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EDITORIAL
Benvolguts socis ,
Benvolgudes socies,
Us trobeu entre mans el numero 40 del butlleti de I'ACIA, aixo demostra
que tenim un butlletti ben consolidat i I'interes per part dels associats en
que la publicaci6 vagi endavant. Tots i cada un del numeros s'han
redactat amb els continguts derivats de les aportacions dels socis i
socies. En general ens basem en els articles dels nostres col'laboradors
habituals i tambe en les noticies que nosaltres mateixos volem donar a
coneixer 0 que des del comite de redacci6 creiem que poden ser
d'interes per als associats.
En I'Assemblea General Ordinaria de I'ACIA que es va celebrar el dia 26
d'octubre de 2007 es va aprovar la seu i els organitzadors del proper
CCIA 2008. EI congres estara organitzat pel IliA, el president del comite
organitzador sera en Josep Puyol i el lIoc de celebracio sera a
Empuries, en una increible i tranquila ubicaci6 davant del mar i al costat
de les ruines greco-romanes.
Com veureu, aquest numero gira bastant al voltant del ASIMO, aixo ha
estat degut a que aquest Setembre i dins de les II Jornades de Robotica
de Barcelona , s'ha fet la presentacio a Europa de la nova versi6 de
I'ASIMO, amb tot el desplegament mediatic que aquest robot porta
sempre al seu voltant. Dins de les seccions dels nostres collaboradors
habituals, en Miquel Barcel6 ens explica precisament la seva
experiencia viscuda com a "teloner" d'una de les actuacions de I'ASIMO.
D'altra banda , en el Cau del Haker, l'Enric Plaza recorda a I'escriptor de
ciencia fi cci6 Philip K. Dick analitzant les diverses versions
cinematografiques de Blade Runner, basad a en una novel'la de les
seves novelles . EI tercer del nostres col'laboradors es en aquest cas el
Ton Sales i ens presenta un interessant article sobre el les interficies i
maquines intel'ligents amb les quais estem 0 estarem relacionant
proximament dins del que podem anomenar el nostre entorn quotidia. A
la secci6 "a I'aguait" tenim en aquesta ocasi6 un article signat pel
Ricardo Tellez i el Cecilio Angulo en referencia als "robots socials". A la
secci6 dels grups de recerca, es presenta I'IiIA (I'istitut d'lntel 'ligencia
Artificial del CSIC) on podreu lIegir els seus antecedents i tambe els
projectes i les linies de recerca en les que es treballa actualment. No
void ria acabar aquest editorial sense agrair el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicaci6 i I'lnstitut Catala de les Industries Culturals que
ens hagin atorgat un ajut economic per a la consolidaci6 i l'ampliaci6 de
la nostra revista.
En la contraportada d'aquest numero trobareu la informaci6 del proper
ECAI que se celebrara a Patras, Grecia , el proper mes de Juliol.

Nuria Agel/
Dip6sit Legal GI1348/94
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Philip K. Dick es mor i va a Hollywood
Avui considerat un dels gran autors de la literatura
ciencia-ficcio, Philip K. Dick durant la major part de la
seva vida era un artesa de la paraula que cobrava a
tant la pagina. Darrerament, PKD (com hom anomena
col·loquialment Philip K. Dick) ha esdevingut tambe un
pilar hollywoodia per ales pel-licules de ciencia-ficcio:
des de Total Recall, Screamers i Paycheck a Next,
Minority Report i A Scanner Darkly, el seu nom
sembla lIigat a I'exit de public.
Tot plegat va comenr;:ar arran la pel'licula Blade
Runner, dirigida per Ridley Scott el 1982 , basada en
una novel·la de PKD intitulada 00 androids dream on
electric sheep? (Somnien els androides en ovelles
electriques?), pel-licula que ens arriba aquest
Desembre del 2007 en DVD com una nova i re
definitiva "versio del director". En el moment de la seva
estrena, Blade Runner no va ser un exit de public - la
gent semblava trobar dificil de pair les intricades i
subtils trames dickianes. Tanmateix, despres de la
seva decebedora estrena, alguna cosa estranya va
donar una nova vida a Blade Runner: directors de
pel'licules i anuncis imitaven els seu estil visual, les
vendes de video cintes continuaven essent altes
malgrat els anys seguien passant, les cadenes de
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televisi6 la continuaven programant sense trobar
cansament en el public. Finalment, ha esdevingut un
classic i ha entrat a la nostra memoria col-lectiva com
aquella pel-licula que mostra un futur nou i diferent
dels que haviem abans imaginal.
Encara mes, molts critics consideren Blade Runner la
millor pel-licula de ciencia-ficcio de la historia i figura
entre les 100 millors pel-licules de tots els temps
seleccionades per R Corliss i R Schickel de la revista
Time. No content amb aixo, Ridley Scott va fer una
nova Versi6 del Director el 1992, estrenada a les sales
de cinema i distribulda en DVD (diguem-li Blade
Runner 2.0), i enguany el 2007 ha fet una nova Blade
Runner 3.0 distribul·da en DVD anomenada Versi6
Final del Director.

Blade Runner 1.0
Suposo que tothom que Ilegeix aquesta columna ha
vist la pel'licula si mes no una vegada, pero en resum
tracta dels problemes dels "replicants" - essers
humans creats artificialment amb una forr;:a i una
resistencia excepcionals pero amb unes vides curtes i
servils. Son semblants a clons pero modificats per
I'enginyeria genetica i, ames, els replicants s6n ja
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adults quan neixen . Destinats als treballs mes
desagradables 0 denigrants, Ilur infancia se substitueix
per la implantaci6 d'una memoria falsa que els permet
comen9ar el seu treball (0 esclavatge per ser mes
exactes) immediatament.

u

Un final feli<; no fa patxoca
L'estupidesa humana, que es un gran tema dlckia , es
transforma en I'avaricia burgesa en mans de Ridley
Scott, un tema molt mes proper als critics de cinema i
literatura , que solen menystenir la ciencia-ficci6 com a
"genere menor." L'any 1992 s'estrena la segona versi6
(BR 2.0) on el director ha fet els canvis que,
habitualment, els s6n barrats als autors pels
avariciosos executius de Hollywood en el seu afany
d'obtenir productes mes pa'ibles per les masses. EI
canvi mes notable es eliminar el "final feli9" de BR 1.0,
car tothom sap que els finals feli90s s6n dictats
comercials i cap obra seriosa, en cinema 0 literatura ,
pot tenir-Io sense esdevenir no-seriosa. En I'escena
final , el protagonista Deckard fuig de la ciutat amb la
seva xicota en un spinner (un auto volador) devers uns
immaculats boscos on la natura esponerosa promet a
la parella un "foren feli90s i menjaren tots anissos." En
la versi6 BR 1.0, aquest final feli9 s'assoleix per una
veu en off que declara haver descobert el fet que
Rachael, la xicota , no es una replicant normal (i per
tant destinada a morir aviat), ans un nou model
experimental millorat que tindra una vida lIarga (i
feli9!). La versi6 BR 2.0 suprimeix la veu en off i, per
tant, la parella escapa de la ru'I'nosa ciutat vers els
verds boscos d'Oregon - tanmateix, ara sabem que la
felicitat conjugal sera tan curta com la vida de la
replicant. I sabeu que? Doncs quan vaig anar a veure
aquesta estrena a la gran pantalla, vaig trobar que per
mi el final era igual de feli9 que abans; que de fet no
trobava jo que la pel'licula fos "diferent" 0 "millor" que
la BR 1.0.

La novel'la curta en la qual es basa la pel'licula
(Somnien els androides en avelles electriques?) te un
to i un tema molt diferen! una guerra mundial ha
deixat el m6n devastat, I'ecologia planetaria anorreada
i totes les especies animals en perill d'extinci6
imminent. Tot plegat fa que el futur de la humanitat es
trobi en greu perill (Ia radioactivitat causa moltes
malalties i comporta alteracions del genoma huma),
ra6 per la qual la ONU comen9a un programa de
colonitzaci6 a Mart i altres planetes. Ridley Scott
substitueix la destrucci6 del planeta per un petit canvi
climatic (plou constantment a Calif6rnia), i fa que els
rics i benestants deixin aquest planeta no pel desertic
Mart sino per luxosos planetes d'aparen9a tropical.
Per tant, BR 1.0 gira entorn a la guerra de classes: els
pobres romanen al planeta Terra i els burgesos fugen
a d'altres planetes on els androides (replicants) els fan
d'esclaus. EI desti que es juga ja no es la
supervivencia de la humanitat malgrat els seus errors,
sin6 el benestar de la classe dominant. Eis androides
no s6n fabricats per resistir les condicions hostils de
Mart, en un proces necessari per salvar la humanitat
d'una Terra radioactiva, sin6 per fer de servents i de
soldats als burgesos que viatgen a destins exotics.

La ra6 es que el final feli9 es la possibilitat, per
Deckard i Rachael , d'escapar de la ru'inosa ciutat vers
els verds boscos d'Oregon. Tota la peiolicula es fosca,
com cal en un film-nair, i ames la pluja constant, els
carrers atestats i la pol'lucio visual i sonora fan que
I'espectador experimenti constantment un ambient
opressiu . Aixi, els moments finals on la parella pot
fugir vers la natura esponerosa produeixen una
sensaci6 d'alliberament a I'espectador. Aquest es el
final feli9, un final impossible a la novel'la de PKD on
Oregon es un desert altament radioactiu, on
I'estupidesa humana ha anihilat I'ecosistema planetari.
La lIuita de classes clarament no es tan terrible com la
destrucci6 planetaria , nomes cal poder sortir del gueto
proletari: aquest es el final feli9 de BR 2.0.

