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MODEL PREDICTIU DEL COMPORTAMENT DE 
L’USUARI A EDUCAWEB.COM



• Educaweb.com és un 
portal d’orientació
acadèmica.

• Un dels seus objectius 
principals és apropar 
l’oferta i la demanda del 
sector educatiu

• Per assolir aquest 
objectiu Educaweb posa 
un ampli ventall de 
continguts a disposició de 
l’usuari.

PRESENTACIÓ
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DESCRIPCIÓ

• L’usuari “consumeix”
aquests continguts durant les 
seves visites a 
Educaweb.com que 
proporcionen informació
sobre el seu perfil.

• Cada contingut disponible a 
Educaweb.com té uns 
atributs diferenciats. 

• Per exemple un Curs té els 
següents atributs associats: 
categoria (curs, màster, 
postgrau, carrera, etc.), 
temàtiques (Informàtica, 
estadística, biologia, etc.), 
modalitat (Presencial, online, 
a distancia, etc.), etc.
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DESCRIPCIÓ

• Per tal de mesurar l’eficiència 
del portal per aconseguir els 
seus objectius d’apropar oferta i 
demanda, utilitzem l’embut o 
piràmide invertida de conversió.

• El % d’usuaris que assoleixen 
l’objectiu s’anomena Rati de 
Conversió.

• Quant més gran és el rati de 
conversió més eficaç és el 
portal en aconseguir el seu 
objectiu.



OBJECTIUS DEL PROJECTE

• Aquest projecte vol aconseguir un model que proporcioni resposta a les 
següents preguntes:

• Donat un nou element : Quins són els elements ja existents “millor 
relacionats”?

• Donat un nou usuari : Quins són els elements “més interessants” per ell o 
ella?

“com de bé encaixen?”

OBJECTIU 1



• Per tal de guiar l’usuari a 
aconseguir el seu objectiu 
cal que l’ajudem a trobar 
el camí més ràpid entre 
els elements.

• Això no pot ser 
aconseguit de forma 
artificial, cal que l’usuari 
tingui el control sobre el 
procés però a l’hora que 
trobi els elements més 
adients en tot moment. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

OBJECTIU 2

• El model obtingut també hauria de predir el comportament més probable d’un 
usuari dins del graf de navegació. Utilitzant el perfil de l’usuari, la seva navegació
actual, passada i l’aprenentatge del sistema.
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