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Objectius 
 
El principal objectiu que es busca amb la realització d’aquesta tesina és avaluar les 
possibilitats reals de desenvolupament d’un sistema expert que ajudi a la diagnosis 
de les patologies estructurals en l’edificació. 
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu principal, i com a conseqüència del procés de 
realització de la tesina, es plantegen diversos objectius secundaris, que es poden agrupar 
en quatre grans subobjectius: 
 
a) Anàlisi de la informació relativa a les patologies estructurals en l’edificació 
 
� Analitzar la necessitat d’un sistema expert que cobreixi l’àmbit de les patologies en 
l’edificació. Amb aquest objectiu es busca establir si realment hi ha una demanda del 
tipus de programa entorn al qual gira la tesina. De fet es tracta de justificar en base a 
dades reals, el treball a realitzar i la utilitat d’aquest a curt-mig plaç. En aquest sentit 
caldrà analitzar l’estat actual del sector de la construcció d’edificis, i en especial centrar-
se en el volum i tipus de patologies que es preveu que s’originaran en els propers anys. 
 
� Efectuar una recollida d’informació de les patologies que afecten els edificis, i que 
poden ser diagnosticades en una inspecció visual simple. Per tal d’assolir aquest 
subojectiu s’haurà d’extreure informació de diferents fonts bibliogràfiques, contrastar-la 
i organitzar-la. Més concretament, s’han d’estudiar les principals afectacions sobre els 
elements estructurals de formigó, obra de fàbrica, metàl·lics (acer) i fusta. A cada tipus 
de material se li donarà la importància relativa corresponent al seu ús real, que també 
caldrà estudiar. 
 
b) Anàlisi de la informació relativa als sistemes experts 
 
� Recollir i sintetitzar la informació disponible sobre els sistemes experts. Per tal 
d’assolir aquest subojectiu, caldrà estudiar abans que res, en quin context apareixen 
aquest tipus de programes. Per això, també s’ha de exposar en quin estat es troba la 
intel·ligència artificial, ja que és el camp genèric on s’emmarquen els sistemes experts. 
Posteriorment s’ha d’obtenir i presentar de forma entenedora la informació relativa al 
funcionament d’aquests softwares, i establir-ne quines són les necessitats de 
programació. 
 
� Relacionat amb el subobjectiu anterior, s’ha d’explicar en profunditat els diferent 
mètodes de representació del coneixement, d’inferència i de tractament de la incertesa 
que són possibles d’utilitzar en un sistema expert. En aquest sentit, caldrà decidir de 
forma justificada, per quina forma de codificació de la informació i de tractament de la 
incertesa s’optarà. 
 
� Avaluar les eines alternatives als sistemes experts que podrien cobrir la necessitat 
plantejada. En aquest sentit s’haurà de realitzar una comparació valorada entre diferents 
sistemes de programació informàtica, la qual s’ha de centrar en la contraposició 
programació convencional-sistemes experts. 
 
 



Objectius 

 6 

c) Desenvolupament del sistema expert 
 
� Escollir de forma justificada, l’eina de desenvolupament que s’utilitzarà per la 
posterior creació del sistema expert. Per fer-ho caldrà buscar informació dels diferents 
programes que hi ha al mercat i que podrien cobrir les necessitats de desenvolupament 
del sistema expert que es plantegi. Les diferents característiques de cada eina s’han de 
comparar i valorar per tal de que la decisió que es prengui sigui la correcta. A més a 
més, aquesta elecció s’ha de realitzar en funció del tipus de coneixement que s’hagi 
recollit anteriorment. Per tant, caldrà realitzar un anàlisi que interrelacioni el 
coneixement de les patologies i la seva organització amb l’elecció de l’eina adequada 
per representar-lo. 
 
� Aprendre a utilitzar l’eina de desenvolupament escollida. Per tal de poder 
desenvolupar el sistema expert de forma eficient, es planteja com a objectiu previ i 
necessari, la realització d’un programa prototip amb el qual no només s’aprengui a 
utilitzar l’eina de programació escollida, sinó que a més a més permeti conèixer-ne les 
limitacions. Com a objectius que es desprenen de la utilització del software de 
programació, hi ha la valoració crítica d’aquest, i la realització d’un breu recull que 
contingui les principals característiques i unes petites explicacions sobre la seva 
utilització en la tesina. 
 
� Uniformitzar i codificar el coneixement existent sobre les patologies de l’edificació, 
de tal forma que pugui ser implementat en un sistema expert, i que compleixi amb les 
exigències organitzatives de l’eina escollida. Aquest és, de fet, el segon subobjectiu en 
importància, ja que està orientat a adaptar la informació recollida a l’eina de 
programació, incloent d’aquesta forma els dos principals àmbits de la tesina. El procés 
de codificació haurà d’estar convenientment justificat i caldrà explicar quin procediment 
s’ha escollit seguir. 
 
� Desenvolupament d’un sistema expert capaç de diagnosticar algunes patologies de 
l’edificació. Aquest és el principal subobjectiu, ja que constituirà la principal prova per 
avalar la consecució o no de l’objectiu principal (viabilitat d’un sistema expert per a la 
diagnosi de patologies en l’edificació). Tot el procés de desenvolupament s’haurà de 
documentar i comentar en el text de la tesina.  
 
� Avaluar la possibilitat d’adaptació del programa per tal de ser traduït a altres 
llengües. En aquest sentit es planteja la possibilitat de realitzar alguna traducció a mode 
de demostració de la viabilitat. Les eines utilitzades i el procediment seguit per assolir 
aquest subobjectiu, hauran de ser explicats en detall a la tesina. 
 
 
d) Avaluació i valoració del sistema expert desenvolupat 
 
� Avaluació del programa resultant, tant des del punt de vista del desenvolupament, 
com des del punt de vista de l’ús. S’hauran de realitzar validacions i verificacions del 
sistema expert que es desenvolupi. A més a més, es planteja com a subobjectiu, l’anàlisi 
del software obtingut, quines en són les principals característiques, les seves limitacions 
i la seva aplicabilitat. 
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� Seguint el fil del subobjectiu anterior, s’han de realitzar tests amb casos reals per tal 
de comprovar la funcionalitat del software. Per tal de poder realitzar tests, caldrà 
obtenir una font d’informació de patologies de l’edificació diferent de la utilitzada per a 
la implementació del programa. Tots els resultats dels tests s’hauran de recollir i 
documentar de forma adequada. 
 
� Extreure conclusions sobre el desenvolupament del programa, en especial sobre la 
codificació de la informació, i sobre el resultat.  
 
� Plantejar possibilitats de millora futures i principals idees de cara a un 
desenvolupament més professional d’un sistema expert per a la diagnosi de patologies 
en l’edificació. 




