
Conclusions 

117 

Conclusions 
 
La principal conclusió que s’obté és que el desenvolupament d’un sistema expert que 
ajudi a la diagnosis de les patologies estructurals en l’edificació és viable. 
 
A més a més, un cop finalitzada la tesina s’extreuen les següents conclusions parcials, 
que s’agrupen segons l’aspecte del sistema expert a què fan referència: 
 
a) En relació amb la informació de les patologies estructurals en l’edificació 
 
En primer lloc, cal concloure que realment hi ha una demanda creixent de professionals 
dedicats a la inspecció tècnica d’edificis, i per tant hi ha la necessitat de disposar d’un 
software que ajudi a la diagnosis de patologies en l’edificació. 
 
Un cop analitzades les dades estadístiques es conclou que la causa primera, que 
provoca el major cost de reparació de patologies en edificis són els problemes 
relacionats amb el terreny. A més a més, els principals elements que es veuen afectats 
són els tancaments d’obra de fàbrica i els pilars i bigues de formigó, i destacar també, 
que el tipus de patologia estructural més comuna és la fissura.  
 
Pel que fa a la informació inclosa en el programa, s’ha de concloure que l’opció 
d’extreure els coneixements sobre les patologies estructurals de llibres de text ha 
resultat adequada donat l’abast de la present tesina, si bé, aquesta elecció ha comportat 
algun problema a l’hora de l’aplicabilitat real del programa resultant, ja que hi ha 
diferències entre les patologies teòriques i les reals que es troben en les edificacions. Per 
aquest motiu, de cara a desenvolupar un sistema expert plenament funcional, i fins i tot 
potser orientat a fins comercials, seria preferible recórrer a la informació d’un expert 
humà en el camp de la inspecció tècnica d’edificis, el qual hauria de col·laborar 
plenament en el desenvolupament del software. 
 
Una altra conclusió a tenir en compte pel que fa referència a la informació de les 
patologies, és que el camp del coneixement a incloure en el sistema expert ha 
d’estar molt ben delimitat. A aquesta conclusió s’hi arriba després d’haver passat pel 
procés de desenvolupament del programa, i respon a dues motivacions. En primer lloc, 
cal tenir clar quina informació introduir i quina no en el sistema expert, i per això cal 
saber quin és l’àmbit d’aplicabilitat desitjat. La segona motivació fa referència al procés 
de testeig, ja que per poder analitzar adequadament els resultats, cal tenir sempre 
present quins casos reals pot diagnosticar el software creat. 
 
 
b) En relació amb els sistemes experts 
 
Després d’estudiar detingudament les alternatives tècniques als sistemes experts, es pot 
dir que aquests són la millor eina informàtica de cara al desenvolupament d’un 
software d’ajuda a la presa de decisions. 
 
En l’àmbit de la intel·ligència artificial, cal concloure que aquesta part de la 
informàtica té un gran futur, ja que s’estan realitzant nous descobriments i s’està 
treballant per intentar crear el suport físic que permeti realitzar raonaments de forma 
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similar a la humana. Això suposaria un important avenç, que no estaria limitat al camp 
dels sistemes experts. Una altra conclusió que es pot extreure de la visió donada sobre la 
intel·ligència artificial, és que aquesta és una part de la ciència informàtica en constant 
evolució, i que per tant, no hi ha una definició concreta. Això fa que aquest camp sigui 
extens i difús, i possibilita la seva expansió per múltiple vies. El camí que va resultar ser 
més rentable uns anys enrere van ser els sistemes experts.  
 
No obstant, després d’haver analitzat el mètode de resolució humana de problemes, la 
conclusió que cal presentar és que encara avui no s’entén com pensem les persones, i 
que per tant, els sistemes experts no poden fer més que mirar d’imitar el raonament 
humà a través d’un procés d’inferència artificial. 
 
Pel que fa als sistemes experts, cal dir com a conclusió, que aquests són eines molt 
flexibles i perfectament adaptables a la pràctica totalitat dels camps del 
coneixement. Per altra banda, la seva organització interna és senzilla i intuïtiva, de tal 
forma que constitueixen un tipus de software molt accessible a aquells usuaris que no 
compten amb coneixements de programació. A més a més, la seva flexibilitat, també els 
permet materialitzar programes realment molt complexos, que considerin la incertesa de 
forma numèrica, el raonament inexacte, etc. i per tant són un tipus de software que per 
les seves possibilitats, tard o d’hora es generalitzarà entre les aplicacions per ordinadors. 
 
S’ha de concloure que els sistemes experts tenen els seus pros i contres. Entre els 
principals avantatges s’hi pot trobar el fet de permetre separar la base de 
coneixements del motor d’inferència, de tal forma que el programa té un mòdul capaç 
de raonar amb qualsevol informació continguda en la base de dades. Això possibilita 
efectuar ampliacions, modificar i eliminar dades i relacions de forma senzilla, i tot, 
sense afectar per a res al sistema de raonament. L’altre gran avantatge és la possibilitat 
d’utilitzar una programació simbòlica, ja que d’aquesta forma la relació amb l’usuari 
es pot realitzar a través d’un llenguatge natural. 
 
