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Capítol 2. Els sistemes experts 
 

Introducció 
 
En aquest apartat es procedirà a descriure l’estat del coneixement existent en referència 
als sistemes experts, que són un dels dos principals àmbits de la tesina. 
 
Abans d’entrar en la descripció dels sistemes experts, és convenient presentar el context 
històric del qual procedeixen, així com les principals fites assolides. Això permetrà 
entendre millor la seva evolució, i per tant, comprendre el moment en el quals es troba 
aquesta tecnologia. Per aquest motiu, el primer subapartat que es presenta tracta sobre la 
Història de la IA i principals sistemes experts realitzats. 
 
Tal i com es veurà, l’origen dels sistemes experts com a tals neix de la inquietud del 
‘home per intentar emular el pensament humà mitjançant la utilització dels recursos que 
ofereixen els ordinadors, per tant, és necessari realitzar una breu introducció al sistema 
de Resolució humana de problemes, que es recull en el segon apartat. 
 
Un cop tinguts en consideració tan l’evolució dels sistemes experts com els objectius 
que aquests persegueixen, ja es pot procedir a definir què s’entén per sistema expert, 
quins són els seus principals components, i com funcionen. Això queda reflectit en el 
tercer dels subapartats següents: Sistema expert. 
 
Finalment, i per acabar amb el relat del coneixement sobre els sistemes experts, es 
presenta un recull dels seus Camps d’aplicació i tendències de futur, per al qual es 
disposa del darrer subapartat d’aquest capítol. 
 
Així doncs, aquesta part del document s’articula entorn a 4 temes, els quals pretenen, en 
primer lloc situar al lector en el context adequat per, posteriorment, profunditzar en 
l’explicació del concepte de sistema expert i finalment traçar un ventall de les 
oportunitats que aquests programaris ofereixen actualment i en vista al futur. 
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1.- Història de la Intel·ligència Artificial i prin cipals Sistemes 
Experts realitzats 
 
En primer lloc s’ha de presentar què és i com va sorgir la intel·ligència artificial (IA), 
camp dins del qual s’engloben els sistemes experts (SE). 
 
Actualment la definició del concepte d’intel·ligència artificial no és única, i de fet 
evoluciona dia a dia amb els nous descobriments que es produeixen. Això és degut a 
que es tracta d’un camp d’investigació relativament recent, si bé els seus orígens 
filosòfics es remunten segles enrere. 

1.1.- Definicions de Intel·ligència Artificial 
Com ja s’ha citat, la definició del terme intel·ligència artificial està envoltada de certa 
controvèrsia. A continuació hi ha algunes de les possibles definicions: 
 
Segons Nils J. Nilsson, “La Intel·ligència Artificial (IA), en una definició àmplia i un 
tant circular, té per objecte l’estudi del comportament intel·ligent en les màquines. A la 
vegada, el comportament intel·ligent suposa percebre, raonar, aprendre, comunicar-se i 
actuar en entorns complexos. Una de els metes a llarg plaç de a IA és el 
desenvolupament de màquines que puguin fer totes aquestes coses igual, o potser inclús 
millor, que els humans” [7] 
 
Segons Feigenbaum i McCorduck, la IA és un “Subcamp de la informàtica relacionat 
amb els conceptes i mètodes per a que un ordinador faci inferències simbòliques i amb 
la representació simbòlica del coneixement a utilitzar en l’execució d’inferències. En ell 
es pretén fer possible que un ordinador tingui un comportament similar al que els éssers 
humans reconeixen com a “intel·ligent” en ells mateixos.” [8] 
 
Una altra definició d’intel·ligència artificial és: “la ciència que intenta la creació de 
programes per màquines que imitin el comportament i la comprensió humana. La 
investigació en el camp de la IA es caracteritza per la producció de màquines per 
l’automatització de tasques que requereixin un comportament intel·ligent.” [9] 
 
Una última de les moltes definicions trobades és: “Es defineix la intel·ligència artificial 
com aquella intel·ligència exhibida per artefactes creats per humans (és a dir, artificial). 
Sovint s’aplica hipotèticament als computadors. El nom també s’utilitza per referir-se al 
camp de la investigació científica que intenta apropar-se a la creació de tals sistemes.” 
[10] 
 
De fet, el terme intel·ligència artificial va ser proposat per primer cop per John 
McCarthy, com a títol de la conferència que va tenir lloc a Dartmouth (1956), on es van 
presentar diversos projectes sobre la programació en base a l’experiència, la 
intel·ligència en màquines, el processament d’informació complexa o la possibilitat de 
demostrar teoremes lògics a través de programes d’ordinador. Això demostra l’amplitud 
de camps que es poden englobar dins de la IA. Fou en aquesta mateixa conferència on 
es van definir les pressuposicions bàsiques de la IA: en primer lloc s’accepta que el 
pensament pot succeir fora del cervell, en segon lloc es suposa que el pensament com a 
tal es pot entendre i representar de forma lògica i científica, i per últim, s’entén que la 
millor forma de aconseguir això és a través dels ordinadors digitals. Actualment aquesta 
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darrera hipòtesis està en qüestió, ja que s’està investigant en la creació d’ordinadors 
quàntics, que en teoria permetran una potència de processament molt major que la dels 
actuals ordinadors. 
 
Segons [8], durant els anys ’80 es podia considerar que la IA es dividia en tres àrees 
bàsiques: El processament del llenguatge natural, la robòtica i els sistemes experts. El 
primer busca crear programes d’ordinador que puguin mantenir una conversació natural 
amb un ésser humà. El segon se centra en el desenvolupament de robots capaços 
d’interpretar el seu entorn i actuar en conseqüència. La tercera àrea busca la creació de 
programes d’ordinador que utilitzin coneixements simbòlics amb l’objectiu de realitzar 
raonaments propis d’un expert humà. 
 
Tot i això, actualment, la investigació de la IA se centra bàsicament en la capacitat 
autònoma d’aprenentatge de les màquines, raó per la qual s’ha afegit aquest important 
camp a la IA, junt amb molts altres de menor reconeixement. 
 
Així doncs, la definició de la intel·ligència artificial és evolutiva, i podria sintetitzar-se 
dient que actualment és l’àrea de la ciència informàtica que s’ocupa del 
desenvolupament de la tecnologia que pretén humanitzar a les màquines fins al màxim 
estadi possible, és a dir, dotar-les de la capacitat de la paraula, l’acció intel·ligent i el 
pensament, entenent aquest en el sentit més ampli que es pugui imaginar, incloent 
capacitats tals com l’aprenentatge, la creativitat, l’opinió o els sentiments entre altres.  
 
Això que avui sembla ciència ficció, són de fet els objectius que persegueixen els 
investigadors en aquest camp. 
 
Potser en un futur, la IA buscarà superar el model de pensament humà, que és la fita 
actual i que de fet encara no comprenem completament, i per tant, intentar dotar a les 
màquines d’una intel·ligència més perfeccionada i potent que la pròpia dels humans, 
deixant obsoleta la definició anterior. 
 
Com a apunt final, s’ha d’explicar què és el test de Turing, ja que és acceptat com una 
de les proves per a la demostració de què és realment la intel·ligència artificial. Aquesta 
verificació es basa en acceptar que si una màquina demostra comportament intel·ligent, 
aquesta ha de ser intel·ligent, i busca respondre a la pregunta: poden pensar les 
màquines? Segons [7], en el seu origen, Alan Turing va plantejar el test de la següent 
forma: 
 
En primer lloc s’ha de procedir a la següent activitat: en una sala es situen dues 
persones, un home i una dona i, separada d’aquestes, hi a una tercera persona a la que 
s’anomena interrogador. L’objectiu de l’interrogador és establir quin dels dos subjectes, 
que ell coneix com X i Y és l’home i quin és la dona. Per arribar a aquesta conclusió pot 
fer les preguntes que vulgui a les altres dues persones a través de teletips. L’objectiu 
d’una de les persones interrogades és ajudar al interrogador en la seva tasca, mentre que 
la funció de l’altra és tractar d’enganyar al interrogador i que aquest realitzi una 
identificació errònia. Aquesta experiència s’ha de repetir diverses vegades. 
 
En segon lloc s’ha de substituir a la persona que tracta d’enganyar al interrogador per 
una màquina intel·ligent, i repetir l’experiment. Si realment la màquina és capaç de 
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pensar com un ésser humà, el nombre d’identificacions errònies hauria de ser 
significativament el mateix que en els experiments anteriors. 
 
S’ha de remarcar que actualment encara ningú ha aconseguit superar aquest test no 
restringit de forma científicament demostrable. De fet Hugh Loebner ofereix des de 
1991 un premi de 100000 $ per al primer programa que superi el test. Tot i això, s’ha de 
dir que diversos programes han aconseguit superar proves més restringides, com per 
exemple el convèncer a un interlocutor humà de que estava parlant amb una altra 
persona enlloc de la màquina amb qui mantenia realment la conversació. Espot obtenir 
més informació sobre aquest tema en [11]. 
 

1.2.- Història de la IA i dels SE 
La informació recollida en aquest subapartat es basa en els coneixement que es poden 
trobar en [7], [8] i [12]. 
 
