’eviten 
errors i que si es treballa amb un equip no tècnic es pugui parlar amb un llenguatge que 
totes dues parts entenguin.  
 
En el món de la simulació hi ha diferents alternatives, a continuació en descriurem dues,  
per una banda el formalisme SDL i per l’altra les xarxes de Petri, tots dos son vàlids per 
representar el funcionament i les diferents interaccions d’un model, independentment de 
les eines que s’utilitzin desprès per implementar-los. En el nostre cas ens hem decantat 
pels diagrames SDL ja que creiem que son molt mes intuïtius que no pas les xarxes de 
Petri, sobretot per entendre’ns amb persones alienes al mon de la simulació. 
 
L’especificació SDL esta pensada per especificar el comportament de models 
complexes, que funcionen amb esdeveniments a temps real. Els models SDL, es 
composen per diferents diagrames, aquests poden estar repartits per diferents pàgines, 
cada pàgina ha de tenir a dalt a la part superior dreta un títol indicatiu de que es el que 
estem veient, així com a la part superior dreta un conjunt de números de la forma X(Y), 
on X es la pàgina actual d’aquest diagrama i Y es el número total. 
 
 Els models SDL es composen de 4 nivells de diagrames: 
 
El primer nivell de diagrames es el de blocs, que bàsicament representa tots els blocs 
que intervenen en el model, cada bloc te un conjunt de ports que son canals de 
comunicació d’entrada/sortida de missatges. Quins missatges s’envien i quins son els 
canals de comunicació també s’ha de veure reflexat en aquests diagrames. 
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El següent dels nivells és el dels diagrames d’estat. Per cada element del model s’ha de 
crear un diagrama d’estat on es vegi quins estats pot tenir aquell element i com 
modifiquen els estats els esdeveniments, els missatge que rep el bloc. 
 

 
 
El tercer nivell de diagrames es al que pertanyen els diagrames SDL, en ells s’explica el 
comportament de cada element del model partint de cada estat possible. Els elements 
mes importants son: 
 

Simbol Descripció 
 

 

Estat: l’estat representa l’estat en el que es troba l’element. 
Tots els diagrames comencen i acaben amb un element 
estat. 

 

Recepció d’esdeveniment: Aquest element representa la 
recepció d’un esdeveniment a l’element a traves d’un dels 
ports de comunicació. 
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Procediment: indica que alguna cosa s’ha de fer. No 
representen pèrdues de temps. 

 

Enviar missatge: representa el fet de que el propi element 
envia un missatge a traves d’un dels ports de comunicació. 

 

Punt de decisió: ens indica que hi ha una bifurcació en el 
comportament de l’objecte en funció de si es certa o no la 
pregunta continguda. 

 
 

Inicialització: representa l’estat inicial just desprès de ser 
creada una instancia d’un objecte.  

 
Podem veure un exemple del a partir de l’estat en Marxa d’un motor de simulació, si 
esta en Marxa i rep un nou esdeveniment,  o sigui un esdeveniment enviant, tractarà 
l’esdeveniment i el que resulti de tractar-lo anirà a la cua d’esdeveniments i s’enviarà un 
missatge de Nou esdeveniment a la cua, finalment s’haurà d’avançar el rellotge i 
continuar en l’estat de Marxa. Si pel contrari ens arriba un esdeveniment de que s’ha 
acabat el temps, la simulació es pararà i ídem si arriba un missatge de que la cua 
d’esdeveniments ja esta buida. 
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En el quart i últim dels nivells SDL, s’especifica el comportament dels procediments 
amb un conjunt de símbols que inclou alguns dels símbols del nivell anterior, així com 
alguns de nou, també aquest nivell pot incloure quadres de text explicatiu o amb 
pseudocodi per tal d’ajudar en l’especificació. 
 
 
 

Símbol Descripció 

 
Inici del procediment: es el primer símbol en tots els diagrames, 
indica l’inici de l’execució del procediment. 

 

Punt de decisió: ens indica que hi ha una bifurcació en el 
comportament de l’objecte en funció de si es certa o no la pregunta 
continguda. 

 

Enviar missatge: representa el fet de que el propi element envia un 
missatge a traves d’un dels ports de comunicació. 

 
Creació d’instància: indica que es crea l’instancia d’un nou objecte. 

 
Retorn: indica el final del procediment. 

 
Destructora: indica la destrucció de la instància actual. 

 

Quadre de text: un quadre de text, que pot contenir tant un text 
explicatiu del que esta passant, com pseudocodi  per reflectir el 
comportament del procediment. 

 
 
2.6 Especificació SDL d’un agent intel·ligent simple reflexiu 
 
El primer diagrama que exposem es el diagrama dels estats que pot tenir un agent 
intel·ligent simple reflexiu. 
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Els següents diagrames representen des de cada estat quin es el seu comportament. 

 
 
En el cas de que l’agent estigui en espera, l’únic esdeveniment que pot rebre l’agent es 
el de Informació de l’entorn. Quant l’esdeveniment es rebut, s’emmagatzema a la 
variable local T el temps que es necessita per processar-lo. Atenció, la funció  temps de 
processat de l’informació depèn del comportament de l’agent. Un missatge es enviat, 
amb el temps T en el que s’ha de tractar aquest esdeveniment i la informació rebuda per 
l’agent.  
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En l’estat Processant informació  es poden rebre dos esdeveniments, el primer es que 
arribi mes informació de l’entorn en tal cas aquesta informació s’emmagatzema en una 
cua per tal de ser tractada desprès. 
 
Si en canvi arriba l’esdeveniment Informació processada, s’indica que l’agent ja esta 
llest per realitzar les accions necessàries, utilitzant la informació rebuda de l’ambient en 
que es mou l’agent intel·ligent, es construeix el codi que ha d’executar i s’envien dos 
nous missatges, el primer Executant acció  al simulador amb el codi i el temps que 
tardarà a executar les accions. I l’altre es Acció executada cap a ell mateix amb el codi a 
executar. 
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En l’estat Executant acció  l’agent pot rebre dos esdeveniments, el primer que rebi mes 
informació del medi, llavors guardarà aquesta informació en una cua per tal de 
processar-la desprès.  
 
L’altre missatge que pot rebre es el d’execució realitzada, que vol dir que l’execució ja 
s’ha portat a terme. Llavors l’agent es mirar la llista d’informació pendent de ser 
processada, si es buida anirà a l’estat d’ Esperant. Si no, agafarà la primera informació 
de la llista i calcularà el temps T que es necessita per processar-la, i enviarà el missatge 
Informació processada amb la informació i el moment que s’ha de processar i passarà a 
l’estat de Processant Informació.  
 
2.7 Autòmat cel·lular 
 
 Un autòmat cel·lular es un sistema dinàmic discret el comportament del qual esta 
totalment especificat en l’àmbit local. Un autòmat cel·lular unidimensional es un array 
de celes i un conjunt de regles. Un autòmat bidimensional es correspon a una matriu 
rectangular de celes.  
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Cada cela pot tenir un numero que determina en quin estat es troba, dintre d’un numero 
d’estats definits, així en un autòmat cel·lular de dos estats , una cela pot tenir els estats 
1o 2.  
 
Les celes representen l’espai, i el temps avança discretament seguint el conjunt de regles 
que s’han definit per a aquell autòmat cel·lular. A cada pas de temps, cada cela 
determina el seu estat en funció de les regles definides que concerneixen a les celes 
veïnes.  

Exemple d’un autòmat cel·lular unidimensional: 

 

 

I les regles que segueixen aquest podrien estar basades en la suma dels seus dos veïns 
capa a l’esquerra i els seus dos veïns cap a la dreta i el seu propi valor: 

Sum Example New Value 

5 11111 0 

4 11101 1 

3 01101 0 

2 10001 1 

1 01000 0 

0 00000 0 

  
2.8 Multi:N-dimensional autòmat cel·lular (m:n-ac) 
 
Bé fins ara hem estat parlant de autòmats bidimensionals, però el cert es que els 
autòmats poden tenir moltes dimensions que a la seva vegada poden esta contingudes en 
m capes. Per entendre be això últim definim el m:n-ac. 
 
Definició: un Multi:N-dimensional autòmat cel·lular es una generalització dels autòmats 
cel·lulars, de tal forma que es formen de M capes de n dimensions cada una. 
 
M:n-ac^k 
 
M: número de capes 
N: número de dimensions de cada capa. 
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K: número de capes principals. (per defecte 1) 
 
Així l’exemple vist anteriorment correspon a 1:1-ac, ja que nomes te una capa de 
dimensió 1, en cas de que parléssim d’una matriu seria 1:2-ac. On els valors de la capa 
principal venen determinats per les m-1 capes secundaries de la mateixa posició.  
 
De fet m:n-ac^k continua tenint un conjunt de regles que determinen els valors de la 
capa principal, però apareixen nous conceptes a tenir en compte: 
 

• Les capes que modifiquen els seus estats s’anomenen capes principals, el seu 
valor es K i com a molt poden ser M (el número total de capes). Així m>=k. 

• La funció combinatòria Ψ permet saber l’estat de la capa principal en funció de 
les capes secundaries. 

• No es necessari però normalment les celes de les capes tenen una estructura de 
malla, ja que normalment representen terrenys geogràfics. De totes maneres a la 
funció Ψ no li afecta l’estructura de les capes ni la seva forma. 

 
Definició: Em[X1,...,Xn] es una funció que retorna l’estat de la cela posicionada a 
X1,..., Xn de la capa m. 
 
Definició: EG[X1,...,Xn] es una funció que retorna l’estat global de la coordenada 
X1,...,Xn. 
 
A partir d’aquestes dues definicions podem dir: 
 
Ψ(E1[X1,...,Xn], E2[X1,...,Xn],...,Em-1[X1,...,Xn],Em[X1,...,Xn])=EG[X1,...,Xn] 
 
Y d’aquí en podem extreure la proposició de que la funció Ψ en l’automat 1:n-ac es la 
funció identitat: 
 
Ψ(E1[X1,...,Xn]) =  EG[X1...Xn] ssi k=1 
 
Així l’estat de l’autòmat cel·lular nomes depèn de la capa principal. 
 
2.9 Algunes funcions referents a l’autòmat cel·lular 
 
Capa principal: La capa principal (o capes principals) son totes aquelles que tenen 
definida un funció d’evolució per tal de modificar l’estat de les seves celes.  
 
Funció d’evolució Λm: la funció d’evolució Λ per a la capa m, es la funció que 
determina l’estat de la capa m a partir de les funcions combinatòries Ψ, la funció de 
nucli i la funció de veïnatge. 
 
Intuïtivament la funció d’evolució permet la representació de les modificacions d’una 
capa usant l’estat de les altres capes, així com reiteradament la funció combinatòria Ψ, i 
l’àrea de veïnatge. 
 
Nucli: ens permet definir a partir d’una posició X1,...,Xn de la capa m l’entorn que serà 
modificat per la funció d’evolució Λm. 
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Veïnatge: ens permet definit a partir d’una posició X1,...,Xn de la capa m l’entorn que 
ha de tenir en compte la funció d’evolució Λm en el càlcul del nou estat.  
 
2.10 Motors de simulació 
 
Els motors de simulació tenen un funció molt important, la de coordinar tots els 
elements que intervenen en la simulació. En el cas de la simulació discreta, que es la 
que tractarem, hi ha 3 paradigmes de simulació discreta: Programació d’esdeveniments 
(Event Scheduling), Interacció de processos (Process interaction) i Exploració 
d’activitats (Activity scanning).  
 
Això si, independentment del tipus de motor de simulació que tractem hi hauran 
sempre: una llista d’esdeveniments a tractar, ordenats cronològicament, i un rellotge de 
simulació. El fet de com tractem aquesta llista i de com actualitzem el rellotge de 
simulació ens ho marcarà el paradigma escollit. 
 
 

 
 
Aquest diagrama ens mostra el primer motor de simulació: Event Scheduling 
(Programació d’esdeveniments), el qual es basa en que el rellotge de simulació s’anirà 
actualitzant a mesura que anem tractant els esdeveniments de la cua. Aquest paradigma 
s’utilitza quant l’objecte d’estudi son els propis esdeveniments que es van donant durant 
la simulació. Seguint amb l’exemple de les caixes a marcar, seria el paradigma escollit 
si volguéssim saber quines son les cues del sistema, els esdeveniments d’entrada i 
sortida d’una cua. 
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Interacció de Processos (Process Interaction) es un paradigma que utilitza dues llistes 
d’esdeveniments, per un costat una llista dels esdeveniments actuals, per altra banda una 
llista d’esdeveniments futurs, en primer lloc es tracten els esdeveniments actuals tal com 
ho faria un Event Scheduling, però tots els esdeveniments nous s’encuen a la llista 
d’esdeveniments futurs. Quant la llista d’esdeveniments actuals esta buida, es traspassen 
tots els elements de la llista d’esdeveniments futurs al d’esdeveniments actuals i 
s’actualitza el rellotge de simulació. Aquest tipus de paradigma s’utilitza quant el que 
interessa es estudiar les activitats que es desenvolupen en el model de simulació: seguint 
amb l’exemple de l’estampat de la data actual, si el que ens interesses es estudiar l’acció 
que realitza la maquina en si. 
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Exploració d’activitats (Activity Scanning), en aquest paradigma, a diferencia dels dos 
anteriors, el rellotge no s’actualitza en funció dels esdeveniments tractats, sinó que 
avança en funció d’un increment de temps, busca els esdeveniments a tractar fins aquell 
moment, els tracta, i torna a incrementar el temps. Aquest paradigma si el nostre 
objectiu es estudiar les pròpies entitats dintre del model de simulació. En l’exemple que 
hem estat veient fins ara, seria útil per veure quant de temps estan les caixes dintre del 
sistema.  
 
 
2.11 Simulació de l’atzar (Generadors de números aleatoris) 
 
Un dels problemes de modelar sistemes reals es intentar donar-li aquella espontaneïtat 
que conte el món real al nostre simulador, això implica que hi ha que introduir un 
component d’aleatorietat al nostre simulador; intentar simular l’atzar.  
 
L’atzar en el nostre simulador vindrà introduïda pels generadors de números aleatoris 
(GNA). Els generadors de números aleatoris segueixen una distribució estadística 
uniforme entre zero i un, U[0,1].  
 
Existeixen molts algoritmes per a construir aquests generadors de números aleatoris, 
nosaltres hem escollit el generador congruencial lineal (GCL), que segueix la següent 
formula recursiva:  
 

MBVAV ii mod)*(1 +=+  on hi ha que parametritzar A, B y M, normalment a M 
se li dona el valor de 322 perquè a nivell de computació aquesta es una operació molt 
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ràpida. A y B, tenen que ser números primers; per això es pot buscar una llista de 
números primers per Internet (http://primes.utm.edu/). 
 
Clar que hom port pensar que realment seguint una formula  no s’aconsegueixen 
números aleatoris, cert, s’aconsegueixen números pseudo-aleatoris als que se’ls ha de 
passar per un conjunt de test per a certificar la seva aparença d’aleatorietat, de que 
formen un núvol de punts desordenats, amb una forma irreconeixible.  
 

 
Podem observar que el dibuix de la dreta forma un núvol de punts aleatoris, mentre que 
en el dibuix de l’esquerra els punts s’organitzen en plans (el caso RANDU).  
 
 
Llavors, per a que utilitzar una formula matemàtica quant podríem utilitzar el random 
de C o una variable de sistema, como el rellotge intern? En aquests casos no controlem 
els nostres generadors de números aleatoris; primerament no podem assegurar que els 
números retornats segueixin una distribució U[0,1), ja que tots els experiments científics 
tenen que poder ser replicables  i donar els mateixos resultats, això vol dir que si volem 
repetir una determinada simulació tenim que poder controlar els generadors de números 
aleatoris.  
 
Per a certificar l’aleatorietat dels números proveïts, tindrem que sotmetre’ls a un conjunt 
de test, per això s’han generat 3000 números  amb cada parametrització i seguidament 
se’ls ha aplicat els següents test: 
 

• Test de freqüències. 
• Test sèrie 
• Test de GAP 
• Test Yule-Walker 
• Test de distàncies 
• Test d’autocorrelacions 
• Test de Kolmogorov 
• Test de maxmin-up 
• Test de maxmin-down 

 
Finalment després de provar diferents combinacions per A y B, ens hem quedat amb 
unes deu configuracions:  
 
A=8908987   B=6209176 
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A=15482977 B=14592857 
A=4436959   B=6577163 
A=11867       B=1567901 
A=76777       B=90019 
A=9079303   B=1764193 
A=4374257   B=2000003 
A=23011       B=2560759 
A=9712519   B=14277157 
A=9379999   B=14253851 
 
 
Finalment indicar que el gna que s’usa es pot substituir per un altre més potent i que no 
es l’objectiu del treball, donat que el sistema s’integrarà amb un simulador del LCFIB, 
el qual ja incorpora un gna propi més potent.  
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3 Especificació SDL del tribul  
 
Tal com hem presentat l’especificació SDL, hem de parlar sobre com modelar el tribul 
en base als agents intel·ligents i els autòmats cel·lulars, els autòmats cel·lulars ens 
serveixen per modelar un terreny, mentre que el comportament de la planta el 
simularem en base als autòmats cel·lulars, per tant l’especificació SDL del tribul 
s’assemblarà i molt a la dels autòmats cel·lulars, tot i que hem de pensar en quin tipus 
d’autòmat (ben informat, reflexiu simple, basat en objectius o basat en l’utilitat). Però 
podem començar a veure quin es el diagrama de blocs del tribul: 
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El que podem veure en aquest diagrama de blocs es un bloc anomenat Tribulus 
Terrestris, que representa la planta i com aquesta rep diferents missatges d’altres blocs 
com son, el sòl o la meteorologia, que li donen a la planta el necessari per viure i 
desenvolupar-se, con son la insolació, nutrients del sòl, la temperatura del sòl, la 
temperatura ambient i l’aigua. S’ha de diferenciar entre la temperatura a la que es troba 
el sòl i entre la que hi ha en l’ambient ja que segons el moment del cicle de vida de la 
planta ens pot interessar una temperatura o una altra, per exemple: quan la planta no es 
més que una llavor ens interessa a quina temperatura es troba el sòl per sobre de 
l’ambient. Però es que també podem veure que entre dues plantes també existeix una 
relació, ja que  entre unes i les altres s’intercanvien pol·len necessari per a la seva 
reproducció.  
 