Philip K. Dick
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Eis efectes de la memoria
BR 2.0 tenia altres canvis mes subtils, escenes noves
pero curtes afegides pel director. Segons Ridley Scott,
les noves escenes farien sospitar a I'espectador que
Deckard era tambe un replicant. Introduiria la
paradoxa que Deckard era un androide dedicat a
"retirar" els androides fugits. Deckard tenia
implantades unes falses memories que Ii feien creure
que era un huma, pujat per un pare i una mare, que va
ser un agent de policia abans de convertir-se en un
blade-runner (el malnom que reben els ca9adors de
replicants). L'alteraci6 de la personalitat per la
possibilitat d'alterar la memoria es un tema recurrent a
PKD, com sabreu si heu vist la peiolicula Total Recall,
basada en el conte de PKD intitulat We can remember
it for you wholesale (Podem fer-vos-ho recordar a
I'engros). En el conte, la gent que no pot pagar-se
unes vacances a Mart 0 al Carib compra una
implantaci6 de memoria que Ii fa recordar les
vacances que no ha gaudit. AI final de la historia no
sabem si el que hem vistillegit ha passat realment 0 si
es la memoria implantada que el protagonista ha
comprat (un viatge d'aventures a Mart on ell es un
espia, que aconsegueix la xicota i que inclou
extraterrestres) .

En aquesta historia te un sentit dramatic el fet que la
memoria del protagonista pugui ser falsa.
Quan vaig veure la BR 2.0 a la gran pantalla, la meva
memoria em va jugar un efecte estrany: en sortir del
cinema no recordava quins canvis hi havia a la nova
versi6, IIevat de la part final on la veu en off havia estat
suprimida. Curiosament, jo ja sabia abans d'entrar els
canvis anunciats pel director a la premsa, el fet que
s'inclo'len noves escenes que "suggerien" el fet que en
Deckard era tambe un replicant. Des de 1982 a 1992
jo havia vist BR 1.0 diverses vegades (a I'estrena, a la
televisi6, en video-cinta) i va ser com si, amb aquesta
memoria engranada dins el meu cervell, fos incapa9
d'enregistrar els canvis de la nova versi6: en sortir jo
no era conscient de quines coses haurien suggerit que
en Deckard tenia unes memories implantades en IIoc
de les reals. Havia experimentat la historia de BR 1.0,
resistint la implantaci6 d'unes poques "memories
falses" en forma d'escenes afegides a BR 2.0.
En aquestes escenes en Deckard tenia uns
records escadussers on ell havia estat un
agent de policia (memories que de fet no eren
d'en "Deckard" sino de la persona que varen
clonar per fer el Deckard-replicant). En
retrospectiva, aquests canvis creaven com una
dissonancia amb les meves estructures de
memoria de BR 1.0, els no us elements no
IIigaven amb els antics i, com si diguessim, el
meu cervell va rebutjar-ne els no us com a
"falsos" (0 potser mes precisament, com a
inconsistents). Aixi, en sortir de I'estrena de BR
2.0 em preguntava astorat "On eren les pistes
que suggerien que en Decka~ es un
replicant?", per be que el cert es que havia vist
totes les noves escenes. La meva memoria va
continuar preservant BR 1.0.

Roy Batty interpretat per Rutger Hauer.
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Blade Runner 3.0
Quan vaig veure la BR 2,0 a la gran pantalla , la meva
memoria em va jugar un efecte estrany: en sortir del
cinema no recordava quins canvis hi havia a la nova
versio , Ilevat de la part final on la veu en off havia estat
suprimida, Curiosament, jo ja sabia abans d'entrar els
canvis anunciats pel director a la premsa, el fet que
s'incloien noves escenes que "suggerien" el fet que en
Deckard era tambe un replicant. Des de 1982 a 1992
jo havia vist BR 1,0 diverses vegades (a I'estrena, a la
televisio , en video-cinta) i va ser com si , amb aquesta
memoria engranada dins el meu cervell , fos inca par;;
d'enregistrar els canvis de la nova versio: en sortir jo
no era conscient de quines coses haurien suggerit que
en Deckard tenia unes memories implantades en Iloc
de les reals, Havia experimentat la historia de BR 1,0,
resistint la implantacio d'unes poques "memories
falses" en forma d'escenes afegides a BR 2,0, En
aquestes escenes en Deckard tenia uns records
escadussers on ell havia estat un agent de policia
(memories que de fet no eren d'en "Deckard" sino de
la persona que varen clonar per fer el Deckard
replicant) , En retrospectiva , aquests canvis creaven
com una dissonancia amb les meves estructures de
memoria de BR 1,0, els nous elements no lIigaven
amb els antics i, com si diguessim, el meu cervell va
rebutjar-ne els nous com a "falsos" (0 potser mes
precisament, com a inconsistents) , Aixi, en sortir de
I'estrena de BR 2,0 em preguntava astorat "On eren
les pistes que suggerien que en Deckard es un
replicant?", per be que el cert es que havia vist totes
les noves escenes, La meva memoria va continuar
preservant BR 1,0,

La tercera i final versio del director es BR 3.0 i es
distribueix enguany Desembre del 2007 en DVD,
Sembla que la critica 1I0a aquesta ultima versio,
Tanmateix, el fet es que en general els critics
"seriosos" de cinema i Iiteratura avorreixen la ciencia
ficcio, Nomes cal recordar el cas de la recent
guanyadora del Nobel , Doris Lessing , les ultimes
novel'les de la qual son de ciencia-ficcio (Ia serie
Canopus in Argos), i que sovint ha estat atacada pels
critics per aquest motiu (i encara mes pel fet que
Lessing accepta publicament que escriu ciencia
ficcio),
BR 3.0 es un a versio on el director Ridley Scott
s'arromanga i fa canvis mes radicals: ha afegit nous
dialegs i n'ha alterat d'altres per tal de fer que Roy
Batty, el cap dels replicants fugits , figuri com un
personatge menys amenar;;ador i mes amble - i alguns
dels moments mes colp idors de BR 1,0 han estat
substituHs, Suposo que tambe hi ha nous i millorats
efectes especials pero, la veritat, no se si , despres de
viure amb Roy Batty a la meva memoria durant 25
anys, vull ara que BR 3,0 me'l substitueix per un
personatge mes tou i paible, un implant artificial d'una
memoria falsa car, ho se del cert, Roy Batty no era
aixi.

©Enric Plaza
enric@iiia,csic,es
Les Imatges reproduides son materials promocio nal s de la pel'licu la
I per tan t es consideren en I'ambit public,
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Eis d'Honda segueixen dient que ASIMO son les sigles
de Advanced Step In MObility, pero a ningu se Ii oculta
que aquestes sigles estan per a construir un nom com
ASIMO que es clarament deutor del de I'escriptor i
divulgador cientific nacionalitzat nord-america Isaac
Asimov (1919-1992). Asimov fou I'inventor del terme
"robOtica" (alia pels anys quaranta quan ningu pensava
en una tecnologia constructora de robots... ) i es famos ,
entre d'altres coses, pels seus relats i noveioles de
ciencia ficcio sobre robots. Desgraciadament, malgrat el
seu interes per la investigacio en la robotica humanoide,
algu en el departament comercial de la Honda segueix
pensant de forma suficientment "arcaica" com per a
intentar evitar que el seu robot mes mediatic prengui el
seu nom directment d'un escriptor de ciencia ficcio ..

"Teloner" de II ASIMO
Mique/ BarcelO
A finals de setembre, l'Ajuntament de Barcelona va
organitzar les Segones Jornades de Robotica que van
tenir lIoc en el Parc d'investigacio Biomedica de
Barcelona. Aquesta vegada , sembla que es va optar per
una opcio altament mediatica i es va contar amb la
col'laboracio d'Honda, I'empresa japonesa d'automobils i
motocicletes fundada per Soichiro Honda I'any 1946.
Aquesta empresa porta a terme, des de 1986, un projecte
d'investigacio per a construir un robot de forma
humanoide que pugui caminar, correr i efectuar diverses
accions que, potencialment, serveixin per a "interactuar
amb les persones i ajudar-Ios fent-Ios la vida mes facil i
agradable", segons diu la publicitat de la companyia .

Tal com es diu en alguna pagina web sobre aquest robot
humanoide, "ASIMO i la seva evoluci6 es per a molts
investigadors la Biblia de la robotica humanoide", encara
que, logicament, es diu tambe que "altres consideren que
la robotica humanoide no es rendible". Pero es evident
que tot aixo ho determinara "el temps i la propaganda
que Honda rep gracies al seu robot humanoide".

La novetat d'aquestes Segones Jornades de Robotica es
que les diverses "demostracions" del robot ASIMO (ni
mes ni menys que vuit en tres dies... ) anaven precedides
per una breu xerrada 0 conferencia d'especialistes en
robotica de Barcelona (Josep Amat , Alicia Casals, Carme
Torras, Joan de Dalmau i jo mateix) qui , en definitiva,
acabarem actuant de "teloners de I'ASIMO". Aixo si,
davant la sorpresa de la gent de I'empresa Honda que,
n'estaven del tot conven9uts, havien vingut a Barcelona
tan sols per a parlar de les meravelles del seu ASIMO i,
sabre tot, per a fer publicitat de la seva empresa. En
realitat, semblava com si els costes creure que, ames
d'ASIMO, alii es parlaria d'altres coses.

I no cal oblidar que, al costat deIs mindstorms NXT de
LEGO i altres kits de robots humanoides concebuts
gairebe com un hobby (Robonova-1, Kondo KHR-2HV,
Robomovie-M3, Mini-robot PLEN i un sorprenent
etcetera), ASIMO es una prova de I'interes que, almenys
per al joc, desperta la robotica humanoide.
En qualsevol cas, a partir d'ara se que padre afegir al
meu curriculum la frase: "teloner de I'ASIMO". No es pas
poca cosa ..

