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Capítol 3. Desenvolupament del SE 
 
En aquest capítol s’explica el procés de creació del sistema expert per a la diagnosis de 
patologies en les estructures d’edificacions. La narració segueix un ordre bàsicament 
cronològic en les decisions preses, començant per explicar el perquè de l’elecció d’un 
sistema expert davant d’altres formes de programació informàtica.  
 
Un cop justificada l’elecció dels sistemes experts com a l’eina adequada, es passa a 
descriure quin procediment estàndard s’ha de seguir per elaborar el programa desitjat, i 
posteriorment es desenvolupa quins passos s’han seguit, com s’han dut a terme les 
diferents tasques, quins problemes han sorgit i quin ha estat el resultat final. 
 
Finalment hi ha un resum dels tests realitzats amb el sistema expert i els resultats que se 
n’han obtingut. 
 

1.- Elecció del tipus de programació a utilitzar 
 
Per a l’elaboració d’un software capaç de diagnosticar les patologies que es produeixen 
en una estructura d’edificació es van tenir en compte tres possibilitats: programació 
convencional, sistemes experts i xarxes neuronals. 
 
Tots tres tipus de programació s’han descrit en el Capítol 2. Els sistemes experts , en el 
qual l’atenció es centrava en els sistemes experts, ja que aquest ha estat el tipus de 
programació elegit. En aquell apartat també hi ha una comparació entre els sistemes 
experts i la programació convencional.  
 
A continuació es justifica aquesta elecció donat el problema a resoldre. En primer lloc 
s’explica perquè s’han descartat les xarxes neuronals, i després es compara 
l’aplicabilitat de la programació convencional i els sistemes experts per escollir 
finalment entre aquests dos tipus. 
 

1.1.- La no aplicabilitat de les xarxes neuronals 
El principal escull per aplicar aquesta tecnologia és que encara està en fases de 
desenvolupament tècnic. Es tracta d’una solució tecnològica molt moderna, que suposa 
la utilització d’una maquinària (hardware) informàtica diferent a la que actualment es 
troba de forma generalitzada. Donada l’adequació del problema a resoldre a altres 
tècniques disponibles actualment a un cost molt inferior (sistemes experts i programació 
convencional), no és necessari recórrer a les xarxes neuronals que proporcionen unes 
possibilitats molt superiors a les necessitats reals de programació per aquesta tesina. 
 
A més a més, donada la naturalesa de les xarxes neuronals, aquestes no resulten ser el 
sistema òptim per a crear un programa basat en el coneixement existent entorn a les 
patologies estructurals en l’edificació. Això és degut a que el coneixement a introduir en 
el programa es troba força ben estructurat i delimitat (a excepció d’alguns casos 
concrets com està recollit en l’apartat 7.1.-Problemes en la codificació de la 
informació), i les xarxes neuronals són especialment útils per a tractar amb el 
coneixement difús, poc estructurat i mal delimitat.  
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Per altra banda, la informació en un programa convencional o un sistema expert es troba 
organitzada en menor o major grau, la qual cosa permet donar alguna explicació a 
l’usuari sobre perquè s’ha optat per certa solució o perquè se n’ha descartat una altra. 
Això és bàsic per a poder prendre decisions amb certa seguretat, i que el programa 
realitzi la funció de conseller buscada. Les xarxes neuronals no permeten donar cap 
tipus d’explicació, ja que per la seva pròpia concepció emmagatzemen el coneixement 
de forma dispersa, i el procés de raonament és opac a l’usuari, que només pot veure les 
dades d’entrada i sortida. 
 
La introducció de la informació en les xarxes neuronals tampoc resulta adequada al 
tipus de problema que es busca resoldre, ja que és preferible anar introduint les 
afectacions i els seus símptomes de forma manual (programació convencional i sistemes 
experts) a introduir la informació a través d’exemples, ja que la casuística és molt gran, 
i no hi hauria un control real sobre la informació del programa. En un software de 
suport a la presa de decisions, cal que els coneixements introduïts puguin ser explicitats 
i fàcilment modificables de forma puntual, cosa que no permet l’entrada d’informació 
de les xarxes neuronals. 
 
Per acabar, cal dir que alguns dels avantatges de les xarxes neuronals no són útils per al 
tipus de programa que es busca elaborar. Així, la gran velocitat de processament 
d’informació i el fet de que aquest processament sigui altament paral·lel, no suposa cap 
avantatge per a un programa que ha de contenir quantitats relativament petites 
d’informació i que, per tant, poden ser processades a una velocitat acceptable per els 
ordinadors personals actuals.  
 
Un altre avantatge de les xarxes neuronals es pot arribar a convertir en un inconvenient 
en el camp dels programes “clàssics” d’ajuda a la presa de decisions. Es tracta de la 
possibilitat d’obtenir noves relacions entre elements, diferents a les conegudes. Aquesta 
possibilitat pot resultar molt favorable en la investigació o planificació, però a l’hora de 
prendre decisions, en general, no es desitja que el software s’“inventi” relacions que els 
experts en la matèria no han previst. 
 
Així doncs, bàsicament s’ha descartat la utilització de les xarxes neuronals en aquesta 
tesina perquè seria, com es coneix col·loquialment, “matar mosques a canonades”. 
 

1.2.- Elecció dels sistemes experts front a la prog ramació 
convencional 
Com ja s’ha explicat en l’apartat el Capítol 2. Els sistemes experts, hi ha certes 
diferències entre els sistemes experts i la programació convencional. Tot i això, tots dos 
tipus de programació podien haver estats utilitzats per la creació del programa buscat. 
No obstant, hi ha certes raons per les quals l’elecció s’ha decantat cap als sistemes 
experts: 
 

1) Programació simbòlica: Els sistemes experts estan orientats a la programació 
simbòlica mentre que els programes convencionals es centren en les operacions 
numèriques. Tot i que actualment hi ha al mercat softwares de programació 
convencional que permeten el tractament simbòlic amb facilitat, aquests no estan 
plenament orientats a aquesta finalitat en el seu origen, i per tant no compten amb 
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totes les eines necessàries per tractar amb objectes simbòlics de forma eficient. A 
més a més, la forma d’assignar valors als objectes simbòlics i la forma de 
relacionar-los, resulta especialment senzilla i accessible per a l’usuari d’un 
programa de creació de sistemes experts. En aquest sentit no cal recórrer a una 
codificació numèrica dels valors i objectes que en general sí requereix la 
programació convencional. 
 
2) Justificació de la solució: Durant el funcionament, els sistemes experts poden 
mostrar en tot moment quina regla s’està intentant verificar, així com el camí de 
raonament seguit fins al punt d’anàlisis. A més, en la majoria de software de 
programació de sistemes experts hi ha eines per tal de que el raonament s’aturi en 
cert punt (al arribar a alguna conclusió parcial), i això serveix per a valorar 
l’actuació parcial del programa, detectar errors, etc. 
 
Més enllà de la sortida de dades, que pot estar totalment redactada en programes 
basats en la programació convencional, el concepte de justificació de la solució es 
refereix a la possibilitat de mostrar de forma inequívoca el camí de raonament que 
s’ha seguit fins al final. Així, en general, els sistemes experts tenen eines per veure 
de forma gràfica les preguntes realitzades, les respostes proporcionades, les regles 
executades i els objectes que intervenen; i tot això mostrant les relacions que 
existeixen en el procés de inferència. 
 
3) Separació del coneixement del procés de raonament: Aquesta característica és, 
potser, la de més valor diferencial dels sistemes experts front a la programació 
convencional. El fet de poder tenir disgregat el coneixement del sistema de 
inferència proporciona una facilitat d’actualització, rectificació o modificació de la 
base de dades que no té comparació amb cap altra forma de programació. Tot i això, 
si la base de dades està molt estructurada, la modificació d’aquesta pot ser 
lleugerament més complicada, però mai arribant al nivell de complexitat que suposa 
haver de localitzar el que falla en una línea concreta de codi al mig de centenars o 
milers de pàgines de programació convencional.  
 
Per altra banda, el fet de poder dissociar la base de dades del mètode de inferència 
permet utilitzar diferents formes de raonament sense haver de canviar més que una 
opció del programa. Això resultaria totalment impossible en un programa 
convencional, ja que el coneixement i el procés de raonament es troben 
profundament entrelligats. 
 
4)  Expansió: Com s’ha comentat en l’anterior característica, el fet de separar el 
coneixement del procés de raonament proporciona una gran facilitat per actuar sobre 
la base de dades. Això permet que el programa pugui ser expandit de forma 
continua, i que cada error que es detecti pugui ser corregit de forma simple. La 
facilitat d’expansió resulta imprescindible en camps on el coneixement està en 
constant evolució, però també és especialment recomanable per al desenvolupament 
més lent i participatiu d’un programa que reculli informació de diferents fonts, 
incloent diferents experts. També pot ser de gran utilitat si es desitja aprofundir més 
en el camp de coneixement del sistema expert, afegint casos més concrets o difícils, 
i així, a poc a poc anar especialitzant encara més el programa en funció de les 
necessitats reals dels usuaris.  
 



Desenvolupament del SE 

 66 

El fet de que totes aquestes modificacions encaminades a augmentar l’eficàcia del 
programa sigui senzilla i ràpida, fa que els sistemes experts estiguin un pas per 
davant de la programació convencional pel que fa referència a la velocitat 
d’actualització i la possibilitat de comptar sempre amb la millor informació 
disponible.  

 
 
La utilització beneficiosa d’aquestes característiques en la creació d’un programa per a 
la diagnosis de patologies estructurals en l’edificació es tradueix en els següents usos: 
 

• La programació simbòlica facilita molt la introducció de dades, que en el camp 
de les patologies estructurals de les edificacions són bàsicament de tipus 
qualitatiu i es representen a través d’expressions en llenguatge natural. Aquesta 
facilitat ve donada pel fet de que la programació simbòlica accepta variables 
simbòliques (paraules o frases, etc.) que prenen valors també simbòlics. A més, 
les relacions entre aquestes variables és senzilla i no comporta la redacció ni 
d’una línea de codi. El nom de cada objecte o valor només s’ha d’introduir un 
cop, i posteriorment es treballa de forma gràfica en la major part de softwares 
per al desenvolupament de sistemes experts moderns. 

 
Per exemple: És molt més simple introduir l’objecte Gruix , que pot prendre els 
valors Gran, Mitjà  i Petit, que haver de traduir tot això a variables numèriques 
(programació convencional clàssica). En cas d’utilitzar programació 
convencional amb variables i valors amb noms simbòlics, el problema resideix 
en evitar els errors en els noms d’aquestes variables i valors, ja que una 
majúscula, un accent, etc. pot fer que l’haver d’introduir les variables un cop i un 
altre es converteixi en una tasca molt complexa. Alguns softwares de 
programació convencional actuals ja permeten no haver d’introduir més d’un 
cop els noms de variables, etc. Però tot i això, encara no permeten establir 
relacions de tipus lògic entre les variables amb la facilitat dels softwares 
orientats a la programació simbòlica. 
 

• Pràcticament tota la informació en el camp de les patologies estructurals de 
l’edificació, tal i com s’han tractat, s’expressa de forma no numèrica, i les 
valoracions que es realitzen són de caràcter qualitatiu. En aquest sentit, l’opció 
lògica és utilitzar un software de desenvolupament orientat a la programació 
simbòlica, i que permeti treballar amb el llenguatge natural amb el mínim de 
restriccions possible. 

 
• En un programa que pretén realitzar les tasques d’assessorament i ajuda per a la 

presa de decisions, la possibilitat de justificar la solució és essencial, ja que 
permet a l’usuari tenir una base prou lògica i raonada per interpretar de forma 
crítica els resultats obtinguts. Així, la justificació pot ser en alguns casos una 
forma de suport de la decisió, i en altres, segons les valoracions del tècnic que 
utilitzi el programa, pot ser motiu suficient per desestimar una solució si 
s’interpreta que el raonament seguit no és el correcte o bé que no és prou acurat 
com per afirmar la solució final. 
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• Per al programa que es pretén desenvolupar, la capacitat d’actualització resulta 
essencial, ja que en un inici només tractarà una casuística molt limitada de les 
patologies estructurals en les edificacions. Per tal de que aquest programa pugui 
servir de base per a futures ampliacions (introducció de més patologies, 
ampliació de l’àmbit fins a afectacions no estructurals, etc.), així com per 
realitzar les correccions oportunes que vagin fent el programa més precís, cal 
que la base de dades sigui fàcilment modificable i accessible. Això 
s’aconsegueix, només, si els coneixements es troben totalment desacoblats del 
mètode de inferència. A més a més, el desenvolupament del programa es 
planteja de forma gradual, de manera que poc a poc es vagin afegint noves 
patologies, retocant les ja introduïdes, etc. en funció dels resultats obtinguts, i 
això exigeix la millor accessibilitat possible a la base de dades. 

 
Tot i això, també hi ha alguna característica de la informació a introduir que no s’adapta 
plenament als sistemes experts. La més restrictiva és: 
 

• Organització rigidificada en el camp de la diagnosis: En un programa que busca 
trobar la causa que explica un conjunt de símptomes, l’ordre en el qual es 
realitzen les preguntes a l’usuari ha de ser suficientment rígid per tal de que 
aquest no percebi un raonament caòtic o que en alguns casos semblaria il·lògic. 

 
Així, per exemple, no té cap sentit preguntar el gruix de les fissures que 
s’observen abans de que l’usuari hagi confirmat què veu fissures. Per tal d’evitar 
aquests problemes i per afavorir l’ordre lògic en que s’inquireix l’usuari, cal que 
les diferents preguntes es trobin encadenades, i que en funció de la resposta 
donada, s’opti per continuar amb unes o unes altres qüestions. Així, el programa 
a realitzar haurà de tenir una estructura clara, que permeti anar descartant 
possibles causes en funció de les respostes ofertes per l’usuari fins a arribar a la 
solució buscada.  
 
Aquesta estructuració imposa una rigidesa que és més pròpia dels softwares de 
programació convencional que dels sistemes experts. Tot i això, aquests darrers 
també permeten, a través de l’ús d’objectes auxiliars, la creació d’una base de 
dades organitzada. La solució a aquest problema dels sistemes experts front a la 
programació convencional, a través de la utilització d’elements auxiliars es 
desenvolupa amb més profunditat posteriorment, centrant-se en el programa 
concret que s’ha creat. 

 
Finalment, cal dir que actualment els procediments i les eines de la programació 
convencional i dels sistemes experts convergeixen. Així, la major part dels softwares de 
programació convencional ja estan preparats pel tractament d’informació simbòlica, tot 
i que segueix sense ser la seva forma de funcionament preferent. Tanmateix, com s’ha 
comentat, moltes eines per a l’elaboració de sistemes experts permeten certa 
estructuració del coneixement i la realització d’operacions numèriques. 
 
Per tant, els motius sobre els que pivota l’elecció de la programació d’un sistema expert 
(enlloc d’utilitzar la programació convencional) són: la possibilitat de justificar el 
raonament, la separació del sistema de raonament del coneixement, i la facilitat per a 
modificar i expandir el software resultant. També ha jugat molt a favor el fet de que la 
informació de les patologies estructurals en l’edificació és bàsicament conceptual, i per 
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tant no s’ha de realitzar cap tipus d’operació numèrica. En canvi, el que sí que resulta 
interessant és el tractament de forma eficient de la informació simbòlica, cosa que 
permet la utilització d’un llenguatge molt més natural i proper a l’usuari. 
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2.- Procés de creació típic d’un sistema expert 
 
Per poder crear un sistema expert s’han de seguir certs passos de forma ordenada per tal 
que el resultat sigui l’esperat. A continuació es presenta una petita guia de totes les 
activitats que teòricament s’han de realitzar per implementar un petit SE: 
 

1) Definició i delimitació de forma exacta del camp de coneixement que s’ha de 
tractar. Aquest pas és fonamental ja que permet definir el problema a resoldre. 
És molt important conèixer en profunditat les característiques del coneixement 
que es considerarà, perquè d’aquestes característiques en depèn de següent 
activitat. S’han de traçar quines seran les principals preguntes a resoldre o les 
restriccions que s’imposaran sobre el domini del problema. 