Vist aquest primer diagrama de blocs, hom pot pensar en intentar fer el diagrama 
d’estats de la Tribulus Terrestris, seguin els nivells SDL, però es trobarà en que es molt 
complicat intentar tractar el bloc de la Tribulus Terrestris com un sol agent intel·ligent. 
Una alternativa a aquesta primera aproximació es intentar descompondre la Tribulus 
Terrestris en un altre conjunt de blocs, tals com les flors, les ponzelles, les seves 
ramificacions, etc. Aquesta segona alternativa es la que s’ha contemplat  l’hora de 
tractar el comportament del tribul: 
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Podem observar que hem descompost el tribul en diferents parts, per una part hem 
considerat la llavor que dona pas a la planta com un primer bloc, que dona pas a una 
planta emergida (nomes te dues branques inicials) anomenada plàntula, que ja dona pas 
a la Tribulus Terrestris adulta (quant aquestes dues branques inicials es divideixen). 
Aquesta planta adulta es una estructura inicial de la qual van sorgint els diferents 
mòduls de creixement que contenen borrons reproductius que poden donar pas a noves 
ramificacions o a peduncles, aquestes passen per diferents estats fins a donar lloc a una 
nova llavor. Es aquest plantejament, la necessitat d’estats, que ens fa veure que l’agent 
intel·ligent que necessitarem es un agent intel·ligent ben informat, el qual te estats per 
complementar la informació exterior que rep.  
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L’únic que falta per completar el diagrama de blocs del tribul es veure com es 
reparteixen els missatges que rep la planta del medi ambient. 
 
 

 
 
Podem veure que els missatges del medi ambient es reparteixen de manera desigual, 
mentre l’aigua es bàsica per a tots els blocs, segons l’estat de la planta la temperatura 
que la condiciona es diferent mentre quant es una llavor es la temperatura del sòl, a 
partir de que emergeix a la superfície es la temperatura de l’ambient exterior, a més a 
més de la insolació; pel que fa als nutrients aquests nomes son absorbits sempre, 
excepte quan es una llavor ja que la pròpia llavor ja conte els nutrients que necessita. El 
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pol·len nomes es rebut per la planta a traves dels peduncles, quant aquests es troben en 
“estat” de flor.  
  
Cada bloc del diagrama anterior serà un nou objecte que s’ha d’especificar, però tenint 
el coneixement del funcionament dels agents intel·ligents, intentarem que aquesta 
especificació s’assembli a aquests. Podem començar veient els diagrames del bloc 
llavor: 
 

 
 
 
Podem veure que el diagrama d’estats s’assembla molt al dels agents intel·ligents, on hi 
ha un estat en espera, on s’espera l’arribada d’algun tipus d’informació, un estat on es 
processa la informació, i un últim on s’executa una acció relacionada amb la informació 
processada. La informació que es pot rebre es de tipus meteorològic (la temperatura del 
sòl i l’aigua), es evident que si la llavor es sota terra la insolació no te sentit en aquest 
objecte, a banda que els nutrients no els necessita ja que els absorbeix de la pròpia 
llavor . 
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En aquest diagrama tenim els diagrames SDL, tant per a l’estat “en espera”, “Processant 
l’informació” i per a la inicialització. Dir que en la inicialització es comunica al motor 
de simulació la creació d’una nova llavor i es rep un identificador, es porta a terme el 
procediment “inicialitzacions” i es passa a l’estat “En espera”, sobre “inicialitzacions” 
en parlarem mes endavant en el quart nivell de l’especificació. En l’estat “En espera” 
s’espera a l’arribada de la informació i es passa a l’estat “Processant informació”. En 
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l’estat “Processant informació”, veiem que si ens arriba mes informació ambiental, 
l’hem d’introduir en una llista d’espera, per altra banda s’ha de tractar la informació que 
ens ha arribat, consultant l’estat de l’agent intel·ligent i preparant una acció a executar i 
passant al següent estat, “Executant acció”.  Sobre “modificar coneixement” ho veurem 
mes a fons en el quart nivell SDL. 
 

 
 
 
En l’estat “Executant acció” del que es tracta es d’executar l’acció a que ens ha induït la 
informació rebuda, si en aquest estat ens arriba informació nova l’introduïm en una 
llista d’espera, un cop executada l’acció hem de veure a quin estat anem en funció de si 
la llista d’espera es buida, anem a l’estat “En espera”, per contra agafem el primer 
element de la llista i anem a l’estat “Processant informació”. Amb això hem vist el 
tercer nivell SDL, i hem pogut comprovar com tots els diagrames son molt semblants 
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als dels agent intel·ligents, ara hem de veure el quart nivell on especificarem alguns dels 
procediments. 
 

 
 
 
En primer lloc podem veure el procediment inicialitzacions(), que no rep cap paràmetre 
i l’únic que fa es inicialitzar els atributs interns de llavor, que son M_aigua i 
M_temperatura on s’aniran emmagatzemant la informació relativa a l’entrada d’aquests 
des del medi ambient. 
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En el procediment “Modificar coneixement” rebem una informació del medi ambient, 
en aquest cas es tracta de emmagatzemar aquesta informació, comprovar si la 
temperatura provoca la mort de la planta, avaluar les condicions, i veure si la planta pot 
créixer cap a la plàntula.  
 
Amb això ja tenim especificat el comportament d’una llavor, ara hem de veure el 
comportament de la següent etapa del seu cicle de vida. 
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Veiem com el diagrama d’estats de la plàntula continua assemblant-se molt al de la 
llavor, però en aquest cas la informació que pot rebre es la de l’aigua, la temperatura 
ambient, la insolació i els nutrients del sòl; ja que la planta ja ha emergit a la superfície. 
Els estats continuen sent els mateixos: “En espera”, “Processant informació” i 
“Executant informació”. 
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En aquest diagrama tenim els diagrames SDL, tant per a l’estat “en espera”, “Processant 
l’informació” i per a la inicialització. Dir que en la inicialització es porta a terme el 
procediment “inicialitzacions” i es passa a l’estat “En espera. En l’estat “En espera” 
s’espera a l’arribada de la informació i es passa a l’estat “Processant informació”. En 
l’estat “Processant informació”, veiem que si ens arriba mes informació ambiental, 
l’hem d’introduir en una llista d’espera, per altra banda s’ha de tractar la informació que 
ens ha arribat, consultant l’estat de l’agent intel·ligent i preparant una acció a executar i 
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passant al següent estat, “Executant acció”. Tot i ser agents intel·ligents ben informats, 
de moment nomes hem vist agents amb un sol possible estat.  
 

 
 
 
En l’estat “Executant acció” del que es tracta es d’executar l’acció a que ens ha induït la 
informació rebuda, si en aquest estat ens arriba informació nova l’introduïm en una 
llista d’espera, un cop executada l’acció hem de veure a quin estat anem en funció de si 
la llista d’espera es buida, anem a l’estat “En espera”, per contra agafem el primer 
element de la llista i anem a l’estat “Processant informació”. 
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

39 

 
 
 
En el procediment inicialitzacions(), que no rep cap paràmetre i l’únic que fa es 
inicialitzar els atributs interns de llavor, que son M_aigua, M_nutrients, M_insolació i 
M_temperatura on s’aniran emmagatzemant la informació relativa a l’entrada 
d’aquestes informacions des del medi ambient. 
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En el procediment “Modificar coneixement” rebem una informació del medi ambient, 
en aquest cas es tracta d’emmagatzemar aquesta informació, comprovar si la 
temperatura provoca la mort de la planta, avaluar les condicions, i veure si la planta pot 
créixer cap a un individu adult. En cas que si, es destrueix aquest, en cas contrari 
simplement sortim del procediment. 
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Veiem com el diagrama d’estats del tribul adult continua assemblant-se molt al de la 
plàntula, per no dir que es igual. Els estats continuen sent: “En espera”, “Processant 
informació” i “Executant informació”. 
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En aquest primers diagrames SDL tenim, tant per a l’estat “en espera”, “Processant 
l’informació” i per a la inicialització. Dir que en la inicialització es porta a terme el 
procediment “inicialitzacions” i es passa a l’estat “En espera”. En l’estat “En espera” 
s’espera a l’arribada de la informació i es passa a l’estat “Processant informació”. En 
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l’estat “Processant informació”, veiem que si ens arriba mes informació ambiental, 
l’hem d’introduir en una llista d’espera, per altra banda s’ha de tractar la informació que 
ens ha arribat, consultant l’estat de l’agent intel·ligent i preparant una acció a executar i 
passant al següent estat, “Executant acció”. L’agent intel·ligent continua tenint un únic 
estat.  
 

 
 
 
En l’estat “Executant acció” del que es tracta es d’executar l’acció a que ens ha induït la 
informació rebuda, si en aquest estat ens arriba informació nova l’introduïm en una 
llista d’espera, un cop executada l’acció hem de veure a quin estat anem en funció de si 
la llista d’espera es buida, anem a l’estat “En espera”, per contra agafem el primer 
element de la llista i anem a l’estat “Processant informació”. 
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En aquest, cas el procediment inicialitzacions, també ha d’inicialitzar tots els estadístics 
que guardarem per cada planta, com el numero de nusos, el numero de ponzelles, el 
número de fruits, etc. Les incidències que es puguin donar a les principals 
ramificacions, la longitud d’aquestes, la longitud de les ramificacions secundàries, etc. 
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En el procediment “Modificar coneixement” rebem una informació del medi ambient, 
en aquest cas es tracta d’emmagatzemar aquesta informació, comprovar si la 
temperatura provoca la mort de la planta, avaluar les condicions, i veure si la planta pot 
fer créixer les seves branques principals acoblant-hi mòduls de creixement. 
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Aquest procediment va actualitzant els estadístics a mesura que li arriba la informació 
del creixement de les seves ramificacions.  
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Veiem com el diagrama d’estats d’un dels mòduls de creixement del tribul continua 
assemblant-se molt als vist fins ara, per no dir que es igual. Els estats continuen sent: 
“En espera”, “Processant informació” i “Executant informació”. 
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En aquest diagrames SDL tenim, tant per a l’estat “en espera”, “Processant 
l’informació” i per a la inicialització. Dir que en la inicialització es porta a terme el 
procediment “inicialitzacions” i es passa a l’estat “En espera”. En l’estat “En espera” 
s’espera a l’arribada de la informació i es passa a l’estat “Processant informació”. En 
l’estat “Processant informació”, veiem que si ens arriba mes informació ambiental, 
l’hem d’introduir en una llista d’espera, per altra banda s’ha de tractar la informació que 
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ens ha arribat, consultant l’estat de l’agent intel·ligent i preparant una acció a executar i 
passant al següent estat, “Executant acció”. L’agent intel·ligent te diferents estats, en 
funció de si els borrons reproductius del mòdul de creixement es desenvolupen o no. 
 

 
 
 
En l’estat “Executant acció” del que es tracta es d’executar l’acció a que ens ha induït la 
informació rebuda, si en aquest estat ens arriba informació nova l’introduïm en una 
llista d’espera, un cop executada l’acció hem de veure a quin estat anem en funció de si 
la llista d’espera es buida, anem a l’estat “En espera”, per contra agafem el primer 
element de la llista i anem a l’estat “Processant informació”. 
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

50 

 
 
En aquest, cas el procediment inicialitzacions, també ha d’inicialitzar tots els apuntadors 
cap a possibles flors, branques secundaries i cap a següent mòdul de creixement en 
l’actual ramificació. 
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

51 

 
 
 
En el procediment “Modificar coneixement” rebem una informació del medi ambient, 
en aquest cas es tracta d’emmagatzemar aquesta informació, comprovar si la 
temperatura provoca la mort de la planta, avaluar les condicions, i veure si el mòdul 
continua creixent generant un nou mòdul de creixement o desenvolupa algun dels seus 
borrons reproductius.  
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Veiem com el diagrama d’estats d’un peduncle basat en els agents intel·ligents. Els 
estats continuen sent: “En espera”, “Processant informació” i “Executant informació”. 
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En aquest diagrames SDL tenim, tant per a l’estat “en espera”, “Processant 
l’informació” i per a la inicialització. Dir que en la inicialització es porta a terme el 
procediment “inicialitzacions” i es passa a l’estat “En espera”. En l’estat “En espera” 
s’espera a l’arribada de la informació i es passa a l’estat “Processant informació”. En 
l’estat “Processant informació”, veiem que si ens arriba mes informació ambiental, 
l’hem d’introduir en una llista d’espera, per altra banda s’ha de tractar la informació que 
ens ha arribat, consultant l’estat de l’agent intel·ligent i preparant una acció a executar i 
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passant al següent estat, “Executant acció”. L’agent intel·ligent te diferents estats, ja que 
el desenvolupar tot un aparell sexual, la seva transformació en un fruit i finalment el pas 
a una nova llavor ens porta a utilitzar diferents estats, un primer es “ponzella” on el 
borró reproductiu esdevé una tija amb una ponzella a la punta, en un segon estat tenim 
“flor” on la ponzella s’ha convertit en una flor a l’espera de ser pol·linitzada, en l’estat 
“fruit” la flor ha estat pol·linitzada i es converteix en un fruit, el fruit madura i passem a 
l’estat “fruit madur”, aquest fruit caurà en qualsevol moment passant a l’estat “fruit 
dispers” on s’han generat noves llavors i a la planta ha quedat nomes la tija o peduncle.  
 

 
 
En l’estat “Executant acció” del que es tracta es d’executar l’acció a que ens ha induït la 
informació rebuda, si en aquest estat ens arriba informació nova l’introduïm en una 
llista d’espera, un cop executada l’acció hem de veure a quin estat anem en funció de si 
la llista d’espera es buida, anem a l’estat “En espera”, per contra agafem el primer 
element de la llista i anem a l’estat “Processant informació”. 
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En aquest, cas el procediment inicialitzacions, també cal inicialitzar l’estat a “ponzella”.  
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En aquest procediment modificar_coneixement, del que es tracta es de veure 
l’informació que ens arriba del medi ambient, avaluar-la i veure si hem d’evolucionar 
cap a un nou estat. Un cop s’entra en l’estat “fruitmadur” es crea una nova llavor. 
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4 Especificació del  programa 
 
A tot programa informàtic, abans d’entrar en una fase d’implementació, se li ha de 
definir quines seran les funcionalitats que se li implementaran i com es comportarà en 
cada una d’aquesta funcionalitat.  
 
Els casos d’us ens defineixen que s’ha de poder fer amb el programa i com es farà, 
quines reaccions tindrà el sistema (ens mostrarà diàlegs, executarà alguna tasca, etc.); 
tot des del punt de vista de l’usuari que interactua amb el sistema.  
 
Per contra els requeriments ens indiquen no nomes quines funcionalitats ha de satisfer el 
sistema, sinó també quins altres aspectes, que ens venen definits, s’han de tenir en 
compte a l’hora de desenvolupar la nostra aplicació.  
 
 
4.1 Requeriments 
 
En aquest apartat parlarem dels requeriment funcionals i no funcionals del nostre 
software. 
 
No funcionals 
 
El simulador es realitzarà amb llenguatge C++. 
Per realitzar els gràfics s’utilitzarà VRML. 
Ha de tenir uns gràfics de bona qualitat. 
Ha de tenir una interfície senzilla d’utilitzar. 
S’intentarà el mínim acoblament entre els diferents components del projecte. 
Es programarà seguint la guia d’estil de LCFIB.  
El visor VRML que utilitzarem es el Cortona de Parallel Graphics. 
La interfície de l’usuari serà amb anglès. 
 
Funcionals 
 
El simulador ha de permetre carregar un terreny. 
El simulador ha de permetre carregar una configuració inicial d’unes quantes llavors. 
El simulador ha de permetre veure la simulació en 3D. 
El simulador ha de permetre posar en marxa una simulació, aturar-la, continuar-la o 
començar-la des del principi.  
El simulador ha de permetre veure dades i estadístics de la simulació, així com 
extreure’ls en un fitxer XML. 
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3.2 Casos d’ús de la gestió de projectes 
 

 
 
Cas d’ús:  Ajuda 
Actors:  usuari 
Propòsit:  Obtenir ajuda 
Descripció: L’usuari obre l’ajuda per consultar els fitxers d’ajuda de l’aplicació. 
Curs típic d’esdeveniments:  
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari obre el menú ajuda del panel 
de control. 
 