Les primeres realitzacions de la intel·ligència artificial les trobem en l’antiga Grècia, on 
el filòsof Aristòteles (384-322 a.C.) va proposar un sistema de codificació del 
raonament deductiu, donant lloc així als sil·logismes. Posteriorment les diferents escoles 
de filosofia van anar profunditzant en la representació teòrica del coneixement i el 
funcionament del pensament humà, constituint així les bases de la intel·ligència 
artificial. Més endavant, en l’imaginari dels escriptors va començar a sorgir la idea 
d’una màquina intel·ligent, així el poeta Ramón Llull (1235-1316) va pensar en una 
màquina capaç de respondre a qualsevol tipus de pregunta, a la que va anomenar Ars 
Magna, tal i com es recull en el seu llibre Ars magna generalis ultima (1306). 
 
Entre els segles XVII i XIX diversos matemàtics van treballar en la representació lògica 
del coneixement. Entre ells destaquen Leibniz (1646-1716) i Boole (1815-1864). 
 
Tot i això, no fou fins a l’aparició dels primers ordinadors que es va començar a pensar 
en la IA tal i com la concebem actualment. Un des desenvolupadors d’aquests primers 
ordinadors fou Alan Turing (1912-1954), qui defensava que la màquina a crear havia de 
ser de propòsit general, raó per la qual s’havia de basar en els operadors lògics (i, o, i 
no) enlloc d’utilitzar només operadors numèrics (+, -, i >), que tenen un àmbit 
d’aplicació molt més limitat. No obstant, per motius de rendibilitat econòmica es va 
optar majoritàriament per la construcció d’ordinadors numèrics, que són els que s’han 
acabat imposant i els que es poden trobar actualment en forma de PC. Per la seva banda, 
un petit nombre d’investigadors va continuar amb la línea minoritària, i junt amb els 
progressos en la psicologia cognitiva, van acabar encunyant la Intel·ligència Artificial 
actual. 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, una de les fites de la IA va ser la conferència de Darmouth 
de 1956, en la que es va escoltar per primer cop el concepte intel·ligència artificial i, en 
perspectiva de futur, es van llançar previsions realment optimistes que van donar 
l’impuls que necessitava al sector. La no consecució dels objectius previstos va 
comportar una època de menor desenvolupament en el que el pes del sector va recaure 
pràcticament per complet sobre el desenvolupament dels sistemes experts. 
 
Així doncs, una de les aplicacions de la IA que va obtenir més èxit fora dels laboratoris 
van ser els sistemes experts (SE), que pretenen emular el raonament que segueix un 
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expert humà en la resolució d’un problema. El seu desenvolupament va començar a 
partir de 1960, i van començar a ser rendibles des del punt de vista empresarial  a partir 
dels anys 70’s, quan es van centrar en resoldre problemes concrets, incloent gran 
quantitat d’informació heurística sobre un camp de coneixement molt limitat. Això va 
suposar un canvi respecte de plantejaments anteriors quan es perseguia la creació de 
programes capaços de resoldre qualsevol problema. A partir de llavors, la IA va viure 
una època daurada, basant-se en els èxits aconseguits amb els SE, que van donar un nou 
impuls al sector.  
 
Així, investigadors japonesos van apostar pel desenvolupament de la cinquena 
generació d’ordinadors que buscava aplicar la IA en el propi llenguatge natiu de la 
màquina. Per tant, els ordinadors basarien el seu processament en el llenguatge lògic 
Prolog, i permetrien el processament paral·lel. Aquest últim, és un dels requeriments 
que segons alguns experts és imprescindible per al desenvolupament de l’autèntica 
intel·ligència artificial. Després d’aproximadament una dècada d’investigació, el 
projecte es va suspendre sense haver obtingut els resultats esperats, així que actualment 
encara funcionem amb ordinadors de quarta generació. 
 
Així doncs, s’ha de destacar la importància dels SE en el camp de la IA, ja que 
possiblement són la seva major realització (i una de les poques que s’ha demostrar 
econòmicament rendibles) i van suposar un gran impuls de la investigació. 
 
Un dels precursors dels sistemes experts fou el GPS (General Problem Solver) de Newel 
i Simon, que pretenia poder resoldre qualsevol tipus de problema. Aquest programa 
podia resoldre alguns problemes lògics, però era incapaç de tractar problemes reals que 
necessitessin els coneixements que els humans tenim en base a l’experiència.  Aquest 
fracàs va conduir a un canvi de l’enfocament, donant lloc als SE tal i com es coneixen 
actualment. D’aquesta manera, enlloc d’intentar resoldre qualsevol tipus de problema, 
les investigacions es van centrar en resoldre problemes concrets d’una àrea de 
coneixement clarament determinada. 
 
El primer sistema expert desenvolupat fou DENDRAL. Aquest  SE té la seva aplicació 
en el camp de la química, més concretament permetia predir totes les estructures 
moleculars que expliquessin un determinat anàlisis espectroscòpic. El seu algoritme es 
va desenvolupar el 1964 per part del premi Nobel de química Joshua Lederberg, però el 
SE com a tal es va crear a la Universitat de Stanford el 1965. 
 
El següent SE que va marcar una fita es tracta del MYCIN, també desenvolupat a la 
Universitat de Stanford durant la dècada de 1970. Aquest programa permetia realitzar 
un diagnòstic mèdic de meningitis i malalties d’origen bacterià, amb tanta exactitud 
com un expert humà. A més a més, aquest sistema expert es va concebre de tal forma 
que per primer cop, separava els coneixements del motor d’inferència (veure el 3r 
apartat d’aquest capítol), permetent així la creació d’un software buit (shell), que es va 
anomenar EMYCIN (“empty MYCIN” o “essential MYCIN”) i que era capaç de raonar 
sobre qualsevol coneixement que se li pogués introduir en el format adequat. Això va 
suposar un important pas en el desenvolupament dels SE ja que permetia la creació d’un 
nou programa aprofitant el nucli del anterior, i reduint considerablement els costs de 
desenvolupament.  
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Un altre SE que s’ha de mencionar és l’X-CON de DEC (Digital Equipment 
Corporation), en el qual va participar la universitat de Carnegie-Mallon. El seu 
desenvolupament va tenir lloc entre 1978 i 1980. La funció d’aquest programa era 
configurar els sistemes informàtics de l’empresa DEC. La seva concepció i 
implementació fou costosa, ja que en un principi va presentar una taxa d’errors 
excessivament gran. Tot i això, amb el temps va assolir un èxit rotund, arribant a 
estalviar a DEC milions de dòlars a l’any. No obstant, degut als seus elevats costs de 
manteniment, l’X-CON va deixar de ser rendible en pocs anys. 
 
Finalment, destacar el SE Driling Advisor, desenvolupat per Tecknowledge Inc. i Elf 
Aquitaine. Aquest software realitzava valoracions, tenint en compte la incertesa i la 
probabilitat, per aconsellar sobre el millor lloc on realitzar una prospecció en busca de 
petroli. 
 
A partir de mitjans dels anys 80’s, i fins a l’actualitat, el desenvolupament dels SE s’ha 
centrat en la creació d’eines per la implementació més eficient d’aquests programes, de 
forma que només és necessari introduir el coneixement necessari correctament codificat 
per obtenir un SE plenament operatiu. Amb el temps aquestes eines s’han anat 
perfeccionant, permetent utilitzar diversos mètodes d’inferència i control (veure el 3r 
apartat), millorant de forma molt considerable l’accessibilitat, facilitant la introducció 
dels coneixements, i presentant els resultats d’una forma més clara i útil. En aquest 
procés han aparegut varis programes, entre els quals s’ha de destacar per la seva extensa 
utilització, CLIPS, desenvolupat per la NASA entre 1984 i 1985, i que actualment és un 
software de domini públic, mantingut i actualitzat de forma independent de l’organisme 
que el va crear. El principal motiu de la seva gran utilització és la possibilitat dels 
usuaris d’adaptar-lo a les seves necessitats gràcies a la llicència pública. Així han sorgit 
una gran quantitat d’eines per la creació de SE basades en CLIPS. No obstant, 
actualment aquest programa no pot competir amb els comercials ni en prestacions ni en 
facilitat d’ús i accessibilitat. 
 
En referència a la IA, una de les principals línies d’investigació actuals és el 
desenvolupament de les xarxes neuronals. Aquest sistema es basa en emular el 
processament d’informació que té lloc en les neurones. Cada neurona simulada té 
diverses entrades amb un pes cadascuna i una sola sortida. Les diferents neurones estan 
connectades entre sí, permetent un processament altament paral·lel, cosa que suposa 
augmentar la velocitat de forma considerable. La introducció del coneixement en una 
d’aquestes xarxes es realitza calibrant els pesos de les entrades de les neurones. Això 
s’aconsegueix introduint les dades d’entrada i la resposta esperada per diversos 
problemes de forma que es van ajustant els pesos i la informació es distribueix per totes 
les neurones.  
 