 
En aquest primer pas també s’ha de decidir clarament a qui va dirigit el SE. Això 
resulta imprescindible, ja que en funció de quin sigui l’usuari final, el SE 
desenvolupat serà més complex o menys, sempre adaptant-se a les necessitats 
que ha de satisfer. 
 

2) Escollir l’eina a utilitzar. Al realitzar aquesta elecció, queda prefixat el mètode 
d’inferència i la representació del coneixement que es podran utilitzar, ja que 
estan limitats per les capacitats del propi software de creació de SE. El temps de 
resolució i el mètode d’entrada de dades variarà molt d’una eina a una altra, raó 
per la qual aquesta elecció és crítica. 

 
3) Disseny del SE sobre el paper. En aquest punt del desenvolupament s’han de 

realitzar diagrames de flux i establir els principals blocs del coneixement així 
com l’estructura general d’aquest. S’han de definir les regles principals, de 
forma que existeixi cert guiat flexible en el raonament, però sense arribar a 
imposar un procediment. Han de quedar clares les preguntes a realitzar a 
l’usuari, i inclús en aquest punt, s’han d’escriure de forma gramaticalment 
correcta per tal què el SE sigui amigable des d’un principi. 

 
4) Implementació del primer prototip i comprovació. Abans d’introduir tot el 

coneixement en el SE resulta especialment útil plantejar-se realitzar una versió 
molt reduïda del SE. Així doncs, es crearà un prototip el que servirà per testejar 
la idoneïtat de la codificació del coneixement i del mètode d’inferència utilitzat.  

 
En l’elaboració del prototip es solen plantejar els problemes més habituals de 
forma que es poden corregir abans de que aquests afectin a tot el coneixement 
introduït. 

 
5) Expansió del SE. En aquest punt s’ha d’introduir la resta del coneixement, i anar 

comprovant el bon funcionament del sistema. És molt important que es realitzin 
tant verificacions com validacions, entenent com verificar  el fet de comprovar si 
les regles o relacions estan ben expressades, mentre que per validar  s’entén 
comprovar que la inferència condueixi a la resposta esperada. És a dir, una 
validació és un procés de comprovació de resultats, mentre que la verificació es 
centra a comprovar que l’estructura interna sigui adequada, independentment de 
si els resultats obtinguts són correctes o no. 
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En general es dóna molt poca importància a la verificació, quan de fet és 
imprescindible si es vol obtenir un SE clar i ordenat, de manera que pugui ser 
ampliat o modificat amb facilitat. 
 

6) Prova amb l’usuari final. Aquesta activitat serveix per donar un salt qualitatiu al 
SE desenvolupat, ja que són els usuaris els que més informació crítica aporten 
sobre el funcionament d’un programa. Un usuari que sigui expert en el tema de 
seguida detecta si falta algun cas important o si les conclusions que s’infereixen 
són errònies o incompletes. 

 
7) Manteniment i actualització. Per a què un SE es comporti com a tal, la 

informació que conté ha de ser actualitzada de forma periòdica de manera que 
treballi sempre amb el coneixement més perfeccionat. A més a més, s’han de 
resoldre aquells problemes que s’observen amb l’ús continuat del software. 
Finalment, i només si és rendible, es procedirà a una revisió completa del SE 
obtenint així un programa més complet i funcional. 

 
És recomanable fixar un calendari a seguir per al desenvolupament del SE, ja que així es 
pot dur un control sobre l’estat del projecte i sobre els recursos invertits, centrant-se en 
els costos personal-temps, que són els més grans en el procés de creació d’un SE. 
 
Durant tot el procés de desenvolupament del SE s’ha de comptar amb un enginyer del 
coneixement que és l’encarregat d’articular el SE i d’obtenir i organitzar el 
coneixement. A més, és convenient de què en totes les fases hi intervingui l’expert de 
qui s’extreu el coneixement, ja que resulta d’especial utilitat en les comprovacions i en 
la mateixa tasca d’organització de les dades. Finalment, l’usuari ha de participar a l’inici 
del desenvolupament, plantejant les seves demandes, i al final comprovant el resultat. 
 
Així doncs, la tasca d’implementació d’un SE és complexa i suposa un esforç important, 
raó per la qual la decisió de tirar endavant el desenvolupament d’un software d’aquestes 
característiques s’ha d’haver estudiat detingudament. 
 
Els apartats que es presenten a continuació pretenen explicar els diferents passos que 
s’han seguit per a l’elaboració del SE per a la diagnosis de patologies en l’edificació. 
 



Desenvolupament del SE 

 71 

3.- Delimitació del camp del coneixement 
 
Aquest és el primer pas que s’ha realitzat en el procés de desenvolupament del software 
entorn al qual gira la present tesina. S’ha de definir l’usuari, el tipus de programa 
desitjat, quines han de ser les capacitats del software, etc. 
 
 

3.1.- Àmbit del coneixement 
S’ha escollit l’àmbit de la diagnosi de les patologies, bàsicament de caràcter estructural, 
que afecten les edificacions. Els coneixements de què ha de disposar el sistema expert 
s’han de centrar en les tipologies estructurals i els materials més comuns en els edificis 
actuals. Així doncs, l’atenció s’ha dirigit bàsicament als edificis (sobretot de caràcter 
residencial), on des del punt de vista estructural destaquen els pilars i les bigues de 
formigó (que formen l’estructura porticada), els forjats típics formats per semibiguetes, 
revoltons i una capa de compressió de formigó armat, així com altres tipus de forjat que 
s’estan imposant actualment (reticulars, lloses alveolars, mixtes,...), i els tancaments 
d’obra de fàbrica, que tot i no ser estructurals, s’han inclòs per la seva rellevància en 
nombre i cost de les afectacions.  
 
El primer capítol de la tesina: Estat de l’art de les patologies en l’edificació, explica 
amb més deteniment i profunditat la casuística tractada, que constitueix en sí mateixa 
l’àmbit del programa a realitzar. 
 
En cap cas s’ha considerat la possibilitat de que el software proposi solucions a les 
patologies detectades, ja que les alternatives en aquest àmbit són moltes, i cada cas és 
pràcticament únic. Hi ha molts factors que s’haurien de tenir en compte a l’hora de 
donar una solució per una afectació, ja que intervenen tant condicionants de l’entorn, 
com exigències econòmiques, o de plaç, qualitat, etc. Incloure aquest camp suposaria 
estendre excessivament l’àmbit del coneixement de la tesina. 
 
 

3.2.- Usuari 
L’usuari teòric del software desenvolupat és un inspector/pèrit que realitzaria tasques de 
detecció de problemes estructurals basant-se en l’observació a ull nu. És a dir, que el 
sistema expert va encarat a una detecció primària i superficial dels problemes dels 
edificis, sense entrar en profunditat i sense disposar a priori de cap tipus d’assaig, més 
enllà de l’observació i la mesura directa de les afectacions. 
 
En aquest punt, cal recordar que el principal objectiu de la present tesina és avaluar la 
possibilitat de desenvolupar un sistema expert per a la diagnosis de patologies en 
l’edificació, més que no pas arribar a desenvolupar un programa complet i funcional des 
del punt de vista de les exigències del mercat, cosa que queda totalment fora de l’abast 
d’aquesta tesina. 
 
Un usuari secundari sorgeix de tenir en compte les fonts d’informació utilitzades, que 
han estat bàsicament documents de text i reculls d’experts. En aquest sentit, tant el tipus 
de patologies tractades, com la simptomatologia d’aquestes, responen bastant al que 
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seria uns patrons tipus. Per això, el programa desenvolupat podria servir també per a 
usos docents, tot i que no ha estat desenvolupat amb aquesta finalitat, i per tant no 
disposa de la informació acadèmica necessària per la realització de tasques 
d’aprenentatge. 
 
 

3.3.- Tipus de coneixement 
A partir de la definició de l’àmbit del coneixement, i sobretot de l’usuari a qui 
teòricament va destinat el programa a desenvolupar, s’estableix que la informació a 
introduir en el sistema expert ha de ser bàsicament de tipus qualitatiu. Així doncs, s’ha 
descartat realitzar càlculs de tipus estructural. També s’ha descartat incloure informació 
sobre assaigs, ja que el programa va dirigit, en teoria, a la realització d’inspeccions 
visuals. Per tant, el coneixement a introduir és essencialment declaratiu. 
 
El coneixement a introduir es pot expressar a partir d’objectes i valors. Això és vàlid 
tant per les variables bàsiques (p.ex: Objecte = Gruix de fissura; i Valors = {Gran, 
Mitjà, Petit}), com per les preguntes més específiques que es puguin realitzar, en què 
l’objecte seria la pròpia pregunta, i els seus valors serien les possibles respostes, 
incloent així, multitud de preguntes que demanen simplement l’afirmació o negació 
d’una premissa. 
 
En termes generals, el coneixement de les patologies estructurals en l’edificació es troba 
bastant ben organitzat, ja que el nombre d’elements estructurals i de materials utilitzats 
són relativament molt pocs. Això fa que el tipus de fallada sigui molt reduït. Així, els 
elements de formigó o obra de fàbrica, bàsicament es fissuren, mentre que la principal 
afectació dels elements metàl·lics és l’oxidació. Aquest reduït nombre de patologies 
destacables fa que es puguin definir unes variables genèriques molt potents, que 
serveixen per descriure la major part de les afectacions. Per tant, el tipus de 
coneixement de què es disposa es pot esquematitzar en gran mesura. Això és fonamental 
pel que fa a la codificació del coneixement, que es recull en el sisè subapartat d’aquest 
capítol, 6.- Organització de la informació en el sistema expert. Desenvolupament 
 
 

3.4.- Incertesa en el coneixement 
En primer lloc cal dir que la diagnosis de patologies sempre porta associada un 
determinat grau d’incertesa. No obstant això, al no poder comptar amb un expert humà 
plenament disponible per al desenvolupament del sistema expert, cal renunciar a la 
utilització de la incertesa. Això és degut a que la determinació dels diferents factors de 
confiança, és de per sí, un procediment molt complex, i que en molts casos pressuposa 
haver de prendre una decisió col·legiada, és a dir, de comú acord entre diferents experts 
en el camp del coneixement. No es poden introduir factors d’incertesa si no es té una 
àmplia experiència en el camp de la diagnosis de patologies.  
 
Per altra banda cal dir que el tractament de la incertesa suposa un grau de complexitat 
molt elevat. A més a més, la diferència entre si s’utilitza o no la incertesa no és 
determinant a l’hora d’avaluar la possibilitat de fer un sistema expert en el camp de la 
diagnosis de patologies estructurals en l’edificació, que és el principal objectiu. Així 
doncs, la consideració estricta de la incertesa  supera l’àmbit de la present tesina.  
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Tot i això, tal i com es veurà en el sisè subapartat d’aquest capítol, donada 
l’organització del coneixement escollida, sí que es pot optar a introduir certa mesura 
grossera de la confiança del sistema en la diagnosis realitzada. No obstant, això dista 
molt del que seria un raonament inexacte i que considerés la incertesa de forma 
intrínseca en cada deducció. 
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4.- Elecció del software per al desenvolupament del  SE 
 
El software escollit és l’Acquire 2.1.0022, d’Acquired  Intelligence Inc. 
 
En primer lloc cal dir que s’ha optat per utilitzar una “shell”, és a dir, un sistema expert 
que contingui el mètode d’inferència i control, però al qual li manqui el coneixement. 
Aquest tipus d’eina és el més adequat per a la creació de sistemes experts petits, ja que 
redueix considerablement l’esforç a realitzar. Per fer l’elecció entre les diverses eines de 
programació de sistemes experts s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

• Codificació del coneixement 
Com s’ha enunciat anteriorment és preferible que l’eina permetés codificar el 
coneixement a través d’objectes i valors. Les relacions entre objectes havien de ser 
expressades preferentment a través de regles de producció. Aquestes exigències 
emanen de les característiques del coneixement que hi ha en el camp de els 
patologies estructurals en l’edificació. 
 
• Mètodes d’inferència 
Per la seva flexibilitat, i donat que és el mètode més estès, l’eina escollida havia de 
treballar preferiblement amb el modus ponens. Aquest mètode d’inferència ja s’ha 
explicat en segon capítol de la tesina. 
 
A més a més, el mètode d’inferència ha de ser monotònic (veure el Capítol 2), ja que 
la simptomatologia declarada per l’usuari no pot ser canviada unilateralment pel 
programa durant el procés de raonament, ja que això suposaria un allunyament de la 
realitat i la no possibilitat de justificar la solució en base a les dades d’entrada. 
 
• Possibilitat de tractar amb incertesa 
Com s’ha explicat en l’anterior apartat, l’eina a escollir no tenia perquè permetre el 
tractament de la incertesa, ja que aquest tipus de raonament excedeix l’àmbit de la 
present tesina. No obstant, pensant en futures ampliacions del sistema expert , el fet 
de poder inferir amb incertesa suposava un punt a favor d’aquelles eines capaces. 
 
• Mètodes de control 
Donat que hi ha un nombre limitat de resultats possibles, i que aquests són coneguts, 
el mètode de control més adequat és l’encadenament cap endarrere. En tots els 
sistemes experts de diagnosis s’utilitza aquest mètode, per ser el que millor s’adapta 
a la consecució d’un raonament ordenat i lògic de cara a l’usuari. Per tant l’eina 
escollida havia de permetre com a mínim l’encadenament cap endarrere. 
 
• Facilitat d’ús 
Era bàsic que l’eina escollida fos accessible sobretot pel que fa referència a la 
implementació de la base de dades i les regles que les relacionen. La presència d’un 
entorn gràfic facilita molt la tasca. 
 
• Compatibilitat amb altres softwares 
De cara a possibles ampliacions del sistema expert, que anessin encarades a 
transformar-lo en un software comercial o simplement per millorar-ne la portabilitat, 
resulta adequat que l’eina utilitzada permeti transformar el sistema expert en un 
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arxiu executable en qualsevol Pc, o PDA. No obstant, aquest criteri no ha estat 
determinant per a l’elecció. 
 
• Adequació a les exigències i preu 
L’eina ha escollir s’havia d’adaptar a les necessitats imposades pel tipus de 
coneixement i de programa a realitzar. Per això, qualsevol de les característiques 
anteriors que sobrepassi l’àmbit de la tesina ha estat tinguda en compte, però no ha 
estat determinant en l’elecció. En aquest sentit d’adequació al problema a resoldre, 
s’ha d’optar per l’eina que permeti desenvolupar el sistema expert, i que inclogui 
totes les utilitats necessàries per fer-ho, però que no suposi un sobrecost innecessari 
per l’adquisició d’una eina excessivament potent i que estigui completament 
infrautilitzada en la realització d’aquesta tesina. A més a més, el preu de l’eina ha de 
ser assumible i proporcional a la tasca a realitzar. 

 
Les principals eines que es van tenir en consideració, així com les seves característiques 
es recullen en les taules següents (Taula 3 i Taula 4). 
 
Cal dir que tots els softwares que s’han considerat utilitzaven el modus ponens com a 
mètode d’inferència, i permetien la representació del coneixement a través d’objectes, 
valors i regles. 
 