2. El sistema mostra els fitxers d’ajuda. 
 
 

3. Fa les consultes necessàries.  
4. Tanca l’ajuda. Fi del cas d’ús.  
 
 
Cas d’ús:  Iniciar projecte. 
Actors: usuari 
Propòsit: Iniciar un projecte de simulació. 
Descripció: L’usuari inicia un projecte per tal de poder realitzar una simulació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de nou 
document. 
 

2. El sistema demana un nom per al nou 
projecte. 

3. L’usuari entra el nom d’un projecte. 
 

4. El sistema demana el fitxer de terreny. 
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5. L’usuari entra el nom d’un fitxer de 
terreny. 

6. El sistema el fitxer de plantes inicials. 

7. L’usuari dona el nom del fitxer. 8. El sistema fa les inicialitzacions 
pertinents. Fi del cas d’us. 

 
     
Cas d’ús:  Tancar projecte 
Actors: Usuari 
Propòsit: Tancar el projecte en curs. 
Descripció: L’usuari ha acabat les tasques que volia realitzar i es disposa a tancar el 

projecte actual. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de tancar el 
projecte. 
 

2. El sistema tanca el projecte. Fi del cas 
d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Guardar projecte. 
Actors: usuari 
Propòsit: Guardar la configuració del projecte actual. 
Descripció: L’usuari guardar la configuració que li ha donat al projecte per tal de no 

haver de repetir els passos d’inicialització en una altra ocasió. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de guardar el 
projecte. 
 

2. El sistema demana un nom per al fitxer 
on es guardarà el projecte. 

3. L’usuari entra el nom del fitxer. 
 

4. El sistema guardar les configuracions 
en un fitxer .tribul amb el nom especificat. 
Fi del cas d’us. 

 
Cas d’ús:  Carregar un projecte. 
Actors: usuari 
Propòsit: Carregar un projecte ja guardat. 
Descripció: L’usuari vol carregar un projecte ja guardat per estalviar-se les 

inicialitzacions pertinents. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de carregar 
projecte. 
 

2. El sistema li demana quin fitxer de 
configuració .tribul vol carregar. 

3. L’usuari dona el nom del fitxer a 
carregar. 

4. El sistema carrega el fitxer. Fi del cas 
d’us.  
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4.3 Casos d’us de la simulació 
 

 
 
 
 
Cas d’ús:  Configurar simulació. 
Actors: usuari 
Propòsit: Configurar els paràmetres de la simulació. 
Descripció: L’usuari configura els paràmetres de la simulació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de mostrar 
paràmetres de la simulació. 
 

2. El sistema mostra una finestra amb els 
actuals paràmetres. 

3. L’usuari modifica els paràmetres que 
creu convenients. 
 

4. El sistema guarda la nova configuració. 
Fi del cas d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Iniciar simulació. 
Actors: usuari 
Propòsit: Iniciar la simulació. 
Descripció: L’usuari vol iniciar la simulació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
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Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona mostrar el 
visor VRML de la simulació.  
 

2. El sistema mostra el visor VRML. Fi 
del cas d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Continuar simulació. 
Actors: usuari 
Precondició: Hi ha una simulació iniciada. 
Propòsit: Donar un pas més de simulació. 
Descripció: L’usuari decideix donar un pas més de simulació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de donar un 
pas més de simulació. 
 

2. El sistema dona un pas més de 
simulació i en mostra els resultats en el 
visor VRML. Fi del cas d’us.  

 
 
Cas d’ús:  Accelerar simulació. 
Actors: usuari 
Precondició: Hi ha una simulació iniciada. 
Propòsit: Donar n passos més de simulació. 
Descripció: L’usuari decideix donar n passos més de simulació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de donar n 
passos més de simulació. 
 

2. El sistema dona n (n en funció de la 
configuració de la simulació) passos més 
de simulació i en mostra els resultats en el 
visor VRML. Fi del cas d’us.  

 
 
Cas d’ús:  Reiniciar simulació. 
Actors: usuari 
Propòsit: Reiniciar la simulació en curs. 
Descripció: L’usuari vol reiniciar la simulació des de zero. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de reiniciar la 
simulació. 
 

2. El sistema mostra un missatge 
advertint-lo de que reiniciar la simulació 
implica perdre tots els estadístics actuals. 
Li pregunta a l’usuari si esta segur de 
voler continuar. 

3. L’usuari diu que “Si”, vol continuar 
amb el reinici. 
 

4. El sistema esborra tots els objectes 
associats a la simulació actual i els inicia 
de nou. Fi del cas d’us. 
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Cas d’ús:  Fotografiar simulació. 
Actors: usuari 
Precondició: Hi ha una simulació iniciada. 
Propòsit: Extreure un fitxer .wrl de l’estat actual de la simulació. 
Descripció: L’usuari decideix guardar en un fitxer .wrl el gràfic VRML que es 

reprodueix en el visor. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de fotografiar. 
 

2. El sistema demana on vol guardar la 
fotografia . 

3. L’usuari ho indica. 4. El sistema guarda el fitxer .wrl. Fi del 
cas d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Configurar GNA’s. 
Actors: usuari 
Propòsit: Configurar els Generadors de Números Aleatoris (GNA). 
Descripció: L’usuari decideix guardar en un fitxer .wrl el gràfic VRML que es 

reprodueix en el visor. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de configurar 
GNA’s. 

2. El sistema mostra els paràmetres 
actuals dels GNA’s . 

3. L’usuari modifica els paràmetres. 4. El sistema avisa a l’usuari de que els 
paràmetres necessiten ser provats en test. I 
li demana si vol continuar. 

5. L’usuari indica que “Si” que vol 
continuar. 

6. El sistema modifica els paràmetres dels 
GNA’s. Fi del cas d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Reiniciar GNA’s. 
Actors: usuari 
Propòsit: Reiniciar els Generadors de Números Aleatoris (GNA). 
Descripció: L’usuari decideix reiniciar els GNA’s amb la configuració inicial. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de reiniciar 
GNA’s. 
 

2. El sistema els reinicia. Fi del cas d’us. 
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4.4 Casos d’us de la gestió de dades XML 
 

 
 
 
Cas d’ús:  Veure dades. 
Actors: usuari 
Propòsit: Veure les dades de la simulació en curs. 
Descripció: L’usuari decideix veure les dades de la simulació  en curs i el sistema li  

mostra. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de veure les 
dades recollides. 
 

2. El sistema li mostra les dades en un 
diàleg. Fi de cas d’us. 

 
 
Cas d’ús:  Exportar dades a XML. 
Actors: usuari 
Propòsit: Exporta els estadístics i les dades de la simulació a un fitxer XML. 
Descripció: L’usuari decideix guardar les dades de la simulació en un fitxer, el 

sistema les exporta a un fitxer XML. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 
Accions de l’usuari Respostes del sistema 
1. L’usuari dona a la icona de guardar 
dades en format XML. 

2. El sistema li demana on vol guardar les 
dades.  

3. L’usuari dona el nom del fitxer on 
s’han de guardar les dades XML. 

4. El sistema procedeix al guardat de les 
dades en format XML. Fi del cas d’us.  
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5 Arquitectura i implementació de l’aplicació 
 
Un cop especificats els casos d’us a tractar, arriba el moment de escollir quina 
arquitectura volem fer servir per a la nostra aplicació, així com de tenir en compte com 
implementarem les classes.  
 
En primer lloc dir que les classes s’han estructurat en un model de tres capes: 
presentació, domini i dades. I s’ha utilitzat un patró model vista controlador, on un 
controlador fa Ctribulus fa d’enllaç entre les vistes i els elements del domini i es qui rep 
els esdeveniments i actua en conseqüència.  
 
5.1 Model conceptual del domini 
 
En aquest apartat veurem com s’estructuren les classes del domini que conformen el 
domini i que son el model conceptual del simulador.  
 

 
 

  
En aquest diagrama podem veure com s’estructuren les classes que conformen el 
domini, en aquest cas es tracta de com s’estructuren les classes que representen les 
diferents parts del tribul. 
 
També dir que en el domini hi ha el motor de simulació, que utilitza esdeveniments per 
funcionar, en el diagrama no s’ha pintat però en principi tots els elements del domini 
poden enviar esdeveniments al motor de simulació, si no s’ha pintat ha estat per deixar 
el diagrama més clar. 
 
Veiem, tal com hem apuntat en l’especificació SDL, que cada element del tribul és un 
agent intel·ligent ben informat, que té un estat.  
 
5.2 Les vistes 
 
El següent diagrama, es un diagrama de navegabilitat entre les vistes, que ens donen una 
idea molt clara de com seran les vistes a programar.  
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Podem veure que es parteix d’una vista inicial des de la que podem anar a qualsevol 
altra, CtribulusDlg representa el diàleg principal de l’aplicació. Cal dir que entre 
CTribulusDlg i les altres vistes sempre es passa per CTribulus que actua de controlador. 
Per tenir mes informació sobre com es cada interfície, podeu consultar el capítol de 
Interfícies.  
 
Finalment dir que aquest diagrama de navegabilitat es fruit d’una lectura dels casos d’us 
des del punt de vista de les interaccions entre l’aplicació i l’usuari.  
 
5.3 Controlador i altres 
 
Tal com hem apuntat abans el controlador en l’aplicació es CTribulus, la qual a partir 
dels esdeveniments que reben les diferents finestres modifica el domini i reporta els 
resultats a traves de la vista corresponent. Per dir-ho d’una altra manera el controlador 
es troba a mig camí entre la capa de presentació i la capa de domini.  
 
CXWriter es la classe encarregada d’escriure el document XML que conté tota la 
informació de la simulació. Destacar també que te un atribut que es el path on l’ha 
d’escriure.  
 
CGna es la classe auxiliar que implementa un Generador de Numeros Aleatoris seguint 
el model del Generador Lineal Congruencial, cada cop que se li demana retorna un 
número pseudo-aleatori.  
 
Així en la arquitectura tricapa la cosa queda: 
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5.4 Metodologia de programació 
 
Tal com hem dit en l’apartat de requeriments no funcionals, la implementació de 
l’aplicació es farà seguint la guia d’estil de programació de LCFIB.  
 
Seguir aquest estil es important, sobretot per a les persones que vulguin reutilitzar les 
classes creades, ja que els serà més fàcil identificar els elements, així com per nosaltres 
a l’hora d’utilitzar l’IntelliSense del Visual Studio. 
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El que ens diu aquesta metodologia es que s’ha de facilitar la reutilització de les classes 
programades utilitzant noms clars per a les classes, marcant aquelles que controlen 
diàlegs amb el prefix Dlg, o marcar els atributs amb el prefix m_ per tal que si utilitzem 
IntelliSense els atributs sempre apareguin agrupats, etc. 
 
5.5 Implementació 
 
En aquest apartat comentarem les parts mes interessants del codi, solucions per a 
problemes, etc.  
 
Primer parlar de la metodologia de la implementació, dir que el que s’ha fet es en una 
primera fase implementar totes les classes que implementen el model (tribul) y el motor 
de simulació, aquestes es troben en una carpeta anomenada SH_MNAC. Un cop fet això 
utilitzar les classes que ens genera Microsoft Visual Studio per inicialitzar un entorn 
d’aplicació. Acte seguit afegir el visor VRML, i la carpeta SH_VRML que conte totes 
les classes necessàries per establir una comunicació entre el nostre model i el visor 
VRML. Finalment afegir les classes auxiliars (GNAs) i les classes que ens permeten 
treballar amb dades geogràfiques i generar un terreny, classes que es troben en la 
carpeta SH_SIG.  
 

 
 
 
Un cop tot això ha estat ben implementat s’han acabat de satisfer els casos d’us 
especificats, s’han creat les interfícies necessàries i s’ha implementat les sortides de 
dades de l’aplicació. 
 
Recordar que en l’apartat d’especificació havíem parlat que els agents tenien que tenir 
estat, parlàvem d’agents intel·ligents ben informats. Per començar a veure com s’ha 
implementat tot, millor començar pel motor de simulació ja que per ell passen tots els 
esdeveniments generats pels agent intel·ligent; el motor de simulació es un motor 
Activity Scanning, això, recordem, vol dir que en cada pas de simulació avança un 
diferencial de temps, i tracta tots els esdeveniments que han de ser tractats abans i en t.  
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 evento tractar; 
 while(m_temps < m_tempslimit){ 
  if(m_llistaevents.size()==0) return; 
  while(m_llistaevents.front().m_tempsprocessat <= m_temps){ 
   tractar =m_llistaevents.front(); 
   m_llistaevents.pop_front(); 
   m_temps = tractar.m_tempsprocessat; 
   if(tractar.m_event == "nova_llavor"){ 
   tractar.m_agent->m_identificador=m_identificadors; 
    ++m_identificadors; 
    m_llistadibuixables.push_back(tractar.m_agent); 
   } 
   if(tractar.m_event=="destruccio"){ 
    esborrar(tractar.m_agent->m_identificador); 
   } 
   if(tractar.m_event=="nova_plantula"){ 
    m_llistadibuixables.push_back(tractar.m_agent); 
    
   } 
   if(tractar.m_event=="nova_adulta"){ 
    m_llistaadultes.push_back(tractar.m_agent); 
    m_llistadibuixables.push_back(tractar.m_agent); 
   } 
   tractar.m_agent->tractar_esdev(tractar.m_event); 
   if(m_llistaevents.size()==0) return; 
  } 
  m_temps += m_incrementtemps; 
 } 
 
Dir que la principal funció del motor de simulació es tractar els esdeveniments, podem 
veure com la primera condició del bucle es funcionar mentre no haguem arribat al temps 
límit, el segon bucle processa tots els elements fins un instant de temps determinat (més 
petit que el límit) , i per cada esdeveniment enviar-lo a tractar al corresponent agent a 
qui va dirigit. Només destacar que a banda d’aquesta funció principal, el motor també 
s’encarrega de gestionar dues llistes, la primera es la llista d’elements de la simulació a 
dibuixar i la segona una llista de plantes adultes a qui se’ls hi ha d’extreure els 
paràmetres per als estadístics.  
 
Anem a veure la forma dels agent intel·ligents; les transformacions de llavor a plàntula 
y de plàntula a una estructura adulta, es fan com es veu al codi de sota: 
 
if(esdev=="crear_plantula"){ 
  CLeanMachinePlantula * plantula = new 
CLeanMachinePlantula(m_identificador, m_motordesimulacio, m_gna, 
m_CelAutomata); 
  plantula->m_Posicio.Copy(&m_Posicio); 
  t += m_motordesimulacio->m_incrementtemps; 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(this,t,"destruccio");  
  m_motordesimulacio-
>nouEsdeveniment(plantula,t,"nova_plantula");  
 
 } 
En aquest cas es tracta d’una llavor que en rebre un esdeveniment de creació de 
plàntula, la crea, li dona la seva posició i envia dos nous esdeveniments, un de 
destrucció dirigit a ella mateixa i l’altre un de “nova_plantula” dirigit a que la nova 
plàntula comenci a actuar com a agent intel·ligent. 
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La planta adulta tal com hem especificat es compon de múltiples agents intel·ligents, la 
planta adulta s’estructura a partir d’una estructura inicial, resultat del creixement de la 
plàntula, i aquesta dona peu als primer mòduls de creixement que son les unitats 
mínimes de les ramificacions de la planta. 
 
 if(esdev=="iniciar_creixement"){ 
  CLeanMachineModulCreixement * modul = new 
CLeanMachineModulCreixement(m_identificador, ramificacioprimaria, 
ramificacio1,this, m_motordesimulacio, m_gna, m_CelAutomata); 
  m_ram1 = modul; 
  modul->m_Posicio.m_X=m_Posicio.m_X; 
  modul->m_Posicio.m_Y=m_Posicio.m_Y; 
  modul->m_Posicio.m_Z=m_Posicio.m_Z+1; 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(modul,t,"nou_modul"); 
 
  CLeanMachineModulCreixement * modul2 = new 
CLeanMachineModulCreixement(m_identificador, ramificacioprimaria, 
ramificacio2, this, m_motordesimulacio, m_gna, m_CelAutomata); 
  m_ram2 = modul2; 
  modul2->m_Posicio.m_X=m_Posicio.m_X+1; 
  modul2->m_Posicio.m_Y=m_Posicio.m_Y; 
  modul2->m_Posicio.m_Z=m_Posicio.m_Z; 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(modul2,t,"nou_modul"); 
 
  CLeanMachineModulCreixement * modul3 = new 
CLeanMachineModulCreixement(m_identificador, ramificacioprimaria, 
ramificacio3, this, m_motordesimulacio, m_gna, m_CelAutomata); 
  m_ram3 = modul3; 
  modul3->m_Posicio.m_X=m_Posicio.m_X; 
  modul3->m_Posicio.m_Y=m_Posicio.m_Y; 
  modul3->m_Posicio.m_Z=m_Posicio.m_Z-1; 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(modul3,t,"nou_modul"); 
 
  CLeanMachineModulCreixement * modul4 = new 
CLeanMachineModulCreixement(m_identificador, ramificacioprimaria, 
ramificacio4, this, m_motordesimulacio, m_gna, m_CelAutomata); 
  m_ram4 = modul4; 
  modul4->m_Posicio.m_X=m_Posicio.m_X-1; 
  modul4->m_Posicio.m_Y=m_Posicio.m_Y; 
  modul4->m_Posicio.m_Z=m_Posicio.m_Z; 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(modul4,t,"nou_modul"); 
 } 
 
En aquest codi podem veure com s’inicialitzen els cuatre primers agents intel·ligents 
que representen mòduls de creixement, i s’envien esdeveniments de la seva creació al 
motor de simulació.  
 