L’aplicació pràctica d’aquetes xarxes neuronals es va demostrar viable al observar que 
podien resoldre un problema tan costós com el Problema del viatger en un temps 
extraordinàriament curt. A més a més, el cost computacional no creixia de forma 
exponencial al augmentar el nombre de parades del viatger, com sí que succeeix amb les 
CPUs dels ordinadors actuals. Actualment aquesta tecnologia s’està investigant i en els 
propers anys s’espera poder comptar amb xips que continguin milions d’aquestes 
neurones. 
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Les darreres consecucions que darrerament han destacat mediàticament en el camp de la 
IA són per un costat l’èxit de l’ordinador DEEP BLUE d’IBM, que va vèncer l’11 de 
maig de 1997 al llavors campió del món d’escacs, Kasparov, en una ronda de 6 partides, 
tot i que en va perdre dues i una altra va acabar en taules. Per l’altra banda, la cara 
actualment més visible de la IA és la de l’Asimo. L’Asimo és el robot que Honda 
desenvolupa des de fa anys, i que ha anat perfeccionant a poc a poc, convertint-se amb 
un símbol per la marca japonesa. Finalment, cal destacar l’ús de la IA en el 
desenvolupament des darrers videojocs, si bé aquesta contribució passa més aviat 
desapercebuda, pels pocs èxits aconseguits en aquest camp. 
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2.- Resolució humana de problemes 
 
Abans d’entrar en profunditat a definir què és i de quins elements consta un SE, és 
necessari entendre com resolen els problemes les persones, ja que és exactament això el 
que tracten d’emular els sistemes experts. 
 
El sistema de processament de la informació per part de les persones és molt complex, i 
encara no s’entén en profunditat com funciona la principal eina encarregada d’aquesta 
activitat: el cervell. Tot i això, segons la psicologia cognitiva, i el que s’explica en [8], 
es pot dir que les persones processen la informació en diverses fases: 
 

1) Percepció: La persona rep els estímuls que aporten la informació necessària per 
iniciar el procés. 

2) Aquesta informació percebuda passa a una memòria a curt plaç o de treball. 
3) El processador cognoscitiu processa la informació que arriba per donar una 

resposta. 
4) Si la informació provinent dels estímuls no és suficient per resoldre el problema, 

es recorre llavors a la memòria a llarg plaç, d’on s’extreuen els coneixement 
necessaris, què s’emmagatzemen en la memòria de treball junt amb la 
informació d’entrada i llavors es processen de forma conjunta. 

5) La informació ja processada per el sistema cognoscitiu humà s’envia al sistema 
motor que li dóna sortida. 

 
Els coneixements s’allotgen en la memòria a llarg plaç de forma ramificada, de manera 
que hi ha una jerarquia de coneixements. Cada conjunt d’informació està relacionat amb 
altres conjunts i alhora té diversos subconjunts menors d’informació. L’estímul adequat 
activa un d’aquests conjunts, de forma que s’emmagatzema en la memòria de treball. 
Però en aquest pas hi ha una limitació, ja que la memòria a curt plaç (o de treball) té una 
capacitat molt limitada, de forma que només pot mantenir actius entre 3 i 7 dels 
conjunts de coneixement provinents de la memòria a llarg plaç. 
 
Aquesta forma d’organitzar la informació en el cervell humà té com a principal 
avantatge el seu ràpid accés. Per contra, per tal d’adquirir nova informació i ordenar-la 
correctament, les persones requereixen un esforç considerable i bastant temps. 
 
Per poder representar aquest procediment de processament d’informació que realitzen 
les persones en un llenguatge de programació, els programadors informàtics i els 
investigadors de IA van proposar els sistemes de producció. Aquests es basen en una 
memòria de treball i en un conjunt de regles de producció, que en essència són relacions 
del tipus “si-aleshores”. Els sistemes de producció han estat la forma més utilitzada a 
l’hora d’emular el raonament humà gràcies a la seva simplicitat i potència. 
 
Davant d’un problema complex, les persones procedeixen a resoldre’l seguint 3 etapes: 
 

1) Proven la resolució directa, per si es tracta d’un problema trivial. 
2) Si l’anterior etapa no ha resultat vàlida, intenten solucionar el problema saltant-

se algunes restriccions d’aquest, per tal d’entendre com funciona i anar afinant la 
resposta poc a poc. 
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3) Si cap dels procediments anteriors permet resoldre el problema, llavors es 
plantegen realitzar una solució teòrica, per la qual transformen els estímuls en 
símbols per a poder-los manipular de forma lògica. 

 
Si el problema plantejat està ben establert, és a dir, té totes les dades necessàries per a 
ser resolt i queda clar quin és l’objectiu que es persegueix i quines restriccions s’han de 
complir, aleshores es pot trobar la millor solució amb facilitat, ja que és factible 
conèixer totes les possibilitats, i entre aquestes, escollir la millor. 
 
Les complicacions comencen quan el problema està mal establert, és a dir, falten dades 
o bé no es sap quin resultat s’està buscant. En aquest cas no es poden tenir en compte 
totes les possibilitats i per tant la solució obtinguda no serà, en general, l’òptima. No 
obstant, s’ha de destacar que en aquest cas les persones també obtenen una solució al 
problema que pot ser més o menys bona, però que no per això deixa de ser una resposta.  
 
Aquesta és una de les principals diferències entre el processament que realitza un 
programa d’ordinador procedimental i el procés de raonament de les persones, ja que un 
programa procedimental (la immensa majoria del programari) es limita a seguir un 
procediment preestablert i només pot obtenir una solució (que en general és l’òptima) si 
coneix perfectament totes les dades del problema. 
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3.- Sistema expert 
 
En aquest apartat es profunditza en els sistemes experts, explicant què són, per a què 
serveixen, els seus avantatges i inconvenients, quins elements els composen i com 
funcionen. Tota la informació que es presenta en aquest apartat es fonamenta en el que 
s’ha publicat en [8], [12], [13] i [14]. 
 

3.1.- Definició dels SE. Avantatges i inconvenients  
A diferència del concepte d’intel·ligència artificial, el terme sistema expert (SE) sí que 
ha aconseguit cert grau d’acord sobre la seva definició. No obstant, l’evolució 
tecnològica motiva que la definició de SE també evolucioni amb el temps. Així doncs, i 
de forma general, es pot definir un sistema expert com un programa d’ordinador que 
pretén emular a un expert humà en el procés de resolució de problemes en un determinat 
camp del coneixement. Bàsicament, el que realitzen els SE és prendre uns fets i regles a 
partir de les quals infereixen una conclusió. Tot sistema expert ha de complir els 
següents requeriments: 
 

• Ha de contenir el coneixement d’un expert o més en el seu camp d’aplicació. 
• Ha de resoldre de forma lògica el problema plantejat. 
• Ha de donar alternatives i poder justificar la solució aportada. 
• Ha de poder ser actualitzat de forma simple, per així poder perfeccionar el seu 

funcionament i tenir en compte els nous coneixements que sorgeixin en el seu 
camp de treball. 

• Ha de permetre la interacció amb l’usuari en llenguatge natural. L’usuari no té 
perquè saber com funciona el SE. 

• Ha de tenir perfectament delimitat el seu camp d’aplicació. 
• Ha d’haver estat validat. 
• La solució obtinguda ha de ser com a mínim tan bona com la que obtindria un 

expert,  preferiblement s’ha d’arribar a ella amb un temps menor que l’expert 
humà. 

• El raonament del SE no ha de dependre de l’ordre en el que s’hagi introduït el 
coneixement. 

 
Una variació dels SE són els que es van anomenar sistemes de coneixement, degut a que 
no tenien els coneixements d’un expert en un tema concret sinó que pel seu àmbit 
d’aplicació tenien coneixements generals. Tot i això els seu funcionament i principis 
són els mateixos que els dels SE, l’únic que varia és el grau d’aprofundiment i 
experiència dels coneixements que tracten. 
 
També s’han de destacar algunes possibilitats dels SE, que no són requeriments 
indispensables per al seu funcionament: 
 

• Alguns SE permeten la inducció de regles, de tal forma que a partir de les dades 
poden establir per sí sols com aquestes es relacionen. 

• Actualment la majoria de SE permeten treballar amb incertesa tan en les dades 
com en el raonament. 
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• Alguns permeten la combinació de raonament lògic amb el càlcul 
procedimental, típic dels programes convencionals. 

Els sistemes experts són útils perquè: 
 

• Ajuden a la presa de decisions, realitzant suggerències intel·ligents  i amb un 
suport lògic que els avala. 

• Permeten l’aprenentatge de l’usuari en el seu camp d’aplicació, ja que rep 
solucions i raonaments extrets de l’experiència d’una persona altament 
qualificada. 

• Permetre alliberar el personal de més vàlua, que es pot dedicar a casos més 
complexes. 

• No es cansen, ni envelleixen, de forma que l’experiència d’una persona altament 
qualificada està disponible en qualsevol moment i situació. Se’n poden fer 
còpies. 

• Permeten obtenir la solució amb menys temps que un expert. 
• Són la millor eina per resoldre problemes mal establerts en els que falten dades.  
• Permeten tenir en compte moltes més dades que els que consideraria un expert 

humà. 
 
Tot i això, s’han de tenir molt en compte les limitacions dels sistemes experts que són el 
resultat de la seva pròpia concepció: 
 

• El seu camp d’aplicació ha d’estar totalment delimitat, i no poden resoldre 
problemes que sobrepassin els seus límits d’aplicabilitat, denominats límits 
d’ignorància. 

• El seu desenvolupament resulta costós, i requereix de la predisposició a 
col·laborar dels experts. 

• No proporcionen una solució exacta. 
• No són capaços de raonar per analogia, cosa que suposa que cada cas ha de ser 

analitzat de forma independent. 
 