En algunes d'aquestes demostracions de I'ASIMO (i en
les conferencies que les van prologar) va haver-hi molts
assistents. Fins i tot classes senceres de nens i nenes
que, tal vegada poc interessats per la robotica, van
preferir veure I'ASIMO directament en Iloc d'esperar a
I'inevitable reportatge que, practicament, totes les
televisions locals van fer. Aixo si, a canvi els assistents
van haver de suportar les nostres conferencies i, tambe,
alguns anuncis dels "meravellosos" cotxes de Honda
que, desgraciadament, poc semblaven tenir a veure amb
la robotica humanoide...
No era la primera vegada que ASIMO venia a Barcelona ,
pero si la primera vegada que el "nou" ASIMO ho feia.
Iniciat el projecte I'any 1986, diversos models (EO fins a
E6 i P1 fins a P3) van desembocar en el mes comercial i
mediatic de tots el robot humanoide ASIMO que es
presenta ara com un robot de 130 centimetres d'altura
dotat tambe d'habilitats en les seves "mans" per a recollir,
transportar i dipositar en una taula una safata. EI nou
ASIMO pot caminar i correr com el seu antecessor de
2004 encara que, aixo si, va una mica mes rapid : 2,7
km/h al caminar i fins a 6 km/h al correr. Evidentment,
que tot aixo s'ha traMit en un pes una mica mes alt que
abans: 54 quilos.

Miquel Barcelo
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comunicacio propiament dita (evitant les
distraccions, potencialment fatals) son basics. I
que hi trobem, aquf? Doncs comunicacio verbal
(sf, ja se que direu que en teniu experiencies
nefastes), que, pero, en els darrers mesos ha
evolucionat fulminantment, gracies a I'augment
vertiginos de la potencia de calcul, fins a tenir
"converses" globalment acceptables (sobretot per
I'interlocutor huma, el mes sensible a qualsevol
aparenya d'artificiositat 0 poca naturalitat). Avui ja
es fan sistemes plenament "acceptats" per
I'usuari que s'hi comuniquen fluidament (ai, en
catala, tambe?) sense que aquest noti res de
desagradable 0 incomode ni s'hi posi en guardia
(en contra). I si avui parlem, potser dema ja no
caldra ni aixo. Quan encara estem impressionats
pel cas de fa un 0 dos anys del paraplexic
connectat a un ordinador que era capay de
moure-Ii el cos a partir dels seus pensaments
(concretament, dels actes neuronals de volicio
motora), aquest trimestre Microsoft ha patentat
un sistema de "Iectura directa del pensament"
per mitja d'electroencefalogrames que filtren tot
d'informacio irrellevant per concentrar-se nomes
en les ordres donades per I'usuari i en les
respostes que aquest dona a preguntes que se Ii
han fe!. Tot, evidentment, sense que mai
Microsoft ens hagi preguntat si nosaltres hi
accedirfem (ni crec que ningu ens ho pregunti
mail. Es clar, en el cas d'un cotxe i un conductor
la seguretat no es cosa de broma, i ~qui s'hi pot
negar, per la nostra seguretat, que ens preguntin
cosetes a base de regirar-nos les neurones?

EI que tenim i el que
ens espera
Ton Sales
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Com que aquesta tribuna mes 0 menys trimestral
que amablement se'm concedeix es presta
menys, per la seva Ilargaria, a filosofar que no
pas a repassar coses que han passat
mentrestant, sovint em veig obligat a comentar
novetats i, com a maxim, valorar-Ies una miqueta,
i deixar les analisis per al lector 0 per a un temps
mes propici. Aixf, doncs, aixo d'avui sera una
"cronica", que voldria dividir en quatre apartats.
Eis dos primers estaran dedicats a la
Intel'ligencia Artificial (IA) com a "informatica
avan«ada" (tambe "IA") i, en particular, (1) ales
interficies que ens esperen, i (2) a la
informatica "pervasiva" (que nosaltres mes
aviat dirfem "ubiqua" 0 "omnipresent" i potser
tambe, francament, "intrusiva"). EI tercer apartat
el voldria dedicar al mftic i primordial soldat no
huma que tots, amb la nostra feina d'IAaires,
contribu'(m insensiblement a construir (sense que,
de fet, ningu ens ho hagi consultat mail. EI quart
estara dedicat a possibles problemes de
disseny de les maquines que fem 0 farem. I ho
void ria culminar tot amb un homenatge, seguit
d'una petita informacio de servei.

[ Un petit "excursum" sobre els cotxes intel'ligents i els
sistemes d'ajuda al conductor de que he parlat manta
vegada. I es que he Ilegit una noticia que em sembla
divertida i significativa: quan a una persona se Ii
demana que pensa d'un sistema que es preocupi del
conductor, que detecti el seu estat d'anim i capacitat
per conduir, que Ii corregeixi les errades i que fins i tot
el porti a I'hospital si cal, tothom diu que es una bona
idea; i quan es prova un sistema d'aquests amb un
conductor real, aquest se sent be, acompanyat i
protegit. Ara be, quan despres de I'experiencia se Ii
revel a que ha passat, quines decisions ha pres el
sistema per compensar el que ell (es pensava que)
havia fet voluntariament i quina es la magnitud dels
seus errors, com s'havia picat infantilment i
innecessariament i quan s'havia comportat de manera
inexplicable 0 com de prop havia estat de fer
carallotades irreparables, resulta que el conductor que
havia quedat tan encantat de I'experiencia se sent
estafat i indignat -en el sentit tant d'irritat com en el
d'haver-se-li "robat" la seva Iliure voluntat, la intimitat i

1. Les interficies que vEmen
Encara que a nosaltres, professionals, ens sembli
que els ordinadors d'avui, amb finestres i ratolins,
son senzillfssims de fer anar -sobretot si els
comparem amb els que alguns vam coneixer,
amb "s u'(txos ", Ilenguatge-maquina, Ilumetes,
fitxes, cintes de paper i altres primitivismes
inconfessables-, de fet no son gaire 0 gens
naturals ni intu'(tius. Sense fer futurisme imaginari
"a la Kurzweil" i cenyint-me a projectes que ja
estan engegats i finanyats i que tenen cara i ulls,
en void ria destacar aquests dos que explico tot
segui!.
a) Com se sap, les interffcies home-automobil
son probablement les que mes forcen el progres,
ja que el temps de reaccio, la immediatesa i
I'eliminacio de qualsevol element redundant a la
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la dignitat, tot alhora-. Curios, no? Eis
comercialitzadors de I'invent ja han vist que els tocara
de fer campanyes interminables de publicitat
omnipresent i persuasiva perque els futurs conductors
clients es "deixin portar" i ho acceptin sense que
s'indignin, com una cosa natural i que es fa pel seu
be] (Fi de I' "excurs". )

=====================================

Ens comunicarem amb I'ordinador amb
les mans i sense paraules. Per tocar
teclats, ratolins i pantalles haurem
d'anar a veure'ls als museus de la
Ciencia, on ho explicarem a uns nets
increduls. (Aix6 sera aviat, us ho juro!)

b) I si no n'heu tingut pas prou amb la
comunicaci6 directa ordinador-cervell que ens
prepara Microsoft, doncs aquf en teniu una altra:
Aviat (mes aviat que no us penseu, us ho
prometo) les pantal/es passaran al museu, fent-hi
companyia als ratolins i, no cal dir, als super
obsolets teelats. Per dir a I'ordinador que volem
fer i a partir de quina part de I'input visual,
tindrem (despres del pas intermedi de les taules
de dibuix que ara ja es comercialitzen) una
interffcie "gestual" (per entendre'ns, aquella que
sortia al Minority Report de Spielberg i que tan be
caricaturitzaven els de "Polonia" a costa de la
Tura). (Si en voleu tenir una bestreta -vull dir, un
anticip- podeu mentrestant entretenir-vos a
mirar el video -de Microsoft- que trobareu a
http://www.youtube.com/watch?v=v MAtjOIRqE .)
lies "pantal/es" ja no seran planes nl matenals,
sin6 que es "projectaran" en un pia (0 en 3D, en
un volum mes 0 menys planar) davant nostre
(com la de la Tura, recordeu?) i "agafant" i/o
"manipulant" amb gestos el que ens Interessl
contribuirem a enterrar el ratoif al magatzem dels
estris que no sabem com vam P9der arribar a
considerar "naturals" un dia. Es I'ambada,
apunteu-vos-ho (per quedar be amb la sogra 0 en
reunions, si mes no), de la "gesture-based
computing" (informatica gestual, que dirfem
nosaltres). Si en voleu veure primfcies haureu
d'anar per exemple a Treviso (aquf mateix, vora
Venecia) on a la companyia iO us ensenyaran
(vaja, si volen) la "sensitive waif' que perpetren.

=====================================
cada moment sera vital, per exemple, per avisar
nos de res greu que ens pugui afectar, de
rescatar-nos (si fos el cas) 0 de fer estadfstiques
d'on es tothom a cad a moment (per, posem,
regular el transit) 0, cosa que pot esgarrifar
segons qui, per reconstruir, a partir d'un cnm 0
delicte, on era cadascun i doncs qui va ser qui.
No cal dir que aix6, mes encara que les
omnipresents cameres dels nostres carr~rs, fa
esborronar tot els cabells de qui en tingui. Es clar
que tambe, s'hi pot adduir, que sapiguen on som
ens pot salvar la vida en un accident 0 en una
aturada cardfaca que hagim sofert en pie carrer 0
en un robatori a domiclli que algu haura detectat
de lIuny sense que hagi calgut que I'avisessim...
per6, on queda la privaeitat? I aix6 sense pensar
-liuny de nosaltres!- que les companYles
publicitaries ens puguin comptabilitzar els habits i
costums i ens retallin el patr6 0 perfil comprador
segons el que han vist que feiem.
A tot aix6 cal afegir que anirem connectats pertot
arreu i se'ns podra seguir tambe -a mes de
visualment- informatieament. Tindrem un
ordinador -dels "gestuals" i "muts" (vull dir, dels
sense paraules, com he explicat, via comunicaci6
directa cervell-sistema), es clar- , tot com si
f6ssim un Blue-tooth amb potes (en "Dents
blaves", com se sap, era un rei danes que va
viure abans d'en Canut i que no sembla pas que
mires gaire prim amb la neteja ni amb res),
sempre localitzable i sempre disposal. I durem
sensors que ens diran -i/o Ii diran al nostre
metge- com anem de temperatura i que
informaran a qui-sap-qui que fem els 140 per
hora per un camf 0 que, si veuen que tenim fred,
faran que el nostre abric ens escalfi alia on toqui.
Podeu dir que tot aix6 es fantasia. Per6 no. He
triat acuradament els exemples a partir,
exclusivament, de projectes que estan engegats
en algun lIoc, que semblen seriosos i
prometedors a curt termini, amb perspectiva