Cada mòdul de creixement pot generar o un nou mòdul per creixer expansivament, o un 
nou mòdul per creixer secundariament o una estructura reproductora:  
 
 if(esdev=="reproduir"){ 
  CLeanMachinePeduncle * reprod = new 
CLeanMachinePeduncle(m_identificador, m_planta, m_motordesimulacio, 
m_gna,m_ramificacio_inicial, m_CelAutomata); 
  m_reproductor = reprod; 
  reprod->m_Posicio.Copy(&m_Posicio); 
  if(m_ramificacio_inicial==1) reprod->m_Posicio.m_X +=0.5; 
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  if(m_ramificacio_inicial==2) reprod->m_Posicio.m_Z -=0.5; 
  if(m_ramificacio_inicial==3) reprod->m_Posicio.m_X -=0.5; 
  if(m_ramificacio_inicial==4) reprod->m_Posicio.m_Z +=0.5; 
 
  m_planta-
>actualitzardades(m_ramificacio_inicial,m_tipus_ramificacio,"nounusrep
roductor",""); 
  m_motordesimulacio-
>nouEsdeveniment(reprod,t,"nou_peduncle"); 
  m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(this,t, "creixer"); 
 
Notar en aquest codi, que es crida a traves del punter m_planta a una funció de 
manteniment dels estadístics que conte l’estructura inicial, com a parametres se li 
envien a quina ramificacion inicial es troba de les quatre principals, en quin tipus de 
ramificació es troba (primaria, secundaria, terciaria, altres), un missatge per a que 
l’estructura inicial sapiga que ha passat i finalment si hi ha hagut una inicdencia, 
enregistrarla.  
 
 La funció actualitzardades es crida cada cop que es crea un nou modul de creixement, 
una nova estructura reproductora o una estructura reproductora canvia d’estat. Com en 
el següent exemple que l’agent intel·ligent canvia el seu estat a flor i reporta aquest 
canvi a l’estructura de la planta per tal de que actualitzi en conseqüencia els estadístics 
propis de la planta.  
 
if(esdev=="florir"){ 
 m_estat = flor; 
 m_VRMLForma="models/flor.wrl"; 
 m_planta->actualitzardades(0,ramificacioaltres,"novaflor",""); 
 m_motordesimulacio->nouEsdeveniment(this,t,"nou_fruit"); 
 } 
 
Un cop creades les classes que implementen les plantes i despres de ser testejades 
satisfactoriament. Es va procedir al pintat de les plantes sobre un pla que faria les 
funcions de terreny, es van importar totes les classes necessaries i es va crear el visor 
VRML i es va fer la connexió amb el visor. La següent fase consistia en aconseguir que 
es pintessin al visor, aprofitant la llista que te el motor de simulació, la representació de 
llavors i plantules era tribial, no aixi la de les plantes adultes, de les que nomes teniem 
un punter a l’estructura inicial, pero fent un recorregut recursiu per cada una de les 
quatre principals ramificacions pintant cada un moduls de creixement:  
 
void CDlgSim::dibuixarrec(CLeanMachineModulCreixement * modul){ 
 if(modul->m_seguent!=NULL) dibuixarrec(modul->m_seguent); 
 if(modul->m_ramificacio!=NULL)dibuixarrec(modul->m_ramificacio); 
 if(modul->m_reproductor!=NULL) dibuixarep(modul->m_reproductor); 
  CString vaux; 
  vaux.Format("%d",modul->m_identificador); 
  vaux = vaux + "modul"; 
  vaux = vaux + NumAString(aux); 
  vaux = "tribul" + vaux;  
  aux++; 
  m_interficie->CreateObject(vaux,modul-
>m_VRMLForma,false,modul->m_Posicio.m_X,modul->m_Posicio.m_Y, modul-
>m_Posicio.m_Z); 
} 
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El següent pas de tot plegat, era aconseguir generar els arxius XML amb tots els 
estadístics de les plantes. El fet de tenir una llista amb totes les plantes adultes (i mes 
concretament a les seves estructures inicials), llista gestionada pel motor de simulació, 
facilita l’acces a aquestes dades que simplement amb un recorregut lineal de la llista 
s’aconsegueixen els estadístics.  
 
Resumint, em implementat els agents intel·ligents que composen la planta, un motor de 
simulació, una representació gràfica senzilla i finalment extreure els estadístics via 
XML. El que queda, es poder carregar un fitxer Idrisi representant una geografia, un 
fitxer Idrisi representant les primeres llavors del model i dibuixar les plantes en la 
geografia.  
 
La geografia ens arriba en format Idrisi, d’aquí l’hem de pasar a un grid d’on la podrem 
pasar a VRML per a la seva representació visual i situar els agents intel·ligents a sobre 
d’aquest terreny.  
 
m_terra->NewBaseGrid(m_geopath);  
m_terra->m_CapaRasPrincipal = m_terra->AfegirMapaRaster(m_geopath); 
 
Primer carreguem el fitxer Idrisi com a base d’una nova geometria en l’automat celular 
m_terra, i afegim a aquest automat el fitxer que ens indica en quins llocs de la superficie 
hi hauran les primeres llavors. 
 
m_terra->AfegirMapaRaster(m_inipath); 
 
Un cop tot carregat el que hem de procedir es a recorrer la capa de l’automa celular que 
conte les inicialitzacions i inicialitzar les llavors si aixi ho indica el valor de cada cela: 
 
for(int i=0; i<maxcolumnes*maxfiles; i++){ 
 if(m_terra->m_3DLayers[m_inipath]->m_Mapa[i]==1){ 
  m_inici = new CLeanMachineLlavor(); 
  columna=i/maxcolumnes; 
  fila=i%maxcolumnes; 
  m_inici->m_Posicio.m_X = (columna*m_terra->m_Grid-
>m_xSpacing) + m_terra->m_Grid->GetMinX(); 
  m_inici->m_Posicio.m_Z = (fila*m_terra->m_Grid-
>m_zSpacing)+m_terra->m_Grid->GetMinZ(); 
  paux = new CPunt(m_inici->m_Posicio.m_X, 0, m_inici-
>m_Posicio.m_Z);   
  m_inici->m_Posicio.m_Y = m_terra->m_3DLayers[m_geopath]-
>DonaAltura(paux); 
  m_inici->m_motordesimulacio=m_motor; 
  m_inici->m_gna=m_generadordenumerosaleatorios; 
  m_inici->m_CelAutomata=m_terra; 
  m_motor->nouEsdeveniment(m_inici,1,"nova_llavor"); 
  } 
} 
 
Recorrem la capa d’inicialitzacions de l’automa celular, i si una posicio consultada 
conte un valor de 1, procedim a inicilitzar una llavor en aquell punt, consultant la 
component Y, la component de l’altura a la capa que contè la geografia de l’automat 
celular.  
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Per acabar d’afinar l’aplicació ja nomes cal donar-li unes bones interfícies, integrar els 
generadors de números aleatoris, completar els casos d’us especificats, decidir la 
manera de guardar el projecte i anar provant totes i cada una de les funcionalitats del 
projecte.  
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6 Gestió de dades 
 
Aquest, com tots els projectes de simulació, es dissenyen per estudiar un problema, la 
solució d’aquest problema no es la simulació sinó les dades que ens proporciona el 
simulador. La simulació no es la resposta, sinó un eina que ens facilita unes dades que 
convenientment estudiades ens donaran una resposta a les nostre preguntes. 
 
Amb tot això vull reivindicar la importància de les dades que ens proporciona el 
simulador, tots aquests algorismes de comportament del tribul, visualitzacions 3D i 
interfícies gràfiques no serveixen per res si el simulador no ens proporciona uns 
estadístics a estudiar. 
 
En aquest cas, gràcies a les persones de Castelldefels, tenim molt clar quines son les 
dades a recollir, les dades referents al creixement de les plantes, dades que ens parlen 
de: quant va néixer la planta, quant ha crescut, etc. 
 
Però no nomes son importants les dades que donarem, sinó també com les donarem. I en 
aquest cas encara més ja que els usuaris finals d’aquest programa necessiten unes dades 
que siguin senzilles no nomes d’interpretar sinó, sobretot, fàcilment exportables a altre 
programes que els hi permetin un anàlisis estadístic per extreure’n les conclusions 
pertanyents.  
 
Però en aquesta secció no nomes parlarem de les dades estadístiques de sortida sinó que 
també parlarem de les dades d’entrada del simulador i de com es guarden les 
configuracions del simulador.  
 
6.1 Dades d’entrada (Idrisi) 
 
El nostre simulador necessita unes dades d’entrada per començar a funcionar, per una 
banda un fitxer que li doni la geografia del terreny i per l’altra un fitxer que ens digui 
quines son les llavors inicials sobre aquest terreny.  
 
Per al terreny hem utilitzat la importació de fitxers amb format Idrisi 32, en realitat per 
representar el terreny es necessiten dos fitxers, per una banda un fitxer amb les dades i 
un altre de metadades.  
 
El fitxer amb les dades es un raster, un fitxer que consisteix en una llarga llista de valors 
els quals representen els valors d’una matriu:  
 
1 
5 
18 
24 
56 
21 
3 
56 
0 
9 
12 
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4 
 
Representen la següent matriu: 
 

1 5 18 24 
56 21 3 56 
0 9 12 4 

 
Però de la mateixa forma que representen aquesta matriu de 4x3 podrien representar-ne 
una de 6x2. Aquí es on intervé el fitxer de metadates, el qual té dades necessàries per 
poder entendre el fitxer raster, com per exemple el número de files i columnes de la 
matriu.   
 
El fitxer raster geològic el que conte son altures, i a partir de crear la matriu et defineix 
la forma d’una area geogràfica determinada. En l’exemple tindríem que la posició 0,0 te 
una altura d’una unitat, la 0,1 una altura de 5, etc. 
 
En canvi el fitxer de les inicialitzacions, també segueix el format Idrisi 32, però no 
representa una area geogràfica. En lloc d’això és un conjunt de 0s i 1s que indiquen  si 
en una determinada posició hi ha una llavor  o no, es el fitxer que ens determina la 
nostra situació inicial.  
 

0 1 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 

 
Seguint amb l’exemple anterior, aquí tenim el grid que podríem obtenir de llegir el 
fitxer d’inicialitzacions. Aquest ens indica que a la posició 2,1 que esta a una altura de 9 
no hi ha cap llavor, però que a la posició 0,1 que esta a la altura 5 si que hi ha una llavor 
inicial. Evidentment aquest fitxer te que tenir el mateix numero de columnes i files que 
el fitxer geològic.  
 
Així amb aquests fitxers ja podem definir la situació inicial del model a simular.  
 
6.2 Fitxers de guardat i carregat de projectes 
 
En el moment de guardar el projecte s’ha elegit guardar en fitxers que continguin la 
seva configuració, en concret: 
 

• El fitxer geogràfic que usa. 
 

• El fitxer d’inicialitzacions, per llegir la situació inicial. 
 

• Quina valor número de passos hem d’avançar cada cop que pitgem el boto step-
by-step.   

 
• Quina valor número de passos hem d’avançar cada cop que pitgem el boto play. 

 
• El component A, del generador congruència lineal del generador de números 

aleatoris. 
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• El component B, del generador congruència lineal del generador de números 

aleatoris. 
 
Els fitxers creats tenen l’extensió .tribul, per denotar que son fitxers de l’aplicació.  
 
6.3 Estadístics 
 
La gent de Castelldefels tenia molt clar quines havien de ser les dades que per cada 
planta s’havien de recollir i va ser un dels primers temes que es van tocar en les 
reunions conjuntes i de seguiment del projecte; aquestes dades son bàsicament les que 
ells mateixos recullen en les observacions que es fan a individus reals.  
 
Les dades són: 
 

• Quadrant: si les plantes estan distribuïdes en quadrants veure a quin quadrant 
pertany cada planta.  

 
• Un identificador per cada planta. 

 
• Dia de naixement: el dia que va néixer la planta. 

 
• Cohort: “generació” a la que pertany la planta. 

 
• Fruits: número de fruits amb el que la planta ha acabat la simulació. 

 
• Ponzelles: número de ponzelles amb que la planta ha acabat la simulació. 

 
• Flors: número de flors amb que la planta ha acabat la simulació. 

 
• Peduncles: número de peduncles amb que la planta ha acabat la simulació. 

 
• Diàmetre:  diàmetre de la planta. 

 
• Pes aeri: pes total de la planta sense les arrels. 

 
•  Ramificacions secundaries: número de ramificacions secundaries, que parteixen 

d’una primària, amb que acaba la planta la simulació. 
 

• Nusos en ramificacions secundaries: número de nusos situats en ramificacions 
secundàries amb que ha acabat la planta la simulació. 

 
• Ramificacions terciàries: número de ramificacions terciàries, que parteixen 

d’una ramificació secundària, amb que acaba la planta la simulació. 
 

• Nusos en ramificacions terciàries: número de nusos situats en ramificacions 
terciàries amb que ha acabat la planta la simulació. 
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• Altres nusos: número de nusos que no es troben ni en ramificacions primàries, ni 
en secundaries, ni en terciàries. 

 
• Nusos reproductius vegetatius: nusos que han format o que formen alguna part 

del sistema reproductor de la planta (flor, peduncle, ponzella, fruit o fruit 
madur). 

 
• Nusos vegetatius: nusos entre diferents mòduls de creixement de la planta, ja 

siguin aquest per fer créixer la ramificació en que es troben o per generar-ne una 
de secundaria.  

 
• Total nusos: número total de nusos que te la planta. 

 
• Ramificacions de la corona: número total de ramificacions de la corona. 

 
• Longitud de la corona: longitud de la corona. 

 
• Número de nusos de la corona. 

 
• Cm1234: la suma de la llargària de les quatre ramificacions principals. 

 
Per a cada una de les quatre ramificacions principals es prenen les següents dades: 
 

• Incidències: una breu descripció, si n’hi ha hagut, de les incidències que ha patit 
aquella ramificació (s’ha trencat, algú l’ha xafat, etc.) 

 
• Nusos: número de nusos total que te la ramificació. 

 
• Longitud: longitud de ramificació primària. 

 
• Identificador: per diferenciar les quatre ramificacions, aquest pren un valor entre 

1 i 4. 
 
6.4 XML 
 
Ja em indicat abans que tant important son les dades que volem agafar de la simulació 
com quin format tindran aquestes dades. En el nostre cas ens hem decantat per una 
representació amb XML, bàsicament perquè es una representació senzilla, nomes son 
arxius de text, molt potent, ja que ens permet representar qualsevol tipus d’objecte, i, a 
més a més, perquè es un format molt estes i la majoria de programes d’anàlisi estadístic 
permet l’entrada de dades amb format XML. 
 
Però, que es XML? 
 
XML, no es un llenguatge de programació pròpiament dit, XML es simplement un 
llenguatge d’etiquetes, un metallenguatge, una manera de representar estructures de 
dades. Aquestes etiquetes es regeixen per una gramàtica definida per l’usuari, totalment 
adaptada a les seves necessitats; per fer-se una idea mes exacta del que es un llenguatge 
d’etiquetes nomes cal pensar en HTML, amb qui XML comparteix pare, el SGML.  
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Aquí tenim un exemple d’un XML, que representa un catàleg de discos, i a simple vista 
veiem que son etiquetes molt semblants a les de HTML, però cada etiqueta ha esta 
escrita adaptant-se a les necessitats de l’usuari. 
 
<CATALOG> 

<CD> 
<TITLE>Empire Burlesque</TITLE> 
<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST> 
<COUNTRY>USA</COUNTRY> 
<COMPANY>Columbia</COMPANY> 
<PRICE>10.90</PRICE> 
<YEAR>1985</YEAR> 

</CD> 
 <CD> 

<TITLE>Hide your heart</TITLE> 
<ARTIST>Bonnie Tylor</ARTIST> 
<COUNTRY>UK</COUNTRY> 
<COMPANY>CBS Records</COMPANY> 
<PRICE>9.90</PRICE> 
<YEAR>1988</YEAR> 

</CD> 
</CATALOG> 
 
En el nostre cas, cal dir que el primer que em de fer es definir la forma d’aquests fitxers, 
o sigui crear una gramàtica que es la forma que tindran els nostres fitxers. Per escriure 
aquesta gramàtica ens hem basat en les dades que ens van donar desde Castelldefels per 
veure com recollien les dades de les plantes, i el resultat es aquest: 
 

 
 
En aquest primer diagrama podem veure com te que ser la nostra gramàtica, un element 
anomenat tribulusproject es la etiqueta contenidora de tot el document, aquesta esta 
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composada per quadrants, on a cada quadrant hi han plantes, i de cada planta en 
guardem les seves dades, fet que podem veure millor en la següent imatge.      
 
 

 
De cada planta en guardem les dades abans explicades, així com per cada ramificació 
principal les seves incidències, el seu numero de nusos i la seva longitud. Aquest 
diagrama es tradueix en un XMLSchema  que ens defineix la gramàtica dels nostres 
arxius XML. 
 