Per contra, els sistemes experts tenen certes mancances, la més important de les quals és 
la dificultat per introduir algun tipus d’organització  interna en el software 
desenvolupat. Com a conclusió es pot dir, que tot i que es va intentar desenvolupar el 
sistema expert sense cap tipus de rigidesa interna, finalment, aquesta organització del 
raonament ha resultat ser necessària en molts casos, per tal de guiar el sistema expert i 
que les qüestions que aquest planteja a l’usuari seguissin un ordre lògic. 
 
Un conclusió important és, que per les seves característiques, els sistemes experts 
s’adapten plenament als programes de diagnosis, els quals a més a més, es 
caracteritzen per ser l’exemple típic de l’ús de la inferència controlada a través de 
l’encadenament cap endarrere. Per altra banda, el modus ponens és el mètode 
d’inferència més adequat per la major part dels sistemes experts, ja que és intuïtiu, 
senzill, i ofereix molt bons resultats. 
 
 
c) En relació amb el desenvolupament del sistema expert per a la diagnosi de 
patologies estructurals en les edificacions 
 
La codificació de la informació existent sobre patologies en l’edificació no resulta 
especialment difícil, ja que hi ha força coneixements sobre les causes de les diferents 
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afectacions, i a més a més, aquests es troben prou ben classificats. No obstant això,cal 
dir que els llibres de text tendeixen a una organització on prevalen les causes sobre els 
efectes, així, per cada causa descriuen els possibles símptomes que es poden presentar, i 
en canvi, per a la realització del sistema expert l’organització s’ha de veure invertida, ja 
que els símptomes són el que serveixen per classificar les causes. 
 
Una conclusió del procés de desenvolupament del sistema expert, és que la forma més 
adient de representar el coneixement és a través d’objectes als quals se’ls poden 
assignar valors. 
 
Les patologies que afecten els elements d’obra de fàbrica són les més complicades 
de diagnosticar, ja que es tracta d’elements altament heterogenis, en els quals les 
descripcions teòriques de les patologies solen distar molt de la realitat de les 
afectacions. Per aquest motiu, molts dels objectes que s’han d’utilitzar en la diagnosis 
d’elements de maçoneria són descriptius, és a dir, han de contenir una descripció que 
l’usuari dóna per vàlida o no. Arribar a aquesta conclusió ha suposat la realització de 
múltiples proves i l’estudi de moltes formes d’organització del coneixement, d’entre les 
quals aquesta ha resultat ser la més eficient per a les patologies complexes. 
 
Per contra, el coneixement més senzill de codificar, d’entre tot el que s’ha tractat, és 
aquell que recull la informació sobre les patologies en els elements de formigó, per 
presentar-se aquestes, pràcticament sempre, en forma de fissures, les quals, a més a més, 
s’assemblen força a les fissures teòriques. Aquesta simplicitat permet la utilització 
d’objectes menys descriptius i que poden ser usats en moltes patologies, augmentant 
així l’eficiència del sistema expert. 
 
Per tant, com a conclusió més general, cal dir que el formigó és un material molt més 
agraït en la diagnosis que l’obra de fàbrica, tot això des del punt de vista de les 
inspeccions visuals. Per tancar el tema de la representació del coneixement, concloure 
finalment que els mòduls del sistema expert que han resultat ser més eficients i obtenir 
millors resultats, es corresponen amb aquells que tracten les patologies del formigó, 
precisament degut a les valoracions anteriors. 
 
De cara a la funcionalitat del software, cal dir que aquells símptomes que són més 
variables en la realitat, o que són més difícils d’inspeccionar, han de servir per 
confirmar una determinada patologia, però en cap cas haurien de ser una condició 
necessària per a la diagnosi, ja que de ser així el programa no pot arribar fàcilment a 
conclusions. 
 
L’organització del coneixement i la seva codificació depèn, en gran mesura, de 
l’eina que s’utilitzi per a desenvolupar el sistema expert que ha de contenir aquesta 
informació. Així doncs, l’elecció de l’Acquire ha determinat i ha estat determinada en 
gran mesura pel tipus d’informació i de codificació duta a terme. Per tant, s’ha de 
concloure que la representació del coneixement i l’elecció de l’eina de desenvolupament 
del sistema expert estan molt relacionats. Així, com a conclusió cal apuntar que la forma 
correcta de procedir és la següent: en primer lloc tenir clares les característiques de la 
informació a utilitzar en el sistema expert. Seguidament, en base a aquestes 
característiques cal escollir l’eina de desenvolupament. Finalment, d’acord amb l’eina 
escollida cal codificar el coneixement i adaptar-lo per ser introduït en el software. 
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L’elecció de l’Acquire com a eina bàsica d’aquesta tesina ha estat adequada, ja que 
ha permès assolir els objectius plantejats, i les seves possibilitats s’han vist força 
explotades en la present tesina. Per tant, l’elecció ha estat justa i correcta, tot i que la 
utilització d’aquest programa no és excessivament senzilla, ni permet un 
desenvolupament massa més profund i complex que el que s’ha dut a terme. És per 
això, que de cara a realitzar un software plenament funcional per a la diagnosis de 
patologies en l’edificació aquesta eina es veuria superada, i caldria recórrer a recursos 
més potents, que permetessin l’ús interactiu d’eines gràfiques, sobretot pel que fa 
referència al posicionament de les afectacions, que ja s’ha presentat anteriorment com 
un dels problemes del software desenvolupat. 
 