2. Estern rodejats!
Si tothom concedeix que l'lnternet ens ha posat a
tots en contacte independentment del lIoc i les
distancies, ara, gracies a Google Earth, Google
Maps i el GPS ens construiran una "Geoweb" on
estarem tots ultralocalitzats i en que tots sortirem
"retratats"- mai mes ben dit- des de dalt (de
fet a alguns ja se'ls ha sorpres fent potser all6
que no tocava, amb gran escandol dels advocats,
dels defensors de la privacitat i, en aquest cas
tambe dels cornuts afectats). EI lIoc on som a
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ser al mercat aviat. (EI que ja em
es
la pinta que farem

No
cap bajanada dir que aviat
formarem part d'un tot del qual
ens podrem

com

3. Mentrestant, el

u

Tones

5e de Cavalleria...

cop que el i",",,,ric,,,...,,,,,,!
vol substituir un ten;
per robots el 2015.
cadavers de robot ni son enviats
en tauts amb la bandera americana ni
s'enterren ni son plorats per ningu. De moment el
Pentagon ja fa servir rutinariament avions-robot
va matar fa poe Mohammed Atef,
d'al-Qaeda) i lambs
",,~.~A~A'~ "Sword"), pero tots

regles amb les classiques
(degudes a Asimov), aquestes eren
per evitar que els robots causessin
humans i
d'ara, en canvi, son
minim no se'ls mati de manera
(sic).
Aixo no vol pas dir que a partir d'ara ja tinguem
guerres "netes". Un robot voltat del caos i
confusio normals en tota situacio
'Iica pot
continuar equivocant-se, i molt, ja sigui perque
que Ii han subministrat i
parteix
orrt.,m,,,,,
del

immortal automatic
de Maryland
en forma de robot
al camp de balalla, el que fa
cadis d'etica militar que
"no
n:::.n,l1r\r\:::'ro mai un camarada caigut", nrAf'AntA
que a la practica pot costar molt car a la tropa (el
que es queda a cuidar el caigut te tots
ser el proxim a caure), i aix6 infla
el nombre de baixes. La solucia, un
robot -no
antropomorfic, per cert- que
una mena
grua (anomenada
"tors") capac; de protegir,
i
el
Be, doncs;
AI

de mes
potser fara mes
si el resultat ss un
de despeses inflat, i no
un
i
una colla de families trencades), la qual cosa pot
contents els generals, que ara tenen una
joguina que no esperaven i ja no
que
s'enfrontin a resistencies de la gent. Ara
comenta 1"'Economist", si el robot Ie
tambe caldra
pugui
una ordre que no Ii sembli ben fonamentada,
racional 0 prou etica. I perque es
fins a quin
tenim
coses
nosaltres i fins on
els nostres
potser
d'un militar que
experiment a
robot esclatava, tot
despres d'haver trepiljat una
era precisament
un camp a
base de robots-conillets
deia el militar,
despres de manar aturar
tot trasbalsat:
"pareu, aix6 es insuportable,
inhuma!"

per aix6 es comencen a
moviments per determinar i fixar
a aquests "robots de camp",
servir la seva letalita! amb seny i "eticament".
paraules, es tracta de crear i d'inculcar-Ios
una "consciimcia artificial" i que actu"ln
humanilariament, mes fins i tol, si
mateixos humans (a les
leDlieSf~S raciocinatories deIs quais
immunes). Per fer el fet, a
el que en diuen "espai
imc,I'",i,nr
d'actuacions

4. Problemes psiquiatrics?

informes d'espionatge 0 el
"accions possibles" en
i les que no
son.
el cotxe de Bin Laden i
atacar al moment que avanr,:a un
el sistema "es conte" i no
Com
diu un dels responsables del projecte, comparant

no, es que, si
hauran de tenir per ser
menys pr6xims als que
sfntesi i conjuminacio
mecanismes poden
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son mes 0
humans, la
aquests
alguna sorpresa

Intel·r
desgradable. Per exemple, se sap
component no negligible de
des de I'epilepsia a
moltes neurosis, es el desajustament,

a

mentre en

LVoldra dir aixo que, si no
d'ajustar components, podrem
neurotics? 0 LPodrem arribar a
un robot autista? Una altra cosa: si
pulsions, positives 0 negatives, com ara
I'atraccio, repugnancia, par, etc. son elements
i motivadors de tota conducta
intel 'ligent, almenys de les conegudes fins ara,
Lno podra pas passar que ens trobem amb
robots
s'encaparrin amb alguna cosa, 0 que
siguin dificils de tracte 0, pitjar, que ens agafin
mania? Caldra seguir molt de prop com amem
construint robots, quines capacitats van adquirint,
quines conductes en resulten i com es conjumina
tot en un conjunt que no grinyoli ni tingui efectes
Especialment apassionants s6n
resultats que s'estan obtenint aquests mesos
sobre el component aitruista de la nostra
i
com la por de ser censurat 0
castigat condiciona els nostres actes. LSabrem
inocular aquests coneixements als nostres robots
amb prou saviesa i seny perque el seu
comportament resulti alhora "intel 'Iigene', no
"yu",,,,,,,, despres i "bona persona" (pero
ni "pringat") i, a mes, "human
sentit de bo, comprensiu, compassiu i
Es a
l,Podem aspirar a
"persones decents", que
com a "conducta

som capa90s

Api:mdix B: Una informaci6 de
servei, qui sap util

u
<r:

mes d'acord amb la palenCia relativa
Science comenta
inflacio
presenlals atribuint-Ia a
professionals dels investigadors
falta de suport institucional en
mediterranis, que porta
joves a
coneixer com paden, tot i que la qualita! i el
suport que han rebut en el seu treball siguin
deficitaris. Com que d'aixo depen el
futur
cientific (i el passat ja
prou desastr6s) I com
que sempre m'ha semblat que el
que sotmetem els nostres cientifics joves
mes de descoratjador- vexatori i
aprofito per adherir-me al toc d'atenci6
revista americana, per si aixo serveix de res,

ApEmdix A: Un homenatge
retre aqui a Donald Michie (pron.
va morir fa poc d'accident de
un
del morro fort que va
amb la informatica quan encara no
desxifrant un cadi de telex que feien servir
milltars
i, mes lard, col 'Iaborant a
Bletchley Park amb la gent del Colossus iamb
Turing.
a ell i a la seva catedra a
Edlmburg (que ell va batejar com "de Machine
Intelligence") i la seva desena de Ilibres
publicats els 1960 I 70 (titulats
tambe Machine Intelligence) els europeus sortim
a la historia de la lA, i hi sortim com a fundadors.

Ton Sales ( ton.sales@upc.edu)
Barcelona, 18 d'octubre del 2007
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AL
L'US DE ROBOTS QUE INTERACTUEN SOCIALMENT AMB L ' HOME

En els prO XlntS anys veurent COnt un nou tipus de robots
prendran una gran rellevancia en les nostres vides. Aquest son
els robots socials. En aquest article expliquent que son, que
s'espera d 'ells, i presentent algunes aplicacions actuals.

RICARDO TELLEZ I CECILIO ANGULO
CRUP DE RE CERCA EN ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT

Fins al moment, els ro bots mes
exitosos

la

in tel.lige ncia
artificial i la

es
d
lab orator i s

ro botica, un
nou tipus de

ha n estat els

r ob

ro b o t s

com en <;:a

indu st rial s .

prendr e

Aqu ests
g r a

son
n s

re ll e v a n cia .
Aq uest es el

maquin es

robot soc ial.

cap aces de fer

El

de

soc i al

m a n e ra

0

a

r o b ot
es

els

carac teritza per teni r en majo r
o menor gra u un parell de

co n troli i se nse haver de pa ra r

qualitats m olt especials qu e no

gairebe

tenen els robots indu strials: la

difi cils, sense q ue
m al.

ning~l

Darreram en t,

gracies als ave n<;:os en diferen ts

Estudis realitzats pel govern
japones, indiquen que per ['any
2035 la ntajoria de fmnilies del
pais nipo tindran algl'tn tipus de
robot a casa.

de

fora

inite rru mpu da treba lls pesats

IJ~ediccions petfutu~

sectors

Sembla ser que el 2007 es I'any
del desplegament massiu dels
robots socials. Ais informes pre
sentats al Jap6, es sumen les veus
d'analistes com Bill Gates que
baticinen un futur pels robots
domestics com ha estat pels ordi

a utonomia i la socialitzacio.
nadors personals. Per aixo, diver
ses companyies arreu del m6n
s'han lIanc;at a la creaci6 d'aquest
enginys. Exemples s6n el robot
Nao de Aldebaran robotics 0 el
Reem-B de Pal Technology, amb
d6s per desembre d'enguany.

La autonomia indica la capacitat del robot per

La idea es que la

espavilar-se tot sol en el mon que l'envolta,

habilitats socials en un robot permeti una

permetent-Ii rcaccionar de forma satisfactaria a

interaccio mes agradable i efectiva entre cI robot

situacions per a

i les persones.

les

quais

no

havia estat

programat abans.

Diversos robots actuals implcmenten verSIons

La socialitzacio cs la capacitat per interactuar

preliminars d'aquestcs habilitats. Els mcs senzills

amb els humans d'una manera que ens resulti

inclouen

camoda 1 familiar, al marge de complexes
interficies d'usuari, emprant mecamsmes de

mitjan<;-ant llUlTIS i sorolls (Aibo, (,2,RIO, Papero).

comunicacio similars als humans, com poden ser

entonacions de la veu, i indus amb gcstos f2tcials

els gestos

0

I'expressio

amm1ca

del

robot

Els mes complexes utilitzen la parla directa amb
1 mirades (Kismet, iCat). No obstant, aquest es

la veu.

un camp encara per desenvolupar.