Podeu consultar a l’annex l’XMLSchema que representen aquests esquemes així com 
un exemple d’execució. 
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7 Gràfics 3D 
 
Els gràfics 3D han estat creats utilitzant VRML.  
 
VRML es un llenguatge de modelització de mons virtuals que va aparèixer a finals dels 
90, la idea era que Internet no només albergues pàgines de text sinó que també 
contingues mons virtuals, però la dificultat residia en crear un llenguatge, que al igual 
que HTML, fos interpretat i no compilat.   
 
Així que VRML es va perfilar com el llenguatge que havia de fer pujar la web a un altre 
nivell, al nivell dels mons virtuals. Però com sol passar amb moltes idees, una idea no te 
que ser sols bona sinó que te que aparèixer en el moment adequat. Els ordinadors del 
moment no estaven preparats per fer tots els càlculs que requereix la navegació per 
aquests mons virtuals que se suposava que havien de portar la navegació per Internet a 
un nou nivell es va quedar en una idea. 
 
Però amb el temps les coses han canviat i VRML ha esdevingut una eina clau en 
l’educació i en la recerca, sobretot de cara a presentar resultats, ja que amb un 
llenguatge molt senzill i ràpid d’usar es poden crear presentacions força aconseguides.     
 
7.1 Els elements 3D 
 
En els elements 3D que hem construït per representar els diferents elements que formen 
els objectes del simulador busquen sobretot que siguin molt senzills. El perquè es troba 
en el fet de que si hi han molts de plans dintre el visor cada cop serà mes lent moure’s 
pel món virtual.  
 
Si tenim en compte que cada planta esta composta per molts agents intel·ligents 
diferents a la vegada i cada agent per diversos plans, podem veure que contra més 
plantes tenim més objectes hem de representar i això vol dir més plans a transformar 
cada cop que ens movem pel món virtual. De tota aquesta equació (plantes, agents 
intel·ligents, plans) el que podem reduir sensiblement es el número de plans de cada 
objecte. Així s’ha optat per utilitzar cubs i paral·lelograms en la majoria de 
representacions, ja que un paral·lelogram no es més que la intersecció de sis plans. 
 
Però per diferenciar clarament uns elements dels altres s’ha optat que en lloc de buscar 
de donar-los un forma més vistosa donar-los diferents colors de manera que a un simple 
cop d’ull es pugui diferenciar dels uns dels altres. Finalment dir que en l’elecció dels 
colors no s’ha buscat el realisme sinó buscar un mecanisme senzill per tal que podem 
diferenciar entre uns elements i uns altres. 
 
Anem a veure quines formes hem decidit assignar a cada agent de la nostra simulació: 
 
 

• Llavor, per a la llavor una petita esfera de color groc. 
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• Plàntula, un cub de color verd. 

 
 

• Estructura inicial, un paral·lelogram mes gran que la plàntula ja que se suposa 
que l’estructura inicial es resultat del creixement d’aquesta última. 

 
 

• Mòdul de creixement, un paral·lelogram del mateix color que l’estructura inicial 
ja que se suposa una prolongació d’aquesta. 

 
• Estructura reproductora, es comença a desenvolupar un òrgan reproductor, 

apareix un cub de color verd. 
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• Flor, l’estructura reproductora es converteix en una flor, el cub canvia cap a un 

color viu, color rosat.  

 
 

• Fruit, la flor es pol·linitzada i dona lloc a un fruit, un cub de color groc. 

 
• Fruit madur, el fruit madura i entra en la fase final de la reproducció, el cub 

canvia a un color taronja. 

 
• Peduncle, el fruit ha caigut però queda una ramificació residual en la planta, una 

ramificació que ni creix ni es desenvolupa cap a cap altra forma. Un cub de color 
gris. 
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7.2 El terreny 3D 
 
Per generar el terreny en tres dimensions, del que primer hem de partir es d’un fitxer 
codificat amb el format Idrisi32 que contindrà cartografia real. Del que es tracta es de 
crear un grid amb aquesta cartografia, per desprès generar el codi VRML que 
representarà aquest terreny. 
 
La classe CGeneradorGrid es una classe molt útil en aquest sentit ja que ens permet 
obrir fitxers Idrisi, crear el grid que representi el terreny i passar a generar un fitxer 
VRML que representa el terreny llegit. Finalment nomes cal que CGestorVRML 
llegeixi el fitxer resultant d’aquest procés per poder representar un terreny. 
 

 
 
 
 
7.3 Dibuixant els elements en el terreny 
 
En aquest apartat explicarem la metodologia seguida per tal de dibuixar els elements 
sobre el terreny. Primer, el que calia era generar un terreny en 3D a partir d’un fitxer 
Idrisi, tal com hem explicat en el punt anterior la classe encarregada d’aixo es el 
CGeneradorVRML, una classe que ens permet a partir d’un fitxer Idrisi generar un 
terreny. 
 
El següent pas consistiria, un cop dibuixat el terreny,  a situar les representacions de 
cada agent en el seu lloc corresponent. Per això s’ha utilitzat en primer lloc un autòmat 
cel·lular (CLeanMachineCelautomata) que ens representa en una capa el terreny i ens 
guardem el terreny, així com totes les dades del grid.  
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Cada agent intel·ligent té un atribut on indica on es troba la seva representació gràfica 
(fitxers .wrl) i un altre atribut on ens diu quina es la seva posició en el terreny, a partir 
d’aquestes l’únic que s’ha de fer es recórrer tots els agent intel·ligents i anar pintant les 
seves representacions al punt corresponent. 
 
Per recórrer els agents existeix una llista creada pel motor de simulació, al fi i al cap per 
ell passen tots els esdeveniments i no li costa res guardar un apuntador a l’agent que 
genera l’esdeveniment; aquesta llista guarda un apuntador a cada Estructura inicial, 
llavor i plàntula existent a la simulació.  
 
En el cas de la plàntula i la llavor la pintar les seves representacions es trivial, però en el 
cas de l’estructura inicial d’una planta s’han de recórrer recursivament les seves 
branques per pintar cada mòdul de creixement i peduncle que hi pot trobar.  
 

 
 
  
7.4 La interfície del visualitzador 
 
El visualitzador que utilitzem es el Cortona desenvolupat per Parallel Graphics, el qual 
ens dona un conjunt de funcionalitats relacionades amb el fet de moure’s pel món 
virtual.  
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Aquesta es la interfície que ens proporciona el Cortona, podem veure que a part de 
reproduir el món virtual ens ofereix un conjunt de controls: 
 

• Walk: ens permet moure’ns pel món caminant. 
 
• Fly: ens permet moure’ns pel món volant. 

 
• Study: permet als objecte moure’s al voltant de la càmera.  

 
• Plan: realitza els moviments associats a planejar per la vista. 

 
• Pan: ens permet realitzar l’acció de Pan a la càmera.  

 
• Turn: ens permet girar la càmera en el món virtual. 

 
• Roll: inclina la càmera al voltant d’un punt determinat. 

 
• Goto: permet veure una zona en detall. 
 
• Align: fa que els eixos de la càmera quadrin amb els del món virtual. 

 
• View: ens permet escollir una de les vistes predefinides.  

 
• Restore: reinicialitza la càmera a la posició inicial. 

 
• Fit: Ajusta el contingut de tot el món virtual a la mida del visualitzador.   
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8 Interfícies gràfiques 
 
Un dels factors d’èxit d’una aplicació, i que per tant s’usi, es que el disseny de les 
interfícies faciliti el seu us. Comentar que un bon disseny d’interfícies es aquell en que 
es compleixen tots els criteris d’usabilitat, seguretat, eficàcia i utilitat. S’han intentat 
respectar aquests principis en el disseny de les interfícies d’usuari. Com a requisit no 
funcional recordar que teníem que la interfície d’usuari havia de ser en anglès.  
 
Per crear les interfícies d’usuari s’han utilitzat les Microsoft Foundation Clases i Visual 
Studio 2003 que, combinats, permeten crear interfícies complexes d’una manera 
senzilla, així com faciliten la integració d’aquestes interfícies en la nostra aplicació. 
 
Per tenir clar quines interfícies s’han de crear cal veure el diagrama de navegabilitat 
entre interfícies, el qual sorgeix d’una lectura dels casos d’us tenint en compte els 
intercanvis d’informació entre l’usuari i l’aplicació: 
 

  
 
 
Clar que quant un inicia l’aplicació hi ha una interfície que s’obre per defecte: 
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En aquesta interfície es on es troben els menús que ens permetran configurar la 
simulació, iniciar-la o guardar i carregar la configuració general de l’aplicació. 
 

 
 

En el menú file, podem veure les utilitats mes usuals en aplicacions tals com guardar el 
projecte o carregar-ne un altre. Les opcions d’imprimir no estan actives perquè no hi ha 
cap funcionalitat d’imprimir en l’aplicació, però es podria donar el cas que més 
endavant algú estes interessat en implementar-les.  
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Les funcionalitats del menú edit tampoc estan implementades perquè no tenen sentit en 
aquesta aplicació, de totes formes es podria donar el cas que en futures revisions del 
projectes aquestes agafessin algun sentit.  
 

 
 

Aquest menú es el que permet a l’usuari modificar l’aparença dels menús. 
 

 
 

Aquest menú, es el que ens dona totes les funcionalitats de extreure estadístics via 
XML. Podem fer una “preview” que es veure els estadístics abans de ser generats en 
XML, o podem directament extreure les dades en un fitxer XML. 
 

 
 

 
Simulation es el menú des d’on podem modificar la parametrització de la nostra 
simulació, dir-li a l’aplicació on són els fitxers de la cartografia, recomençar la 
simulació o donar la configuració del generadors de números aleatoris. 
 

 
  
 
I l’últim menú es el que ens dona les opció d’obrir l’ajuda o veure amb quina versió del 
programa estem treballant. 
 

 
 
 

Finalment comentar que també tenim el menú d’eines bàsiques de les aplicacions. 
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Aquesta interfície es la que ens dona el visor de VRML, a més a més de les pròpies 
funcionalitats del visor, s’han afegit els botons de Play, que fa funcionar la simulació un 
determinat número de passos (normalment un número gran), Step-by-step que el que 
pretén es simular amb un número petit de passos (per defecte 1 pas per clic) i l’últim 
botó es Photo que ens permet extreure captures del visor en format .wrl.  
 

 
 
Aquesta es la interfície que ens permet modificar els paràmetres del motor de simulació, 
en el moment d’obrir-se ens mostra els valors que hi ha fins al moment, així com quants 
passos de simulació portem. Aquesta finestra es molt útil en el sentit de que podem 
especificar quants passos de simulació avancem, perquè en funció del que vulgui 
observar l’usuari li pot interessar avançar mes ràpidament la simulació o mes a poc a 
poc. 
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Aquest altre diàleg es el que ens permet dir-li a l’aplicació on es troben, per una banda 
els fitxers que representen el terreny en forma Idrisi i per l’altra el fitxer que ens diu on 
estan les llavors inicials. 
 
 

 
 
En cas de que no haguem donat els fitxers de la geografia, i intentem obrir el visor, 
veure dades XML o exportar un fitxer XML amb els estadístics aquesta finestra ens 
avisa de que la simulació ni tan sols s’ha inicialitzat.  
 

 
 
Aquest diàleg apareix en el moment en que intentem realitzar una reinicialització de 
totes les estructures de la simulació, ens adverteix que provocar una reinicialització ens 
farà perdre tota la informació recopilada. A la pregunta si estem segurs, les respostes 
son clares Si i No. Crec que es important que els botons d’un diàleg d’aquesta mena 
responguin sempre a la pregunta que es formula, hi ha massa exemples de a una 
pregunta directa que els botons marquin com a resposta Aceptar o Cancelar.  
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Aquesta interfície es la que permet modificar els paràmetres dels Generadors de 
Números Aleatoris (GNA). En un principi ens mostra tots els paràmetres del GNA, tots 
modificables excepte un, el qual per raons de funcionament intern de l’aplicació es 
millor no modificar.  
 

 
 
El cas es que la parametrització d’un GNA s’ha d’haver provat que doni, realment, 
números aleatoris. L’aplicació no ho prova però n’informa a l’usuari d’aquesta condició 
necessària per al bon funcionament dels GNA. Dir que la configuració per defecte dels 
GNA ha estat provada amb èxit.  
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Aquesta interfície es la que ens mostra les dades recollides fins al moment, veiem un 
quadre d’entrada de text, en aquest cas no es pot modificar, i les dues accions principals 
a dur a terme en aquesta situació, per un costat tancar la finestra o per l’altre escriure les 
dades en un fitxer XML, si escollim aquesta segona l’efecte que tenim es: 
 

 
 

Una finestra de guardat de fitxers s’obre, en aquest cas ens permet guardar un fitxer de 
tipus XML.  
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Aquesta última interfície ens mostra la informació sobre el programa.  
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9 Planificació i costos 
 
En tot projecte d’enginyeria una de les parts més importants, i sovint més infravalorada, 
es la planificació del projecte. Una planificació d’un projecte es important perquè no 
nomes et marca una pauta a seguir, sinó que també ajuden a establir les diferents fases 
del projecte i quines dependencies hi ha entre aquestes fases. 
 
El fet de que en les enginyeries aquesta tasca es vegi com una pèrdua de temps, es degut 
a que aquesta tasca no entri directament en l’àmbit tradicional de la informàtica. Però 
s’ha de veure que una planificació, per petita que sigui, sempre ajuda a veure un 
projecte com un conjunt de tasques, sobretot a l’inici del projecte, i que ajuda a veure si 
un projecte es troba en el bon camí cap a la seva consecució. 
 
La planificació de projectes no es una tasca senzilla, per saber fer bones planificacions 
cal haver-ne fet moltes i això son capacitats que la persona adquireix a base 
d’equivocar-se molts de cops, ja sigui sobreestimant la duració d’algunes tasques o 
infravalorant-la.  
 
Amb tot això, vull dir que seria pretensiós pressuposar que la meva planificació es 
compliria al peu de la lletra, i que no era la meva intenció crear una planificació perfecta 
per tant la meva idea era intentar sobreestimar les tasques per així sempre tenir un 
marge d’error, sempre es millor que sobri temps que no pas que en falti.  
 
En aquesta part de la documentació vaig a presentar dues planificacions que vaig 
realitzar per al projecte i com totes dues van discrepar en part del resultat final, el qual 
presento al final d’aquesta secció.  
 
 
9.1 Planificació inicial, març 2007 
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Aquesta, es la planificació que es va fer inicialment per entregar el PFC abans de l’estiu 
del 2007.  
 
En aquest primer diagrama podem observar que per exemple vaig sobreestimar que 
l’especificació del motor de simulació em costaria 10 dies, en realitat no el vaig haver 
d’especificar simplement escollir-ne un de genèric i implementar-lo, cosa que tampoc 
em va costar set dies sinó mitja hora. En canvi l’especificació de l’agent intel·ligent que 
la tinc marcada com una tasca de tres dies es va convertir en una tasca que va durar tres 
mesos.     
 
En la fase d’implementació podem veure com vaig marcar que en total serien uns 10 
dies del domini i dues setmanes per la interfície gràfica. La interfície gràfica 
efectivament va costar dues setmanes però la programació del domini més d’un mes. 
 
Finalment, un cop es va veure que no es podia entregar a temps el PFC, es va refer una 
nova planificació, partint de l’estiu i amb l’objectiu d’entregar abans del febrer del 
2007. 
 
 
9.2 Planificació juliol 2007 
 

 
 
Desprès de veure que el PFC no s’entregaria al juny - juliol del 2007 es va haver de 
reconstruir la planificació donant com a resultat el Gantt de dalt. Aquesta, ja amb 
l’experiència del quadrimestre anterior ja es mes acurada al que realment ha estat la 
duració del projecte. 
 
Es pot veure com ja vaig estimar millor el temps d’especificació de l’agent intel·ligent 
que finalment es una tasca que no es va tancar fins a finals de setembre – principis 
d’octubre quan els companys de Castelldefels van donar el vist-i-plau a l’especificació. 
A l’igual que el temps d’implementació del domini es va estimar de forma mes acurada.  
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

97 

Com a data de tancament del projecte es va escollir el final d’any, el cert es que el 
resultat final va estar a punt de donar-se en aquesta data, tot i que al final tot ha 
finalitzat mes ajustat a la data d’entrega del que hauria volgut.   
 
 
9.3 Cost final del projecte 
 

 
 
 
En el diagrama de la pàgina anterior podem veure un diagrama de Gantt de la 
planificació que s’ha seguit durant el projecte, desglossat en diferents tasques que 
inclouen tant l’especificació del model, la construcció del simulador com entendre les 
eines a utilitzar durant el desenvolupament: 
 

• Tasques prèvies: inclou tots aquells estudis que s’han realitzat abans de 
començar el projecte. Entendre que es un agent intel·ligent, que es un autòmat 
cel·lular, com es comporta un tribul, recuperar apunts de l’assignatura 
Simulació de la FIB, etc. 

 
• Entendre les eines que s’utilitzaran tant l’especificació SDL, com VRML, 

XML, Visual Studio 2005, repassar conceptes de C++, entendre les MFC, etc.  
 

