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6.1. Conclusions  
 
Aquest treball de tesi s’inicia amb la supervisió de la persona sobre un entorn simulat 
de plantes dinàmiques anomenat micro-món. La forma tradicional de recerca és en 
forma d’estudi de camp, fent respondre qüestionaris verbals als operaris de planta. 
En aquest cas, la recerca es fa en el laboratori, i amb l’ajut de la simulació. Dins 
l’àrea de la interacció persona-màquina els micro-mons es dissenyen per tal de que 
siguin representatius de la presa de decisions sobre problemes que posen a prova les 
habilitats de la persona. En aquesta tesi, el micro-món dissenyat combina la presa 
de decisió amb una representació gràfica de la planta en el context del control 
de processos. La supervisió es concreta en el moment en que l’escenari que es 
presenta a la persona esdevé una situació de risc per la planta ja que apareix la 
pressió temporal sobre la presa de decisió. En entorns industrials aquesta pressió 
pot esdevenir en estrès o en decisions difícils i en alguns casos errònies portant la 
planta a  l’accident. 
 
Un cop es disposa del micro-món, - i després de les sessions experimentals -, queda 
enregistrada en representació de l’espai d’estat l’evolució de l’estat i l’evolució del 
senyal de control, representats habitualment en teoria de control per (X, U). Aquesta 
traça dinàmica es poc explícita en el sentit de que només indica l’execució i 
l’evolució del nivell d’aigua en la planta, sense fer esment del comportament de la 
persona. Així, es fa necessari incidir en aquest aspecte (cf. Capítol 2 i Capítol 3). 
 
En el Capítol 2 s’han desenvolupat mecanismes automàtics per tal de posar en 
evidència la fase d’execució (seqüenciament d’esdeveniments, i intervals de temps 
entre esdeveniments per exemple) (Sarrate 2002). Així s’ha definit un conjunt de 
variables qualitatives i quantitatives. L’estudi d’aquestes variables ha mostrat la 
rellevància d’algunes d’elles fins al punt que al llarg dels capítols han anat 
sobresortint de forma important, com per exemple la variable camí i les seves 
variants: nombre de camins oberts en un instant, formes d’obrir camins.   
 
Això ha permès que de la representació (X, U) es passi a la traça d’execució de la 
persona. En aquest context a partir del registre directe de les accions es pot recollir 
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força informació. La prospecció d’aquesta informació ha permès, a tall introductori,  
l’extracció de coneixement. 
 
Continuant amb l’estudi de la persona, ja s’ha comentat al llarg de la tesi el cicle 
percepció-raonament-execució, de manera que el Capítol 3 és una aproximació a la 
planificació i no pas a la manipulació que fa la persona sobre els dispositius de 
control. Aquí, les variables és situen en un context més abstracte, el paràmetre temps 
es reconfigura per establir cadenes d’estats estables i transicions. Aquesta 
transformació permet reduir la variabilitat inherent a l’execució i al fet de que les 
persones sovint canvien aquesta execució d’una prova a la següent.  
 
De la traça d’execució es passa a la traça de comportament, entenent aquesta com 
una cadena de patrons de conducta. Per manca de coneixement sobre aquest 
mecanisme, el mètode emprat ha estat combinar l’expertesa de l’investigador amb la 
inspecció visual d’algunes proves experimentals.  
 
A destacar la complexitat del micro-món tractat ja que apareixen 7 patrons de 
conducta bàsics. La combinació d’aquest patrons entre si, permet l’obtenció de 
diverses cadenes o estratègies. Aquesta riquesa fa que el micro-món de 5 tancs sigui 
un bon instrument de mesura per estudiar el seguiment a pautes de 
comportament ja que en altres micro-mons com per exemple el DURESS de 
l’investigador Vicente, el nombre de patrons és de 3 (Vicente 1999). 
 