Veient alguns dels avantatges dels SE, es podria pensar que qualsevol persona sense 
coneixements sobre un determinat camp podria resoldre un problema més o menys 
complex en aquest àmbit. Això no solament és fals sinó que a més a més constituiria un 
perill considerable. En primer lloc és fals ja que qualsevol problema amb un mínim de 
complexitat utilitza un vocabulari i uns conceptes propis del camp en el qual 
s’emmarca, que en general només són coneguts per les persones que tenen una relació 
profunda amb el camp d’anàlisis. En segon lloc és perillós perquè, com ja s’ha dit, els 
resultats que s’obtenen d’un SE no són una solució exacta, i com qualsevol altre resultat 
obtingut amb l’ús d’un ordinador, no té perquè ser correcte. Així doncs, ha d’haver-hi 
un mínim de valoració crítica dels resultats obtinguts, i aqueta s’ha de fonamentar en els 
coneixements i experiència del propi usuari. 
 
Si habitualment no s’accepta que els resultats d’un programa convencional siguin 
correctes per definició, encara menys es pot acceptar en el cas dels SE, ja que no raonen 
de forma exacta ni intenten seguir un procediment preestablert. Per tant, no es pot deixar 
la responsabilitat de l’ús d’un SE sobre usuaris que no tinguin un mínim de 
coneixement del camp d’aplicació. 
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3.2.- Comparació SE vs. expert humà 
 
Un expert és una persona que per la seva formació, i sobretot per la seva experiència, té 
una gran quantitat de coneixements sobre un tema determinat. Els coneixements d’un 
expert són de dos tipus: 
 

• Profunds: Constitueixen la base teòrica, les lleis generals, etc. Aquests 
s’adquireixen durant la formació. 

• Superficials: Constitueixen l’experiència i són bàsicament heurístics i 
procediments d’actuació que la pràctica de la professió ensenya. Són aquests 
coneixements els que diferencien als experts de la resta de treballadors, en un 
camp molt determinat. 

 
Una altra forma de veure un expert és com “un individu al que tots reconeixen capaç de 
resoldre un tipus determinat de problemes que la majoria de les altres persones no 
poden resoldre tan eficaçment o tan eficientment.” [8] 
 
El principal avantatge dels SE respecte dels experts humans, és que són un programa 
d’ordinador enlloc d’una persona, però aquest fet també resulta ser el seu principal 
inconvenient. I és que els SE no poden resoldre problemes dels quals no en tinguin 
coneixement, raó per la qual, actualment requereixen que les persones introdueixin la 
seva experiència en aquests programes. Tot i que s’està investigant en aquesta línea, els 
sistemes experts encara no poden aprendre per si sols de forma autònoma. A més a més, 
els SE només tenen la informació relativa a un camp, mentre que un expert, com 
qualsevol altra persona, té coneixements de múltiples camps, i freqüentment els utilitza 
de forma conjunta per obtenir millors solucions. Això és impensable en un SE, ja que el 
seu coneixement està totalment delimitat, i amés a més la seva capacitat també es troba 
limitada.  
 
Per altra banda, els SE també presenten importants avantatges respecte dels experts 
humans. En primer lloc no es cansen, enfaden, emmalalteixen ni moren, i per tant la 
seva vida és en principi il·limitada (la seva vida útil vindrà establerta per la seva 
rendibilitat econòmica). A més es pot disposar de tants SE com es desitgi, ja que n’hi ha 
prou amb realitzar les còpies que es requereixin. Els SE es poden executar en màquines 
situades en entorns hostils on l’expert, per la seva condició d’humà, no pot ser-hi. 
 
Així doncs, la principal diferència entre un expert humà i un SE és el suport material en 
el qual s’executen els seus processos de raonament, i les implicacions que aquest suport 
té. 
 

3.3.- Comparació de SE vs. programes convencionals 
Les diferències conceptuals entre aquests dos tipus de programari són molt importants. 
De fet, tot i que actualment gairebé tot pot ser programat amb la programació 
convencional, aquesta presenta certes limitacions que comporten que la utilització de 
sistemes experts sigui la més adequada en certes situacions. No obstant, el fet 
d’executar la major part de programes en ordinadors numèrics, fa que la tendència 
actual estigui totalment decantada cap a la programació convencional, més eficient en 
aquest entorn d’execució. 
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En primer lloc cal destacar la rigidesa implícita en un programa convencional, ja que 
aquest s’executa seguint un patró prefixat, que va seguint pas a pas les accions 
programades pel seu desenvolupador. Així doncs, es basa en algoritmes preestablert. 
Una altra mostra de rigidesa, és que només pot executar-se amb èxit si disposa de totes 
les dades necessàries en el moment que les requereix. Si no hi ha errors de programació 
i disposa de tota la informació, la solució obtinguda serà l’òptima. A més a més, el 
llenguatge de programació convencional és, en general, complex i els coneixements 
introduïts en un programa d’aquest tipus per resoldre un problema, es troben barrejats 
amb la pròpia estratègia de resolució, cosa que suposa una tremenda dificultat de cara a 
l’actualització o a la ampliació. Finalment, s’ha de dir que els programes convencionals 
estan orientats al processament numèric i que el plantejament dels problemes ha de ser 
procedimental. Una altra característica d’aquests programes és la seva incapacitat per 
justificar els resultats obtinguts, o per explicar què està realitzant en cada moment de 
l’execució a petició de l’usuari. 
 
A diferència dels anteriors, els SE estan pensats per al processament simbòlic i inexacte, 
de forma que no és adequat per al càlcul, però poden operar tot i que no disposin de tota 
la informació sobre el problema, i per tant la solució que obtenen pot no ser l’òptima, o 
inclús pot no arribar a cap solució. L’execució d’un sistema expert no segueix cap ordre 
preestablert, és el propi software, el que interactuant amb l’usuari demanda la 
informació que requereix en cada moment, en base al raonament que està intentant 
seguir. A més a més, aquesta interacció amb l’usuari permet donar explicacions en cada 
moment sobre quines hipòtesis s’estan utilitzant o quin objectiu pretén provar el SE. 
Això és possible gràcies a que el coneixement sobre el problema es troba totalment 
desacoblat del procés d’inferència (el que realitza el raonament lògic). El fet de 
desacoblar el coneixement permet que la seva actualització o ampliació sigui senzilla. 
En general els problemes que resolen els SE estan plantejats amb un enfocament 
declaratiu: l’usuari indica què busca i va introduint la informació de la que disposa a 
mesura que el SE la demanda. 
 
A continuació es presenta una taula extreta literalment de [12], en la qual es recullen 
algunes de les principals diferències entre els SE i els programes convencionals: 

Característica Programa convencional Sistema Expert 
Controlat per… Ordre d’enunciat Mecanisme d’inferència 
Control i dades Integració implícita Separació explícita 
Força de control Forta Dèbil 
Solució per… Algoritme Regles i inferència 

Búsqueda de solució Petita o nul·la Gran 
Solució del problema L’algoritme és correcte Regles 

Característica Programa convencional Sistema Expert 
Entrada S’assumeix como correcta Incompleta, incorrecta 

Entrada inesperada Difícil de tractar Gran capacitat de resposta 
Sortida Sempre correcta Varia amb el problema 

Explicació Ninguna De manera habitual 
Aplicacions Numèrica, arxiu y text Raonament simbòlic 
Execució Generalment, seqüencial Regles oportunistes 

Disseny del programa Disseny estructurat Poca o ninguna estructura 
Modificable Amb dificultat Raonable 

Expansió Feta a grans salts Creixent 
Taula 1 
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Tot i la taula anterior, hi ha SE que no compleixen algunes de les característiques 
exposades. Així, per exemple, si es vol que el SE infereixi de forma ordenada de cara a 
l’usuari, cal que hi hagi alguna estructura interna del programa, del contrari el resultat és 
caòtic i incomprensible per l’usuari. 
 
També cal matissar la resposta davant d’una entrada inesperada, perquè una cosa és que 
el SE segueixi una hipòtesis, i que certa resposta comporti el canvi de l’objectiu a 
comprovar, i l’altra és que s’introdueixi una dada incompatible amb informacions 
anteriors degut a les limitacions del coneixement del SE, que només pot raonar sobre 
aquells coneixements de que disposa en el seu banc de dades. Així, si s’ha introduït un 
conjunt d’informació que no pot ser “entesa” en conjunt pel SE, aquest no pot procedir. 
 

3.4.-Problemes adequats per l’aplicació de SE 
Un cop preses en consideració les característiques dels SE, i les dels seus competidors 
en la resolució de problemes: els programes convencionals i els experts humans, es pot 
establir en quins casos els SE resulten la millor opció: 
 

• Problemes per als quals es disposi de pocs experts disponibles en el mercat 
laboral. 

• Problemes amb estructura nociva, és adir, aquells en els quals es requereixi 
obtenir una solució tot i que no es disposi de totes les dades. Problemes no 
resolubles amb algoritmes. 

• Problemes amb el domini d’aplicació clarament definit. 
• Coneixements del camp del problema ben estructurats i fàcilment codificables. 
• Aquells per als quals el desenvolupament d’un SE tingui suficient rendibilitat 

econòmica, ja que la solució de problemes de cert àmbit complex comporti grans 
beneficis. 