• Especificació de les dades. Desprès de rebre el format en que solen guardar les 
dades els companys de Castelldefels i les primeres reunions conjuntes, estava 
clar que per facilitar al màxim el seu treball amb el simulador els hi havíem de 
proporcionar les dades en el mateix format que ells les emmagatzemaven. Així 
que es va construir un XMLSchema que va rebre el vist-i-plau de Castelldefels.    

 
• Modelització del tribul. La part mes complexa del projecte, ja que el diàleg amb 

els companys de Castelldefels era essencial i la falta d’un antecedent d’alguna 
cosa semblant feien que el modelat del creixement de tribul fos complex. 
Finalment, desprès d’esforços i alguns esbossos el model de tribul mitjançant 
especificació SDL va rebre el vist-i-plau de Castelldefels. S’ha de dir que 
aquesta va ser, de llarg, la tasca mes complexa ja que la falta de referents, 
projectes semblants anteriors, va alentir i molt la tasca.  
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• Especificació de l’aplicació. Crear l’aplicació sobre la que veurem el 
comportament dels agent intel·ligents que modelen el tribul requeria, 
primerament, de l’especificació d’una aplicació: anàlisis de requeriments, 
especificació dels casos d’us, disseny de l’aplicació, etc.  

 
•     Implementació: 

 
o Implementació del domini: programar les classes del domini 

(bàsicament les que modelen el tribul) seguint l’especificació realitzada. 
o Implementació de les dades: implementar les classes encarregades de la 

sortida de dades, les dades han de seguir l’especificació XML realitzada.  
o Implementació de les vistes: aquesta fase d’implementació inclou tant la 

implementació d’un visor VRML que permet una visió atractiva de la 
simulació, com la implementació de les diferents vistes del programa. 

 
• Proves. Començar a provar el simulador, tant en la fase d’implementació, 

provant algunes classes i la seva funcionalitat, com provant tota l’aplicació en 
conjunt.  

 
• Documentació: realització del document que estàs llegint. 

 
El que es pot veure del cost respecte de les planificacions es que, primer, vaig 
infravalorar el cost de l’especificació de l’agent intel·ligent, però per contra vaig 
sobrevalorar el cost d’implementar el motor de simulació, al igual que la capa de dades. 
 
Amb tot ja he dit que la planificació de projectes es una de les tasques més complicades 
i no esperava, ni molt menys, estimar el que realment passaria però m’ha servit per 
marcar-me una sèrie de tasques a realitzar i veure tot el projecte amb més perspectiva 
que simplement començant des del primer dia sense tenir clar quins objectius perseguir 
en cada moment.  
 
En quant a quin cost econòmic tindria aquest projecte hem de veure al següent taula, on 
es fa una estimació de les hores dedicades al dia en funció del mes, si en promig una 
analista programado cobra uns 30 € l’hora:  
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Mes Dedicacio diaria 

(hores) 
Dies del mes 
dedicats 

Preu per hora Total 

Març 4 20 30 € 2400 € 
Abril 4 20 30 € 2400 € 
Maig 2 10 30 € 600 € 
Juny 4 20 30 € 2400 € 
Juliol 4 20 30 € 2400 € 
Agost 4 20 30 € 2400 € 
Setembre  4 20 30 € 2400 € 
Octubre 4 20 30 € 2400 € 
Novembre 6 20 30 € 3600 € 
Desembre 6 30 30 € 5400 € 
Gener  12 15 30 € 5400 € 
Total    31800 € 
 
 
Cal dir que la dedicació baixa en els mesos de maig perquè en aquell moment em 
trobava en època d’exàmens i entrega de pràctiques a la facultat.  
 
Així podem veure que un analista programador que cobra uns 30 €/hora realitzant el 
projecte en 10 mesos, tot i que amb una dedicació desigual, acabaria cobrant uns 31.800 
euros pel desenvolupament realitzat.  
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

100 



Simulador de Tribulus Terrestris 

101 

10 Conclusions 
 
En aquest projecte hem intentat entendre el fenomen del creixement de les plantes, 
centrats en una de particular, tribul, però el seu mode de creixement es pot extrapolar a 
moltes altres plantes; el que hem fet es donar una base per a un conjunt d’eines de 
simulació botànics.   
 
Pel que fa a les classes desenvolupades s’ha intentat que siguin tant modulars com sigui 
possible, ja que així s’afavoreix la seva reutilització en altres simuladors.  
 
A més a més, la possibilitat d’extreure la informació via XML permet que l’usuari 
treballi amb el software estadístic que es senti mes còmode, analitzar els resultats i 
extreure’n les seves pròpies conclusions.  
 
En quant a l’ús d’agents intel·ligents, en tant al modelat de la planta, ha estat totalment 
encertat ja que la seva senzillesa com a individus però la seva potencia com a conjunt 
els fan totalment adequats per modelar sistemes compostos de fraccions que generen un 
tot, com el cas del tribul.  
 
Finalment, dir que l’aportació del VRML a l’aplicació aconsegueix donar-li un gran 
atractiu, i capacitar-la amb una interfície gràfica molt útil ja que amb un cop d’ull es pot 
veure com ha evolucionat la simulació. 
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11 Treballs futurs 
 
Aquest com tots els projectes esta limitat per un conjunt de recursos disponibles, això 
vol dir que no es pot fer tot el que hom voldria sense poder ampliar els recursos.  Durant 
un any he estat dedicant tota l’estona que he pogut a la realització d’aquest PFC, el qual 
te moltes possibilitats, però com tot projecte hom ha de marcar un punt en el que 
decideix donar per tancat aquest PFC. No així el projecte de simulació de tribul el qual 
té que continuar ja que encara li queda molt per poder donar-se per completat.  
 
11.1 Sobre el model 
 
En el model del comportament del tribul  hi ha moltes idees que s’han quedat al calaix: 
 

• Validar, verificar i acreditar el model, un projecte de simulació no queda tancat 
del tot si primer no s’ha pogut validar, verificar i acreditar el model, en aquest 
cas una prova de Turing o amb la comparativa de les dades del projecte amb 
dades de plantes reals per poder afirmar que el nostre model es el correcte.  

 
• Afegir al nostre model de tribul un comportament respecte la climatologia. 

 
• Donar la possibilitat de que el tipus de terra també afecti a l’individu així com 

també la seva orografia. 
 

• La interacció d’individus, des de la competència entre individus fins a com uns 
pol·linitzen les flors dels altres.  

 
• Un altre cas d’estudi, en el que Castelldefels semblen interessats a estudiar, es el 

fet de posar un conjunt de plantes en un espai reduït i observar la competència 
entre les unes i les altre.   

 
Però tampoc hem d’oblidar una cosa molt important, el fet d’haver modelat la forma de 
creixement d’una planta concreta ens ha donat una eina per poder modelar altre plantes 
amb formes de creixement semblants, simplement canviant l’avaluació de la informació 
exterior que l’agent intel·ligent rep es poden modelar moltes altres especies.  
 
11.2 Sobre les dades 
 
Una de les coses que no s’ha pogut arribar a implementar es l’exportació de dades de 
format climatològic al simulador per tal de que les plantes tinguin informació real. 
Aquestes dades es poden demanar al servei meteorològic de Catalunya 
(www.meteo.cat).  
 
També seria important que el simulador acceptes dades d’entrada amb el format GML, 
un format que esta agafant molta força en els últims anys. La idea seria estudiar el 
format i que el simulador et deixes carregar aquest format.  
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11.3 Sobre la representació visual VRML 
 
Tal com he comentat en el capítol Grafics3D els gràfics utilitzats per representar les 
plantes son mes aviat pobres, això es degut a que s’intenta minimitzar la representació 
dels gràfics per tal de que la navegació no es ressenti d’un excés de plans a tractar en 
cas d’haver poblacions molt grans de plantes. Però aquests gràfics es poden anar 
millorant a mesura que els ordinadors i les plaques gràfiques es tornen mes potents.  



Simulador de Tribulus Terrestris 

105 

12 Bibliografia 
 
 
Rick Reed, SDL-2000 for New Millennium Systems, Telektronikk 4.2000 pg20 
 
Sean Luke, Claudio Cioffi-Revilla, Liviu Panait, and Keith Sullivan, MASON: A New 
Multi-Agent Simulation Toolkit. 
 
Robert E. Shannon. Introduction to the art and science of simulation. Winter simulation 
Conference. San Diego, California (1998) 
 
Simplifying GIS data use inside discrete event simulation model through M:N-AC 
cellular automaton. Pau Fonseca, Josep Casanovas Environmental Modelling and 
Simulation 2005.  
 
Pau Fonseca, Josep Casanovas. Using generic event for a simple reflexive intelligent 
agent sdl specification. European Modeling & Simulation Simposium. Barcelona 2006 
 
The Virtual Reality Modeling Language. International Standard ISO/IEC 14772-1:1997  
1997 The VRML Consortium Incorporated. 
 
M.T. Mas, A.M. Verdú Relaciones entre el tamaño de la planta y la biomasa en 
individuos de Tribulus terrestris L. Congreso 2001 de la Sociedad Española de 
Malherbología 
 
M.T. Mas, A.M. Verdú Cohort-dependent seedling recruitment, survival and 
reproductive capacity of Tribulus terrestris. Weed Research, 46 
 
A.M.C. Verdú, M.T. Mas The effect of gap size on seedling establishment, growth and 
fruit production of Tribulus terrestris A: 14th EWRS Symposium, Hamar 18-21 June 
2007. Kursiv Media AS, Oslo Norway, 2007, p. 180-180. 



Simulador de Tribulus Terrestris 

106 



Simulador de Tribulus Terrestris 

107 

Annexos 
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Annex A: Format Idrisi 
 
En aquest annex anem a veure el format dels fitxer Idrisi 32, no nomes del fitxer de 
dades sinó també de metadades. 
 
Ja em parlat del que es el fitxer de dades, però per a refrescar: el fitxer amb les dades es 
un raster, un fitxer que consisteix en una llarga llista de valors els quals representen els 
valors d’una matriu:  
 
1 
5 
18 
24 
56 
21 
3 
56 
0 
9 
12 
4 
 
Representen la següent matriu: 
 

1 5 18 24 
56 21 3 56 
0 9 12 4 

  
El fitxer de dades no té res mes que les dades. En el cas del fitxer de metadates, 
consisteix en un conjunt de paràmetres que es necessiten per acabar d’entendre el fitxer 
de dades, aquests paràmetres son: 
 

• File title: es el nom del fitxer 
 

• Data type: es el tipus de dades que conte el fitxer. Poden ser reals, enters o bytes 
 

• File type: es el tipus del fitxer. Pot ser ASCII, binari o binari comprimit. 
 

• Columns: el numero de columnes de la matriu a representar 
 

• Rows: el numero de files de la matriu a representar.  
 

• Ref. System: sistema de referència, en el nostre cas plane, indica una vista 
d’ocell. 

 
• Ref. Units: indica en quina unitat estan les dades. 

 
• Unit dist.: un factor d’escala per a les unitats de referència. 

 
• Min. X: indica la coordenada mínima X. 
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• Max X: indica la coordenada màxima X. 

 
• Min Y: indica la coordenada mínima en Y. 

 
• Max Y: indica la coordenada màxima en Y. 

 
• Pos ‘n error: 

 
• Resolution: indica el canto del quadrat en que es descomposta el terreny. 

 
• Min. Value: valor mínim del contingut de cada cela de la matriu. 

 
• Max Value: valor màxim del contingut de cada cela de la matriu. 

 
• Value units: unitats del contingut de les celes.  

 
• Value error: valor reservat per denotar que el contingut es error. 

 
• Flag value: valor a usar en cas de que una cela tingui error. 

 
• Flag def ‘n: defineix que s’ha d’entendre si una cela conte el Flag Value.  

 
• Legend cats: per especificar el numero de categories de la llegenda, cada part del 

terreny pot pertànyer a una d’aquestes categories, si n’hi ha s’ha de definir per 
cada valor quin significat té. 

 
L’exemple de sota es el fitxer de metadates d’un fitxer que representa una part de la 
Vall d’Aran: 
 
file title  : Conversion from BinariToIDRISI 
data type   : real 
file type   : ascii 
columns     : 150 
rows        : 150 
ref.system  : plane 
ref.units   : m 
unit dist.  : 50 
min. X      : 258000.000000 
max. X      : 288000.000000 
min. Y      : 4515000.000000 
max. Y      : 4545000.000000 
pos 'n error: unknown 
resolution  : 200 
min. value  : 518 
max. value  : 3310 
Value units : unspecified 
Value Error : -9999 
flag Value  : none 
flag def 'n : none 
legend cats : 0 
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Annex B: XMLSchema 
 
En aquest annex hi ha l’especificació del XMLSchema amb que s’escriuen els 
estadístics. Recordem la forma gràfica del nostre XMLSchema:  
 

 
 
En aquest primer diagrama podem veure com te que ser la nostra gramàtica, un element 
anomenat tribulusproject es la etiqueta contenidora de tot el document, aquesta esta 
composada per quadrants, on a cada quadrant hi han plantes, i de cada planta en 
guardem les seves dades, fet que podem veure millor en la següent imatge.      
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 De cada planta en guardem els estadístics requerits, així com per cada ramificació 
principal les seves incidències, el seu numero de nusos i la seva longitud. Aquest 
diagrama es tradueix en un XMLSchema de sota, que ens defineix la gramàtica dels 
nostres arxius XML: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="tribulusproject"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="quadrat"> 
          <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
              <xs:element name="planta"> 
                <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                    <xs:element name="fruits" type="xs:unsignedByte" 
/> 
                    <xs:element name="ponzelles" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="flors" type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="peduncles" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="diametre" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="pesaeri" type="xs:string" /> 
                    <xs:element name="ramificacions"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:sequence> 
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                          <xs:element maxOccurs="unbounded" 
name="ramificacio"> 
                            <xs:complexType> 
                              <xs:sequence> 
                                <xs:element name="incidencies" 
type="xs:string" /> 
                                <xs:element name="nusos" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                                <xs:element name="longitud" 
type="xs:string" /> 
                              </xs:sequence> 
                              <xs:attribute name="id" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                            </xs:complexType> 
                          </xs:element> 
                        </xs:sequence> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="corona"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:attribute name="ramificacions" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                        <xs:attribute name="longitud" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                        <xs:attribute name="nusos" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="secundaries"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:attribute name="ramificacions" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                        <xs:attribute name="nusos" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="terciaries"> 
                      <xs:complexType> 
                        <xs:attribute name="ramificacions" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                        <xs:attribute name="nusos" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
                      </xs:complexType> 
                    </xs:element> 
                    <xs:element name="cm1234" type="xs:unsignedByte" 
/> 
                    <xs:element name="altresnusos" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="nreprodvegetatius" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="nvegetatius" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                    <xs:element name="totalnusos" 
type="xs:unsignedByte" /> 
                  </xs:sequence> 
                  <xs:attribute name="planta" type="xs:unsignedByte" 
use="required" /> 
                  <xs:attribute name="cohort" type="xs:string" 
use="required" /> 
                  <xs:attribute name="Naixement" 
type="xs:unsignedByte" use="required" /> 
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                </xs:complexType> 
              </xs:element> 
            </xs:sequence> 
            <xs:attribute name="idquadrat" type="xs:unsignedByte" 
use="required" /> 
          </xs:complexType> 
        </xs:element> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 
 
Per acabar de veure mes clarament tot això que millor que un exemple de les dades 
extretes pel simulador: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<tribulusproject> 

<quadrat idquadrat="1"> 
<planta planta="0" cohort="a" Naixement="01/12/08"> 

<fruits>0</fruits> 
<ponzelles>0</ponzelles> 
<peduncles>0</peduncles> 
<diametre>2</diametre> 
<pesaeri> 
</pesaeri> 
<ramificacions> 

<ramificacio id="1"> 
<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="2"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="3"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="4"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
</ramificacions> 
<corona ramificacions="0" longitud="0" nusos="0"/> 
<secundaries ramificacions="0" nusos="0"/> 
<terciaries ramificacions="0" nusos="0"/> 
<cm1234> 
</cm1234> 
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<altresnusos>0</altresnusos> 
<nreprodvegetatius>0</nreprodvegetatius> 
<nvegetatius>4</nvegetatius> 
<totalnusos>4</totalnusos> 

</planta> 
<planta planta="1" cohort="a" Naixement="01/12/08"> 

<fruits>0</fruits> 
<ponzelles>0</ponzelles> 
<peduncles>0</peduncles> 
<diametre>2</diametre> 
<pesaeri> 
</pesaeri> 
<ramificacions> 

<ramificacio id="1"> 
<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="2"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="3"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
<ramificacio id="4"> 

<incidencies></incidencies> 
<nusos>1</nusos> 
<longitud>1</longitud> 

</ramificacio> 
</ramificacions> 
<corona ramificacions="0" longitud="0" nusos="0"/> 
<secundaries ramificacions="0" nusos="0"/> 
<terciaries ramificacions="0" nusos="0"/> 
<cm1234> 
</cm1234> 
<altresnusos>0</altresnusos> 
<nreprodvegetatius>0</nreprodvegetatius> 
<nvegetatius>4</nvegetatius> 
<totalnusos>4</totalnusos> 

</planta> 
</quadrat> 

</tribulusproject> 
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Annex C: Especificació tècnica de les classes 
 
En aquesta annex anem a veure l’especificació tècnica de totes les classes creades per al 
projecte.  
 