L’elecció de desenvolupar un primer programa (un dels mòduls) a mode de 
prototip ha estat molt encertada, ja que en aquesta primera prova s’han pogut 
determinar els principals problemes de programació, i plantejar-ne les solucions. Per 
tant, com a conclusió, dir que sempre és recomanable realitzar aquest primer pas de 
l’elaboració d’un sistema expert prototip. 
 
A més a més, la realització del sistema expert en varis mòduls ha permès traduir els 
més importants (pilars, bigues i elements d’obra de fàbrica) a l’anglès sense necessitat 
d’afectar a la resta. En aquest sentit, ha quedat totalment provada la facilitat de 
traducció del sistema expert desenvolupat a qualsevol llengua. 
 
 
d) En relació amb la valoració del sistema expert desenvolupat 
 
Una altra conclusió sobre el sistema expert desenvolupat és que la interface gràfica 
d’aquest és adient i funcional, possibilitant una interacció amb l’usuari de forma 
còmoda, tot i que des del punt de vista estètic és millorable . 
 
També cal concloure que no és necessari del tractament numèric i complex de la 
incertesa per tal de donar una diagnosi amb certa valoració de confiança. En aquest 
sentit, la utilització de l’Acquire, el qual no permet tractar de forma matemàtica la 
incertesa, no ha suposat una trava al respecte sinó tot el contrari, ja que ha invitat a 
desenvolupar una forma molt més simple a la par que eficaç i útil per tractar amb la 
incertesa, i que ha resultat ser molt adequada per al sistema expert desenvolupat.  
 
Com ja s’ha comentat en el cos de la tesina, un dels principals problemes del sistema 
expert obtingut és que mira les patologies d’un edifici de forma individualitzada, 
enlloc de tenir una visió global, que en molts casos facilitaria la diagnosi. Per tant, 
com a conclusió cal dir que caldria utilitzar eines de programació més potents que 
l’Acquire, per tal de poder organitzar la informació de forma que permetés un anàlisi 
interrelacionat de patologies en els diferents elements estructurals. Tot i això, la 
possibilitat d’aconseguir aquesta visió global a través d’un petit sistema expert 
s’escapava totalment de l’àmbit de la tesina, i per tant cal remarcar, un cop més, que 
l’elecció de l’eina Acquire ha estat encertada. 
 
El programa realitzat compleix amb les expectatives inicials, ja que es capaç de 
diagnosticar més de 200 patologies que afecten les estructures de l’edificació. La 
decisió de separar el sistema expert en diversos (10) mòduls ha resultat ser molt adient, 
ja que ha permès desenvolupar cadascun d’aquests mòduls de forma independent, i 
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profunditzar en cadascun segons les necessitats i en funció del nombre d’afectacions 
que es presenten en la realitat sobre cada element estructural. 
 
També cal indicar que s’ha comprovat en diverses ocasions la facilitat real 
d’ampliació i modificació de la informació continguda en la base de coneixements. Per 
tant, el sistema expert resultant és molt flexible i es pot adaptar fàcilment per tal de que 
diagnostiqui noves patologies. 
 
Acabant, cal concloure que la realització de tests a partir d’informació recollida de 
fonts bibliogràfiques ha estat adient a les possibilitats de les tesina, però també ha 
comportat certes limitacions que s’han de tenir en compte. Molts dels tests que s’han 
realitzat han donat resultats amb menys confiança de l’esperada perquè no es disposava 
de tota la informació necessària per respondre a les preguntes que planteja el sistema 
expert. Això, juntament amb els resultats que es presenten en l’apartat corresponent, 
porten a afirmar que el sistema expert funciona correctament i que en general, els 
resultats que s’obtenen amb el seu ús són bons. 
 
Després d’haver realitzat els tests amb exemples reals, cal destacar com a conclusió 
específica, que el gruix d’una fissura (tipus de patologia més comuna en l’edificació) 
no és pràcticament mai indicatiu de la naturalesa d’aquesta, si bé és cert que resulta 
un element de control del grau de sol·licitació que actua sobre l’estructura.  
 
Com a conclusió final, dir que la realització d’un sistema expert mínimament eficient 
comporta un gran esforç, però tot i això, des del punt de vista tècnic s’ha demostrat 
que és plenament viable la creació d’un sistema expert per a la diagnosis de les 
patologies en l’edificació, i fins i tot en altres àmbits com en l’enginyeria civil; si bé és 
cert que pel volum d’obra, l’edificació ha de ser el client de referència en el 
desenvolupament d’un software d’aquest tipus. 
 
 
 
 
 
Per acabar, remarcar que s’han complert els objectius inicialment plantejats, i que 
queda provat que la realització d’un sistema expert com el buscat, no només és factible 
sinó que és necessària de cara a curt-mig plaç. 
 