• Si el coneixement o el propi problema evolucionen ràpidament, ja que els SE 
tenen gran facilitat d’actualització. 

• Problemes en els que és requereix raonament simbòlic. 
• Problemes en els que sigui necessari el raonament inexacte i tenir en compte la 

incertesa. 
 
Degut al cost del desenvolupament d’un SE, aquest es desaconsella si el problema pot 
ser resolt consultant en taules de forma algorítmica mitjançant un programa 
convencional. Així doncs, l’ús d’un SE ha d’estar molt justificat, ja que en cas contrari i 
per motius de rendibilitat s’imposa de forma rotunda la utilització de programari 
convencional. 
 

3.5.- Components d’un SE 
Els diferents components d’un SE estan grafiats en l’esquema següent (Fig.1): 
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Fig. 1 

 
En primer lloc s’ha de destacar que no tos els sistemes experts responen a l’esquema 
anterior (Fig.1), si bé aquest és vàlid per la majoria d’ells. Les següents explicacions 
sobre la naturalesa i funció de cada component es refereix als SE basats en regles, que 
són els més estesos: 
 
Base de coneixements: Espai de memòria del programa, que conté tots els fets i regles 
que constitueixen l’experiència del programa. 
 
Memòria activa: És la part de la memòria que és destinada a emmagatzemar els fets 
introduïts durant l’ús del SE. 
 
Agenda: Memòria que conté les regles que són aplicables en cada cicle. En general les 
regles estan ordenades en l’agenda segons l’ordre en el que ha de ser executades. 
 
Motor d’inferència: És el subprograma del SE encarregat de realitzar les inferències, és 
a dir, dedueix fets nous a partir de fets anterior i regles. La seva funció també inclou 
realitzar el control de la inferència, o sigui, decidir l’ordre de dispar (aplicació) de les 
regles. 
 
Interface: És la part del programa que crea una aparença amigable i estèticament 
acceptables per conduir la interacció entre l’usuari i el SE. Així doncs, la interface ha de 
comptar amb les eines necessàries per a que l’usuari pugui interrompre al SE i demanar-
li explicacions sobre la inferència. També és l’entorn que permet al SE demanar noves 
dades a l’usuari o presentar-li la conclusió a la qual ha arribat. 
 
Sistema d’adquisició del coneixement: És la part del programa encarregada de permetre 
la introducció de nous coneixements al SE de forma còmoda, senzilla i ordenada. Amés 
a més, ha de permetre la modificació i esborrat dels coneixements existents en la base 
de coneixements del SE. 
 
Cadascun d’aquests components pot tenir una funció lleugerament distinta segons la 
representació del coneixement i el mètode d’inferència que s’utilitzin. Les diferents 
formes de representar el coneixement i de realitzar la inferència ocupen els dos següents 
subapartats d’aquest document. 

Base de coneixements Motor d’inferència 

USUARI 

Memòria activa 

Agenda 

Adquisició coneixements Explicació 
Interface 
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3.6.- Representació del coneixement 
Per tal de poder realitzar raonaments lògics a partir d’informació simbòlica, aquesta ha 
de ser introduïda de forma ordenada. Segons el camp d’aplicació del SE i el mètode 
d’inferència que s’utilitzi, el coneixement s’ha de representar de diferent forma, de 
manera que s’adapti a les necessitats del raonament utilitzat i del problema a resoldre. 
 
En primer lloc s’ha de distingir entre tres tipus de coneixement: 
 

1) Procedimental: Aquest tipus de coneixement és el que indica els passos a seguir 
per obtenir cert informació. És el que sol codificar-se en els programes 
convencionals. P. Ex: el procediment de càlcul d’una biga birecolzada. 

 
2) Declaratiu: És el coneixement que indica què és cert i què és fals, és a dir, es 

limita a declarar fets i relacions entre aquests. Així doncs, aquest coneixement es 
representa mitjançant heurístics. P.ex: la sentència: “al oxidar-se l’armadura es 
produeix n augment de volum” 

 
3) Tàcit o inconscient: Aquest coneixement és innat en les persones. P.ex: saber 

com respirar. 
 
Així doncs, en els programes d’ordinador podem tractar amb coneixement 
procedimental o declaratiu, però no amb el tàcit. A més a més, els SE estan pensats per 
treballar amb el coneixement declaratiu, mentre que el procedimental és més adequat 
per als programes convencionals. No obstant, és cert que ambdós coneixements es 
poden introduir en els dos tipus de programa, tot i que el resultat no serà eficient. 
 
Una altra classificació possible del coneixement és entre a priori i a posteriori. El primer 
està format per aquelles veritats acceptades prèviament, mentre que el segon depèn de la 
informació rebuda. 
 
La codificació del coneixement sol fer-se separant els fets (conceptes o objectes) de les 
relacions que els uneixen. A continuació s’exposen algunes de les formes més 
utilitzades per codificar el coneixement: 
 
 

• Xarxa semàntica 
Consisteix en representar el coneixement mitjançant nodes i enllaços o arcs. Els 
objectes i les seves característiques (descriptors) són associats als nodes, mentre que els 
enllaços serveixen per indicar les relacions entre objectes i descriptors. Aquestes 
relacions poden ser de tipus causal, definitori, classificatori, etc. 
 
Aquest sistema té l’avantatge de ser molt flexible, permetent fàcilment la addició de 
nodes i arcs. Un altre punt a favor és que té herència, és a dir, un objecte té per definició 
totes les característiques de la classe a la qual pertany. L’herència és una propietat 
interessant perquè evita la redundància d’informació, però alhora també constitueix un 
problema, ja que dificulta considerablement la representació d’excepcions a les regles 
generals. 
 
A més a més d’aquest, hi ha altres problemes importants amb aquest tipus de 
representació: 
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- No permet la introducció de regles pràctiques que ajudin a la resolució del 

problema. 
- Per poder negar una sentència ha de comprovar totes les combinacions 

possibles, cosa que constitueix un augment del cost computacional. 
- Basa tot el coneixement en l’estructura segons la qual s’organitza (sintaxis de les 

regles), de forma que no pot explicar el perquè de la solució adoptada, més enllà 
de reflectir el camí seguit dins de la xarxa. 

 
Un cas especial de xarxa semàntica és l’esquema, que no és més que una xarxa 
semàntica en la qual els nodes han estat dotats d’una estructura interna on 
emmagatzemar més informació que el simple nom del node. 
 
Degut als inconvenients intrínsecs, actualment les xarxes semàntiques només s’utilitzen 
per representar relacions binàries. 
 

• OAV 
Tripletes d’objecte-atribut-valor. Aquesta forma de representació del coneixement es 
pot interpretar com una xarxa semàntica en la que l’objecte té un atribut i l’atribut és un 
valor, on objecte, atribut i valor són nodes que estan relacionats per les expressions “té 
un” i “és un”. S’ha de destacar que el valor pot ser qualitatiu, no té perquè ser un valor 
numèric.  
 
Aquest tipus de representació del coneixement permet definir l’objecte i els seus 
atributs, deixant buits els valors. Així l’objecte és pot emmagatzemar en la base de 
dades, i quan se li donen valors als seus atributs, l’objecte passa a la memòria de treball. 
Aquesta forma obre la possibilitat a la creació de “plantilles” per al coneixement. 
 
Les tripletes OAV és relacionen entre sí en forma d’arbre, raó per la qual l’herència és 
possible. No obstant, és preferible que un objecte no depengui de més d’un objecte de 
nivell superior, ja que de ser així, les relacions queden enredades, suposant un greu 
problema per a la seva modificació posterior. 
 
La representació mitjançant les tripletes OAV permet introduir factors d’incertesa en els 
valors. 
 

• Marcs 
El tipus de representació mitjançant marcs és semblant a les tripletes OAV. De fet el 
marc, que representa un objecte, té varis slots (ranures) que poden fer la funció 
d’atributs. La principal diferència és que un slot pot contenir més tipus d’informació 
que un atribut, així doncs, aquestes ranures poden contenir valors predeterminats, altres 
marcs sencers, regles i relacions amb altres marcs, procediments per calcular el valor 
adequat per la ranura, etc. Dins d’un marc la informació es troba molt esquematitzada. 
 
Un dels principals avantatges dels marcs és que permeten l’ús conjunt de coneixement 
declaratiu i procedimental. Un altre avantatge és que permeten tenir en compte, tot i que 
de forma molt limitada, el sentit comú, a través de definir valor per defecte en les 
ranures. 
Hi ha dos problemes bàsics que afecten als marcs. El primer és que no poden reflectir 
les excepcions degut a que estan concebuts per donar representació a un coneixement 
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estereotipat. El segon problema està causat per el fet de que les relacions entre els marcs 
estan introduïdes en l’interior d’aquests, i per tant, poden ser canviades donat lloc a una 
gran inestabilitat en el sistema. Així doncs, hi ha pocs fets 100% certs en una base de 
coneixements constituïda per marcs, cosa que pot dur a contradiccions. 
 
Per això, aquest tipus de representació és especialment indicada pels àmbits en els quals 
és necessària gran quantitat d’informació predeterminada. També s’utilitzen si es vol 
introduir procediments en la base de coneixement, o bé si gran part del coneixement és 
del tipus causa-efecte. 
 