En primer lloc s’ha optat per utilitzar un software comercial. Aquesta elecció respon 
bàsicament al criteri de simplicitat d’ús, ja que totes les eines amb llicència pública 
tenen greus mancances en l’interface de desenvolupament del sistema expert i presenten 
molt poca accessibilitat. A més a més, la major part de shells lliures requereixen que la 
programació i utilització del software es realitzi a través de línia de comandament. 
L’elecció d’un software comercial també proporciona més seguretat pel que fa 
referència al correcte funcionament del programa, i al compliment de les 
característiques demandades. 
 
Pel que fa a la facilitat d’ús, tots els programes comercials a excepció del Flint, 
resultaven vàlids. El fet de no haver de tractar la informació amb incertesa, feia aquesta 
utilitat innecessària, raó per la qual es va descartar utilitzar l’Exsys CORVID i l’ 
XpertRule Knowledge Builder 8. Entre el Visual Rule Studio i l’Acquire, es va optar 
per aquest segon per oferir millors documents didàctics sobre la utilització de l’eina i 
per tenir millors condicions d’adquisició i un preu considerablement més reduït. Pel que 
fa a les possibilitats d’ús, cal dir que els dos són aproximadament igual de potents, si bé 
les característiques de compatibilitat amb altres softwares i la interface gràfica són 
millors en el Visual Rule Studio, però com ja s’ha dit anteriorment, aquests criteris no 
s’han considerat determinants. 
 
Així doncs, l’Acquire és el programa que millor s’adapta a les necessitats de 
desenvolupament d’un sistema expert per a la diagnosis de patologies estructurals en 
l’edificació, al nivell al qual es pretenia desenvolupar en aquesta tesina. No obstant, per 
crear un programa plenament funcional i orientat a la distribució comercial, aquesta 
elecció hagués estat insuficient. 
 
Per a més informació sobre les eines descrites anteriorment, es pot consultar els webs 
recollits en la Bibliografia, en un apartat segregat de la resta del recull bibliogràfic.



 

 

 
 

Taula 3 
 

Programari comercial 
Programa Codificació del 

coneixement 
Tractament 
de la 
incertesa 

Control Facilitat 
d’ús 

Compatibilitat Preu 
 

Altres 

Exsys 
CORVID 

Objectes,  valors i 
regles de producció 

Sí, també 
lògica difusa 

Encadenament 
endavant i 
endarrere 

Gran Gran Llicència 
professional ≈  
10000$ 
Hi ha 
llicències 
educatives 

La UB hi ha 
treballat 

Visual Rule 
Studio 

Objectes,  valors i 
regles de producció 

No Encadenament 
endavant i 
endarrere 

Molt 
gran 

Molt gran: 
VisualBasic, Java, 
C++, Excel, Word, 
etc. 

>1000$ Principalment 
raonament per 
objectius 

XpertRule 
Knowledge 
Builder 8 

Molt divers: 
Objectes, valors i 
regles, Marcs, 
Arbres de decisió, 
etc. 

Sí, també 
lògica difusa 

Encadenament 
endavant i 
endarrere 

Molt 
gran 

Gran ~ 1150 € Programa 
excessivament 
complet 

Flint i Flex Objectes, valors i 
regles, o Marcs 

Sí Encadenament 
endavant i 
endarrere 

Mitja Sí, amb bases de 
dades, Prolog, C++ 

?? --- 

Acquire Objectes,  valors i 
regles de producció 

No Encadenament 
endavant i 
endarrere 

Gran Sí, amb 
VisualBasic, C++, 
Java, i aplicacions 
web 

249$, llicència 
per Instructor 
 

Vídeos didàctics 
sobre l’ús en la 
web 



 

 

Programari lliure  
Programa Codificació del 

coneixement 
Tractament de la 
incertesa 

Control Facilitat d’ús Compatibilitat 

CLIPS (*) Objectes,  valors i 
regles de producció 

No (**) Encadenament endavant i 
endarrere 

Molt petita, línea de 
comandament 

No (***) 

EHSIS 
(****) 

Objectes,  valors i 
regles de producció 

Sí, fins i tot lògica 
difusa 

Encadenament endavant i 
endarrere 

Poca Sí, permet introduir vídeos, 
textos, etc.  
Es pot executar en una 
finestra de Windows 

OPS5 Objectes,  valors i 
regles de producció 

No Encadenament endavant Poca No 

SOAR 
(*****) 

Objectes,  valors i 
regles de producció 

Sí Encadenament endavant i 
endarrere 

Poca Sí 

Taula 4 
 
(*) CLIPS és un programa inicialment desenvolupat per la NASA, i que ara està mantingut per un dels seus creadors. 
 
(**) Alguns dels softwares que es deriven del CLIPS sí que poden tractar amb incertesa, i fins i tot lògica difusa, com és el cas de FuzzyCLIPS. 
LISA, en canvi, permet la introducció de probabilitat clàssica en el tractament de la incertesa 
 
(***) Alguns dels softwares que es deriven de CLIPS sí que tenen compatibilitat amb altres programes. Així, Jess i JCLIPS tenen compatibilitat 
amb l’entorn Java, CLPISmm es pot utilitzar conjuntament amb C++ , i wxCLIPS permet l’execució en un entorn gràfic tipus Windows.  
 
(****) Aquest programa es basa en CLIPS. Està disponible i té la documentació en espanyol 
 
(*****) SOAR és un software especialment indicat per al control d’agents físics (robots), i no resulta adequat, segons els seus responsables, per a 
la creació de petits sistemes experts. 
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5.- Funcionament de l’Acquire 
 
En aquest apartat es realitza una breu descripció del programa Acquire 2.1.0022, 
remarcant sobretot aquelles utilitats necessàries per al desenvolupament del sistema 
expert. Es tracta d’una petita presentació general, sense entrar en els detalls d’utilització 
en el desenvolupament del programa de diagnosis particular. S’inclouen algunes 
captures de pantalla del programa. Per a més informació s’emplaça al lector a consultar 
el manual d’ús del programa [15]. 
 
Segons els seus creadors, l’Acquire “és una aplicació que t’ajuda a construir un sistema 
expert encara que no sàpigues res de sistemes experts”. Així doncs, és una eina de 
creació de sistemes experts, i més concretament, és una “shell”, és a dir, que l’Acquire 
és en si mateix un sistema expert, però mancat de la base de coneixements. Per això, les 
principals utilitats d’aquest software van orientades a l’adquisició i organització dels 
coneixements.  
 
L’Acquire és una eina de desenvolupament de sistemes experts pensada per ser 
utilitzada pels propis experts, encara que aquests no tinguin cap formació de 
programació. 
 
Com a eina, està dividit en dues parts, el Sistema d’adquisició del coneixement, que és 
la part més utilitzada en el procés de creació del sistema expert, i la part referent al 
Motor d’inferència, que si bé és cert que permet certa configuració per part de l’usuari, 
la seva flexibilitat és menor.  
 
Concretant més, les principals utilitats de l’Acquire, són les següents: 
 

• Té un menú File, semblant al de la major part de softwares, que permet obrir 
programes, canviar la informació descriptiva del programa en ús, crear un nou 
programa, etc. No té l’opció de desar el programa ja que l’Acquire guarda les 
modificacions de forma automàtica quan en la finestra de cada utilitat se li dóna 
l’ordre. Per tant, no és necessari desar cada canvi que es realitzi.  

 
• Si es vol desar un programa en un punt concret de desenvolupament, cal utilitzar 

l’opció Tools � Write Knowledge Base, que crea un arxiu del tipus *.txt amb 
tota la informació del programa 

 
• Un cop creat un programa nou, cal començar a introduir el coneixement. Això es 

realitza bàsicament amb quatre utilitats, que es corresponen amb els quatre 
passos a seguir. Totes aquestes utilitats es troben en el menú Editor: 

 
- Objects: Permet la creació d’objectes. Un objecte és un element simbòlic 

que queda representat a través del seu nom, i la seva abreviació (màxim 
10 caràcters). Cada objecte pot presentar certs valors. Aquests es 
defineixen en la casella Value Set, que permet escollir entre diversos 
conjunts de valors prèviament prefixats. 
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Fig. 2 

 
- Value Sets: Permet la creació de conjunts de valors. Cada conjunt de 

valors inclou els diferents valors que pot prendre l’objecte al qual va 
associat. Així doncs, cadascun dels conjunts de valors pot ser utilitzat per 
un o més dels objectes, però cada objecte només pot tenir associat un 
conjunt de valors. 
Cada conjunt de valors pot estar format pel nombre de valors que es 
consideri oportú, i cada valor es representa a través d’una cadena 
alfanumèrica curta que no permet espais. A cada conjunt de valors, 
l’Acquire afegeix de forma automàtica el valor UNKNOWN, per 
capturar d’alguna forma la incertesa en les respostes de l’usuari del 
sistema expert. 
Si es vol es pot associar a cada valor un rang numèric. Per exemple, 
aprovat del 5 al 10, i suspès del 0 al 4,9. Això es realitza en la utilitat 
Mapping a la qual s’accedeix des del menú Editor. A més, cada conjunt 
de valors pot tenir més d’un Mapping associat, de forma que depenent de 
l’objecte al qual s’associï el conjut de valors, es pot utilitzar l’un o l’altre. 
Així, si per exemple cada assignatura tingués un criteri diferent per 
aprovar/suspendre, n’hi hauria prou amb definir un sol conjunt de valors 
(aprovat, suspès) per a tots els objectes (assignatures), i definir per cada 
objecte un rang numèric diferent que es correspongui amb els valors 
aprovat i suspès (p. ex: castellà, aprovat a partir del 5, i matemàtiques 
aprovat a partir del 4, etc.) 
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Fig. 3 

 
- Support: Aquesta utilitat estableix quins objectes estan relacionats amb 

quins, però no defineix la relació, només l’enuncia. Apareixen tres 
columnes, amb tots els objectes llistats en les tres. En la columna central 
es selecciona l’objecte que fa de focus de la relació que es vol definir. 
Després, en la primera i tercera columna es seleccionen respectivament 
els objectes que donen suport i són suportats per l’objecte focus. Els 
objectes que donen suport (primera columna) són aquells a partir dels 
quals es podrà establir el valor de  l’objecte focus. Els objectes suportats 
(tercera columna) són aquells que per prendre cert valor, requereix que 
prèviament l’objecte focus n’hagi pres un. 
Es pot decidir si es mostra el nom o l’abreviació dels objectes. 
P.ex: Prenent com a referència les següents regles; Si plou agafa 
paraigües. Si agafes paraigües tindràs una mà ocupada. En aquest cas les 
relacions a establir serien amb l’objecte Agafar paraigües com l’objecte 
focus. L’objecte Ploure dóna suport a l’Agafar paraigües, i l’objecte 
Tenir una mà ocupada és suportat per Agafar paraigües. 
El conjunt d’objectes i les seves relacions (support) es poden representar 
de forma gràfica, ja sigui parcial o totalment, utilitzant l’opció: Graph � 
Objects 
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Fig. 4 

 
- Rules: Aquesta utilitat és potser la més important del programa, ja que 

permet definir les relacions entre objectes a través de taules o regles de 
producció. 
El primer que s’ha de fer és definir quin objecte ha de prendre un valor 
nou al executar la regla, és a dir, en una relació del tipus si-aleshores, 
quin objecte correspon a la banda dreta (aleshores) de la relació. Aquest 
objecte s’escull d’una llista desplegable sota el nom RHS Object (Right 
Hand Side Object), que inclou tots els objectes suportats, és a dir, que 
reben el suport d’un altre. 
Seguidament es seleccionen els objectes del costat esquerra de la relació 
si-aleshores. Això es fa a través de l’opció Select LHS Objects (Select 
Left Hand Side Objects), que mostra tots aquells objectes que donen 
suport al RHS Object seleccionat anteriorment. L’utilitat Support serveix 
per tal de que en aquest punt només apareguin els objectes que estan 
relacionats. 
Seguidament s’ha de procedir a la creació de la regla. Aquesta es pot 
materialitzar a través d’una taula d’acció (Action Table Rule), o d’una 
regla de producció (Production Rule). 
La taula d’acció permet la creació simultània de diverses regles de 
producció. És convenient utilitzar-la si hi ha pocs objectes relacionats 
entre ells i moltes regles que els relacionen; és a dir, si pràcticament totes 
les combinacions possibles de valors dels diferents objectes del costat 
esquerra de la regla tenen com a conseqüència que l’objecte del costat 
dret prengui cert valor.  
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Fig. 5 

 
Les taules d’acció permeten establir un context, que són les exigències a 
complir per tal de que la regla sigui executable. Establir un context 
serveix per limitar el nombre de combinacions de valors possibles en la 
taula. El context es materialitza definint el valor que han de prendre 
alguns objectes del LHS, i com es relacionen. Per crear el context es 
compta amb un editor que permet establir relacions d’igualtat i diferència 
entre un objecte i els seus valors (dir que l’objecte ha de valer x, o que no 
ha de valer x). A més a més, permet definir relacions de tipus lògic (i, o, 
no) entre cada grup objecte-valor. Per aclarir aquests conceptes, veure la 
imatge següent (Fig.6), on es veu com el context imposa que per executar 
la regla cal que l’objecte dorsal fin prengui el valor False i (And) alhora, 
que l’objecte Vis flukes no (<>) prengui el valor True. 
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Fig.6 

 
Les regles de producció tenen un conjunt de premisses (LHS) que 
responen al mateix format que el context de les taules d’acció. Si la 
premissa es compleix, el motor d’inferència assigna el valor desitjat a 
l’objecte del costat dret. La diferència amb les taules d’acció és que per 
cada regla de producció, l’objecte del RHS només pot prendre un valor. 
Així doncs, fer una taula d’acció suposa incloure de cop diverses regles 
de producció. Per tant, a priori, sembla preferent utilitzar sempre taules 
d’acció. No obstant, si el que es desitja es establir poques relacions que 
involucrin molts objectes prenent valors concrets al costat esquerra, les 
regles de producció resulten especialment útils. Això és degut a que en 
aquest cas, la taula d’acció quedaria pràcticament buida ja que només 
unes poques combinacions específiques de valors d’un conjunt ampli 
d’objectes del costat esquerra permeten que l’objecte del costat dret 
prengui valors. 
L’Acquire permet la introducció de 32000 regles de producció simples i 
fins a 320 milions de regles si aquestes s’introdueixen conjuntament en 
taules. 
Com per als objectes, les pròpies regles i com aquestes estan relacionades 
es pot observar de forma gràfica amb l’opció: Graph � Rules  
 

• Un cop introduïda la base de coneixements, cal escollir el mètode de control. 
Aquest es defineix en el menú Engine� Engine Options, on es pot escollir entre 
encadenament cap endavant o cap endarrere. Aquesta elecció es realitza en 
l’apartat Engine Direction. A més a més, la utilitat Engine Options, permet 
escollir si els objectes prendran cert valor per defecte (UNSET o UNKNOWN), 
o si es poden realitzar bucles (anàlisis no monotònic) en cas d’escollir 
encadenament cap endavant, entre altres opcions. 
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Un cop assolit l’anterior punt, el sistema expert ja està preparat per funcionar, 
però encara no realitza qüestions correctes - des del punt de vista gramatical-  a 
l’usuari ni dóna una resposta redactada. Això es soluciona a través de les utilitats 
de Case (cas) i User report (Informe per l’usuari). 
 