ROBOTS AUT6NO~1S
Amb la condicio d'autonomia, es pre ten en

APLICACIONS

primer lloc que el robot no hagi d'estar controlat
per cap persona. En aquesta condicio entrarien

Les aplicacions actuals dcls robots socials son
encara en els sellS pnmers estadis. Empera, ja

per exemple els robots industrials. En segon Hoc,

existeixen diversos exemples d'aplicacions en cis

el robot ha de ser capa<;- de trobar sol.lucions

laboratoris

noyes a problemes nollS, basat en el que ba

Basicament, les aplicacions d'aquest robots han

viscut previament. 0
reaCClOnar enfront

d'altra manera,
circumstancies

estat adre<;-adas a resoldre quatre tipus de
tasques: per a prendre cura de persom~s grans,

imprevistes. Aquesta cs una condicio que no

per a ajudar a persones amb discapacitats tant

compleixen els robots industrials.

flsiques com psiquiques, per a l'ajut en les

A.ixi, tots els robots autanoms no son robots

tasques de la casa,

socials, pera en canVl, la autonomia S1

d'esbarjo i diversio.

dit
de

una

1 alguns

0

indus

en

el

mercat.

simplement com a company

condicio indispensable pel robot social. Un

Com a assistent per a persones grans, trovem el

exemple de robot autanom pera no social sena

projecte Pearl, encara per desenvolupar, de la

el robot Roomba, creat per a fer la neteja de la

Universitat Carnegie Mellon. En el cas del

llar sense haver d'interactuar amb les persones.

suport

LES HABILITATS SOCIALS
El robot social, a mes a m(~s de tenir la habilitat
d'autonomia, ha de tenir habilitats socials. Entre

emocial

per

a

persones

grans

0

hospitalitzades trobem al robot Paro. En
I'assistencia psiquica, els robots de la Dra.
Dautenhahn han estat utilitzats per tractar

les habilitats socials desitjables en un robot,

diversos casos d'autisme en nens petits. Com a

estarien la capacitat per a reconeixer tant a un

company de .Jocs destaca especialment el robot

esser huma com a un altre robot. Hauria de

amb forma de gos Aibo, tot un exit de vendes

poder comul1lcar-se amb
les persones,
c:omprencnt la parla humana 1 ser capa:;: de

arreu del mon. Finalment, com a assistents de la
liar trobem a Papero, VVakamaru oel projecte

produir un dialeg propi d'alt nivell. A mes ames,

Cogniron de la Unio Europea, tots ells destinats

el robot hauria de poder percebre I'estat animic

a ajndar a les tasques de la llar.

d'una persona alxl com expressar cI seu prop!.

P'Lojecte 'Lobot socia! de! (It<CC
En el Grup de Rec erca a uto nom amb hab ilitats ha
en

E ng inye ria

C oneixemen t,
del

m a rc

d 'Estudis

del soc ia ls

en

per

a

el convivencia amb

de

pre ndre

la medicacio)

0

com

la mobili tat de la p erso na .
a En futurs passos, un

les conex io amb el mon r ob

0

t

a u to n

Ce n t r e persones. La id ea sena exteri or (co ntrol remot acce d ira

Tecnologics tenir

un

robo t

a

0

m

a qu es t

q ue a traves d 'intern et). En mo nito r i podra a rribar

per la D ependencia i la visqu es amb la persona, aquesta !inia, el G REC a de term inar caigud es
Vida Autonoma es va moni to ri tzes el seu estat ha

o btingut

pla ntej ar la reali tzacio de salu t en to t moment, res ul tats
d ' un
proje c te
de
a v i ses
en
c a s co m un
robotica social per a la d'e mergencia. A mes a mesura

I

alguns

0

estats d' inco nsciencia

interessan ts, d e
sistema

la

p erso na .

de aqu ests casos, el ro bo t

processament fad.

la

tru ca d a

cura de persones grans mes, el robot serviria co m pI e t a m e n t d 'e m e rge n cia
o

amb

discapacitats. co m

a

co mpany, dese nvo lupat

Aquest consisteix en la record a d o r
creac io

d'un

en

En

SI

el person a

la
no

d'e vents g rup, que servelX com a in te racciona amb ell en

ro bot (co m per exemple qu a n m o nitor de l'esta t de un te mps limi tat.

Pape~o
Papero es un robot qu e

Un dels primers robots

in te racciona amb els
aparells electronics de

socials, es un estudi
so bre com em ergelxe n

us

les habilitats socials en

casa facilitant el se u

les

ales persones. A mes a
m es,

es

c apa~

de

persones.

Kism et R o b o t

so cia l

am b

implem en ta un sistema fo rma de bebc de foca.

moure's per la casa, Pro totipus de Philips de comportame nts amb Utilizat en diversos
parlar, can tar, balla r i qu e actua com a les habilitats socials hospitals i asils del Japo
le s d 'un nen de dos an ys.
e ntendre
la
p a rl a . interfic ie e n tre
per a fer companyla 1
perso nes

un a

cas a

pote nciar la in te raccio

a utom a titzada. iCat es

soc ia l

ca p a~

d' ex pressar-se

recluides en SI ma teixes.

emo cio nalme nt amb
expressio ns fac ials.

Actualm ent es un exit
en vend es.

en

p e rso nes

Una tevo!' lucia pel nou segle
Diverses veus alarmistes fan una crida d'emergencia enfront l'arribada massiva d'aquest tipus de
robots amb habilitats socials. Molts vaticinen que podrien provocar una revoluci6 tant a nivell social
com filosofic. A nivell social, perque aquests robots seran capa~os de sustituir-nos en molts treballs
provocant una situaci6 similar a la de la revol 'luci6 industrial i la introducci6 de les maquines en eI
cicle productiu. I a nivell filosofic, perque aquest robots plantejaran questions com si poden ser
considerats com a essers vius, si per tant han de tenir drets, i en quina posici6 ens deixa a nosaltres els
humans. Una questi6 que amoina molt es si arrivaran a ser millors que nosaltres i prendran les
regnes de la Terra.
Les opinions mes optimistes esperen que eI disseny d'aquest robots ajudi no sols a millorar la qualitat
de vida de les persones, sino tambe que ens ajudi a compre ndren's una mica millor. Eis robots socials
poden ser utilitzats com a plataforma per a explicar teories sobre l'origen de la intel.ligencia, la
consciencia i capacitats socials de I'home, ja que els models teorics sobre aquestes habilitats poden ser
implementats en aquests robots de manera controlada, observar-ne els resultats i redefinir els models
segons els resultats que s'hagin obtingut.

PER ~. \BI:R-. T[
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1- Socially assistive robotics) A. Tapus, MJ. Mataric i B. Scassellati, IEEE Robotics and automation
magazine, 14-1, 2007

2- Designin/? social robots, C. Breazeal, The MIT Press 2002
3- A survey if socially interactive robots, Terrence Fong, Illah Nourbakhsh y Kerstin Dautenhahn,
Robotics and autonomous systems 42, 2003
4- Les machines apprivoissees, Frederic Kaplan ,Vuibert, 2005
5- Autonomous robots, George A. Bekey, The MIT Press, 2005

6- Competici6 Robocup AT Home. Competici6 a nivell mundial destinada a promocionar la creaci6 d'un
robot social per a la liar. http://vvvvw.robocupathome.org

7- Centre d'Estudis Tecnolagics per la Dependencia i la Vida Autanoma http:/ /wwwepsevg.upc.ed u/catedra
8- JiVebs dels auton, sobre recerca en tecniques d'intel.ligencia artificial aplicada als robots a utonoms
hup:/ /www.ouroboros.org, http ://www: upc.edu / ~ upc 15838
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Que fan... els de I'IIIA
INsnTUT D'INVESnGACIO EN INTEL·UGENCIA ARnFICIAl (iliA)

-'---~

L'lnstitut d'investigacio en Intel-iigencia Artificial
(IliA) es un centre dedicat a la recerca en
Intel-iigencia Artificial (IA) pertanyent al Consell
Superior d'investigacions Cientifiques (CSIC).
L'IIIA es troba Bellaterra, al Campus de la UAB Universitat Autonoma de Barcelona.

u

de cites son , pel mateix periode , molt similars als
de les 5 universitats amb mes impacte en I'area
de la IA als EEUU (http://in-cites.com/research
2006/september 25 2006-1.iltml). Ames, 4
articles de I'IIIA han estat inclosos en la Ilista de
"highly-cited papers 10 years" de I'ISI.
La presencia internacional de I'IIIA es molt
remarcable . Eis seus investigadors presideixen
organitzacions internacionals d'IA, formen part de
comites de redaccio de nombroses revistes
internacionals, han presidit i han organitzat els
principals congresos de I'area (IJCAI, ECAI ,
AAMAS , ECML, ICCBR, FUZZ-IEEE, etc.). EI
2011 organitzaran el congres IJCAI-11 , el mes
important en Intel-iigencia Artificial.

EI IliA es el laboratori d'investigacio mes
important en I'area d'intel-iigencia artificial a
Espanya. L'inici d'aquest laboratori es remunta a
I'any 1985 en que el president del CSIC,
professor Enric Trillas, va encarregar a Ramon
Lopez de Mantaras que comences un grup d'iA al
CEAB (Centre d'estudis avanyats de Blanes) amb
alguns estudiants de doctorat i I'ajuda de Jaume
Agusti, lIavors a la UAB, i de Josep Aguilar
Martin del LAAS-CNRS de Toulouse. En 1994,
I'IIIA va ser traslladat al campus de la Universitat
Autonoma de Barcelona .