• Regles de producció 
Les regles de producció no són una representació completa del coneixement. S’utilitzen, 
en general, per relacionar tripletes OAV o com a relacions entre marcs. Actualment són 
la forma més estesa per la representació de les relacions entre els diferents fets que 
constitueixen el coneixement. Entre les diferents regles de producció, la més habitual és 
la que expressa una relació del tipus si-alsehores.  
 
Un avantatge d’aquestes regles és que permeten l’ús de l’incertesa en les relacions entre 
fets. Un altre avantatge és que les diferents regles poden ser modificades, suprimides o 
introduïdes sense afectar a la resta de les regles. 
 
La representació de les relacions entre els fets mitjançant regles de producció dóna com 
a resultat una codificació del coneixement ben organitzada, i que s’assembla 
profundament al sistema de raonament humà. A més a més, aquesta organització permet 
justificar cada pas de la inferència que realitzi un SE. 
 
Si es representen les relacions mitjançant regles independents entre si, apareix un 
problema: durant la inferència es pot aplicar una mateixa regla un i altre cop. P.ex: Si es 
verifica el costat esquerra d’una regla del tipus si-alsehores, la regla es dispararà donant 
com a conclusió el fet presentat al costat dret de la relació. No obstant, en el següent 
cicle d’inferència seguirà sent vàlid el costat esquerra, i la regla tornaria a disparar-se. 
Per controlar aquest fet, els sistemes de producció inclouen algoritmes. El més conegut i 
utilitzat és l’algoritme de Rete, que en cada cicle comprova només allò que ha variat 
respecte del cicle anterior, dirigint així la inferència cap a la solució. 
 
Així doncs, l’ús de regles de producció és el recurs més utilitzat per representar les 
relacions entre els fets d’un determinat camp de coneixements per la seva simplicitat i 
potència. 
 

• Expressions lògiques 
Aquesta forma d’enllaçar els fets es basa en les relacions lògiques i ( ∧ ), o (∨ ), si-
aleshores (⇒ ), si i només si (⇔ ), i no (¬ ). Existeixen bàsicament dos tipus: 
 

- La lògica preposicional: Aquesta tracta de demostrar la veracitat o falsedat d’una 
sentència. 

- El càlcul de predicats: A partir de fets i connectors lògics, elabora predicats, 
buscant la solució desitjada. 

El principal problema de l’ús de la lògica pura per representar les relacions entre els fets 
és que només permet discernir entre la certesa o falsedat de les sentències, no podent 
donar resposta a preguntes tan quotidianes com per exemple, què, quan, qui, etc. 
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Un altre problema de la lògica és la considerable dificultat per representar els 
quantificadors (molt, poc, bastant, etc.). Aquesta dificultat pot ser sortejada amb l’ús de 
la lògica difusa. 
 

3.7.- Mètodes d’inferència 
La inferència és l’acció que permet obtenir conclusions a partir de fets coneguts. Per 
això, al raonament realitzat per una màquina se l’anomena inferència, ja que els 
programes d’ordinador es limiten a obtenir conclusions a partir de dades conegudes. 
 
Per tenir un mètode d’inferència totalment definit, s’ha de determinar per una banda el 
tipus d’inferència com a tal, i per altra banda, el control que es realitzarà. El sistema de 
control és el que estableix quina regla s’ha d’aplicar si n’hi ha dues o més d’aplicables 
en un determinat moment. 
 
Entre els molts mètodes d’inferència existents destaquen els següents: 
 

- Modus ponens: Aquest és el principal mètode utilitzat actualment per la seva 
gran flexibilitat. És pràcticament l’únic que s’utilitza en els SE basats en regels. 
Forma part del grup de regles d’inferència preposicional. Estableix la relació del 
tipus si-aleshores. Així, un cop introduïda la regla ( A ⇒  B), i afirmat el fet del 
costat esquerra (A), la inferència dóna com a resultat l’afirmació del fet present 
al costat dret (B).  

 
Aquest tipus d’inferència no permet el raonament invers, conegut com a modus 
tollens, segons els qual, la negació de B donaria com a resultat la negació d’A. 
 

- Resolució: Aquest mètode d’inferència només s’utilitza en els sistemes lògics. 
Serveix per obtenir totes les conclusions vàlides a partir d’uns fets i relacions 
lògiques inicials. Permet utilitzar la tècnica de reducció a l’absurd per provar 
sentències lògiques. És el que utilitza el conegut llenguatge de programació 
simbòlica PROLOG.  

 
Resulta molt més ràpid que altres mètodes com el modus ponens, però té la 
dificultat de que requereix que el coneixement sigui codificat totalment d’acord 
amb les relacions lògiques i, o i no. El mètode d’inferència per resolució parteix 
de cert nombre de clàusules lògiques, les quals va combinant fins arribar a una 
contradicció (reducció a l’absurd). 
 

- Arbre de decisió: Aquest mètode d’inferència només s’utilitza amb les xarxes 
semàntiques, ja que permet realitzar la inferència seguint les relacions 
preestablertes entre els fets. Així doncs, és limita a seguir l’estructura arbòria 
segons la qual s’ha articulat el coneixement. 

 
- Espais d’estats: Un espai d’estats és un conjunt d’estats que mostren les 

situacions diferents que pot prendre cert problema, així doncs, per a cada 
problema existeix el seu espai d’estats possibles. La inferència es basa en 
mostrar totes les possibles situacions per a un problema, i escollir aquelles que 
verifiquin la solució d’aquest. 
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- Sil·logisme: Aquest és, potser, el mètode d’inferència més antic. Consisteix en 

deduir una conclusió a partir de dues premisses. El seu principal inconvenient és 
que no permet considerar totes les afirmacions lògiques possibles. 

- Deducció: És el mètode resultant de l’extensió dels sil·logismes. La inferència 
busca obtenir una conclusió deduint-la únicament de les premisses i amb l’ajuda 
de les regles lògiques. 

 
- Inducció: Aquest mètode està pensat per buscar solucions a problemes generals 

a partir de casos particulars. 
 

- Heurística: Aquest mètode d’inferència utilitza relacions obtingudes de 
l’experiència per relacionar els fets. Així doncs, requereix que els fets de la base 
de coneixements estiguin enllaçats per relacions experimentals enlloc de per 
relacions lògiques. 

 
Altres mètodes d’inferència són: intuïció, assaig/error, abducció, analogia, 
predeterminació i autoepistemologia. 
 
Els mètodes de control, a més de decidir quina regla s’aplica primer si dues o més són 
aplicables simultàniament, també ha de decidir per on comença a buscar la solució. 
Entre els mètodes de control en trobem dos que destaquen: 
 

- Encadenament endarrere: Aquest mètode de control parteix de l’objectiu buscat i 
analitza quines dades requereix per obtenir una conclusió vàlida. Després es 
planteja com obtenir aquestes dades (subobjectius), cosa que condueix al mètode 
a anar explorant les relacions lògiques des de l’objectiu buscat cap endarrere, per 
així decidir quina ha de ser la primera dada a demanar a l’usuari. D’aquesta 
manera, aquest mètode, només és una cadena lògica que tracta de demostrar una 
hipòtesis realitzada per l’usuari. 

 
Així doncs, aquest mètode es basa en un objectiu preestablert per l’usuari per 
articular la  seva cerca, el que es denomina raonament per objectius.  
 
La cerca del camí d’inferència a seguir abans de demanar més dades que el propi 
objectiu, es coneix com búsqueda en profunditat . Aquest tipus de control 
condueix a un procediment de raonament lògic, natural i ordenat des del punt de 
vista de l’usuari. 
 
Aquest mètode de control és adequat si existeixen pocs resultats esperats i 
aquests són coneguts. Aquest és el cas dels sistemes experts de diagnosis. 
 

- Encadenament cap endavant: Aquest mètode de control es basa en l’aplicació de 
regles a partir dels fets coneguts, és doncs, una cadena causal. Si requereix més 
informació per poder aplicar alguna regla, aquesta es demana a l’usuari. En cada 
cicle d’inferència només s’apliquen aquelles regles que no eren aplicables en el 
cicle anterior. Això és possible degut a l’obtenció de nous fets, inferits a partir 
d’altres regles o introduïts per l’usuari. Es pot observar que aquesta forma de 
procedir segueix l’algoritme de Rete, exposat anteriorment en l’explicació de les 
regles de producció. 
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Així doncs, es pot dir que realitza un raonament per dades i extensiu, ja que 
són les dades presents les que guien la inferència, i perquè en cada cicle 
comprova totes les regles per veure si són aplicables. Això condueix a un 
sistema de control antinatural, i que de cara a l’usuari sembla caòtic i confús. 
 
S’utilitza si no es coneix l’objectiu que es busca. Per tant resulta adequat si 
existeixen moltes possibles solucions al problema i aquestes no es coneixen a 
priori. Una aplicació directa d’aquest mètode de control és la planificació.  
 

A més a més, cadascun dels anterior mètodes de control, pot utilitzar un mètode 
d’inferència monotònic o no monotònic, segons els fets emmagatzemats siguin sempre 
certs, o bé es puguin modificar d’acord amb les conclusions de les inferències, 
respectivament. Així doncs, el raonament no monotònic assegura la conservació de la 
veritat, ja que en cada cicle d’inferència comprova la veracitat dels fets anterior, sent 
aquests sempre certs si es vol procedir en el raonament. Això assegura que les 
conclusions no es recolzin en fets que s’han demostrat falsos durant el procés 
d’inferència. 
 