• Case: Aquesta utilitat permet preestablir els valors que prendran determinats 
objectes, i s’utilitza essencialment per no haver d’introduir un cop i un altre les 
dades a l’hora de realitzar tasques de manteniment o implementació del sistema 
expert. Per definir un cas (Case), cal seguir dos passos: 

 
1) Definir el cas. Anant a Editor � Case Setups. Cal donar nom al cas (Case) i 

al que s’anomena pàgina (Page). Posteriorment cal editar la pàgina (n’hi pot 
haver més d’una), on per cada objecte que constitueix una entrada de dades 
(no està suportat per cap altre), es pot escollir quin tipus d’entrada s’espera 
(simbòlica, numèrica, ambdues o cap), i l’origen d’aquesta (teclat o bé el 
propi Case). A més a més, permet definir el missatge que es mostrarà a 
l’usuari – si l’origen és el teclat – al preguntar-li pel valor que ha de prendre 
l’objecte. 
També es pot definir tot l’anterior pels objectes que no són entrades de 
dades, però resulta poc usual. 
 

2) Prefixar els valors per als objectes escollits anteriorment en el Case Setups. 
Això es realitza a partir de la utilitat que s’executa anant a Editor � Case. 
En primer lloc cal escollir la pàgina del cas a tractar, i posteriorment, amb 
l’opció Details, es pot anar definint un a un els valors prefixats. 

 
Dos o més casos es poden agrupar i executar de forma conjunta amb el Batch, que 
no deixa de ser una eina per indicar quin és el conjunt de dades del que es parteix 
per fer la inferència. 
 
• User reports (Editor�User reports): Aquesta eina serveix per crear una sortida 

de tipus text per al sistema expert. Permet mostrar diferents missatges segons si 
es compleix o no cert context, és a dir, que un o més objectes prenguin 
determinats valors. Així, es pot controlar la sortida d’informació, mostrant 
només les consideracions adequades d’acord amb els resultats de la inferència. A 
més a més, en l’informe de sortida s’hi poden referenciar noms d’objectes o 
valors. 

 
• Preferences: Aquesta utilitat serveix per tal de que el desenvolupador del sistema 

expert pugui decidir quina regla aplicar en cas de que dues o més siguin 
aplicables. Es pot establir cert ordre entre les regles, assignant a cadascuna un 
valor qualitatiu: “pitjor”, “normal” o “millor”. D’aquesta manera, les regles amb 
el valor “millor” s’apliquen abans que les que tenen valor “normal”, i aquestes 
abans que les “pitjors”. A més a més, també hi ha l’opció de permetre a l’usuari 
del sistema expert que realitzi manualment l’elecció de la regla que s’ha 
d’aplicar en cas de conflicte. 

 
A més de les exposades anteriorment, l’Acquire té un conjunt d’eines per a la 
comprovació de la base de coneixements, així com per registrar i examinar els processos 
d’inferència que han tingut lloc anteriorment utilitzant el sistema expert. 
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L’Acquire no permet l’ús de mètodes numèrics per al tractament de la incertesa, i els 
seus creadors aposten per la introducció de la incertesa a través dels valors que poden 
prendre els propis objectes en les conclusions inferides a partir de la informació 
proporcionada, que no té perquè ser exacta. 
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6.- Organització de la informació en el sistema exp ert. 
Desenvolupament 
 
Per tal de poder representar el coneixement de les patologies estructurals en l’àmbit de 
l’edificació, ha estat necessari realitzar una organització prèvia del coneixement 
disponible. Això, en un primer moment, suposa fer un disseny superficial del sistema 
expert, plantejant-se quines són les principals àrees del problema tractat i quins són els 
principals fluxos d’inferència que permeten cert control sobre el programa si és que 
s’accepta aquesta rigidització. 
 
En primer lloc s’han recollit les dades de les patologies més significatives, que ja s’han 
descrit en el Capítol 1. Estat de l’art de les patologies en l’edificació. Per cada causa hi 
ha un seguit de símptomes que la caracteritzen. Aquests estan recollits en l’Annex A, 
amb tot detall i segons l’ordre d’inferència del sistema expert creat. 
 
Un cop recollida tota la informació, s’ha de comparar la simptomatologia de les 
diferents causes per tal d’establir en què s’assemblen i en què difereixen.  
 
En el cas del coneixement associat a l’àmbit de les patologies estructurals en 
l’edificació, cal dir que en molts casos es poden trobar dues o més causes que 
comparteixen la major part de les característiques observables. Això fa que la línea 
d’inferència sigui molt semblant per algunes patologies, i que distingir entre una o altra 
causa depengui solsament d’una dada. Per contra, també es poden trobar algunes 
patologies molt característiques i que presenten uns símptomes únics. 
 
Donat que hi ha força causes molt semblants entre elles i algunes de molt diferents, cal 
organitzar la informació de forma que les causes característiques i evidents siguin 
diagnosticades de la forma més ràpida possible. Per contra, amb les causes amb 
símptomes semblants cal anar discernint a poc a poc entre els diferents camins de 
raonament per tal d’arribar (o no, que també és una opció típica dels sistemes experts) a 
la causa que explica els efectes observats. El fet d’haver d’anar distingint a poc a poc fa 
que s’hagi d’introduir un elevat grau de control en el sistema expert, ja que en cada 
moment s’ha de realitzar la pregunta adequada per tal de seguir cert ordre lògic de cara 
a l’usuari. De no existir aquest control, apareixen problemes de coherència tècnica. 
Aquests i altres problemes es tracten en el següent apartat. 
 
El coneixement recollit prèviament s’ha representat a través d’objectes i valors. En el 
sistema expert que s’ha desenvolupat es poden trobar 3 tipus d’objectes i 2 tipus de 
valors. 
 

6.1.- Tipus d’objectes 
Els objectes que s’han creat en el sistema expert es poden classificar qualitativament en 
tres tipologies segons la seva funció dins del programa: 
 

a) Objectes d’entrada 
Aquests objectes materialitzen les preguntes que realitza el sistema expert. Es 
distingeixen perquè tant el nom de l’objecte com la seva abreviació acaben amb un 
interrogant. Emmagatzemen la resposta de l’usuari, que escull entre els valors que pot 
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prendre l’objecte. De forma general, es pot dir que representen els símptomes de les 
patologies. 
 

b) Objectes auxiliars 
Aquests objectes són els que permeten exercir el control sobre el programa. El seu valor 
ve determinat pel motor d’inferència enlloc de ser una entrada directa de l’usuari.  
Cada objecte auxiliar està suportat per dos o més objectes. D’entre aquests objectes que 
li donen suport, almenys un és un objecte d’entrada. L’objecte auxiliar pren el mateix 
valor que l’objecte d’entrada més recent (l’últim que s’ha preguntat i què li dona 
suport). D’aquesta manera, s’estableix una relació biunívoca entre els valors de 
l’objecte d’entrada i l’auxiliar. 
 
La resta d’objectes que donen suport a l’objecte auxiliar li transmeten la seva herència, 
és a dir, que en el moment en què l’objecte auxiliar pren un valor, s’està assumint de 
forma implícita que tota la informació introduïda anteriorment segueix sent certa i que 
s’està tenint en compte en el raonament. 
 
Per aclarir una mica els conceptes es presenta un exemple a continuació: 
 
Objecte d’entrada � Tipus de patologia? 
 Pot prendre els valors:  Falta de formigó 
     Color estrany 
     Fissuració 
 
Objecte d’entrada � Tipus d’element? 
 Pot prendre els valors:  Mur 
     Panell de façana 
     Pantalla de contravent 
 
Objecte auxiliar � AUX element (fissura) 
 Pot prendre els valors:  Mur 
     Panell de façana 
     Pantalla de contravent 
 
A través de taules d’acció s’imposa el context:  Tipus de patologia = fissura, i 
s’estableix la relació biunívoca: 
 
Tipus d’element? AUX element (fissura) 
Mur Mur 
Panell de façana Panell de façana 
Pantalla de contravent Pantalla de contravent 

Taula 5 
 
Com es pot observar en l’exemple, la codificació dels objectes auxiliars consisteix a 
introduir les lletres AUX al davant del nom de l’objecte i de l’abreviació. A més a més, 
el nom de l’objecte inclou la informació d’herència implícita en l’objecte a través 
d’explicitar les respostes a les preguntes anteriors entre parèntesis. 
 
D’aquesta forma, l’element auxiliar només recull de forma explícita la informació de la 
darrera pregunta, però de forma implícita, i pel context imposat, manté l’herència dels 
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objectes anteriors. Així, quan AUX element (fissura) = Mur, no significa només que el 
tipus d’element sigui un mur, sinó que de forma implícita recull que el tipus de 
patologia és una fissuració.  
 
Aquest tipus d’organització és necessari per tal de poder diagnosticar aquelles causes 
que tenen molts símptomes molt semblats, i que per tant cal emmagatzemar tota la 
informació en cada pas ni que sigui de forma implícita en el camí de raonament seguit. 
De no fer-ho així, caldria que els objectes que representen les causes de 
simptomatologia semblant (objectes conclusió), rebessin el suport directe de tots els 
símptomes, donant lloc a regles amb un costat esquerra excessivament gran. Així doncs, 
amb aquesta organització al voltant dels elements auxiliars s’aconsegueixen dos 
avantatges: 
 

• Les regles que conclouen sobre una causa no són excessivament llargues, ja que 
el suport directe d’un sol objecte auxiliar implica el suport de forma indirecta de 
tots els objectes que queden per darrere de l’auxiliar en la cadena de raonament. 
El fet de que les regles no siguin excessivament llargues respon a dos objectius: 
1) que el procés de desenvolupament del sistema expert sigui el més simple i 
ràpid possible, evitant repetir relacions complexes entre objectes, les quals es 
poden recollir totes de cop en un objecte auxiliar. 2) Les regles massa llargues 
són molt complicades de modificar. Això és degut a que l’Acquire només permet 
relacionar de forma lògica (i – conjunció ,o – disjunció) dos objectes, i per tant, 
si se n’han de relacionar per exemple 8, ja són necessàries com a mínim 7 
relacions: 

 
Fig. 7 

 
• El camí de raonament està prou orientat per tal de que les preguntes que realitza 

el sistema expert siguin les més útils en cada moment, i evitant la realització de 
preguntes innecessàries, o que es presentarien de forma caòtica davant de 
l’usuari. 
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c) Objectes de conclusió 
Aquests objectes són els que representen les causes que expliquen les diferents 
patologies. En general poden prendre els valors “Sí”, “No” , “Sí, però” i “UNKNOWN”. 
El valor “Sí”s’utilitza per indicar que la causa que representa l’objecte es correspon 
amb la simptomatologia. El valor “Sí, però” s’utilitza per indicar que la causa que 
s’adapta només parcialment a la simptomatologia, però que hi ha prou indicis per 
afirmar què probablement és la causa buscada. 
  
En general, els valors No i UNKNOWN no s’utilitzen en el sistema expert creat. Tot i 
això, s’ha considerat adient incloure el valor “No” per si és necessari en futures 
ampliacions donada la dificultat per canviar valors un cop els objectes que els contenen 
estan involucrats en regles. Aquest problema i altres es recullen en el següent apartat 
(7.- Problemes en el procés de creació del sistema expert. Prototip) 
 

6.2.- Tipus de valors 
Essencialment hi ha dos tipus de valors en el sistema expert desenvolupat. La seva 
diferenciació respon a la quantitat d’informació que contenen: 
 

a) Valors genèrics 
Són aquells que es poden utilitzar de forma generalitzada en un gran nombre d’objectes 
d’entrada. Bàsicament són el conjunt: {Sí, No, UNKNOWN}, que es pot utilitzar per 
respondre a qualsevol tipus de pregunta que només demani l’afirmació o negació d’una 
informació. 
 

b) Valors concrets 
Són aquells que pràcticament només es poden utilitzar per a l’objecte d’entrada 
corresponent per al qual han estat pensats i, si és el cas, per l’objecte auxiliar que pot 
dur associat el d’entrada. Un exemple és el conjunt de valors {Vertical, Horitzontal, 
Inclinada}, que pràcticament només es pot utilitzar per definir la inclinació d’una 
afectació de tipus lineal, principalment fissures. 
 

6.3.- Tipus de regles utilitzades 
En el sistema expert realitzat s’han explotat al màxim les possibilitat que ofereix 
l’Acquire per crear les regles que relacionen els objectes i que possibiliten el procés 
d’inferència. Així doncs, s’han utilitzat tant regles de producció com taules d’acció.   
 
Les taules d’acció s’han utilitzat bàsicament per relacionar objectes d’entrada amb 
objectes auxiliars. Aquesta elecció respon al fet de que aquest tipus de relació requereix 
establir moltes regles entre molt pocs objectes. 
 
En canvi, per realitzar el darrer pas de la inferència, el que determina la causa més 
probable per la simptomatologia descrita, s’han utilitzat regles de producció, ja que en 
aquest darrer pas s’afegeixen al raonament totes aquelles característiques necessàries 
per a la diagnosis, però que no serveixen per discernir entre diferents causes. Per tant, en 
aquestes regles, a la banda esquerra hi sol haver un objecte auxiliar i diversos objectes 
d’entrada; i a la banda dreta hi trobem un objecte de conclusió.  
 



Desenvolupament del SE 

90 

L’elecció d’utilitzar regles de producció en aquest cas resulta adient donat que es volen 
relacionar molts objectes amb una sola regla, i que per tant, la major part de 
combinacions possibles dels valors dels objectes del costat esquerra no donen lloc a cap 
conclusió en el costat dret. 
 

6.4.- Organització global 
Un cop descrit com s’ha representat la informació de la base de coneixements, només 
cal aportar alguns detalls més sobre l’organització global del sistema expert per tal de 
tenir totalment definit el procés de desenvolupament. 
 
Per tal de facilitar la creació, l’ús i la modificació del sistema expert per a la diagnosis 
de les patologies estructurals en l’edificació, s’ha dividit el sistema expert en 10 mòduls. 
Cada mòdul està associat a un element estructural o material concret. 
 
Dins de cada mòdul, el sistema expert està organitzat a través dels objectes, valors i 
regles descrites anteriorment. La informació s’estructura de manera que mitjançant el 
motor d’inferència, en cada moment, el sistema expert fa la pregunta que li permet 
descartar més possibles causes, i reduir així, a poc a poc, el conjunt de causes que 
expliquen la simptomatologia descrita. L’altra forma d’actuar consisteix en realitzar 
alguna pregunta clau que permet identificar directament una causa molt determinada, 
amb uns símptomes únics i clars, aïllant així les poques causes que presenten quadres de 
símptomes molt diferents als de la resta. Aquesta estructuració s’aconsegueix a través 
de l’ús d’objectes auxiliars tal i com s’ha descrit anteriorment.  
 
De forma habitual en el sistema expert realitzat, les primeres preguntes s’articulen 
seguint cert esquema per aconseguir l’organització descrita anteriorment. Així, en 
general, primer es pregunta pel tipus de patologia, i seguidament es tracta de determinar 
de quin element estructural concret es tracta, en quina data ha sorgit l’afectació o quina 
és la posició d’aquesta afectació.  
 
Al arribar al final del raonament, no hi ha cap estructura clara, i el sistema expert sense 
cap tipus de rigidització imposada, realitza les preguntes que considera adients per 
confirmar o desmentir la hipòtesis (causa probable de la patologia) amb la que estava 
treballant. Cal recordar, que el sistema expert treballa amb encadenament cap endarrere, 
de forma que, bàsicament, intenta en tot moment confirmar o desmentir certa hipòtesis. 
 
Per tal de facilitar la sortida de les conclusions del sistema expert a través de l’informe 
d’usuari (User Reports), en un primer moment es va organitzar cada mòdul de forma 
que hi havia un objecte anomenat “S’ha arribat a un resultat”, al qual donaven suport 
tots els objectes que representaven les causes que és capaç de diagnosticar el sistema 
expert. Aquest és un objecte de control que permet decidir quin tipus d’informe s’ha de 
presentar segons si s’ha arribat a una conclusió clara, o bé si s’ha arribat a una possible 
solució no del tot correcta o si per contra, no s’ha arribat a cap resultat concloent. 
 