CTribulApp  
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Aquesta classe es la classe principal de l’aplicació, que fa de controlador entre les 
finestres de diàleg i les classes del domini. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_terra 
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Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter cap a l’autòmat cel·lular que conté les inicialitzacions així com  
  també les dades de la geografia. 
 
Nom:   m_motor 
Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter cap al motor de simulació. 
 
Nom:   m_generador 
Tipus:  CGeneradorGrid * 
Visibilitat: privada 
Descripció: punter cap al generador que llegeix els fitxers d’entrada i en crea la  
  representació gràfica del terreny. 
 
Nom:   m_writer 
Tipus:  CXwriter * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter cap a l’escriptor de dades XML. 
 
Nom:   m_generadordenumerosaleatoris 
Tipus:  Cgna * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter cap al generador de números aleatoris. 
 
Nom:   m_geopath 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: path del fitxer de les dades geogràfiques. 
 
Nom:   m_inipath 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: path del fitxer d’inicialitzacions. 
 
Nom:   m_fitxersalvar 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: path d’on guardarem les dades de configuració, si em carregat un fitxer  
  conté el seu path. 
 
 
 
Nom:   m_step 
Tipus:  int 
Visibilitat: privada 
Descripció: número de passos que donarà la simulació per clic del botó step-by-step. 
 
Nom:   m_play 
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Tipus:  int 
Visibilitat: privada 
Descripció: número de passos de simulació que es donaran per clic del botó play. 
 
 
Funcions 
 
Nom:   CtribulApp() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  és la constructora de la classe. 
 
 
Nom:   getplay() 
Tipus de retorn: int 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de retornar el valor que correspon al número  
   de passos de simulació que es donen per clic del botó play. 
 
Nom:   getstep() 
Tipus de retorn: int 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de retornar el valor que correspon al número  
   de passos de simulació que es donen per clic del botó step-by- 
   step. 
 
Nom:   setplay(int play) 
Tipus de retorn: int 
Paràmetres: 
 Nom:  play 
 Tipus:  int 
 Descripció: valor que agafarà l’atribut privat m_play 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de donar el valor que correspon al número  
   de passos de simulació que es donen per clic del botó play. 
 
Nom:   setstep(int step) 
Tipus de retorn: int 
Paràmetres: 
 Nom:  step 
 Tipus:  int 
 Descripció: valor que agafarà l’atribut privat m_step 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de donar el valor que correspon al número  
   de passos de simulació que es donen per clic del botó step-by- 
   step. 
 
Nom:   iniciarsimulació() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
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Descripció:  funció encarregada de llegir el fitxer de la geografia i generar el  
   terreny que la representarà. 
 
Nom:   OnAppAbout() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada d’obrir el diàleg que mostra la versió de  
   l’aplicació.  
 
Nom:   OnOpenViewer() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada d’obrir el diàleg que mostra el visor VRML de 
   la simulació.  
 
Nom:   printXML() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de que s’iniciïn els passos necessaris per tal  
   que s’imprimeixi el XML. 
 
Nom:   AboutXML() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de que s’obri la finestra on es mostren els  
   estadístics recollits fins al moment. 
 
Nom:   SimSettings() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada d’obrir el diàleg de configuració de la   
   simulació. 
 
Nom:   reset() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada d’iniciar/reiniciar tots les estructures de la  
   simulació. 
 
Nom:   SimReset() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de mostrar el diàleg sobre si esta segur de  
   voler realitzar un reset. 
 
Nom:   gnaset() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de mostrar el diàleg de configuració del  
   generador de números aleatoris. 
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Nom:   resetgna() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de reiniciar els generadors de números   
   aleatoris i mostrar un diàleg d’acord a que ja s’ha realitzat   
   l’operació. 
 
Nom:   setterra() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de mostrar el diàleg on es demanen els fitxers  
   Idrisi per iniciar la simulació. 
 
Nom:   salvarcom() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de guardar les dades de la configuració en el  
   path que indiqui l’usuari. 
 
Nom:   carregar() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de carregar el fitxer de dades de configuració  
   que indiqui l’usuari. 
 
Nom:   salvar() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció encarregada de guardar les dades en el path de la variable  
   m_fitxersalvar, en cas de ser aquest buit es crida a la funció  
   salvarcom(). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDlgAbout 
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Classe que representa el diàleg de consulta de la versió de l’aplicació. 
 
Funcions 
 
Nom:   CAboutDlg () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
 
CDlgDone 
 

 
 
Classe que representa el diàleg que confirma una determinada acció. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgDone () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
CDlgAlert 
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Classe que representa un missatge d’alerta, no es pot començar la simulació sense haver 
carregat primer un terreny i un fitxer d’inicialitzacions. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgAlert () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CDlgAlert () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
CDlggnaset 
 

 
 

Classe que representa el diàleg de configuració dels generadors de números aleatoris. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_A 
Tipus:  __int64 
Visibilitat: publica 
Descripció: valor que representa el text de la barra d’edició del paràmetre A. 
 
Nom:   m_B 
Tipus:  __int64 
Visibilitat: publica 
Descripció: valor que representa el text de la barra d’edició del paràmetre B. 
 
Nom:   m_C 
Tipus:  __int64 
Visibilitat: publica 
Descripció: valor que representa el text de la barra d’edició del paràmetre C. 
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Funcions 
 
Nom:   CDlggnaset() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CDlggnaset () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   OnBnClickedOK() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conte les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó de confirmació dels canvis. 
 
Nom:   OnBnClickedCancel() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conte les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó de declinar els canvis. 
 
CDlgPregreset 
 

 
 
Classe que representa el diàleg on es pregunta a l’usuari si esta segur de voler reiniciar 
la simulació. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgPregreset() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CDlgPregreset() 



Simulador de Tribulus Terrestris 

128 

Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   OnBnClickedOK() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conte les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó de confirmació de reinici de la simulació. 
 
CDlgprojini 
 

 
 
Classe que representa el diàleg on es donen els paths dels fitxers cartogràfics i 
d’inicialitzacions. 
 
Atributs  
 
Nom:   m_geopath 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: valor que representa el text de la barra d’edició del path del   
  fitxer cartogràfic. 
 
Nom:   m_inipath 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: valor que representa el text de la barra d’edició del path del   
  fitxer d’inicialitzacions. 
 
Nom:   m_geo 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
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Descripció: valor que conté el path introduït per l’usuari del fitxer Idrisi   
  cartogràfic. 
 
 
Nom:   m_ini 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: valor que conté el path introduït per l’usuari del fitxer Idrisi   
  que conte les posicions de les primeres llavors en la cartografia. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgprojini() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~ CDlgprojini() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   OnBnClickedOK() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conté les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó de confirmació dels paths dels fitxers. 
 
Nom:   OnBnClickedBpathgeo() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conté les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó d’obrir una finestra de navegació per buscar el fitxer  
   cartogràfic. 
 
Nom:   OnBnClickedBpathini() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que conté les accions a realitzar en cas que l’usuari premi  
   el botó d’obrir una finestra de navegació per buscar el fitxer  
   de llavors inicials. 
 
CDlgsim 
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Classe que representa la interfície que conte el visualitzador VRML.  
 
Atributs 
 
Nom:   m_interficie 
Tipus:  CVRMLGestor * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter al gestor del visor de VRML. 
 
Nom:   aux 
Tipus:  int 
Visibilitat: privada 
Descripció: enter que ens serveis per donar noms als objectes VRML que creem. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgsim() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~ CDlgsim() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
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Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   OnBnClickedStop() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que dona les accions a realitzar en el moment de tancar la  
   finestra. 
 
Nom:   OnBnClickedPlay() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que funció que dona la funcionalitat al botó play fent  
   funcionar el motor de simulació el numero emmagatzemat en  
   m_play. 
 
Nom:   OnBnClickedStep() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que funció que dona la funcionalitat al botó Step-by-step  
   fent funcionar el motor de simulació el numero emmagatzemat en 
   m_step . 
 
Nom:   OnBnClickedPhoto() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que dona la funcionalitat al botó Photo, emmagatzemant en 
   un fitxer VRML la escena representada en el visor VRML. 
 
Nom:   OnShowWindow(bool Show, UINT nStatus) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  Show 
 Tipus:  bool 
 Descripció: - 
 Nom:  nStatus 
 Tipus:  UINT 
 Descripció: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que inicialitza el gestor del visor VRML en el moment que 
   el diàleg es crea. 
 
Nom:   dibuixar (list<CLeanMachineModelBasedIA *> llista); 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  llista 
 Tipus:  <CLeanMachineModelBasedIA *> 
 Descripció: llista de entitats de la simulació a dibuixar. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que recorre la llista d’elements a dibuixar, dibuixant cada  
   un al visor VRML. 
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Nom:   dibuixarrec (CLeanMachineModulCreixement * modul); 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  modul 
 Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
 Descripció: mòdul de creixement actual, es dibuixarà en el moment que es  
   retornin totes les crides recursives. 
Visibilitat:  privada 
Descripció:  funció recursiva que a partir d’un mòdul de creixement recorre  
   tots els mòduls als que apunta, finalment dibuixa el propi mòdul. 
 
Nom:   dibuixaraux (CLeanMachineEstructuraInicial * actual); 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  actual 
 Tipus:  CLeanMachineEstructuraInicial * 
 Descripció: estructura principal d’una planta a la que li hem de dibuixar totes  
   les ramificacions. 
Visibilitat:  privada 
Descripció:  funció recursiva que a partir de l’estructura principal de la planta  
   recorre les quatre ramificacions principals dibuixant tots els  
   mòduls. 
 
Nom:   dibuixarep(CLeanMachinePeduncle * rep); 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  rep 
 Tipus:  CLeanMachinePeduncle * 
 Descripció: estructura reproductora a dibuixar. 
Visibilitat:  privada 
Descripció:  funció que dibuixa l’estructura reproductora al visor de VRML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDlgsimsettings 
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Classe que representa el diàleg on es configura la simulació, donant el número de passos 
que es vol avançar en cada clic de step-by-step o play. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_steps 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número de passos que donarà la simulació per clic del botó step-by-step  
  representa el contingut de l’objecte d’edició de text del diàleg. 
 
Nom:   m_playsteps 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número de passos que donarà la simulació per clic del botó play,   
  representa el contingut de l’objecte d’edició de text del diàleg. 
 
 
Nom:   m_stepsdone 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número de passos donats fins ara pel motor de simulació, representa el  
  contingut de l’objecte d’edició de text del diàleg. 
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgsimsettings() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CDlgsimsettings() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
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Nom:   OnBnClickedCancel() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  tancar el diàleg sense que els canvis sofreixin efecte. 
 
Nom:   OnBnClickedOk() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  tancar el diàleg i carregar els fitxers seleccionats, per passar a  
   iniciar la simulació. 
 
CDlgXpreview 
 

 
 
Aquesta classe representa el diàleg que mostra les dades recollides fins aquell punt. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_text2 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: String que representa el quadre de text on surten l’estat dels estadístics.  
 
Funcions 
 
Nom:   CDlgXpreview () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CDlgXpreview() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   OnBnClickedToxml() 
Tipus de retorn: void 
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Visibilitat:  pública 
Descripció:  tanca el diàleg escrivint les dades en un document XML d’elecció 
   de l’usuari. 
 
Nom:   CarregarDades(list <CLeanMachineModelBasedIA *> llista) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  llista 
 Tipus:  list <CLeanMachineModelBasedIA *>  
 Descripció: llista de plantes adultes a qui extreurem els estadístics per tal de  
   guardar-los en m_text2. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  recorre la llista de plantes adultes consultant els estadístics i  
   guardant-los en m_text2. 
 
CLeanMachineEstructuraInicial 
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Classe que representa l’estructura inicial, l’estructura principal de la planta, a partir de 
la qual es desenvolupen les ramificacions. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat d’aigua rebuda per la planta.  
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  float 
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Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de nutrients rebuts per la planta. 
 
Nom:   m_insolacio 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de sol absorbit per l’estructura inicial. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de pol·len absorbit per l’estructura inicial.  
  
Nom:   m_ram1 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: apuntador al primer mòdul de creixement que forma la ramificació 1.  
  
Nom:   m_ram2 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: apuntador al primer mòdul de creixement que forma la ramificació 2.  
 
Nom:   m_ram3 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: apuntador al primer mòdul de creixement que forma la ramificació 3.  
 
Nom:   m_ram4 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: apuntador al primer mòdul de creixement que forma la ramificació 4. 
 
Nom:   m_ramsecundaries 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de ramificacions secundàries (ramificacions que parteixen  
  d’una ramificació primària) de la planta.  
 
Nom:   m_ramterciaries 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de ramificacions terciàries (ramificacions que parteixen  
  d’una ramificació secundària) de la planta.  
 
Nom:   m_nusosprimaries 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos continguts en ramificacions primàries.  
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Nom:   m_nusossecundaries 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos continguts en ramificacions secundàries. 
 
Nom:   m_nusosterciaries 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos continguts en ramificacions terciàries. 
 
Nom:   m_nusosaltres 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos continguts en ramificacions que no són ni   
  primàries, ni secundàries, ni terciàries.  
 
Nom:   m_flors 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de flors que conté la planta.  
 
Nom:   m_ponzelles 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de ponzelles que conté la planta.  
 
Nom:   m_fruits 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de fruits que conté la planta.  
  
Nom:   m_peduncles 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de peduncles que conté la planta.  
 
Nom:   m_r1nusos 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos que conté la ramificació 1. 
 
Nom:   m_r2nusos 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos que conté la ramificació 2. 
  
 
 Nom:   m_r3nusos 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
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Descripció: número total de nusos que conté la ramificació 3. 
 
 
 Nom:   m_r4nusos 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos que conté la ramificació 4. 
 
Nom:   m_r1longitud 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: longitud total de la ramificació 1. 
 
Nom:   m_r2longitud 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: longitud total de la ramificació 2. 
 
Nom:   m_r3longitud 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: longitud total de la ramificació 3. 
 
Nom:   m_r4longitud 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: longitud total de la ramificació 4. 
 
Nom:   m_r1incidencies 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: si hi ha hagut una incidència a la ramificació 1, aquí hi ha una breu  
  descripció. 
 
Nom:   m_r2incidencies 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: si hi ha hagut una incidència a la ramificació 2, aquí hi ha una breu  
  descripció. 
 
Nom:   m_r3incidencies 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: si hi ha hagut una incidència a la ramificació 3, aquí hi ha una breu  
  descripció. 
 
Nom:   m_r4incidencies 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
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Descripció: si hi ha hagut una incidència a la ramificació 4, aquí hi ha una breu  
  descripció. 
 
Nom:   m_nusosreproductius 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos reproductius (que donen peu a una estructura  
  reproductora) que conté la planta. 
 
Nom:   m_nusosvegetatius 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos vegetatius (que donen peu a un mòdul de   
  creixement ja sigui per fer créixer l’actual ramificació o per donar peu a  
  una ramificació secundaria) que conté la planta. 
 
Nom:   m_nusostotals 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: número total de nusos (tant reproductius com vegetatius) que conté la  
  planta. 
 
Nom:   m_naixement 
Tipus:  char[9] 
Visibilitat: pública 
Descripció: data de naixement de l’estructura bàsica. 
 
Funcions 
 
Nom:   CLeanMachineEstructuraInicial () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachineEstructuraInicial () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
 
Nom:   CLeanMachineEstructuraInicial (int id,     
   CLeanMachineSimulationEngine * motor, gna * generador,  
   CLeanMachineCelAutomata * automat ) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  id 
 Tipus:  int  
 Descripció: identificador que té la planta. 
 Nom:  motor 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
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 Descripció: un punter al motor de simulació. 
 Nom:  generador 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: un punter al generador de números aleatoris. 
 Nom:  automat 
 Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
 Descripció: un punter a l’automat celular que te les dades cartogràfiques. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe en que rep paràmetres. 
 
Nom:   actualitzardades (int ramificacio, tipus_ramificacio    
   tipusramificacio, string accio, string incidencia) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  ramificacio 
 Tipus:  int  
 Descripció: enter que indica a quina ramificació de les 4 principals s’ha  
   produït una acció. 
 Nom:  tipusramificacio 
 Tipus:  tipus_ramificacio 
 Descripció: tipus_ramificacio es un enum que indica si la ramificació on s’ha  
   donat l’acció era primari, secundaria, terciària o altres. 
 Nom:  accio 
 Tipus:  string 
 Descripció: string que ens dona l’acció que ha produït actualitzar dades. 
 Nom:  incidencia 
 Tipus:  string 
 Descripció: en cas que l’acció fos una incidència aquí ens arribaria una petita  
   descripció de la incidència. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  es la funció encarregada de mantenir els estadístics actualitzats, a  
   partir de que li arribi una acció i amb els paràmetres d’entrada pot 
   actualitzar els estadístics conseqüentment. 
 
 
Nom:   tractarInformacioAmbiental (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental  
 Descripció: paquet d’informació ambiental que rep l’agent intel·ligent. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent intel·ligent rep el paquet d’informació ambiental,   
   actualitza els acumuladors d’informació ambiental. 
 