La consigna, definida com a tasca a realitzar per la persona, i el seguiment d’aquesta 
consigna, ha permès definir criteris que permeten avaluar la supervisió realitzada. 
Així, en realitat, als dos aspectes anteriorment citats com expertesa del dissenyador, i 
inspecció visual de proves experimentals, s’ha afegit un tercer aspecte: mecanismes 
externs de validació. De tal forma que, utilitzant el raonament qualitatiu aplicat a 
aquest micro-món, un grup d’experts han dissenyat un raonador artificial que pot 
realitzar la tasca indicant què hauria fet ell davant l’acció realitzada per la persona 
(Travé-Massuyès 1999). En aquest moment, - any 1999 -, l’autor d’aquestes línies 
entra a treballar en aquesta tesi i aporta la implementació del raonador.  
 
Sense descriure ara tècnicament aquest raonador, s’aconsegueix un mecanisme de 
similitud que permet comparar el raonament humà amb l’artificial mitjançant les 
regles de que disposa el raonador. En el treball original presentat per Travé-
Massuyès, es desdobla la distància euclídea que serveix de mesura de similitud en 
dues distàncies conceptualment separades: les regles G1, G2, G3 i G4 permeten 
definir una distància euclídea en la situació d’alarma, mentre que les regles G3 i G4 
es defineix una distància euclídea en la situació sense alarma.  
 
Reprenent el treball desenvolupat en el Capítol 4, el raonador qualitatiu actua com 
agent passiu, en el sentit de que està supeditat en tot moment a l’acció humana. En 
tot cas, fa la recomanació de què hagués fet ell en aquella situació.  Això condueix a 
la necessitat de crear controladors automàtics amb criteris propis, que siguin 
capaços d’executar la prova per si mateixos. Llavors es disposarà d’una traça 
d’execució manual i una traça d’execució automàtica. 
 
En el Capítol 5 s’han desenvolupat diversos controladors automàtics. L’objectiu final 
era l’obtenció de traces automàtiques comparables a les traces humanes de forma que 
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s’ha optat per una arquitectura de controlador que potenciï la vessant computacional 
però que segueixi alhora el cicle percepció-raonament-execució. El resultat ha estat 
una llista de diversos controladors fins a l’obtenció d’un controlador de referència 
que ofereix bons resultats en temps d’execució. En la presa de decisions fa servir a 
cada iteració tres possibilitats que es concreten en una sola decisió per tal d’oferir la 
millor acció a cada moment. El raonament predictiu s’ha mostrat força eficient per 
aquesta tasca. En la predicció el model i la planta coincideixen, ja que aquí en realitat 
no es vol fer servir la màxima potència del control predictiu sinó posar en evidència 
que la persona fa servir l’anticipació i que el controlador també la incorpora en el 
seu raonament. Finalment, el millor controlador és comparable a una de les persones 
que presenten el millor rendiment en base a la comparació visual entre els patrons de 
conducta d’ambdós.  
 
 
6.2. Aportacions 
 
Les aportacions bàsiques realitzades en els 5 Capítols es poden resumir en la Taula 
6.1. Els conceptes implicats:  
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Taula 6.1 Resum d’aportacions 
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Marc:  
És refereix a les àrees genèriques  de coneixement com interacció persona-màquina, 
modelat de seqüències temporals, modelat de comportament i raonament.   
 
Eines:  
Implica les llibreries a implementar necessàries per tal de poder portar a terme 
l’estudi inicialment plantejat com a objectiu de la tesi. De forma genèrica s’han fet 
servir algorismes i rutines de programació implementats sobre MATLAB i 
LabVIEW. 
 
Aportacions:  
Mostra l’acompliment dels objectius comentats en el Capítol 1- Marc Teòric. 
 
La columna d’Aportacions de la Taula 6.1 mostra com  el treball efectuat en aquesta 
tesi s’ha nodrit de cada una de les files, tot i que realment la recerca s’ha fet de forma 
transversal, creuant disciplines, de manera que en realitat el sentit ha considerar és el 
sentit vertical de la columna per tal d’agafar el més rellevant de cada una de les 
disciplines.  
 
El nucli principal de la tesi és la confluència entre la fila_3 de Modelat de 
comportament amb la columna_3 d’Aportacions, concretant-se en la trobada de la 
traça de comportament. 
 