En els darrers mòduls del sistema expert s’ha prescindit d’aquest element de control, 
complicant lleugerament la sortida de l’informe, però permetent observar millor com 
infereix el sistema expert, ja que es visualitzen els diferents cicles de raonament, i és 
més senzill d’avaluar què suposa en cada moment. 
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Així doncs, amb l’ús de l’objecte de control “S’ha arribat a un resultat” el sistema 
expert feia tota la inferència en un sol cicle de raonament molt complex (només tenia 
una hipòtesis possible, sobre l’objecte al final de la cadena, el de control), en canvi 
sense aquest element, la inferència es feia amb múltiples cicles de raonament 
successius, cosa que s’assimila més a la forma de raonar humana. 
 

6.4.- Tractament de la incertesa 
Com ja s’apuntava anteriorment, s’ha desenvolupat el sistema expert de tal forma que 
permet donar una mesura grollera de la confiança del programa en la solució obtinguda. 
Ja s’ha comentat que el procediment utilitzat no és, ni de lluny, el que s’entén per 
raonament inexacte, i que en cap cas s’intenta representar la incertesa de forma 
numèrica.  
 
Un cop aclarides les limitacions del tractament què s’ha donat a la incertesa es 
procedeix a descriure exactament com s’ha tingut en compte: 
 

• La hipòtesis bàsica és que cada causa de les patologies té dos nivells de 
símptomes. Per una banda hi ha aquells símptomes característics de la causa, els 
quals s’han d’observar forçosament per tal de que la diagnosis determini la causa 
correcta. Els altres símptomes són aquells que si bé és cert que solen ser presents 
junt amb una determinada causa, no suposen una exigència per al diagnòstic. 
D’aquesta manera, tenim característiques exigibles i característiques 
recomanables per a inferir una conclusió concreta. 

 
• En el desenvolupament del sistema expert, tots els símptomes que s’utilitzen per 

discernir entre diferents patologies al llarg de la inferència a través d’objectes 
auxiliars, es consideren exigibles. 

 
• A més a més, hi ha altres característiques (no recollides a través d’objectes 

auxiliars) que es consideren exigibles, i que són les primeres que s’han de 
verificar en les regles de producció què busquen donar un valor als objectes 
conclusió (verificar certa causa). 

 
• Les característiques no exigibles però recomanables per a la diagnosis, són les 

darreres que s’inquireixen per tal de verificar la regla de producció final que 
determina el valor de l’objecte conclusió (verifica o no la causa possible de la 
patologia). 

 
• En el cas en què es puguin verificar tots els símptomes, tant els exigibles com 

els recomanables, el sistema expert conclou que la causa de la patologia és “X”, 
ja que l’objecte conclusió que porta per nom la causa verificada, pren el valor 
“Sí”. 

 
• En el cas en què es puguin verificar tots els símptomes exigibles, però que un o 

més dels recomanables no pugui ser verificat, el sistema expert conclou que 
probablement la causa és “X”, ja que l’objecte conclusió que porta per nom la 
causa verificada, pren el valor “Sí, però”. 
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Aquesta forma de procedir suposa haver de duplicar totes les regles que tenen un 
objecte de conclusió a la banda dreta (les que determinen si la causa considerada és o no 
la que explica els símptomes). Així doncs, en general, per cada causa hi haurà dues 
regles de producció, una encaminada a afirmar amb gran seguretat la causa del 
problema, i l’altra que permetrà afirmar la causa probable, però amb certs dubtes ja que 
no es compleix tot el quadre teòric de simptomatologia. 
 
Un exemple clar de característica (objectes d’entrada) no exigible però recomanable per 
a la diagnosis de patologies en l’edificació és el gruix de les fissures. Això és així, 
perquè en general depèn en gran mesura del grau d’afectació de l’element estructural, 
del temps que fa que ha sorgit la fissura, de condicionants constructius, etc. i per tant, 
aquest símptoma sol ser poc significatiu, i pot prendre diferents valors per una mateixa 
causa. Per aquest motiu, rarament complir cert gruix de fissura serà una condició 
exigible per determinar la causa de la patologia. 
 

6.5.- Preguntes i resultats (Case i User report) 
Tal i com s’ha apuntat anteriorment, les preguntes gramaticalment ben formulades què 
realitza el sistema expert es programen a través de la utilitat Case. Per cada objecte 
d’entrada s’ha escrit una pregunta, què en alguns casos inclou informació sobre com ha 
de ser interpretada i contestada. 
 
La sortida de les conclusions del sistema expert es programa amb l’User Report. El 
tipus d’informe que s’ha desenvolupat consta de tres apartats: 
 

• El primer, què només s’activa quan s’assoleix un resultat en ferm (es verifiquen 
totes les característiques de la causa), s’ha creat de forma que indica en cada cas 
la causa de l’afectació. 

 
• El segon, què només s’activa quan s’ha arribat a una conclusió probable però 

que no compleix totes les característiques típiques de la causa, s’ha pensat de 
forma tal, que primer mostra la causa probable i després descriu quina o quines 
eren les característiques esperades i que no s’han pogut verificar. 

 
A més a més, en els dos apartats anteriors, si l’afectació comporta un risc imminent per 
a l’inspector, el sistema expert realitza l’advertència convenient. Per algunes causes 
complexes, s’han redactat algunes explicacions superficials que es mostren després de 
l’afirmació de la causa més probable. 
 

• Al final de tot hi ha un missatge d’advertència sobre l’ús del sistema expert en 
què s’indica que és un programa limitat i s’aconsella posar en dubte i ser crític 
amb els resultats obtinguts. 

 

6.6.- Validació i verificació 
El desenvolupament del sistema expert ha de passar per diverses etapes, però en un 
primer intent es va desenvolupa un prototip, que servia per realitzar les primeres proves 
i detectar els principals problemes, que s’exposen en el següent apartat. Pel que fa a la 
base de coneixements i a la seva organització, ja en el prototip es van realitzar 
validacions i verificacions, que posteriorment es van estendre a tots i cadascun dels 
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mòduls del sistema expert. En tots els casos, tant les validacions com les verificacions 
finals van donar resultats positius. Tot i això, en algun mòdul, al realitzar les validacions 
parcials es van detectar errors en el sistema expert, que van ser corregits i validats de 
nou posteriorment. 
 
El procés de verificació es realitza observant els gràfics que representen els objectes i 
els que representen les regles. En tots dos gràfics s’hi indiquen les relacions existents. 
Així doncs, per verificar que l’estructura i organització del programa és l’esperada, n’hi 
ha prou amb comparar els gràfics que construeix el programa a partir dels coneixements 
introduïts, amb els gràfics generals fets a mà com a guia per a introduir la informació de 
forma ordenada. 

 
Fig. 8 

 
El procés de validació es duu a terme executant el sistema expert acabat i comprovant si 
al introduir unes determinades dades durant el procés d’inferència, la solució és 
l’esperada. Aquest procediment es repeteix per totes les causes més complexes i per 
aquelles en les que intervenen més objectes. A més a més, durant el propi procés de 
creació del sistema expert es va comprovant, una a una, que totes les patologies 
tractades puguin ser diagnosticades de la forma prevista, arribant a la solució esperada 
en cada cas. 



Desenvolupament del SE 

94 

7.- Problemes en el procés de creació del sistema e xpert. 
Prototip 
 
La descripció anterior sobre l’organització del sistema expert respon a la codificació i 
organització que finalment s’ha adoptat per al desenvolupament del sistema expert. No 
obstant això, durant el procés de creació, es van estudiar altres formes de representació, 
que finalment van ser descartades pels problemes que suposaven i la poca eficiència en 
el desenvolupament. 
 
Totes aquestes proves fins a trobar la forma de representació del coneixement més 
adient es van realitzar amb el mòdul Pilars de formigó armat del sistema expert. Un cop 
detectats els problemes més importants ja es va procedir a desenvolupar al resta de 
mòduls amb l’organització i la codificació enunciada en l’anterior apartat. 
 
A continuació hi ha els principals problemes detectats tant pel que fa al funcionament 
del programa Acquire com pel que fa referència la codificació de la informació o a 
l’organització interna del programa entre d’altres. 
 

7.1.- Problemes en la codificació de la informació 
Com s’ha comentat anteriorment, les causes que pot diagnosticar el sistema expert, 
tenen en general característiques molt semblants, raó per la qual cal anar descartant-les a 
poc a poc. Ja s’ha dit que això es realitza finalment a través d’objectes auxiliars que 
imposen una elevada rigidesa en bona part del procés de raonament. No obstant això, en 
un inici, en el prototip, es va tractar de prescindir dels objectes auxiliars, intentant que 
fos el propi sistema expert el que intentés arribar a conclusions. Els problemes que es 
van observar són: 
 

• Preguntes sense cap ordre, que atemptaven contra els criteris tècnics. Així, per 
exemple, un cop indicat que el tipus de patologia era “Color estrany en el 
formigó”, el programa preguntava sobre la “Inclinació de la/es fissura/es”, sense 
considerar que per poder realitzar aquesta qüestió, prèviament s’hauria d’haver 
indicat que el tipus de patologia era la “Fissuració”. Així doncs, la realització de 
certes qüestions havia d’estar lligada al fet de que anteriorment s’hagués 
contestat una determinada opció en una altra qüestió. 

 
• Per solucionar l’anterior problema, les regles de producció que concloïen sobre 

les causes, havien de tenir en el costat esquerra tots i cadascun dels objectes 
d’entrada que servien per justificar la causa, i a més, aquests havien d’estar 
ordenats per tal de que les preguntes fossin lògiques segons les respostes 
anteriors. 

 
• Encara més, a efectes pràctics, totes les regles que concloïen sobre les causes 

havien de contenir pràcticament totes les preguntes possibles del sistema expert, 
ja que de no ser així, un cop arribat a una conclusió, el sistema expert seguia 
preguntant, intentant verificar altres causes que ja no eren factibles per les 
pròpies respostes donades per l’usuari. 
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Per tant, el fet de prescindir d’objectes auxiliars, no suposava necessàriament una menor 
rigidització del programa, ja que l’ordre s’havia d’introduir igualment, encara que  de 
forma interna en les regles de producció. A més a més, aquesta solució sense objectes 
auxiliars suposava un cost de programació molt superior, ja que s’havien incloure la 
major part dels objectes d’entrada en cada regla de producció, repetint així trams de 
raonament de forma innecessària. 
 
Un altre problema es va presentar en la pròpia codificació del coneixement, a l’hora de 
classificar-lo com objectes i valors, ja que les patologies analitzades són força diverses, 
i per motiu de cost temporal es preferia incloure el menor número de característiques 
que permetés distingir entre unes i altres causes. No obstant això, la falta d’uniformitat 
en la informació recollida, va causar que en un inici el prototip comptés amb molts més 
objectes dels estrictament necessaris. Posteriorment, es va decidir fer un pas més, i 
uniformitzar les dades de partida al màxim, per tal de que un mateix objecte pogués ser 
utilitzat per la diagnosis de més d’una patologia. Tot i que aquest és el camí que 
finalment s’ha seguit, també suposa problemes, ja que alguns valors d’aquests objectes 
polivalents només s’entenen en cert context, i per tant, el text de les preguntes a realitzar 
ha hagut d’incloure explicacions sobre com interpretar cada qüestió, i quins valors es 
poden contestar i quins no, o què significa cada valor segons el context. 
 
Finalment, cal destacar que en alguns casos, la informació necessària per a la diagnosis 
de les patologies és molt extensa i concreta, és a dir, que s’utilitzen molts objectes els 
quals prenen valors molt concrets. Això fa que no sigui factible la codificació d’aquesta 
informació a través de multitud de preguntes excessivament restrictives. Per aquest 
motiu, s’ha optat en aquests casos per utilitzar objectes d’entrada constituïts per una 
descripció que l’usuari accepta o no com a representativa de l’afectació que està 
diagnosticant. Un exemple clar d’aquesta situació és el mòdul Elements d’obra de 
fàbrica, que per la naturalesa de les seves patologies, exigeix l’ús d’aquest procediment 
exposat. 
 

7.2.- Problemes en la implementació utilitzant el s oftware Acquire 
Fruit de la falta d’experiència i de les limitacions del software utilitzat per a la creació 
del sistema expert han sorgit alguns problemes: 
 

• No hi ha la possibilitat de crear bucles en el raonament cap endarrere, de forma 
que si l’usuari s’equivoca amb una resposta, o bé vol provar dues possibles 
respostes, ha d’executar de nou el programa des de l’inici. No es pot tirar 
endarrere per intentar canviar els valors que molts cops es responen sense massa 
seguretat, i que en alguns casos poden dur a que el sistema expert no obtingui 
cap solució. 

 
• L’Acquire no permet canviar els valors d’un objecte sense esborrar les regles en 

el qual s’inclou. Això fa que no es pugui corregir cap tipus d’error en la 
definició dels valors un cop aquests estan referenciats en les regles. En canvi, 
sorprenentment, sí que es pot canviar el nom dels objectes a voluntat sense que 
això suposi cap problema. Per tal de poder corregir els valors que es presenten a 
l’usuari sense afectar a les regles on estan inclosos, s’ha optat per la creació d’un 
by-pass. En el següent subapartat (7.3.- Problemes en la traducció del sistema 
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expert. By-pass idiomàtic) s’explica en profunditat el procés de creació d’un by-
pass concret. 

 
• No s’ha pogut representar algunes regles mitjançant taules d’acció, ja que 

aquestes no funcionaven correctament. És el cas de les regles que relacionen les 
causes amb l’objecte “S’ha arribat a un resultat”, en els mòduls on aquest és 
present. 

 
• L’Acquire no interpreta correctament la inclusió de més d’un objecte auxiliar 

(corresponents a línies de raonament distintes), al costat esquerra d’una mateixa 
regla de producció. Aquest tipus de regla amb més d’un element auxiliar en el 
LHS es va provar d’utilitzar en uns pocs casos, entre els quals destaca la 
diagnosis de l’oxidació de les armadures en elements de formigó. Aquesta causa 
única (oxidació) pot ser deduïda per múltiples camins de raonament, ja que tal i 
com s’ha comentat anteriorment, les primeres preguntes que realitza el sistema 
expert van orientades al posicionament de l’afectació, sobretot si es tracta d’una 
fissura. Per aquest motiu, hagués estat molt interessant, des del punt de vista de 
rendibilitat temporal en la programació, que amb una sola regla de producció 
s’unissin totes les vies d’inferència que conduïen a la diagnosis de l’oxidació de 
l’armadura com a causa de l’afectació observada 

 
• En alguns casos, els sistema expert donava error en l’”OBL Module”. Aquest 

error es produeix quan un objecte està present al costat esquerra (LHS) d’una 
regla de producció però no s’utilitza en les seves premisses. És un error que 
només es produeix en les regles de producció, ja que en les taules d’acció, 
l’Acquire inclou tots els elements del LHS de forma automàtica. Cal remarcar, 
que l’Acquire no informa d’aquest error de programació durant la introducció de 
dades, i posteriorment tampoc indica en quin punt del programa hi ha l’error, 
motiu pel qual, localitzar el problema és complicat. 

 
• El fet de que el programa es desi de forma automàtica amb cada modificació i 

que a més a més, no hi hagi la possibilitat de desfer els canvis realitzats, fa que 
calgui guardar de forma manual còpies de seguretat a través de l’opció 
Tools�Write Knowledge Base. A més a més, l’Acquire modifica de forma 
automàtica el sistema expert cada cop que aquest s’obre, de manera que la data 
de l’arxiu no és indicativa de la novetat del programa, cosa que exigeix més 
ordre en la gestió dels arxius que genera l’Acquire, per evitar realitzar 
correccions sobre arxius que no són els més recents, etc. Aquest error va ser 
comès en més d’una ocasió amb el programa prototip. 