Nom:   evaluarCondicions () 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’estructura inicial avalua les condicions ambientals que li ha anat  
   reben i en funció del cos de regles fa una acció o una altra. 
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Nom:   tractaresdev (String esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  String  
 Descripció: és un esdeveniment. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent rep un esdeveniment i es disposa tractar-lo pot ser que  
   aquest generi mes esdeveniments. 
 
 
CLeanMachineLlavor 
 
 

 
 
Aquesta classe implementa una llavor de tribul.  
 
Atributs 
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat d’aigua rebuda per la llavor.  
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de nutrients rebuts per la llavor. 
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Nom:   m_insolacio 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de sol absorbit per la llavor. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de pol·len absorbit per la llavor. 
 
Funcions 
 
 Nom:   CLeanMachineLlavor () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachineLlavor () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
 
Nom:   CLeanMachineLlavor( CLeanMachineSimulationEngine * motor, 
   gna * generador, CLeanMachineCelAutomata * automat ) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  motor 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
 Descripció: un punter al motor de simulació. 
 Nom:  generador 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: un punter al generador de números aleatoris. 
 Nom:  automat 
 Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
 Descripció: un punter a l’automat celular que te les dades cartogràfiques. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe en que rep paràmetres. 
 
Nom:   tractarInformacioAmbiental (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental  
 Descripció: paquet d’informació ambiental que rep l’agent intel·ligent. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent intel·ligent rep el paquet d’informació ambiental,   
   actualitza els acumuladors d’informació ambiental. 
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Nom:   evaluarCondicions () 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  la llavor avalua les condicions ambientals que li ha anat   
   reben i en funció del cos de regles fa una acció o una altra. 
 
Nom:   tractaresdev (String esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  String  
 Descripció: és un esdeveniment. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent rep un esdeveniment i es disposa tractar-lo pot ser que  
   aquest generi més esdeveniments. 
 
 
CLeanMachineModelBasedIA 
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Aquesta classe implementa un agent intel·ligent ben informat. 
 
Atributs 
 
Nom:   ramificacio_principal{ramificacio1=1, ramificacio2=2, ramificacio3=3,  
  ramificacio4=4} 
Tipus:  enum 
Visibilitat: pública 
Descripció: enumeració que defineix un tipus de ramificació principal.  
 
Nom:   tipus_ramificacio {ramificacioprimaria, ramificaciosecundaria,   
  ramificacioterciaria, ramificacioaltres} 
Tipus:  enum 
Visibilitat: pública 
Descripció: enumeració que defineix un tipus de ramificació.  
 
Nom:   m_estat 
Tipus:  enum tipus_estat{llavor, plantula, tribulusadulta, ponzella, flor, fruit,  
  fruitmadur, fruitdispers, reproductor} 
Visibilitat: pública 
Descripció: atribut que representa l’estat de l’agent intel·ligent ben informat.  
 
Nom:   m_estatAI 
Tipus:  enum {executant, processant, en_espera} 
Visibilitat: pública 
Descripció: atribut que representa l’estat de l’agent intel·ligent, en funció de si te  
  informació tractant-se.  
 
Nom:   m_identificador 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: atribut que representa un identificador per a cada planta. 
 
Nom:   m_gna 
Tipus:  gna * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter al generador de números aleatoris. 
 
Nom:   m_motordesimulacio 
Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter al motor de la simulació. 
 
Nom:   m_informaciopendent 
Tipus:  list <InformacioAmbiental> 
Visibilitat: privada 
Descripció: llista d’informació pendent de ser processada per l’agent intel·ligent.  
 
 
 



Simulador de Tribulus Terrestris 

146 

Funcions  
 
Nom:   CLeanMachineModelBasedIA () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachineModelBasedIA () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
Nom:   CLeanMachineModelBasedIA (CLeanMachineSimulationEngine  
   * motordesimulacio, gna * num_aleatoris) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  motordesimulacio 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine 
 Descripció: és un punter al motor de simulació. 
 Nom:  num_aleatoris 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: és un punter al generador de números aleatoris. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe amb paràmetres. 
 
 
Nom:   run (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental 
 Descripció: és la informació ambiental que rep l’agent del medi exterior. 
 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció implementa l’arribada d’una informació ambiental  
   de l’exterior a l’agent intel·ligent. 
 
Nom:   run (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental 
 Descripció: és la informació ambiental que rep l’agent del medi exterior. 
 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció implementa l’arribada d’una informació ambiental  
   de l’exterior a l’agent intel·ligent. 
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Nom:   set (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental 
 Descripció: és la informació ambiental que rep l’agent del medi exterior. 
 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció implementa que l’agent esta tractant la informació  
   que li ha arribat de l’exterior. 
 
Nom:   virtual tractarInformacio (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental 
 Descripció: és la informació ambiental que rep l’agent del medi exterior. 
 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció esta pensada per a que cada usuari la reescrigui a  
   les seves necessitats amb un polimorfisme, es com tracta l’agent  
   l’informació. 
 
Nom:   inspeccionarcua () 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  un cop l’agent ha tractat una informació consulta la cua per veure  
   si hi ha informació acumulada per tractar, sinó es passa a l’estat  
   en_espera. 
 
Nom:   virtual evaluarcondicions() 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció esta pensada per a que cada usuari la reescrigui a  
   les seves necessitats amb un polimorfisme, es com avalua si  
   canvia d’estat o no l’agent i quines accions dura a terme. 
 
Nom:   virtual tractaresdev (string esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  string 
 Descripció: esdev es un esdeveniment que li arriba del motor de simulació. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  aquesta funció esta pensada per a que cada usuari la reescrigui a  
   les seves necessitats amb un polimorfisme, es com tracta l’agent  
   els esdeveniments. 
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CLeanMachineModulCreixement 
 
 

 
 
Aquests classe implementa un mòdul de creixement del tribul. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_planta 
Tipus:  CLeanMachineEstructuraInicial * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter a l’estructura inicial de la planta a la que pertany el mòdul de  
  creixement.  
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat d’aigua rebuda pel mòdul de creixement.  
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
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Descripció: quantitat de nutrients rebuts pel mòdul de creixement. 
 
Nom:   m_insolacio 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de sol absorbit pel mòdul de creixement. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de pol·len absorbit pel mòdul de creixement. 
 
Nom:   m_tipus_ramificacio 
Tipus:  tipus_ramificacio 
Visibilitat: pública 
Descripció: és el tipus de ramificació al que pertany el mòdul de creixement   
  (primària, secundaria, terciària o altres). 
 
Nom:   m_ramificacio_inicial 
Tipus:  ramificacio_principal 
Visibilitat: pública 
Descripció: és la ramificació principal (de les quatre) a la que pertany el mòdul de  
  creixement. 
 
Nom:   m_seguent 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: és el punter al següent mòdul de creixement que el precedeix en la  
  ramificació. 
 
Nom:   m_ ramificacio 
Tipus:  CLeanMachineModulCreixement * 
Visibilitat: pública 
Descripció: és un punter al mòdul de creixement que crea una ramificació secundaria  
  (si n’hi ha). 
 
Nom:   m_reproductor 
Tipus:  CLeanMachinePeduncle * 
Visibilitat: pública 
Descripció: és un punter a l’aparell reproductor (si n’hi ha) que penja d’aquest mòdul 
  de creixement. 
 
Funcions 
 
Nom:   CLeanMachineModulCreixement () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachineModulCreixement() 



Simulador de Tribulus Terrestris 

150 

Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
 
Nom:   CLeanMachineModulCreixement( int id, tipus_ramificacio tipus,  
   ramificacio_principal ram, CLeanMachineSimulationEngine *  
   motor, gna * generador, CLeanMachineCelAutomata * automat ) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  id 
 Tipus:  int 
 Descripció: identificador de la planta. 
 Nom:  tipus 
 Tipus:  tipus_ramificacio 
 Descripció: quin tipus de ramificació tindrà el mòdul de creixement (primària, 
   secundaria, terciària o altres). 
 Nom:  ram 
 Tipus:  ramificacio_principal 
 Descripció: es la ramificació principal a la que pertany el mòdul de   
   creixement. 
 Nom:  motor 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
 Descripció: un punter al motor de simulació. 
 Nom:  generador 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: un punter al generador de números aleatoris. 
 Nom:  automat 
 Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
 Descripció: un punter a l’automat celular que té les dades cartogràfiques. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe en que rep paràmetres. 
 
Nom:   tractarInformacioAmbiental (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental  
 Descripció: paquet d’informació ambiental que rep l’agent intel·ligent. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent intel·ligent rep el paquet d’informació ambiental,   
   actualitza els acumuladors d’informació ambiental. 
 
 
Nom:   evaluarCondicions () 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  el mòdul de creixement avalua les condicions ambientals que li ha 
   anat reben i en funció del cos de regles fa una acció o una altra. 
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Nom:   tractaresdev (String esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  String  
 Descripció: és un esdeveniment. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent rep un esdeveniment i es disposa tractar-lo pot ser que  
   aquest generi més esdeveniments. 
 
 
CLeanMachinePeduncle 
 

 
 
Classe que implementa un peduncle que és un agent intel·ligent ben informat. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_planta 
Tipus:  CLeanMachineEstructuraInicial * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter a l’estructura inicial de la planta a la que pertany el peduncle. 
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
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Descripció: quantitat d’aigua rebuda pel peduncle.  
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de nutrients rebuts pel peduncle. 
 
Nom:   m_insolacio 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de sol absorbit pel peduncle. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de pol·len absorbit pel peduncle. 
 
Nom:   m_ramificacio_inicial 
Tipus:  ramificacio_principal 
Visibilitat: pública 
Descripció: és la ramificació principal (de les quatre) a la que pertany el peduncle. 
 
Funcions 
 
Nom:   CLeanMachinePeduncle () 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachinePeduncle() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
 
Nom:   CLeanMachinePeduncle( int id, ramificacio_principal ram,  
   CLeanMachineEstructuraIncial * planta     
   LeanMachineSimulationEngine * motor, gna * generador,   
   LeanMachineCelAutomata * automat ) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  id 
 Tipus:  int 
 Descripció: identificador de la planta. 
 Nom:  ram 
 Tipus:  ramificacio_principal 
 Descripció: es la ramificació principal a la que pertany el peduncle. 
 Nom:  motor 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
 Descripció: un punter al motor de simulació. 
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 Nom:  generador 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: un punter al generador de números aleatoris. 
 Nom:  automat 
 Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
 Descripció: un punter a l’automat celular que té les dades cartogràfiques. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe en que rep paràmetres. 
 
Nom:   tractarInformacioAmbiental (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental  
 Descripció: paquet d’informació ambiental que rep l’agent intel·ligent. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent intel·ligent rep el paquet d’informació ambiental,   
   actualitza els acumuladors d’informació ambiental. 
 
 
Nom:   evaluarCondicions () 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  el peduncle avalua les condicions ambientals que li ha anat reben i 
   en funció del cos de regles fa una acció o una altra. 
 
Nom:   tractaresdev (String esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  String  
 Descripció: és un esdeveniment. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent rep un esdeveniment i es disposa tractar-lo pot ser que  
   aquest generi més esdeveniments. 
 
CLeanMachinePlantula 
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Aquesta classe implementa el comportament d’una plàntula. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat d’aigua rebuda per la plàntula.  
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de nutrients rebuts per la plàntula. 
 
Nom:   m_insolacio 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de sol absorbit per la plàntula. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: quantitat de pol·len absorbit per la plàntula. 
 
Funcions 
 
Nom:   CLeanMachinePlantula() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
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Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CLeanMachinePlantula() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
 
 
Nom:   CLeanMachinePlantula( int id, LeanMachineSimulationEngine *  
   motor, gna * generador, LeanMachineCelAutomata * automat ) 
Tipus de retorn: - 
Paràmetres: 
 Nom:  id 
 Tipus:  int 
 Descripció: identificador de la planta. 
 Nom:  motor 
 Tipus:  CLeanMachineSimulationEngine * 
 Descripció: un punter al motor de simulació. 
 Nom:  generador 
 Tipus:  gna * 
 Descripció: un punter al generador de números aleatoris. 
 Nom:  automat 
 Tipus:  CLeanMachineCelAutomata * 
 Descripció: un punter a l’automat celular que té les dades cartogràfiques. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe en que rep paràmetres. 
 
Nom:   tractarInformacioAmbiental (InformacioAmbiental IA) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  IA 
 Tipus:  InformacioAmbiental  
 Descripció: paquet d’informació ambiental que rep l’agent intel·ligent. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  l’agent intel·ligent rep el paquet d’informació ambiental,   
   actualitza els acumuladors d’informació ambiental. 
 
Nom:   evaluarCondicions () 
Tipus de retorn: bool 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  la plàntula avalua les condicions ambientals que li ha anat reben i  
   en funció del cos de regles fa una acció o una altra. 
 
Nom:   tractaresdev (String esdev) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  esdev 
 Tipus:  String  
 Descripció: és un esdeveniment. 
Visibilitat:  pública 



Simulador de Tribulus Terrestris 

156 

Descripció:  l’agent rep un esdeveniment i es disposa tractar-lo pot ser que  
   aquest generi més esdeveniments. 
 
 
CLeanMachineSimulationEngine 
 

 
 
Aquesta classe es el motor de simulació de l’aplicació. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_identificadors 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: contador que permet anar donant identificadors a les llavors recent   
  creades. 
 
Nom:   m_incrementtemps 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: increment de temps que s’aplica al temps del motor per continuar la  
  simulació. 
 
 Nom:   m_temps 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
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Descripció: instant de temps en que es troba el motor de simulació. 
 
Nom:   m_tempslimit 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: instant de temps en que acaba la simulació. 
 
Nom:   m_llistaadultes 
Tipus:  list <CLeanMachineModelBasedIA * > 
Visibilitat: pública 
Descripció: llista de plantes adultes des d’on s’extreuran els estadístics. 
 
Nom:   m_llistadibuixables 
Tipus:  list <CLeanMachineModelBasedIA *> 
Visibilitat: pública 
Descripció: llista d’elements que s’han de dibuixar en la interfície VRML. 
 
Nom:   m_llistaevents 
Tipus:  list <evento> 
Visibilitat: privada 
Descripció: llista d’events ordenats cronològicament a processar pel motor de   
  simulació. 
 
Funcions 
 
Nom:   CLeanMachineSimulationEngine() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora del motor. 
 
Nom:   ~CLeanMachineSimulationEngine() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora del motor. 
 
Nom:   nouEsdeveniment (CLeanMachineModelBasedIA * agent, float  
   moment, string esdeveniment) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  agent 
 Tipus:  CLeanMachineModelBasedIA *  
 Descripció: és un punter a l’agent que envia l’esdeveniment. 
 Nom:  moment 
 Tipus:  float 
 Descripció: moment temporal en que s’ha de processar l’event. 
 Nom:  esdeveniment 
 Tipus:  String  
 Descripció: és l’esdeveniment a tractar. 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  afegeix un nou event a la llista d’esdeveniments a tractar. 
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Nom:   run() 
Tipus de retorn: void 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  el motor es posa a funcionar fins arribar al temps limit. 
 
Nom:   esborrar (int identificador) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  identificador 
 Tipus:  int  
 Descripció: és l’identificador de l’element a esborrar. 
Visibilitat:  privada 
Descripció:  elimina l’element amb identificador de la llista de dibuixables. 
 
CXWriter 
 

 
 
Classe que s’encarrega de crear el fitxer XML, en el path definit per m_path. 
 
Atributs 
 
Nom:   m_path 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: path on es crearà el fitxer XML. 
 
Funcions 
 
Nom:   CXWriter() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  constructora de la classe. 
 
Nom:   ~CXWriter() 
Tipus de retorn: - 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  destructora de la classe. 
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Nom:   escriure(list<CLeanMachineModelBasedIA *> llista) 
Tipus de retorn: void 
Paràmetres: 
 Nom:  llista 
 Tipus:  list <CLeanMachineModelBasedIA *> 
 Descripció: és la llista de plantes de les que s’han d’extreure els estadístics. 
 
Visibilitat:  pública 
Descripció:  funció que escriu els estadístics de les plantes de la llista en un  
   fitxer XML. 
 
Event.h 
 

 
 
Aquest fitxer no ens defineix una classe sinó un struct evento que conté: 
 
Nom:   m_agent 
Tipus:  CLeanMachineModelBasedIA * 
Visibilitat: pública 
Descripció: punter a l’agent a qui va dirigit l’event. 
 
Nom:   m_tempsprocessat 
Tipus:  float 
Visibilitat: pública 
Descripció: temps en que s’ha de processar l’event. 
 
Nom:   m_event 
Tipus:  CString 
Visibilitat: pública 
Descripció: string que conté l’event. 
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InformacioAmbiental 
 

 
 
Fitxer que conté la definició d’ InformacioAmbiental com a struct que conté : 
 
Nom:   m_TemperaturaAmbient 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: temperatura del medi. 
 
Nom:   m_TemperaturaSol 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: temperatura del sòl. 
 
Nom:   m_polen 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: pol·len que ens arriba del medi. 
 
Nom:   m_insolacio 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: insolació que ens arriba del medi natural. 
 
Nom:   m_aigua 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: aigua que ens arriba del medi ambient. 
 
Nom:   m_nutrients 
Tipus:  int 
Visibilitat: pública 
Descripció: nutrients que ens arriben del medi ambient. 
 
 
 
 