 
6.3. Línies futures de treball 
 
Reprenent el fil amb el Capítol 1 centrat en recerca psicològica, de forma genèrica 
els investigadors en psicologia poden aportar noves dimensions que no provenen 
directament del micro-món com a instrument de mesura, sinó de qüestionaris 
estàndards. Quan s’estudien persones cal veure altres variables com per exemple la 
personalitat (extroversió/introversió, índex de neuroticisme) amb el qüestionari EPQ 
per exemple,  i la càrrega mental amb el mètode NASA_TLX (Díaz et. al. 01). Des 
del punt de vista de la psicologia hi hauria dos conjunt de variables clarament 
diferenciats. El conjunt de variables independents i el conjunt de variables 
dependents. La traça d’execució i la traça de comportament aportades en aquesta tesi, 
formarien part del conjunt de variables dependents. Mentre que el conjunt de 
variables independents estaria format per la personalitat, la càrrega mental, l’estrès, 
el canvi en el tipus de consigna, l’emoció, etcètera.  
 
Un cop definides les variables, es possibilitaria l’estudi de les relacions funcionals 
entre elles; a mode d’exemple esbrinar una funció que relacionés la càrrega mental 
amb les estratègies utilitzades en la supervisió. L’anàlisi factorial estadístic amb 
ANOVA és una eina necessària per aquest tipus de recerca. 
 
La metodologia aportada en el Capítol 2 pot permetre la generació de micro-mons 
amb la presència d’events aleatoris com per exemple el trencament d’una vàlvula o la 
presència d’una canonada extra que permeti entrar aigua en un tanc intermig, de 
forma que això sigui observable per la persona però no controlable al no existir una 
vàlvula de control sobre la canonada. Aquestes noves situacions imprevistes 
impliquen que la persona ha de reaccionar e intentar reorganitzar la seva planificació, 
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que podia ser exitosa en situació determinista, però que ara cal canviar. Aquest canvi 
de micro-món determinista a micro-món amb esdeveniments aleatoris acosta un xic 
més la simulació a la realitat industrial. 
 
A partir del Capítol 3, i per tal d’oferir mesures de rendiment des del punt de vista de 
la intel·ligència artificial, els índexs definits nítidament en cada una de les 
aportacions serveixen com a patrons d’entrada a màquines de suport vectorial o 
mapes SOM que poden aportar llum al problema de classificació de persones en 
funció de les diferències de comportament, (Angulo 2001), (Kohonen 1995). 
 
Respecte l’aportació del raonament qualitatiu comentada en el Capítol 4, a mode 
d’estudi avançat es pot continuar en la línia de construir una mesura de similitud més 
complexa. D’altre banda, la utilització de regles podria ser un bon indici per la 
generació d’un controlador automàtic basat en raonament qualitatiu amb la 
possibilitat d’obtenir diverses traces d’execució i comportament en funció de la 
sintonia prèvia feta sobre el nombre de regles a fer servir i la sintonia dels pesos.  
 
Pel que fa al disseny de controladors comentats en el Capítol 5, aquesta via de 
generació de controladors és un punt de referència en el camí de trobar el controlador 
òptim. La dificultat que cal vèncer en aquesta recerca és el fet de que el control és 
discret, mentre que la planta està representada de forma continua. Es tracta d’un 
sistema híbrid en el qual s’han de satisfer una sèrie de restriccions, - temps mínim i 
sense vessament -. Les aportacions fetes en aquesta tesi en la part de control 
serveixen com a punt de partida per aplicar altres metodologies com per exemple 
algorismes genètics per la creació de controladors automàtics. 
 
A mode d’integració d’idees, i reprenent el camí cap a la supervisió experta artificial, 
l’objectiu principal d’un sistema de supervisió és l’assessorament dels operaris en la 
presa de decisions (Sarrate 2002): 
 
• Ajust de consignes 
• Monitorització de l’estat del procés 
• Predicció de situacions 
• Detecció i diagnosi de fallades 
• Proposta d’accions correctives a l’operari amb la seva justificació 
• Planificació d’accions seguint criteris d’optimització 
• Coordinació d’accions 
 
 En aquest sentit, aquest treball de tesi aporta indicis que poden permetre en futurs 
treballs la creació de sistemes intel·ligents de supervisió que incorporin coneixement 
sobre la fase de presa de decisions de les persones.  
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