 

7.3.- Problemes en la traducció del sistema expert.  By-pass 
idiomàtic 
Un dels objectius inicials era estudiar la viabilitat de traduir el programa a la llengua 
anglesa, o bé programar directament en anglès el sistema expert. En aquest sentit, el 
programa prototip es va desenvolupar en anglès, però el fet d’haver d’anar traduint en 
cada nou objecte o regla alentia el procés de desenvolupament del sistema expert. A 
més, qualsevol traducció errònia suposava greus problemes de modificació un cop les 
regles ja estaven introduïdes, tal i com s’ha explicat. Per aquests motius, tots els mòduls 
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a excepció del primer, Pilars de formigó armat, s’han creat originalment en català. La 
traducció a l’anglès suposa realitzar bàsicament tres canvis: 
 

• Canviar les preguntes que realitza el sistema expert � Això no suposa cap 
problema, ja que n’hi ha prou amb la creació d’un Case diferent a l’original que 
contenia les preguntes en català. 

 
• Canviar l’informe final � Tampoc és complicat ja que n’hi ha prou amb crear 

un altre User Report igual que l’orignial però traduït. 
 

• Canviar l’idioma dels valors que poden prendre els objectes d’entrada � En 
aquest punt va sorgir el problema, ja que tal i com s’ha dit anteriorment, un cop 
el programa compta amb les regles definides, és impossible modificar els valors 
dels objectes sense perdre les regles. 

 
Per elidir el problema originat en la traducció dels valors, la solució idònia que es va 
trobar fou crear un by-pass idiomàtic. El procediment seguit consisteix en: 
 

1r Crear nous objectes d’entrada, iguals que els originals, però amb el nom i 
l’abreviació traduïts. 
 
2n Crear nous conjunts de valors, que són els mateixos que els associats als objectes 
d’entrada originals però traduïts. 
 
3r Assignar els nous valors als nous objectes. 
 
4t Crear unes regles auxiliars que relacionin el nou objecte d’entrada amb el vell. 
Aquestes regles es materialitzen a través d’una taula d’acció, en la qual s’estableix 
una relació biunívoca entre els valors en català i en anglès. 

 
Fent això, s’ha aconseguit separar la part idiomàtica del sistema expert en sí, de manera 
que creant un conjunt relativament petit d’objectes i regles, es pot traduir els programa 
original a qualsevol idioma que es desitgi. 
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8.- Descripció del sistema expert resultant 
El Sistema Expert per a la Diagnosis de Patologies Estructurals en l’Edificació consta 
de 10 mòduls independents, els quals tenen les característiques següents:  
 

 
Nombre 
d’objectes 
d’entrada 

Nombre 
total 
d’objectes 
(*) 

Nombre 
total de 
regles (*) 

Nombre de 
causes que 
pot 
distingir 

Traduït 
a 
l’anglès 

Pilars de formigó 
armat 

33 100 197 32 Sí 

Bigues de formigó 46 141 290 51 Sí 
Elements d’obra de 
fàbrica 

93 152 110 39 Sí 

Forjats 53 175 297 46 No 
Mènsules i nusos de 
formigó armat 

40 109 137 29 No 

Pantalles de 
contravent i murs 
de formigó armat 

40 80 108 19 No 

Façanes i parets que 
donen a l’exterior 

46 81 57 20 No 

Fonamentacions 22 48 50 10 No 
Elements metàl·lics 19 35 24 13 No 
Elements de fusta 11 17 10 6 No 
Total (**) 403 938 1280 265  

Taula 6 
 
(*) No inclouen el nombre d’objectes i regles necessaris per al by-pass idiomàtic. En 
cada cas, el nombre d’objectes i regles per realitzar la traducció són igual al nombre 
d’objectes d’entrada. 
(**) No es pot interpretar directament, ja que hi ha afectacions que són comunes en més 
d’un element estructural, i que per tant estan recollides en més d’un mòdul del sistema 
expert, repetint-se en la suma que es presenta. 
 
Simplement observant  la quantitat de regles i objectes de cada mòdul, es pot determinar 
en quins apartats s’ha profunditzat més el sistema expert. Així, es veu que els mòduls 
capaços de diagnosticar més patologies són els corresponents als pilars i bigues de 
formigó armat, als forjats, i als elements d’obra de fàbrica. Per contra, els mòduls per a 
la diagnosis de fonamentacions, elements metàl·lics i elements de fusta són 
pràcticament testimonials, i només recullen les principals afectacions. 
 
Un altre anàlisi superficial de com està codificat el sistema expert es realitza calculant 
els següents ratis per cada mòdul: 
 

• Rati d’objectes auxiliars � 
objectesdtotalNombre

auxiliarsobjectesdNombre

'__

_'_
en % 

• Rati d’utilització dels objectes � 
objectesdtotalNombre

reglesdetotalNombre

'__

___
 en valor absolut. 
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Com més gran sigui el rati d’objectes auxiliars, significa que les patologies que pot 
diagnosticar el mòdul són més semblants entre elles, i que l’organització d’aquestes és 
clara, i per tant, permet una major organització del sistema expert. Com més complex 
sigui el coneixement de la base de dades d’un dels mòduls del sistema expert, menys 
organització permetrà, i per tant menor serà aquest rati. 
 
El rati d’utilització d’objectes representa el grau de codificació que es pot aconseguir 
amb el coneixement de cada mòdul. Així, si el coneixement és tal que es pot representar 
pràcticament tot a partir d’uns pocs objectes, els quals poden prendre un gran nombre de 
valors, aquest rati serà gran. Si per contra el coneixement no permet una codificació 
senzilla, el rati d’utilització d’objectes serà petit, ja que calen molts objectes concrets 
diferents per capturar el coneixement de la base de dades. 
 
A continuació es presenten el valors dels ratis per cada mòdul del sistema expert: 
 

 
Rati d’objectes 
auxiliars (%) 

Rati 
d’utilització 
dels objectes 

Pilars de formigó armat 35,00 1,97 
Bigues de formigó 31,21 2,06 
Elements d’obra de fàbrica 13,16 0,72 
Forjats 43,43 1,70 
Mènsules i nusos de formigó armat 36,70 1,26 
Pantalles de contravent i murs de formigó armat 26,25 1,35 
Façanes i parets que donen a l’exterior 18,52 0,70 
Fonamentacions 33,33 1,04 
Elements metàl·lics 8,57 0,69 
Elements de fusta 0,00 0,59 

Taula 7 
 
Es pot observar que els mòduls que tracten amb elements de formigó presenten en 
general una major organització interna i un grau de codificació més elevat que la resta. 
Això es tradueix en que aquests elements tenen una gran quantitat d’objectes auxiliars i 
uns ratis d’utilització dels objectes força elevats. A més a més, les patologies d’aquests 
elements són força semblants entre elles, ja que l’elevat valor del rati d’objectes 
auxiliars així ho indica. 
 
En l’altre extrem hi ha els mòduls que tracten les patologies dels elements d’obra de 
fàbrica, façanes, etc. Aquests presenten pocs objectes auxiliars degut a la complexitat 
del coneixement, el qual permet una escassa codificació. Així doncs, aquests mòduls del 
sistema expert requereixen molts objectes concrets per a la diagnosis, cosa que fa que el 
rati d’utilització sigui tan baix. De fet, el rati d’utilització és inferior a 1, cosa que indica 
que hi ha més objectes que regles, i que per tant, cada objecte s’utilitza molt poc. La 
major part dels objectes d’entrada només són utilitzats per una sola regla. 
 
Els casos dels mòduls per a la diagnosis d’Elements metàl·lics i Elements de fusta, són 
especials, i degut a la seva escassa extensió, s’ha optat per fer un ús molt reduït dels 
objectes auxiliars (cap en el cas del mòdul Elements de fusta). Això fa que la major part 
de les regles siguin directes, és a dir, que enllacen directament els objectes d’entrada 
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amb els objectes de conclusió, reduint així de forma apreciable el nombre de regles (que 
són més complexes i llargues), i per tant, obtenint ratis d’utilització molt petits. 
 

8.1.- Breu descripció de cada mòdul 
A continuació hi ha una breu descripció de les limitacions de cada mòdul del sistema 
expert, així com de les seves principals característiques: 
 

a) Pilars de formigó armat 
 

Aquest mòdul es centra en la diagnosis dels pilars de formigó armat d’una edificació. Té 
en compte tant patologies genèriques del formigó com les particulars dels pilars. 
 
Aquest mòdul ha estat concebut centrant-se especialment en els pilars de secció 
quadrada/rectangular. No obstant això, no hi ha cap limitació sobre el seu ús en pilars de 
seccions diferents, tot i que en aquest cas, les preguntes del sistema expert s’han 
d’interpretar de forma més àmplia, ja que en molts casos inquireix sobre la posició de 
les afectacions en les “cares” del pilar, etc.  
 
El programa té bastants objectes auxiliars, i un rati d’ús dels objectes elevat. Això 
indica que el tipus d’afectacions què diagnostica són força similars (majoritàriament 
fissures) i que el coneixement permet un grau de codificació a través de pocs objectes. 
 
Així doncs, aquest mòdul és força complet (diagnostica 32 afectacions diferents) i 
només s’han de tenir en compte algunes consideracions sobre la interpretació sobre les 
qüestions si es diagnostiquen pilars de secció no quadrada/rectangular. 
 

b) Bigues de formigó 
 

Aquest mòdul pot diagnosticar afectacions tant en bigues de formigó armat com en 
bigues de formigó pretensat, amb armadures preteses o postteses.  
 
Essencialment està centrat en bigues de secció en doble T i rectangular, de tal forma que 
la interpretació de les qüestions del sistema expert és, com en el mòdul anterior, un punt 
a considerar. Per exemple, una opció com “Al voltant del cap inferior” es refereix a què 
l’afectació es situa al voltant de la zona inferior de la secció de la biga, encara que 
aquesta no tingui pròpiament un cap inferior (si no és una biga en doble T). 
 
Aquest és el mòdul que pot diagnosticar un major nombre de patologies, un total de 51, 
i compta amb el segon major nombre de regles (290), per això, el rati d’utilització dels 
objectes és molt elevat. El camp de les bigues de formigó ha estat detingudament 
estudiat, i per tant hi ha una gran quantitat d’informació ben organitzada, i això es 
tradueix en una codificació compacta, i un ús de molts objectes auxiliars. 
 

c) Elements d’obra de fàbrica 
 
Aquest mòdul conté la informació més complexa i per tant, és el què s’ha pogut 
codificar menys. Això explica la poca utilització d’elements auxiliars (rati d’objectes 
auxiliars ~ 13%), ja que les afectacions que tracta són força diferents entre elles, i 
cadascuna requereix d’una informació concreta diferent per a ser diagnosticada. Això 
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també es pot veure en el nombre d’objectes d’entrada, que és el més elevat de tots els 
mòduls, tot i que “només” pot diagnosticar 39 patologies. Això queda reflectit també en 
el petit valor del rati d’utilització d’objectes (0,72), ja que calen molts objectes concrets 
i diferents per a cada regla. 
 
Aquest programa pot diagnosticar patologies en elements estructurals (parets de càrrega 
i pilastres) i no estructurals (envans i tancaments). Aquests segons s’han inclòs per la 
repercussió econòmica que tenen i pel nombre de casos que es presenten en el dia a dia 
de la inspecció d’edificacions. 
 
Així doncs, el mòdul resultant és un sistema expert amb molt poca rigidització interna. 
 

d) Forjats 
 
Aquest mòdul pot diagnosticar de forma directa forjats massissos de formigó armat, 
forjats materialitzats amb l’ús de lloses alveolars, i els forjats més típics de biguetes + 
revoltons + capa de compressió de formigó armat. A més a més, pot diagnosticar de 
forma indirecta algunes patologies de forjats mixtes i reticulars, tot i que aquests 
requereixen d’una interpretació prèvia. Els nervis dels forjats reticulars es poden 
diagnosticar com a bigues, i la capa de compressió es pot tractar com si d’un forjat 
massís de formigó armat es tractés per a la diagnosi d’algunes patologies. En els forjats 
mixtes, les afectacions de la capa de compressió de formigó armat es poden tractar com 
les d’un forjat massís de formigó. Les afectacions situades en la xapa metàl·lica s’han 
d’analitzar amb el mòdul corresponent a la diagnosis d’elements metàl·lics. 
 
El mòdul també pot diagnosticar les principals afectacions de les soleres de formigó 
armat. 
 
El sistema expert compta, en aquest cas, amb el major nombre de regles de tots els 
mòduls (297), i pot diagnosticar 46 patologies en total. Veient el rati d’objectes 
auxiliars, s’observa que aquest és el major de tots (~43%), i junt amb el gran nombre de 
regles, mostren que el mòdul es troba molt organitzat i rigiditzat interiorment. Així 
doncs, gairebé la meitat dels objectes són auxiliars, i bona part de les regles s’utilitzen 
per relacionar aquest tipus d’objectes.  
 
Com en les bigues i els pilars, cal realitzar una interpretació d’algunes de les qüestions 
del sistema expert, ja que algun dels objectes d’entrada que s’utilitzen són comuns per a 
tots els tipus de forjat, i per tant, els valors que presentats no sempre es poden 
respondre. P.ex: l’orientació “seguint els alvèols” només té sentit en forjats que tenen 
lloses alveolars. 
 
Així doncs, es tracta d’un dels mòduls codificats de forma més compacta i que 
presenten un comportament més rígid. 
 

e) Mènsules i nusos de formigó armat 
 
Aquest mòdul agrupa dos elements estructurals diferents (mènsules curtes i nusos). 
Aquesta agrupació permet tractar de cop les afectacions que els són comunes i que 
depenen del material (formigó armat) utilitzat. 
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Com la resta de mòduls que tracten elements de formigó, aquest està força codificat i 
per tant compta amb un gran nombre d’elements auxiliars, i un rati d’utilització dels 
objectes alt. 
 
En total pot diagnosticar 29 patologies diferents. 
 

f) Pantalles contravent i murs de formigó armat 
 
Com l’anterior mòdul, aquest també agrupa dos elements estructurals diferents per tal 
de que una part del sistema expert sigui comuna, reduint així el cost d’implementació 
del programa. 
 
De tots els mòduls que tracten amb elements de formigó, aquest és el que presenta una 
menor rigidesa interna, ja que compta amb relativament pocs objectes auxiliars. Pot 
diagnosticar 19 patologies diferents, i per fer-ho compta amb 108 regles, cosa que 
evidencia que és un del menys eficients d’entre tots els mòduls que giren entorn a 
elements de formigó. 
 

g) Façanes i parets que donen a l’exterior 
 
Aquest mòdul només pot diagnosticar les patologies pròpies dels paraments verticals 
exteriors dels edificis. Així doncs, no inclou afectacions generalistes com l’oxidació de 
les armadures, etc. Es centra en els problemes derivats de les deformacions imposades 
(assentaments del terreny, sol·licitacions tèrmiques, etc.). 
 
A diferència de la resta de mòduls, aquest només permet diagnosticar un tipus 
d’afectació: fissures/esquerdes. 
 