• Raonament, Logica i Cerca

Arees de Recerca : Approximate Reasoning and
"Soft computing ", Satisfaccio de restriccions,
Cerca heuristica, Satisfactibilitat, Raonament
Automatitzat.

Eis temes de recerca inclouen: Sistemes
d'Aprenentatge; Agents Intel'ligents; Raonament,
Logica i Cerca; Mercats Electronics; Robots
Autonoms, i Musica & IA.
Les activitats d'investigacio i desenvolupament de
I'institut es concentren al voltant de tres linies de
recerca: Raonament, Logica
& Cerca ;
Raonament Basat en Casos & Aprenentatge
Automatic; i Sistemes Multiagent. Des de 1985
les activitats de recerca han estat finanyades
amb 62 projectes (20 projectes Europeus, 2 amb
organismes dels EEUU, 2 CONSOLIoER, 1
CENIT, 33 del Plan Nacional de 1+0, 2 de la
Generalitat, 1 Eureka i 1 de la UNESCO)
tota litzant mes de 10 milions d'EUROS .
Actualmente 11 d'aquests projectes son vigents
(els 2 CONSOLIoER, el CENIT, 2 Europeus, i 6
del Plan Nacional de 1+0). Aquestes activitats
han produ'ft porp de 1600 articles majoritariament
internacionals (incloent mes de 300 dels quais en
revistes SCI) i 44 tesis doctorals.

Projectes relacionats actualment vigents:
REPLI-II (Plan Nacional TIN)
MULOG (Plan Nacional TIN)
e-AEGIS I DB Privacy (Plan Nacional TSI)
ARES (CONSOLIoER)
PROPRIETAS (Plan Nacional SEG)
• Raonament Basat en Casos & Aprenentatge
Automatic

Arees de Recerca : Raonament basat en casos,
Aprenentatge relacional i inductiu, aprenentatge
probabilistic i possibilistic, Aplicacions a la
robotica i a la musica .
Projectes relacionats actualment vigents :
Mio-CBR (Plan Nacional TIN)
Agreement Technologies (CONSOLIoER)
ONCI'JOSIS (CENIT)

Moltes de les publ icaciones de I'IIIA tenen un alt
impacte. Segons la "Web of Science" els 130
articles SCI publicats per I'IIIA entre 2001 i 2005
havien rebut a finals de 2006 430 cites en
revistes del SCI , es a dir una mitjana de 3.31
cites per article. Segons dades de la "Web of
Science" tant el nombre d'articles com el nombre

• 5istemes Multiagent

Arees de Recerca: Institucions electroniques,
Negociacio, Models compu tacionals de reputacio
i "trust", Normes socials, Web semantica i
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Personal del iliA

Ontologies, Arquitectures d'agents, Aplicacions al
comer9 electronic.

A I'IIIA hi ha actualment 58 persones incloent-ne
9 de personal d'administracio i tecnics de suport
a la recerca .

Projectes relacionats actualment vigents:
Agreement Technologies (CONSOLIDER)
lEA (Plan Nacional TIN)
OPEN KNOWLEDGE (EC-FP6)
e-REP (EC-FP6)

Eis 16 investigadors permanents del CSIC son
Agusti-Cullell, Jaume
Arcos, Josep Lluis
Armengol , Eva
Escalada-Imaz, Gonzalo
Esteva, Francesc
Garcia, Pere
Godo, Lluis
Levy, Jordi
Lopez de Mantaras, Ramon (Director)
Meseguer, Pedro
Noriega, Pablo
Plaza, Enric
Puyo~Gruart,Josep

Unitat de Desenvolupament Tecnologic

Rodriguez-Aguilar, Juan A.
Sierra , Carles (Vicedirector)
Torra, Vicen9

EI IIIA-CSIC vehicula les seves activitats de
transferencia de tecnologia a traves de la Unitat
de Desenvolupament Tecnologic en Intel'ligencia
Aritificial (UDT-IA)

A mes, hi ha tres doctors amb contractes "Ramon
y Cajal":
Sabater, Jordi
Sandri, Sandra
Schorlemmer, Marco.

La UDT-IA te com a objectius:
Assessorar,
realitzar
estudis,
dissenyar
aplicacions i prototipus de software que ajudin a
les empreses i ales administracions a optimitzar i
racionalitzar I'us dels seus recursos, facilitant els
processos de pressa de decisions.

Un doctor amb contracte "Juan de la Cierva":
Herranz, Javier
dos postdocs "13P":
Bou, Felix
Esteva, Marc

Esdevenir un observatori sobre les necessitats
del sector industrial del pais per orientar la
recerca que es desenvolupa al IIIA-CSIC cap a
aquestes necessitats.

2 doctors vinculats:
Dellunde, Pilar
Manya, Felip

Coordinar les activitats de desenvolupament de
software dels projectes de recerca deIIIIA-CSIC.
Promoure la transferencia , us i coneixement de
les tecniques d'inteioligencia Artificial en les
administracions publiques, empreses i altres
organitzacions privades.

i 25 estudiants de doctorat (12 dels quais
internacionals)
de
diverses
universitats
espanyoles i estrangeres. A mes, a I'IIIA rebem
continuament cientifics visitants d'altres paisos.

A mes, de I'IIIA han sorgit dues empreses "spin
off' (iSOCO i MyStrands) que han creat mes d'un
centenar de lIocs de treball de la mes alta
qualificacio.

Mes informacio sobre els projectes,' les
publicacions, les tesis, el personal , les spin-offs i
la UDT-IA. es pot trobar a la web de I'IIIA:
http://www.iiia.csic.es/
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Introspection on Control
grounded Capabilities. An
Agent- inspired Approach for
Control.

arribar a compromisos segurs en sistemes cooperatius

Christian G. Quintero M.

mitjan~ant

introspeccio, principalment
fisiques

0

sobre

les

limitacions

capacitats relacionades amb la dinamica,

proporciona als agents un raonament adient per
un auto-control mes intel·ligent. Per a tal fi,

les capacitats, orienta des al control i inspirades per la

Data de lectura: 18 d'octubre de 2007
Directors: Dr. Josep Lluis de la Rosa Esteva,
Dr. Josep Vehi easel/as
u
~

metafora "agent", son usades en aquest treball. Tals
capacitats garanteixen una representacio apropiada i
explicita orientada als agents de la dinamica i altres

Proqrama de Doctoral:
Tecnologies de la Informaci6
Universitat~ Universitat de Girona

details rellevants encapsulats en cada regulador
automatic d'un sistema controlat. Actualment, les
tecniques de control convencionals tendeixen a fer
suposicions implicites i senzilles sobre la dinamica
dels reguladors . En aquest sentit, en aquest treball es
tractada una visio d'integracio de I'agent amb I'ambient

Introspection on Control
grounded Capabilities. An
Agent-inspired Approach
for Control

perque el cos fisic de I'agent, la seva intel'ligencia, aixi
com I'ambient en si mateix, continuament interactuen
reciprocament.
Aquest nou plantejament es un desafiament, perque
canvia i millora la manera com els agents poden

....J

coordinar-se per realitzar les tasques proposades i
com

ells

manegen

les

seves

interaccions

i

compromisos en entorns cooperatius. EI plantejament
ha estat provat sobre diversos escenaris on la
coordinacio es rellevant, beneficiosa i necessaria.
Resultats experimentals i conclusions que accentuen
els avantatges i la importancia de la introspeccio en la
millora del rendiment del sistema multi-agent en
tasques coordinades i problemes d'assignacio de

Resum

tasques son presentats.

EI raonament introspectiu sobre la dinamica dels
agents fisics te un impacte important en decisions

Objectius

individuals i cooperatives en entorns multi-agent. La
introspeccio, un proces d'auto-reflexio que juga un

La investigacio en aquesta tesi es centra en la inciusio

paper central en el raonament huma i actualment un

de coneixement sobre la dinamica dels agents fisics

tipus d'habilitat cognitiva provinent de la metatora

en la seva presa de decisions. Tal desafiament s'ha

"agent", permet als agents ser conscients de les seves

treballat des d'un punt de vista orientat cap al control.

capacitats per realitzar correctament les tasques
proposades per altres agents

0

La principal questio en aquesta tesi es la seguent:

humans. Eis agents

lIavors poden prendre millors decisions. La
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Poden els agents fisics prendre decisions conjuntes

agents siguin conscients de les seves capacitats

fisicament realitzables per obtenir compromisos

per portar a terme correctament les tasques

segurs i millorar el rendiment del sistema multi-agent

proposades per altres agents 0 humans, E/s

quan inclouen coneixement, principalmen/ relaciona/

agents poden prendre millors decisions, La

amb la seva dinamica, en la seva presa de decisions?

introspeccio, principalment sobre la dinamica dels
agents

fisics, proporciona

als

agents

un

Especificament, la tesi presenta una alternativa

raonament adient per arribar a compromisos

adequada per incloure coneixement orientat al control

segurs mi/janqant un auto-control mes intel'ligent,

en

les

decisions

dels

representar

agents

explicitament aquest coneixement en un conjunt de

• Capacitats orientades al control i inspirades per la

capacitats, La tesi busca Ilavors tancar I'escletxa entre

metafora "agent",

I'alt nivell d'abstraccio dels agents i el baix nivell
Les capacitats cons/ituixen /a propos/a per tancar

d'abstraccio de les arquitectures de control automatic,

la bre/xa que existeix entre els agents i el baix
Es necessari complir amb els seguents objectius per

nivell d'abs/raccio de /es arqui/ectures de control

respondre la pregunta de la tesi:

automatic, Aquestes capacitats, inspirades per la

u

metafora "agent", /enen com objectiu garan/ir una
• Cercar

la

manera

d'aprofitar

la

informacio

adequada i explici/a represen/acio orien/ada als

relacionada amb la dina mica dels agents fisics i

agents de /a dinamica,

esbossar la manera d'incloure aquest coneixement en

/'estructura i aitres details pertinen/s encapsu/ats

la presa de decisions dels agents,

en cada controlador. En cas contran', aquest

/es especificacions,

coneixement sobre cada con/rolador no es tingut
• Determinar coneixement rellevant orientat al control

en compte i mai es reu/ili/za/ per assolir una

dels cossos dels agents fisics (principalment sobre els

millor cooperacio entre e/s agents, Aquesta

seus controladors automatics) per obtenir informacio

cooperacio

fiable de baix nivell , utilitzable en I'alt nivell de presa

es

amidada

en

/ermes

de

compromisos fisicament realitzab/es que es

de decisions,

tradueixen en un millor rendimen/ de qua/sevol
grup d'agen/s,

• Establir els requisits que I'anterior coneixement ha de
complir per ser una representacio adequada orientada