3.8.- Tractament de la incertesa 
En aquest subapartat es presenten varis mètodes per al tractament de les incertesa en els 
SE. Es realitza un comentari superficial de cadascun, considerant els seus avantatges i 
inconvenients. 
 
En primer lloc és necessari justificar perquè alguns SE requereixen del processament 
considerant la incertesa. Són diversos els casos en els que l’usuari no disposa de tota la 
informació necessària per resoldre un problema, i és aquí on intervé l’experiència dels 
experts, que els permet raonar tot i que no coneguin tota la informació, i donar com a 
resposta la més probable o plausible a partir d’un conjunt de dades incomplet. Així 
doncs, es parteix del desconeixement d’algunes dades, cosa que introdueix la incertesa. 
 
A més a més, les dades conegudes poden no ser precises o contenir errors, cosa que 
causa l’aparició d’una altre font d’incertesa a considerar en la inferència. Encara més, 
les relacions entre els fets que constitueixen la base del coneixement tampoc són 
totalment correctes, ja que en la seva major part són regles empíriques basades en 
l’experiència. Per tant, una altra font d’incertesa la trobem en les regles. Per altra banda, 
si dues o més regles són aplicables, l’ordre en el que s’apliquen pot ser aleatori per a 
que no existeixin tendències de raonament preestablertes. Això condueix a certa 
incertesa en la resposta obtinguda. 
 
Finalment, al aplicar un motor d’inferència, la incertesa ha de ser propagada a través de 
les relacions entre els fets, de manera que s’arriba a una conclusió incerta. Si la mateixa 
conclusió incerta és obtinguda per diferents camins d’inferència, resulta lògic 
augmentar la confiança en aquesta resposta. Aquest fet també ha de ser considerat en el 
tractament de la incertesa. 
 
Per a tractar la incertesa hi ha diversos camins i procediments que seran més o menys 
adequats segons el problema analitzat. Aquests mètodes no són tots excloents entre ells, 
així que un SE pot utilitzar una o més de les següents tècniques: 



Els sistemes experts 

 57 

 
• Probabilitat clàssica: Es basa en models ideals. Parteix de dades 

probabilístiques obtingudes d’assaigs o de l’experiència subjectiva de l’expert, i 
les utilitza segons les relacions de probabilitat clàssica. Un dels procediments 
més utilitzats és el teorema de Bayes, que permet, entre altres operacions, 
calcular la probabilitat d’un fet causa a partir del coneixement dels símptomes. 
El teorema de Bayes circula enrere en el temps, ja que parteix del resultat per 
obtenir la causa. 

 
• Raonament temporal: S’utilitza si és necessari realitzar inferències sobre fets 

que evolucionen amb el temps. Permet inferir en temps real a partir de dades que 
es van actualitzant en cada cicle d’inferència. En aquest tipus de raonament a 
incertesa es troba en l’evolució dels fets. L’exemple més conegut de raonament 
temporal són les cadenes de Markov, que es basen en les següents hipòtesis: la 
probabilitat d’un canvi en els fets només depèn de l’estat anterior, existeixen un 
nombre finit d’estats, però en cada instant tan sols un és possible, i amés a més, 
aquests estats evolucionen en el temps. El final d’aquest tipus d’inferència 
incerta s’assoleix quan al anar avançant en el temps la solució s’estabilitza i 
deixa d’evolucionar. 

• Ús dels factors de possibilitat de suficiència (PS) i possibilitat de necessitat 
(PN): El factor PS representa com de favorable és trobar certa evidència per 
confirmar la hipòtesis plantejada, mentre que el PN representa com de 
desfavorables és, no trobar certa evidència per confirmar la hipòtesis plantejada. 

 
S’ha de destacar que en aquest tractament de la incertesa es parla de possibilitat 
(capacitat de que alguna cosa succeeixi) i no de probabilitat (concepte que deriva 
de l’estadística), que és un concepte molt més teòric i rígid. Els valors de PN i 
PS han de ser obtinguts pels experts en el camp del coneixement tracta. Sempre 
resulta bastant complicat assignar valors absoluts a aquests factors. 
 
Per realitzar les inferències es pot utilitzar una forma de factibilitat-possibilitat 
del teorema de Bayes, en substitució del teorema clàssic. En aquest punt s’ha de 
destacar la introducció de la inconsistència de l’expert, ja que la relació 
PN+PS=1 no té perquè complir-se. Això és degut a que la presència d’una 
evidència pot ser molt important per la verificació de la hipòtesis (PS>1), mentre 
que l’absència d’aquesta evidència no importa massa en el procés de verificació 
de la hipòtesis (PN=1). 
 
Per altra banda, s’ha de mencionar que, al igual que els fets, les evidències 
poden no ser totalment conegudes, cosa que introdueix incertesa. Una forma 
d’acotar-la és definir una evidència a partir d’altres petites evidències parcials. 
Així, en funció de quines evidències parcials es coneguin, es donarà més o 
menys força a l’evidència general del raonament. Aquesta combinació entre 
evidències es realitza a partir dels factors PS i PN de cadascuna. No obstant 
això, hi ha una altra forma de combinar evidències: a partir de relacions lògiques 
del tipus i/o, que permeten prescindir de la quantificació dels valors de PN i PS, 
que sempre és complicada. 
 

• L’ús de xarxes d’inferència permet simplificar de forma considerable el 
tractament de la incertesa. Aquestes són un tipus de xarxa semàntica en què els 
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nodes són evidències i hipòtesis, mentre que els arcs contenen informació sobre 
la incertesa que existeix en les relacions. Aquesta informació es sol materialitzar 
a través d’un PS i un PN.  

 
Un problema d’aquesta tècnica és que no permet un ús cíclic, ja que podria 
entrar en un bucle en el qual les incerteses introduïdes s’anirien modificant 
perdent d’aquesta forma tot el seu sentit. Així doncs, per poder utilitzar aquest 
mètode l’estructura del coneixement ha de ser estàtica, i  ha d’existir un 
procediment de guiat molt rígid, cosa que resta utilitat al SE. 
 

• L’ús de regles de producció soluciona el problema de les xarxes d’inferència, ja 
que la seva estructura del coneixement és dinàmica. En cada cicle d’inferència 
s’obtenen fets nous tenint en compte la incertesa, i també en cada cicle es 
decideix quines regles aplicar de entre totes les possibles, encara que ja s’hagin 
aplicat anteriorment. Aquesta forma d’inferir és més complexa, però s’assimila 
més a la seguida pels experts humans. 

 
• Factors de certesa (FC). Un factor de certesa és un número que tracta de 

representar la creença neta en una hipòtesis sustentada en unes determinades 
evidències (fets). S’utilitza quan una hipòtesis pot ser verificada per un gran 
nombre d’evidències, de forma que el teorema de Bayes no resulta aplicable 
degut a que necessitaria conèixer un gran nombre de probabilitats. S’aplica el 
concepte creença neta perquè és el resultat de tenir en compte tan l’augment de 
la creença en la hipòtesis com l’augment de l’escepticisme en aquesta, que es 
produeixen simultàniament al anar coneixent evidències.  

 
El FC es pot definir numèricament de diverses maneres a partir de certa 
evidència i hipòtesis, però una de les més acceptades condueix a que si FC > 0 
l’evidència recolza la hipòtesis, si FC < 0 l’evidència desqualifica  la hipòtesis, i 
si FC ≈  0 l’evidència no és significativa. En general  s’accepta que FC pot 
adoptar valors entre -1 i 1. 
 
El FC resulta especialment útil com element de control de l’ordre d’aplicació de 
les regles, ja que es pot establir que s’aplicaran aquelles que tinguin un major FC 
en l’antecedent de la regla. A més a més, es pot establir cert llindar per al FC de 
l’antecedent, de forma que si aquest llindar no és superat, evita l’aplicació de la 
regla. Això impedeix el dispar de moltes regles poc significatives i que no 
conduirien a la solució buscada. 
 
Una altre avantatge dels FC és que permeten tenir en compte si una conclusió ha 
estat inferida per camins diferents, reforçant-la o debilitant-la. Això 
s’aconsegueix combinant els diferents FC d’una mateixa conclusió, que es 
corresponen amb els diferents camins d’inferència seguits per arribar a la 
solució. 
 
No obstant, els FC tenen un problema important: poden donar resultats erronis 
de manera que es poden tenir FC majors per casos amb una probabilitat real de 
succeir molt menor que si es tenen en compte només les evidències. Això depèn 
del nombre de regles que s’hagin d’aplicar per arribar a la conclusió, ja que en 
cada cicle d’inferència es va acumulant la incertesa. Portat a l’extrem, 
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significaria que per exemple, una conclusió recolzada per 10 evidències 
aplicades en diferents cicles, amb un FC de 0,9 cadascuna, tindria un FC 
resultant de 0,910 = 0,35,  mentre que una conclusió recolzada per tan sols dues 
evidències amb un FC de 0,6 cadascuna tindria un FC resultant de 0,36 i 
s’imposaria, per tant, la solució que previsiblement és errònia. Així doncs, l’ús 
de FC s’ha de limitar a cadenes d’inferència curtes i hipòtesis simples, que no 
requereixin la combinació d’un gran nombre d’evidències. 
 