Tenint en compte que els paraments exteriors dels edificis solen estar materialitzats a 
través d’obra de fàbrica, s’entén que aquest mòdul presenti un rati d’utilització dels 
objectes molt baix (com en el cas del mòdul per a la diagnosis d’elements d’obra de 
fàbrica). A més a més, s’utilitzen molt pocs objectes auxiliars, de forma que el sistema 
expert resultant està poc organitzat i rigiditzat. En total pot diagnosticar 20 patologies 
diferents. 
 

h) Fonamentacions 
 
Aquest mòdul, igual que els altres dos següents, pot diagnosticar un nombre molt escàs 
de patologies (10). Tot i això, es tracta d’un programa força organitzat i amb una 
codificació molt uniforme, ja que, com la resta de mòduls que diagnostiquen elements 
de formigó, el coneixement que conté ha estat detingudament estudiat i organitzat pels 
experts del camp. 
 
Aquest petit sistema expert es centra en els problemes que poden afectar els elements de 
fonamentació més comuns: sabates i bigues de lligat. No considera els efectes dels 
assentament, ja que aquests no tenen perquè causar cap patologia en la fonamentació en 
sí mateixa, com sí que es tradueixen en problemes sobre altres elements estructurals. 
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i) Elements metàl·lics 
 
Aquest mòdul es centra en els elements estructurals d’acer de les estructures 
d’edificacions. Només pot diagnosticar les principals patologies d’aquests elements: 
l’oxidació i algun problema en les unions, essencialment. 
 
En total, recull el coneixement necessari per a la diagnosi de 13 patologies. Com que 
l’extensió d’aquest mòdul és reduïda, no cal la utilització de gaires elements auxiliars, ja 
que la major part de les patologies són força diferents entre elles, i per tant es poden 
codificar com a regles directes entre els objectes d’entrada i els de conclusió. 
 

j) Elements de fusta 
 
Degut a la poca utilització de la fusta estructural en edificacions actuals en l’entorn 
d’Espanya, aquest mòdul és pràcticament testimonial i només pot diagnosticar sis 
patologies diferents. Així doncs, és un sistema expert que esbossa les principals 
afectacions dels elements de fusta. 
 
Com en el mòdul anterior, degut a la petita extensió del coneixement, en aquest cas es 
pot arribar fins i tot a prescindir dels elements auxiliars, d’aquí que el rati d’objectes 
auxiliars sigui 0. 
 

8.2.- Utilització del sistema expert 
Anteriorment ja s’ha descrit l’organització interna del programa, així que ara es 
procedeix a la descripció del funcionament des del punt de vista de l’usuari. 
 
Tots i cadascun dels anteriors mòduls s’han d’executar en el programa Acquire com a 
sistemes experts independents. 
Al obrir un dels mòduls amb l’Acquire, al primer que s’observa és una pantalla com la 
següent:  

 
Fig. 9 

 
Per executar el programa cal anar a Engine � Run Case. I en la finestra que s’obre s’ha 
de seleccionar el cas (que es correspon amb l’idioma del mòdul) i l’informe de resultats 
desitjat. Aquest últim es troba en el menú desplegable Report. 
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Fig. 10 

 
Posteriorment clicant a Run, comença l’execució del mòdul. El programa va realitzant 
preguntes a l’usuari a través de la finestra User Input 
 

 
Fig. 11 

 
El sistema expert resultant treballa descartant possibles causes, fins que només n’hi ha 
una que s’adapta almenys de forma parcial a les característiques de la simptomatologia 
introduïda. Per a que s’entengui, el funcionament del programa és força similar al 
raonament lògic que s’utilitza per jugar una partida del Qui és qui?. 
 
Un cop el sistema expert ha arribat a una conclusió, es tanca automàticament la finestra 
User Input i es presenta l’informe dels resultats obtinguts. 
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Fig. 12 

 

8.3.- Crítiques al funcionament del sistema expert 
Abans de realitzar cap test, amb el sistema expert ja desenvolupat es poden realitzar 
algunes crítiques sobre el seu funcionament. A continuació hi ha les més destacables: 
 

• Si s’introdueixen dades a l’altzar, en molts casos no s’arriba a cap resultat donat 
que moltes de les causes que pot diagnosticar el programa tenen com a mínim 5 
o 6 característiques exigibles per al diagnòstic, de forma que no totes les 
combinacions dels valors dels objectes d’entrada donen un resultat. No obstant 
això, com ja s’ha comentat, s’han realitzat verificacions i validacions en cada 
mòdul, i en tots els casos els resultat són bons. Per això, cal dir que si no s’obté 
cap resultat és per la limitació de l’abast de la base de coneixements. 

 
• El sistema expert no és prou ràpid en els casos més obvis. Això es degut a que 

una patologia que tingui una causa clara és identificada immediatament per un 
inspector humà, en canvi el programa desenvolupat necessita que es contestin 
diverses preguntes. Per exemple, una persona amb un simple cop d’ull sap de 
forma instantània quin element estructural està mirant, en quina posició hi ha 
una fissura i quina és la seva orientació, en canvi, si s’utilitza el sistema expert 
cal contestar a aquestes tres preguntes. 

 
Per contra, en els casos més complexos o menys habituals, el sistema expert 
triga el mateix que amb les afectacions òbvies. Per tant, sí que presenta prou 
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velocitat per als casos difícils, però no podria competir amb un expert humà en 
els més simples. 
 

• L’entrada de dades a través de l’ús de paraules és poc eficient sobretot pel que es 
refereix a temes de posicionament de l’afectació en l’espai. 

 
• La sortida de dades es poc amigable, ja que presenta tan sols un text escrit. 
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9.- Tests realitzats 
 
En aquest apartat s’hi resumeixen les consideracions relatives als tests realitzats amb el 
sistema expert. La informació completa sobre aquests tests es troba en l’Annex B de la 
present tesina. 
 
En primer lloc cal destacar que per a la realització dels tests s’han utilitzat casos reals i 
que ja comptaven amb diagnòstic, per així poder compara el funcionament del sistema 
expert amb el treball d’un expert humà. 
 
La informació utilitzada ha estat extreta tant d’Internet com de llibres sobre la matèria 
[16]. En l’Annex B, per cada test realitzat, s’indica l’origen del cas que s’ha fet servir 
com a partó per a comparar. En cap cas s’ha utilitzat la mateixa informació que per 
implementar el programa, ja que això constituiria una validació i no una prova objectiva 
sobre el funcionament d’aquest. 
 
Per als mòduls més importants (Pilars de formigó armat, Bigues de formigó, Elements 
d’obra de fàbrica i Forjats) s’han realitzat dos tests, mentre que per als de menor 
importància només s’ha realitzat una prova. Cal dir que el mòdul de Fonamentacions no 
ha pogut ser testejat per l’absència d’informació de casos reals més enllà d’aquells que 
s’han utilitzat per a la implementació del programa, i que per tant no són un patró 
objectiu per a la comparació. 
  
L’elecció dels casos reals per a efectuar els tests s’ha fet tenint en compte dos 
condicionants: en primer lloc la patologia havia d’estar inclosa en la base de 
coneixements del sistema expert, i en segon lloc, l’exemple havia de ser mínimament 
representatiu de les possibles patologies de l’element afectat. El primer condicionant 
resulta estrictament necessari de cara a realitzar els tests, ja que de no complir-se l’únic 
que es podia comprovar és la limitació de la informació del sistema expert enlloc de 
comprovar, tal i com es perseguia, la correcció d’aquesta informació. El segon 
condicionant respon al fet de buscar la màxima representativitat dels casos analitzats.  
 
Tot i això, per als mòduls que poden diagnosticar més patologies costa decidir quines 
són representatives. En alguns casos s’ha hagut d’optar per aquelles afectacions de les 
quals s’han trobat imatges i diagnòstics, de tal forma que aquestes no sempre són les 
més representatives. 
 
Per cada test s’ha executat el mòdul corresponent i s’han anat responent a les qüestions 
que el sistema expert plantejava. Com actuar en cas de no tenir prou informació en la 
fotografia i el text que l’acompanyava, s’ha decidit de forma individualitzada per cada 
pregunta. Les decisions preses i la seva justificació es poden trobar en l’Annex B. Al 
final de cada execució s’ha analitzat la resposta donada pel sistema expert. 
 
A continuació es passa a realitzar un breu comentari sobre els resultats obtinguts amb 
cadascuna de les 13 proves realitzades: 
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9.1. Pilars de formigó armat 
Per aquest mòdul s’ha realitzat dos tests. El primer buscava diagnosticar un cas de 
retracció hidràulica del formigó, mentre que el segon buscava el diagnòstic d’una 
esquerda causada per un esforç de tracció. 
 
Retracció hidràulica 
En la primera execució no es va obtenir cap diagnòstic, ja que els símptomes introduïts 
no concordaven amb els de cap patologia de què tingués coneixement el programa. La 
darrera pregunta, i per tant la que va determinar definitivament que no s’arribés a cap 
conclusió, tractava sobre el gruix de les fissures. Aquest paràmetre és dels més 
complicats de determinar a través d’una fotografia, i per tant es va decidir tornar a 
intentar-ho canviant la resposta a la pregunta del gruix. 
Introduint un gruix de fissura força menor al estimat inicialment, el sistema expert va 
diagnosticar que es tractava d’un cas de retracció hidràulica. Tot i això, el programa 
seguia plantejant objeccions a aquesta diagnosi, aquest cop referents al nombre de 
fissures. 
 
Tot el que s’acaba d’explicar fa referència a l’anàlisi individualitzat de les fissures 
horitzontals que s’observaven en la fotografia de referència per al test, ja que aquest 
mòdul del sistema expert no contempla la possibilitat de l’existència de fissures 
verticals i horitzontals simultàniament i com a conseqüència d’una mateixa causa. 
 
Així doncs, es va decidir dur a terme una tercera execució per veure què diagnosticava 
el programa en relació a les fissures verticals reals. En aquest cas, la conclusió va ser 
que la causa era el moviment de l’encofrat durant el procés de presa del formigó. Tot i 
això, el sistema expert també va presentar algunes objeccions al seu diagnòstic, aquest 
cop sobre el nombre de fissures. 
 
Per tant, el sistema expert no va diagnosticar de forma correcta aquest primer exemple. 
Segons el programa, no totes les fissures eren explicables per la retracció hidràulica, i 
les que ho eren no s’acabaven d’ajustar als símptomes esperats. 
 
Tracció 
En aquest cas ha estat suficient una sola execució per tal de què introduint els 
símptomes observables en la fotografia, el sistema expert arribés al diagnòstic esperat, 
sense presentar cap aclariment ni objecció en la conclusió obtinguda. 
 
Per tant, aquest segon test sobre el mòdul de Pilars de formigó armat ha estat positiu, i 
ha demostrat que el sistema expert pot diagnosticar de forma correcta algunes patologies 
reals. 
 

9.2. Bigues de formigó 
En aquest cas s’ha intentat diagnosticar un cas de fissures per torsió, i un cas 
d’aixafament del formigó per flexió de la biga. 
 
Torsió 
Per la realització d’aquest test, ha calgut respondre algunes preguntes per a les quals no 
hi havia prou informació ni en la fotografia ni en el document associat.  



Desenvolupament del SE 

109 

S’ha observat que el sistema expert orientava el raonament cap a la determinació de la 
patologia adequada, de tal forma que s’ha optat per respondre que la biga estava 
suportant un voladís o unes escales, en la pregunta corresponent, ja que això és el que el 
programa esperava, i era condició necessària per prosseguir amb la inferència. No es pot 
dir que aquesta resposta sigui falsa, ja que en l’exemple analitzat, la biga es trobava 
pràcticament en estat de ruïna, al igual que tota la resta de l’edifici, i per tant no hi havia 
informació ni a favor ni en contra de la resposta. 
 
El resultat del sistema expert ha estat la diagnosis de què la biga no comptava amb 
l’armadura suficient a torsió. Per tant, el programa ha superat el test, tot i que en una 
qüestió clau ha necessitat una resposta específica per a la qual no hi havia prou 
informació en l’exemple real de referència. 
 
Aixafament del formigó per flexió 
En aquest cas, simplement introduint els símptomes observats en la fotografia, s’ha 
pogut determinar que les fissures estaven causades per un trencament de la biga a flexió. 
A més a més, el sistema expert ha afegit que segurament la biga comptava amb 
armadura supracrítica, i és en aquest cas en el que es pot presentar un aixafament del 
formigó comprimit. 
 
No obstant, durant el procés d’inferència hi ha hagut una pregunta crítica referida a la 
deformació de la biga, que en aquest cas s’ha estimat que no era exageradament gran. Si 
s’hagués estimat el contrari, s’hauria hagut de recórrer a una segona execució, ja que la 
primera no hagués aportat els resultats esperats. 
 
Per tant, el sistema expert ha superat el test per aquest cas real concret, tot i que de nou, 
ha requerit fer algunes interpretacions sobre les preguntes realitzades per a les quals no 
es comptava amb prou informació. 
 

9.3. Elements d’obra de fàbrica 
Per aquest mòdul s’ha posat a prova la diagnosi de les fissures de tracció que s’originen 
en parets d’obra de fàbrica degut a l’assentament diferencial d’algun pilar de l’edifici. A 
més a més, també s’ha testejat la possibilitat de diagnosi de fissures per l’absència de 
juntes de dilatació. 
 
Assentament diferencial d’un pilar 
El test realitzat tractant de diagnosticar aquesta patologia ha presentat alguna dificultat, 
que de nou està relacionada amb la manca d’informació necessària per respondre a les 
preguntes que planteja el sistema expert.  
 
Com en tests anteriors, s’ha arribat a un punt en el qual el sistema expert ha realitzat una 
pregunta crítica per a la diagnosi. Entenent que aquesta pregunta anava ben orientada, i 
que per tant el programa intentava confirmar un símptoma important de la patologia 
real, s’ha optat per respondre a la pregunta en el sentit que el sistema expert esperava. 
Aquesta resposta no contradiu cap informació real del cas, i tan sols complementa 
aquells aspectes per als quals no hi ha suficient informació. 
 
Finalment, el resultat obtingut concorda amb l’esperat, i per tant, es considera aquest 
test com a superat tot i les consideracions que s’han realitzat en el paràgraf anterior. 
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Absència de juntes de dilatació 
En aquest cas s’han realitzat dues execucions del sistema expert. La primera considerant 
que la paret analitzada només complia les funcions de tancament, i la segona 
considerant la possibilitat de que es tractés d’una paret de càrrega.  
 
En tots dos casos el diagnòstic ha estat el mateix, i plenament coincident amb l’exposat 
per l’expert humà que va analitzar el cas utilitzat com a exemple. Tot i això, el sistema 
expert no pot assegurar que la patologia diagnosticada sigui la correcta, ja que no 
compta amb prou informació sobre la sol·licitació de l’acció solar en la paret.  
 
Cal destacar que per arribar a la  diagnosis, s’ha hagut de respondre a força més 
preguntes en el cas en el que s’havia suposat que es tractava d’una paret de càrrega. La 
major part d’aquestes preguntes anaven orientades a descartar o confirmar algunes 
patologies concretes. 
 
Per tant, aquesta patologia ha estat diagnosticada de forma correcta sense cap problema 
destacable, cosa que porta a afirmar que el mòdul corresponent del sistema expert ha 
superat el test. 
 

9.4. Forjats 
Les patologies escollides per testejar aquest mòdul del sistema expert són el 
punxonament i la fletxa d’un bigueta. 
 
Punxonament 
El cas real analitzat a través d’una fotografia ha presentat alguna mancança 
d’informació que ha estat requerida pel sistema expert per tal de fer el diagnòstic. 
 