Contribucions

als agents i una eina util de decisio,

Aquesta tesi fa les seguents contribucions:
• Demostrar la utilitat i la viabilitat de la proposta i

• Eines de "soft-computing", independents de les

enfocament global sobre diversos exemples de

tecnologies

coordinacio en entorns fisics multi-agent.

principals

d'implementacio,

per

a

principalment relacionat amb les seves dinamiques ,

Enfocament
Eis

particulars

construir agents fisics amb fort raonament introspectiu

interessos

d'aquesta

investigacio

• Una representacio explicita, accessible i utll de la

inclouen els seguents topics:

dinamica de sistemes controlats per agents, basada
en capacitats orientades al control,

• Raonament introspectiu sobre la dinamica dels
agents fisics ,

• Una metodologia de disseny basada en raonament

La in/rospeccio, un proces d'auto-reflexio que

introspectiu per a usar coneixement orientat al control

ocupa un paper central en el raonament huma i

en una forma orientada cap als agents, A la tesi es fan

en i'actua/itat un tipus

diverses demostracions en el futbol robotic (passada i

d'habilitat cognitiva

provinent de /a metafora "agent", permet que els
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fora de joc), res cat de persones amb robots, i combois
Synchronous

de robots.

reordering

Algorithms:
heuristics

The

for

use

constraint

of variable
satisfaction

• Una eina de pres a de decisions basad a en la

problems has been shown to be a powerful strategy in

introspeccio sobre les capacitats com un pont per a

order to improve efficiency. Inspired in this idea, we

I'escletxa entre I'alt nivell d'abstraccio dels agents i el

present two approximations of the popular minimum

baix nivell d'abstraccio de les arquitectures de control

domain heuristic for dynamic variable reordering .

automatic.
Asynchronous Algorithms: We present a basic kernel
for grouping asynchronous backtracking algorithms. By
implementing the condition for termination in this

Distributed Constraint
u

kernel, we obtain four asynchronous algorithms. One
of these algorithms does not add links between agents

Satisfaction.

not sharing constraints , which can be useful for solving

Ismael Brito Rodriguez

problems where privacy is the main concern .

Data de lectura: 21/06/2007

Hybrid Algorithms : We present a novel algorithm which

Director: Pedro Meseguer

combines synchronous and asynchronous elements.
This

Prorama de doctorat: Intel.ligencia Artificial

algorithm

outperforms

the

reference

asynchronous algorithm.

Universitat: UPC

Non-binary Constraints: Although most of state-of-the
In recent years, the Artificial Intelligence community

art methods for DisCSP assume that every constraint

has shown an increasing interest in solving distributed

involves two variables, they can be extended to handle

problems using the agents paradigm. When multiple

constraints involving more than two variables. We

agents in a shared environment pursue a common

present new versions of existing algorithms to deal

goal , there are usually constraints among the possible
actions of these agents . Finding
combination

of

actions

that

with non-binary constraints , including the addition of

a consistent

satisfies

redundant constraint projections . Assignment Privacy

agents'

We propose an asynchronous algorithm that allows

constraints can be seen as a Distributed Constraint

agents to maintain their variable assignments private

Satisfaction problem (DisCSP). Various application

during problem resolution .

problems in multi-agent systems can be formalized as
DisCSPs .

Constrain Privacy: We present the Partially Known
Constraint model (PKC), a new DisCSP model in

This thesis is dedicated to the development of

which constraint are kept private and are only partially

distributed complete algorithms for solving DisCSP . In

known to agents . We propose two algorithms for

it, we study three types of algorithms: synchronous,

solving DisCSP expressed under the PKC model. Both

asynchronous and hybrid. We evaluate the proposed

algorithms

algorithms in two dimensions: efficiency and privacy.

also

consider

assignment

privacy .

Enforcing Privacy with Lies We present a novel

Regarding efficiency, we propose new distributed

algorithm that further enforces constraint privacy. This

algorithms which mainly are faster and consume less

is algorithm is based on the idea that agents may lie. It

network resources than state-of-the-art algorithms.

requires a single extra condition : if an agent lies , it has

Regarding privacy, we propose novel algorithms to

to tell the truth in finite time afterwards.

enforce the privacy of the local information held by
agents without using cryptographic tools . The main

Applications:

ideas that we have developed in this thesis are:

constraint problems which have a clear motivation to
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be

tried

with

distributed

techniques:

Meeting

I'avaluacio del

comportament d'un

conjunt d'M

Scheduling and Stable Matching problems. For each

algorismes que, per tal de ser analitzats, son assajats

these problems we present distributed versions.

sobre M problemes de prova. La tesi soste que

Regarding Stable Matching problems , we consider two

I'analisi habitual que es fa d'aquests resultats es

well-known problems: Stable Marriage and Stable

clarament insuficient, i que degut a aix6 les

Roommates problems. We propose ways to solve

conclusions que s'exposen en els treballs publicats

these problems while keeping personal preferences

son sovint parcials, i en alguns casos fins i tot

private. All proposed algorithms in this thesis have

err6nies.

been implemented, evaluated and formally proven to
EI treball s'inicia amb un estudi introductori sobre les

be correct, complete and terminate.

mesures que permeten expressar la bond at d'un
algorisme, a traves de I'assaig sobre una coJoieccio de
problemes de prova. En aquest punt, es demostra la

u

necessitat d'un estudi previ de les propietats inherents

Definicio d' una metodologia

d'aquests problemes (a partir, per exemple, de les
metriques de complexitat) si es vol assegurar la

experimental per a I' estudi

fiabilitat de les conclusions que s'obtindran .

de resultats en sistemes

OJ

A continuacio, es defineix el marc d'aplicacio de tot un

d' aprenentatge artificial

conjunt de tecniques d'inferencia estadistica per les
quais,

essent

aquestes

prou

ben

conegudes,

s'analitzen els factors a tenir en compte en la

Josep M_ Martorell i Rodon

determinaci6 del seu domini d'us. La tesi proposa un

Data de lectura: 23/11/2007

protocol general per a I'estudi, des d'un punt de vista

Director: Josep MA Garrell i Guiu

estadistic,

Prorama de doctorat: Les TIC i /a seva gestio

d'algorismes, incloent uns nous models grafics que en

Universitat: Universitat Ramon Llull

faciliten I'analisi, i I'estudi detallat de les propietats

del

comportament

d'un

conjunt

inherents als problemes de prova utilitzats.
EI treball

Aquest protocol determina el domini d'us de les

presentat s'emmarca dins del camp

metodologies

d'actuacio propi del Grup de Recerca en Sistemes

obtinguts en cada problema. La tesi demostra, ames,

Intel'ligents: I'aprenentatge artificial. Les grans arees

com aquest domini esta directament relacionat amb la

son la computacio evolutiva i el raonament basat en

capacitat d'aquesta metodologia per a determinar

casos, tot dirigint la recerca a problemes de'

diferencies significatives, i tambe amb la seva

classificacio, diagnosi i prediccio . En tots aquests

replicabilitat.

camps son objecte d'estudi grans conjunts de dades,
pels quais es treballen diferents tecniques que en

Finalment, es proposen un conjunt de casos sobre

permeten I'extraccio de coneixement i I'aplicacio als
problemes citats. Eis grans

aven~os

resultats ja publicats amb anterioritat, fruit de nous

en aquestes

algorismes

arees (sovint en forma de nous algorismes) conviuen

desenvolupats

pel

nostre

Grup

de

Recerca , molt en especial en I'aplicacio del raonament

amb treballs molt parcials sobre les metodologies
adequades

per a la comparacio dels resultats

basat en casos. En tots ells es mostra la correcta

per a I'avaluacio d'aquestes noves

aplicacio de les metodologies desenvolupades en els

propostes.

capitols anteriors, i es destaquen els errors comesos
habitualment, que duen a conclusions no fiables.

En front d'aquesta situacio, la tesi que aqui es
presenta proposa un nou marc general per a
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projecte de recerca
interuniversitari coordinat
entre Laboratori d'Enginyeria
QUlmica i Ambiental, LEQUiA,
de la UdG i el Centro de
Estudios e Investigaciones
Tecnicas de Guipuzcoa, CElT.

camp i
a la decisi6 que
deIs bioreaciors de membrana
Eis MBR s6n una

arreu
sistema de Ilots actius convencional en el
substitult el decantador secundari
sovint porta
de
de
per una
microfiltraci6 de
amb la
cosa s'obte
una
reutilitzacio.

COLMA TAR: Projecte coordinat de recerca
apl/cada dins el Programa de Disseny i Produccio
Industrial del Ministeri de Educaci6 y Ci(/mcia pel
periode 2007-2009.

final del
es el d'obtenir un
de programa informatic 0 sistema
a la decisi6
que garanteixi la monitoritzaci6, la detecci6
i
el control robust i autonom dels
i que alhora
la
remota de
biologic i el tractament
(filtraci6) de les membranes. Tambe es
sistema d'un m6dul
automatic del cicle
de rentat en contracorrent que
allargar la vida
de les m<>,mh":>n<,,,
sistema de raanamenl basal en casas r<>l'1idr"r",
analiizira d'una manera automalica els casos
la reulilitzaci6 dina mica
el futur quan s'afrontin
siluacions similars.
de la IA
que s'utilitzaran en el
son els sistemes basats
la mineria de dades per
de
i els sistemes de raonament basat
casos.