• Teoria de Dempster-Shafer. Aquesta teoria contrasta amb la teoria de 
probabilitat clàssica, emmarcant-se en el camp del raonament inexacte. El 
concepte fonamental és la creença, entesa com el grau de certesa que es té sobre 
un fet. La principal característica d’aquesta teoria a diferència dels mètodes 
anteriors, és que no obliga a assignar cap creença a la ignorància. Així doncs, 
permet assignar cert grau de creença només a aquells fets que es considerin 
adequats, de manera que els fets sense creença no poden sustentar la hipòtesi 
però sí que poden afectar a la seva plausibilitat. La principal conseqüència 
d’aquesta teoria és que permet la ignorància, ja que un fet que no sustenta certa 
hipòtesis, no té tampoc perquè refutar-la. La ignorància es defineix en la teoria 
de Dempster-Shafer com el grau de creença que sustenta tant la hipòtesis 
plantejada com la seva oposada. 

 
Els FC es poden interpretar com un cas particular de la teoria de Dempster-
Shafer. 
 
En principal problema d’aquest mètode és que pot portar a resultats il·lògics, a 
causa de com es combina la creença de cada fet. Així, si per exemple s’està 
convençut de la certesa d’un fet i també ho estem de la del seu oposat, la creença 
d’ambdós s’anul·len i com a resultat s’obté que un tercer fet amb una creença 
molt menor que qualsevol dels dos anteriors és el que es considera vàlid, encara 
que en realitat aquest sigui pràcticament irrellevant. 
 

• Raonament aproximat. Aquest mètode es basa en la lògica difusa o borrosa. La 
principal diferència entre la lògica convencional (utilitzada en tots els mètodes 
anteriors) i la lògica difusa és la següent: en la lògica convencional un element 
pot pertànyer o no a un conjunt, mentre que en la lògica difusa, un element té 
altres opcions, de manera que pot no pertànyer o bé pertànyer de forma parcial o 
total a un conjunt. El grau de pertinença d’un fet a un conjunt es mesura amb 
una funció de membresia que ha de ser calibrada per l’expert que presta el seu 
coneixement al SE. 

 
El principal avantatge d’aquesta forma de tractar la incertesa és que permet, de 
forma natural, la inclusió de quantificadors indeterminats com molt, poc, una 
mica, etc. Això que sembla tan simple no és en absolut trivial, i de fet, tot i que 
els mètodes presentats anteriorment sí que podien utilitzar els conceptes molt, 
poc, una mica, etc, no els comprenien i només podien utilitzar aquests 
quantificadors modelitzant-los com un fet més en el coneixement, i no com a 
quantificadors pròpiament. 
 
Un altre avantatge del raonament aproximat és que permet la creació de sistemes 
experts que modelitzin el sentit comú (deduir una solució inexacta a partir de 
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fets inexactes). No obstant, els SE resultants amb aquest mètode només utilitzen 
una forma d’inferència pròxima al sentit comú i en un camp delimitat. 

 
Els grans SE de la història han tingut en compte la incertesa. Dos exemples dels 
mètodes exposats són MYCIN, que utilitzava factors de certesa, i PROSPECTOR que 
es valia dels factors PS i PN. 
 
Així doncs, tal i com s’ha presentat, existeixen varies maneres de considerar la incertesa 
en un SE. Algunes d’elles tenen una complexitat molt superior a les altres i requereixen 
d’un fonament matemàtic profund per tal de ser compreses amb precisió. Per tant, 
depenent del SE que es desitgi desenvolupar es considerarà o no la incertesa, i en el cas 
en el que es decideixi considerar-la s’haurà d’escollir el mètode que millor s’adapti al 
camp de coneixement tractat, sempre tenint en compte l’esforç real que suposa 
desenvolupar cadascuna de les tècniques presentades i si realment aquest esforç pot ser 
rendibilitzat. 
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4.- Camps d’aplicació i tendències de futur 
Un cop es coneix d’on provenen i en què consisteixen els SE, s’ha de tractar la seva 
aplicació pràctica. 
 
Per la seva gran flexibilitat en el tractament de la informació, i per la potència que han 
demostrat en la presa de decisions, els SE poden resultar útils en tots els àmbit 
econòmics i socials. Existeixen diverses classes de SE, de forma que permeten adaptar-
se a diferents tipus de problema. La següent taula, que ha estat extreta literalment de 
[12] recull algunes de les classes de SE més comunes i el seu àmbit d’aplicació: 
 
Classe Àrea general 
Configuració Ensamblar apropiadament els components apropiats d’un sistema 
Diagnòstic Inferir els problemes subjacents basant-se en l’evidència observada 
Instrucció Ensenyament intel·ligent perquè un estudiant pugui preguntar Perquè, 

Com i Què passaria si, tal i com ho faria amb un mestres humà 
Interpretació Explicar les dades observades 
Supervisió Comparar les dades observades amb les esperades per jutjar la tasca 

realitzada 
Planejament Idear accions per obtenir el resultat desitjat 
Pronòstic Predir el resultat d’una situació donada 
Remei Prescriure el tractament per un problema 
Control Regular un procés. Potser requereixi interpretació, diagnòstic, 

supervisió, planejament, pronòstic i remei. 
Taula 2 

 
Les classes de SE no són classificacions tancades, de forma que un SE pot realitzar 
tasques pertanyents a diferents de les classes presentades. 
 
Potser la tasca que té un àmbit d’aplicació més ampli és la de planejament, ja que 
qualsevol activitat productiva ha de ser planejada per tal d’optimitzar les inversions. 
Encara més, la majoria de les activitats que cada persona realitza al llarg d’un dia solen 
estar planejades. 
 
Els SE que es centren en el pronòstic tenen aplicacions de vital importància en àmbits 
com el de la protecció civil. En aquest mateix àmbit, combinant mecanismes de 
pronòstic, planejament i control, es poden elaborar plans d’emergència i assegurar la 
seva aplicació eficient a partir del control. 
 
Els SE de control permeten aconsellar als seus usuaris sobre l’acció a desenvolupar en 
cada situació. Un exemple clar són els programes d’ajuda a la presa de decisions que 
utilitzen en grans indústries, o en importants activitats com el control de la qualitat de 
l’aigua. 
 
Per altra banda, cada cop més, s’inclouen petits SE en els més diversos instruments 
científics, de manera que aquests no només recullen les dades sinó que a més a més les 
interpreten. 
 
Històricament, els principals èxits en els SE s’han aconseguit en camps en els quals els 
coneixements utilitzats plantejaven una gran complexitat. Així doncs, els camps de la 
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química, electrònica, medicina, enginyeria, geologia i les finances van ser dels primers a 
comptar amb l’ajuda dels SE. 
 
Avui en dia, l’ús de SE està estès en les indústries, on s’utilitzen principalment en les 
tasques de control de producció, control de qualitat del producte acabat i actuació en cas 
d’emergència. El seu ús també és comú en el camp financer, on s’utilitzen per la presa 
de decisions sobre quina és la millor inversió, per realitzar un anàlisis de risc, per 
controlar els estats financers, etc. Un dels principals camps de desenvolupament dels SE 
és el militar, on les aplicacions es centre en la identificació automàtica de blancs, la 
interpretació de les dades obtingudes de satèl·lits, o el guiat a distància de vehicles. 
 
A pesar del seu important desenvolupament inicial, l’ús de SE en el camp de la 
medicina i de l’enginyeria no ha estat tan massiu com inicialment es va pronosticar, sent 
el seu ús encara minoritari, i en la majoria de casos, restringit a la investigació en 
laboratoris universitaris. 
 
Actualment, alguns dels denominats SE que es realitzen no contenen els coneixements 
d’un expert, sinó que utilitzen coneixements generals i un motor d’inferència per ajudar 
a la presa de decisions d’àmbits de la vida quotidiana. Segons alguns enginyers del 
coneixements, aquest tipus de programes s’hauria de denominar Sistema de 
Coneixement. Aquests últims són els que s’han estès amb més velocitat gràcies al gran 
públic al qual van dirigits. Exemples d’aplicació d’aquest software són els 
electrodomèstics que expliquen al propi usuari com s’han d’utilitzar. 
 
Pel que fa referència a les tendències de futur s’ha de destacar que el desenvolupament 
dels sistemes experts com a tals es troba estancat. Tot i això, com s’ha apuntat 
anteriorment, existeixen diverses línies d’investigació en la IA que busquen la creació 
d’eines molt més potents. Un exemple són les xarxes neuronals, ja tractades 
anteriorment en aquest document, que per la seva concepció permetrien l’extensió dels 
SE convencionals a aquells camps del coneixement que no estan ben estructurats, ja que 
l’adquisició de coneixements es realitza a partir de calibrar el sistema en funció de 
certes entrades i sortides preestablertes. Unes altres avantatges de les xarxes neuronals, 
és la capacitat de recuperar informació en cas de fallada parcial del sistema (ja que la 
informació s’emmagatzema de forma difusa) , i el potencial que demostren per trobar 
relacions entre fets que són desconegudes pels propis experts que calibren aquests 
sistemes neuronals. 
 
Així doncs, la concepció futura dels SE canviarà segons vagi apareixen nova tecnologia 
que permeti realitzar inferències més ràpidament i tractar amb dades cada cop més 
complexes i desestructurades. 
 