Totes les preguntes plantejades pel programa, llevat de dues, s’han pogut contestar 
sense major problema a partir de la fotografia. Aquestes dues preguntes fan referència, 
una al tipus de forjat, i l’altra a l’observació de fissures en la cara inferior del forjat. La 
resposta a la primera pregunta conflictiva no influeix en la diagnosi, ja que aquesta 
afectació ha estat implementada en el sistema expert de la mateixa forma per tots els 
tipus de forjat. Per tant, la falta d’aquesta informació no influeix en el resultat final, com 
sí que ho fa la resposta a la pregunta sobre l’observació de fissures en la cara inferior. 
Com que només es disposa d’informació fotogràfica de la cara superior del forjat, la 
resposta proporcionada al programa durant el test no és l’esperada, i per tant el sistema 
expert, tot i que arriba al resultat correcte, no pot assegurar el diagnòstic, i planteja 
algunes objeccions. 
 
Tot i això, el sistema expert ha diagnosticat correctament la patologia, i la falta de 
seguretat correspon íntegrament a la falta d’informació de l’exemple real. Per tant el test 
es considera superat. 
 
Fletxa d’una bigueta 
Per tal de poder arribar a un diagnòstic s’han hagut de realitzar dues execucions per a 
aquesta afectació. 
 
La primera execució finalitza sense oferir cap diagnòstic al respondre que no es tenia 
coneixement sobre si hi podia haver revoltons recolzats directament sobre una jàssera o 
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un mur de càrrega. En aquest cas el sistema expert aconsella repetir el raonament 
modificant la darrera resposta sempre i quan la nova contestació no estigui en 
contradicció amb la realitat del problema. 
 
En la segona execució s’ha respost afirmativament a la darrera pregunta de l’execució 
anterior, la qual ha resultat ser crítica per a la inferència del sistema expert. A partir 
d’aquest punt el programa ha realitzat algunes preguntes més i ha donat un diagnòstic. 
Aquest ha dit que es tractava d’una flexió transversal del forjat per una diferència de 
rigidesa entre la bigueta i la jàssera/mur on es recolzava el revoltó. A més, el sistema 
expert ha presentat algunes objeccions a aquest diagnòstic, en relació amb el gruix de la 
fissura observada. 
 
El diagnòstic obtingut coincideix d’alguna forma amb la patologia que va determinar 
l’expert humà, ja que si una bigueta flexiona més que la resta de punts de suport dels 
revoltons (ja siguin biguetes o jàsseres/murs), es produeix una flexió transversal que 
origina fissures com la del cas tractat. 
 
No obstant això, el sistema expert ha resultat ser excessivament estricte en la verificació 
dels elements de suport dels revoltons, que per altra banda, rarament són observables. 
Això, junt al fet de què el diagnòstic final tampoc és en ferm perquè el gruix no és 
l’esperat, fan concloure que el programa no ha superat aquest test. 
 

9.5. Mènsules i nusos de formigó armat 
Per fer el test a aquest mòdul del sistema expert s’ha optat per intentar diagnosticar una 
fissura en una mènsula deguda a l’excessiva tracció horitzontal sobre aquest element. 
 
Executant el sistema expert i introduint els símptomes observables en la fotografia 
s’arriba a determinar sense cap tipus d’objecció que la causa de la fissura és l’esperada: 
un esforç horitzontal de tracció excessivament gran o no previst.  
 
Per tant, aquest test es dóna per superat, i cal afegir que en aquest cas no s’ha produït 
cap problema de manca d’informació o d’interpretació de les preguntes. 
 

9.6. Pantalles de contravent i murs de formigó arma t 
S’ha escollit com a patologia per a realitzar el test una fissuració per retracció tèrmica 
inicial en un mur de formigó. 
 
Executant el mòdul corresponent i introduint les dades a partir de la fotografia del cas 
real, s’arriba a un parell de preguntes sobre la data d’aparició de l’afectació que no es 
poden contestar amb la informació disponible en la fotografia ni el text que 
l’acompanya. Per aquest motiu, s’opta, com en tests anteriors, per facilitar la inferència 
al sistema expert. Sabent que s’està tractant de diagnosticar una retracció tèrmica inicial, 
i com que no es disposa d’informació ni a favor ni en contra de la resposta, s’indica al 
sistema expert que la fissura ha aparegut durant el procés de construcció del mur, i més 
concretament durant pocs dies després de l’abocament del formigó. Aquesta informació 
resulta crítica per poder fer el diagnòstic adequat. 
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Finalment, el sistema expert arriba al diagnòstic correcte però amb recances, ja que el 
nombre de fissures observat no concorda amb el que el programa esperava. 
 
Novament, el sistema expert arriba al resultat esperat, però en aquest cas ho fa desprès 
d’haver respost a dues qüestions per intuïció però sense la informació necessària (ja que 
una fotografia no pot recollir tota la informació d’una patologia), i el resultat tampoc és 
totalment segur ja que el nombre de fissures observat és petit.  
 
Per tot això, no es pot dir que el sistema expert superi aquest test, però tampoc seria just 
afirmar que no és capaç de diagnosticar correctament la retracció tèrmica inicial en un 
mur de formigó. 
 

9.7. Façanes i parets que donen a l’exterior 
Per realitzar el test d’aquest mòdul del sistema expert s’ha optat per intentar 
diagnosticar un cas d’afogat del recobriment de morter (enfoscat) d’una façana. 
 
Introduint els símptomes observables en la fotografia d’un cas real d’afogat, s’arriba 
sense cap problema al diagnòstic esperat, el qual a més a més no presenta cap objecció. 
No obstant, de nou s’ha hagut de respondre a la pregunta sobre la data en què sorgeix 
l’afectació sense la informació corresponent per part de l’expert que va diagnosticar el 
cas real. 
 
Es pot concloure que aquest mòdul supera el test plantejat. 
 

9.8. Fonamentacions 
Ja s’ha comentat els motius pels quals no s’ha pogut realitzar un test d’aquest mòdul del 
sistema expert. 
 

9.9. Elements metàl·lics 
En aquest  cas s’opta per realitzar un test sobre la patologia més comuna dels elements 
metàl·lics utilitzats en la construcció: l’oxidació generalitzada. 
 
Executant el sistema expert i responent a les preguntes plantejades a partir de 
l’observació de la fotografia d’un cas real, s’arriba al diagnòstic esperat. Tot i això, el 
sistema expert és excessivament restrictiu el les consideracions ambientals de l’entorn 
de l’element d’acer, ja que exigeix la confirmació de la presència puntual d’aigua o un 
ambient molt humit per poder confirmar una oxidació generalitzada, quan de fet aquesta 
és sense cap dubte la patologia que afecta l’element del cas real analitzat. 
 
Per tant, aquest mòdul supera el test, però caldria modificar-lo lleugerament per fer-lo 
menys restrictiu en la diagnosi de les patologies més comunes. 
 

9.10. Elements de fusta 
El testeig d’aquest mòdul s’ha realitzat diagnosticant un cas real de presència de corcs 
en una biga de fusta. 
 



Desenvolupament del SE 

113 

Executant el sistema expert i responent a les preguntes en funció del què s’observa en 
les fotografies del cas real, el programa arriba a la conclusió de què la fusta està 
afectada per insectes. 
 
Per tant, aquest senzill mòdul supera el test bàsic plantejat. 
 

9.11. Conclusions 
Un cop realitzats els tests es poden extreure algunes conclusions: 
 

• En primer lloc cal dir que els llibres que recullen informació sobre patologies en 
les edificacions es fixen, en general, en els casos més extrems, de tal forma que 
costa trobar exemples sobre afectacions comunes i de relativament poca 
importància.  

 
• La consulta de fotografies i diagnòstics editats per experts en la matèria, suposa 

la mancança d’informació de l’entorn de l’afectació degut a que aquests 
el·lideixen els aspectes que els resulten obvis. Però són aquests aspectes, en 
general obvis, els que en alguns casos resulten estrictament necessaris per a la 
diagnosis del sistema expert. 

 
• Algunes de les patologies introduïdes en el sistema expert no estan referenciades 

en molts llibres de text del camp de la patologia en edificació, cosa que posa de 
manifest, que el coneixement del sistema expert és força complet, però per 
contra, també senyala que el fet de no comptar amb un expert humà durant el 
desenvolupament, no ha permès profunditzar més en quines són les afectacions 
més comunes, que reben un tractament pràcticament idèntic a les menys 
habituals en el programa desenvolupat. 

 
• També cal dir que hi ha alguns símptomes específics que costen molt de 

complir. Aquest seria el cas del gruix de les fissures, que tot i que és una 
característica típica de les fissures, rarament el gruix real coincideix amb el 
teòric, de tal forma que el sistema expert sol veure com almenys un dels 
símptomes que espera no es produeix, i per tant, els diagnòstics del programa 
solen presentar algunes objeccions. 

 
• Relacionant-ho amb la conclusió anterior, caldria modificar alguns aspectes del 

sistema expert per tal de que aquelles característiques que presenten una major 
variabilitat en la realitat, o aquelles més difícils d’observar, no fossin decisòries 
durant el procés d’inferència. De fet, durant el procés de desenvolupament del 
sistema expert ja s’ha intentat seguir aquesta premissa però, tal i com s’ha 
demostrat en els tests, no sempre ha estat possible, i s’hauria de millorar. 

 
• Es pot dir que el sistema expert, globalment, ha superat els tests de casos reals 

que se li han plantejat.  
 

• Els test s’han realitzat sobre exemples escollits entre aquells que tenien 
representació en la base de coneixements del sistema expert. Un tipus de test 
posterior i més objectiu consistiria en presentar al sistema expert casos reals 
sense cap tipus de filtre, i poder així no només determinar si funciona en aquells 
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casos per als quals teòricament està capacitat, sinó que permetria veure l’abast 
real del coneixement introduït, i si aquest respon o no a les necessitats reals en el 
camp de la inspecció tècnica d’edificacions. 

 
• El veritable test l’hauria de fer un usuari objectiu, imparcial i expert en la 

diagnosis de patologies en la edificació. 
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10.- Possibilitats futures i conclusions sobre el s istema expert 
desenvolupat 
Un cop desenvolupat i testejat el sistema expert, ja es poden extreure conclusions sobre 
el seu funcionament i sobre el procés de desenvolupament en general. De cara a futures 
ampliacions o millores del software, es proposen diverses línies que s’haurien de 
millorar per tal de que el programa fos plenament operatiu. 
 
En primer lloc cal dir que el sistema expert desenvolupat compleix les expectatives i els 
objectius inicialment proposats. Això és, que s’ha arribat a desenvolupar un programa 
basat en el coneixement i el raonament lògic capaç de diagnosticar, ni que sigui de 
forma senzilla, patologies en els edificis. 
 
L’àmbit del coneixement que s’ha delimitat és correcte, ja que queda clarament definit i 
té un tamany adequat per al tipus de sistema expert que s’ha desenvolupat. El fet 
d’aprofundir més en uns temes que en altres permet veure com treballa el sistema expert 
en situacions diferents, ja que alguns dels mòduls programats són molt extensos i 
requereixen una major rigidesa en l’organització del coneixement, mentre que altres 
tenen dimensions més reduïdes, raó per la qual la seva base de coneixements és més 
flexible i no està tan estructurada. 
 
L’elecció de l’Acquire com a eina per al desenvolupament d’aquest sistema expert ha 
estat bona i adient a les possibilitats i necessitats de la present tesina. Aquesta eina 
proporciona l’entorn adequat per desenvolupar un petit sistema expert, ja que conté un 
ampli conjunt d’utilitats orientades a visualitzar com actua el programa en cada 
moment, i en quin estat es troba la base de coneixements. Totes aquestes eines han estat 
explotades durant el desenvolupament del sistema expert i han resultat d’especial 
utilitat.  
 
L’elecció de dotar al programa d’una estructuració interna forta en els primers passos 
del raonament ha resultat ser el camí correcte a seguir, ja que permet estalviar esforç de 
programació, alhora que no perd funcionalitat, i proporciona un ordre lògic en les 
preguntes, que és difícil d’obtenir de cap altra forma. 
 
El fet d’haver començat per un mòdul concret del sistema expert, i anar-lo 
desenvolupant fins al final a mode de prototip ha estat molt útil, ja que amb ell  s’han 
realitzat les diferents proves, s’han detectat els principals problemes, i s’han pres les 
decisions que han permès un desenvolupament més fluid de la resta de mòduls. 
 
El programa és sòlid, i presenta una bona organització pel que fa a les preguntes que 
realitza. L’usuari pot seguir en tot moment el procés de raonament, i totes les preguntes 
que rep tenen lògica en el context en què es realitzen. 
 
El tractament que s’ha donat a la incertesa és molt eficient donades les possibilitats de la 
tesina i les característiques del coneixement en el camp de les patologies en l’edificació. 
Això és així perquè d’una forma senzilla s’ha pogut obtenir un sistema expert que 
permet distingir entre dos nivells de seguretat en les seves conclusions. A priori, pot 
semblar que una distinció únicament qualitativa en la seguretat de la resposta és poc, 
però donada la gran diversitat de materials, procediments constructius, elements 
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estructurals, sol·licitacions, etc. que es poden trobar en l’edificació, poder dir si el 
resultat és més o menys fiable ja és molt.  
 
Pel que fa a les crítiques, destacaria la poca portabilitat del sistema expert, ja que per 
poder ser executat en el seu estat actual, requereix l’eina de desenvolupament (Acquire). 
L’entrada i sortida de dades no és plenament funcional, destacant en aquest àmbit, la 
dificultat per inquirir sobre el posicionament de les afectacions o el poc encant visual 
dels informes de sortida. 
 
Tot i les conclusions extretes anteriorment sobre el sistema expert, cal advertir que les 
conclusions realment vàlides són les que poguessin treure els seus possibles usuaris, 
més que no pas les del propi desenvolupador, ja que al cap i a la fi, és amb l’ús que 
sorgeixen els principals problemes i crítiques a un programa.  
 
Com a conclusió final, no es pot deixar d’indicar que el programa resultant demostra la 
viabilitat dels softwares d’ajuda a la presa de decisions en el camp de la inspecció 
tècnica de construccions. 
 
Pel que fa a les propostes de futur, hi ha diversos camins que es poden seguir per 
millorar sistema expert que es presenta, i donar-li una major aplicabilitat. En aquest 
sentit, el primer que caldria fer és completar i corregir la base de coneixements a partir 
de les informacions d’un expert humà. Si realment es volgués realitzar un programa 
funcional i aplicable, segurament caldria utilitzar una eina de desenvolupament de 
sistemes experts més potent que l’Acquire, sobretot pel que fa referència a la qualitat de 
la interface amb l’usuari del sistema expert resultant. L’ús d’aplicacions gràfiques 
milloraria considerablement la presència del programa, i els informes resultants podrien 
incloure referències externes, enllaços i explicacions més completes. 
 
No cal oblidar la portabilitat del programa. El sistema expert hauria de poder ser inclòs 
de forma completa en un arxiu de tipus *.exe o similar, de manera que es pogués 
executar de forma independent de l’eina de programació. L’Acquire ja permet 
transformar el sistema expert resultant en un arxiu executable (tipus Java, C++ o 
VisualBasic) de forma independent., però per fer-ho calen coneixement de programació 
convencional, i  per tant aquest aspecte ha quedat exclòs de l’àmbit d ela tesina. 
 
També s’hauria d’intentar desenvolupar el sistema expert amb un altre enfocament, de 
manera que tingués en compte les relacions que hi ha entre les diferents afectacions que 
apareixen en un edifici per una mateixa causa, ja que en realitat, el comportament d’una 
estructura cal mirar-lo de forma global. La fixació local del sistema expert que s’ha 
desenvolupat li impedeix en molts casos realitzar diagnòstics, què entesos de forma 
global, serien senzills. 
 
Finalment, la idea del sistema expert que es presenta es pot estendre a altres àmbits de la 
construcció més enllà de l’edificació. 