Subprojecte1: Sistema d'ajuda a la declsi6 per
al control i l'operaci6 remota de bioreactors de
membranes pel tractament i reutilitzaci6 d'aigDes
residuals
fnvestigador principal: Dr. Ignasi Rodriguez
Roda (Laboratori d'Enginyerla Quimica i
Ambiental, LEQUiA, Universitat de Girona,
http://fequia.udg.caUmemberslignasi)
Altres investigadors: J. Comas, M. Poch, A
Bonmati, J. Sipma, H. Monc!us, J. Dalmau, C.
Turon, X, Flores, L Jimenez (URV) I JP Steyer
(INRA-LBE, Narbonne)
Pressupost: 105270 ,€ 1 beca 11 tecnlc.
Subprojecte 2: Sistemes de control
aplicats a /'operaci6 optima de bloreactors de

tant

de

Invest/gadar Principal: Dr. Luis Sancho
Tecnicas de

Altres investigadars: E. Ayesa, I. irizar, A
Castro i P. Grau.
Consulteu amb

Pressupast: 84700 f

Resum
de I'estreta col'laboraci6 amb el grup de
recerca KEMLG (Know/edge Engineering and Machine
Learning
Group,
http://www.lsi.upc.edu/-webiaIKEMLG) de la lIPe en
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la web www.colmatar.org
de les evolucions del

Notlcies
Vint anys despres dels primers prototips, el nou
ASIMO (acr6nim de Avanced Step in Innovative

II Jornades de Robotica

Mobility) te una autonomia d'una hora i disposa
de multitud d'articulacions a les mans, als

Del 27 al 30 de setembre van tenir Illoc a la
plac;a interior del PRBB (Parc de Recerca
Biomedica de Barcelona) un seguit
d'activitats relacionades amb les " Jornades
de RoMtica de Barcelona, organitzades per
/'Ajuntament de Barcelona.

genolis i a la cintura.
EI robot d'1 ,30 metres d'al<;:ada i 54 quilos ja es
capa<;: de c6rrer a 6 quil6metres per hora,
identificar i esquivar obstacles, pujar i baixar
escales, subjectar una safata i ballar.

Dins de les activitats d'aquestes Jornades es va

Nit de la Recerca

fer la presentaci6 , en primicia europea, del nou

u

Ni de la
er erca

robot ASIMO de la casa Honda. Les exhibicions
de I'ASIMO es van dur a terme a I'escenari
muntat allateral de la pla<;:a interior del PRBB .
Cal remarcar, no obsta nt, des del punt de vista

EI vespre del divendres 28 de Setembre es
va celebrar a la plac;a interior del PRBB
(Parc de Recerca Biomedica de Barcelona)
la Nit de la Recerca, organitzada per la
Generalitat de Catalunya i la Universitat
Pompeu Fabra-

de la divulgaci6 de la ciEmcia i la rob6tica, les
conferencies que professors i investigadors de
diverses universitats catalanes varen realitzar
sobre rob6tica .
EI

caracter

comercial

i

publicitari

de

les

presentacions del robot ASIMO van fer que les
Jornades prenguessin un caire molt distes i ludic
Durant la Nit de la Recerca (divendres dia 28), el

i apte per a tots els publics.

Mac Lari i en Dani Jimenez varen fer els seus
propis espectacles. Les actuacions varen ser
molt interessants tant per a petits com per a
grans i varen aconseguir que tothom estes
pendent dels

experiments

i els

trucs

que

realitzaven . La jornada s'acaba amb un refrigeri i
un concert de "React Table" , instrument musical
creat pel Grup de Recerca en Tecnologia
Musical de la UPF .
A la mateixa pla<;:a del PRBB es van poder veure
d'altres instal·lacions interessants, com el "Hello
Strange", muntatge de columnes interactives
amb Ilum i so creat pel Grup de Recerca en
Sistemes

Sintetics

Perceptius,

Emotius

Cognitius de la UPF; el "Tobogan Interactiu" del
Grup

d'Experimentaci6

en

Comunicaci6

Interactiva de la UPF, l'exhibici6 de robots
japonesos, i el taller de rob6tica de la casa Lego
per a nens de 6 a 12 anys.
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els recursos naturals . Aixi , disposem en de
medis de transport per viatjar per terra, mar i
aire, essent fins i tot capac;os de submergir-nos
per estudiar el fons mari. Pero que passa quan
el viatge es massa perill6s? Qui pujaria a bord
d'un submari per estudiar un volca en el fons de
I'ocea? En aquestes condicions, no es suficient
utilitzar maquines que ens transportin, calen
maquines intel-iigents capaces de fer la feina
sense tripulaci6. En aquests darrers anys , la
recerca cientifica en el camp de la robotica
submarina i la intel-iigencia artificial avanc;a en
aquesta direccio : el desenvolupament de
sistemes autonoms per dur a terme una
exploraci6 met6dica i sistematica del fons marL
Aquests sistemes permetran recuperar dades a
una escala superior a la disponible en I'actualitat
i potser revelaran alguns dels secrets enfonsats
encara ales profunditats marines .

Cicle de conferencies de
divulgaci6 cientffica:
"Intel'ligencia Artificial
Robotica" a Girona
Efs dies 27 de setembre, 4,18 i 25 d'octubre,
van tenir /loc a fa Casa de Cuftura de Girona
quatre conferfmcies sobre fA i robOtica
organitzades per fa Catedra "Lluis Santafo"
d'Apficacions de fa Matematica de fa
Universitat de Girona.
A
continuacio
detaliem
els
titols , els
conferencians i un resum de cada una de les
presentacions que es varen realitzar.
la conferencia:
"Intel·ligencia artificial: una utopia, una
reali tat", a carrec de la Ora. Beatriz Lopez

3a conferi!ncia:
"Sistemes multiagent", a carrec del Dr . Carles
Sierra

Un recorregut per la historia de la Inteioligencia
Artificial (IA) mostrant com aquesta disciplina
estudia tecniques i metodes que permeten
construir sistemes que realitzen tasques
considerades "intel-iigents". Es distingeixen tres
tipus de tasques : les de la vida diaria (visio,
parla , comprensio del lIenguatge, etc.), les
formals Uocs, demostracions matematiques), i
les d'experts (enginyeria de control, diagnosi
medica , analisi financer), i s'explica com
paradoxalment les primeres , son les tasques
que la IA esta mes lIuny d'assolir.

Breu introducci6 als sistemes multiagent i la
seva importancia en el desenvolupament actual
de la intel'ligencia artificial.
Presentaci6
d'aplicacions
recents
i
alguns
desenvolupaments teorics actuals: sistemes
normatius i institucions electroniques. S'acaba
amb una petita demostracio de les eines
desenvolupades a l'IIIA-CSIC.
4a conferi!ncia:
"Robots humanoides: un lIarg i tortu6s cami"
a carrec del Dr. Carlos Balaguer

Es mostra com aquests sistemes intel'ligents,
malgrat no tenir I'aspecte que ens imaginem, es
troben molt a prop de nosaltres: quan fem servir
la rentadora , quan anem amb metro, quan
reservem un viatge , quan cerquem informaci6 a
Internet, quan comprem, quan encenem el lIum,
quan es fabrica un autom6bil, etc ....

La robotica humanoide va comenc;ar la seva
etapa en els anys 70, del segle passat , de la ma
de diverses universitats japoneses i va obtenir
I'impuls necessari en els 80 amb la irrupcio de
capital privat. EI Jap6 es va convertir, d'aquesta
forma, en lider mundial dels robots humanoides,
situaci6 que continua ostentant fins avui . EI
desenvolupament definitiu va ser possible
gracies al programa governamental HRP
(Humanoid Robot Program) finalitzat fa sol uns
anys.

2a conferencia :
"Intel-ligi!ncia artificial per explorar el m6n
natural" a carrec del Dr. Pere Ridao i el Dr.
Rafael Garcia

Des de sempre els homes hem construH
maquines que ens ajuden a descobrir i aprofitar
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En el dese Congres Internaciona l d'intel-ligencia
Artificial organitzat per la nostra associaci6 que se
celebra els dies 25 i 26 d'Octubre a Andorra, es van
Iliurar les distincions i el premi al guanyador i als dos
finalistes. A continuaci6 es presenta un resum
d'aquests PFCs.

Escola d'estiu ACAI-07:
"Logic for Artificial
Intelligence
Del 20 al 28 d'Agost es va celebrar a Leuven,
Belgica , I'escola d'estiu ACAI-07. EI tema
d'aquest any va ser "Logic for Artificial

Primer Premi
1er premi : Albert Gavarr6 Rodriguez
"Ninots, un entorn d'aprenentatge en materia de
sistemes multi-agent i mineria de dades "

Intelligence". L'escola d'estiu va estar formada
per vuit seminaris, tots dirigits a diferents areas
d'aplicaci6 de la logica dins del marc de la IA:
agents, webs semantiques, logica probabilistica,
aprenentatge inductiu, planing , entre d'altres. A

Accesit: Javier Murillo Espinar
"Transport per carretera: estudi
mitjan9ant tecniques d'optimitzacio"

mes, es va realitzar una sessio de posters on els

solucio

u

estudiants van poder presentar les seves
propies recerques, i el guanyador de ECCAI
Dissertation Award 2006 va ser convidat a

Accesit: German Sanchez Hernandez
"Criteris de seleccio de classificacions per a
aprenentatge no supervisat: Aplicacio a
marqueting"

presentar en una sessio els resultats de la seva
tesi . A I'escola d'estiu van participar 59
estudiants, majoritariament europeus.

edicio del Premi
ACIA 01 millor projecte
final de carrera

Cinquena

Resum del Primer Premi

Ninots, un entorn
d'aprenentatge en materia de
sistemes multi-agent i
mineria de dades

Aquest any s'han presentat cinc projectes
per optar al premi ACIA en la seva cinquena
edici6. Tenim ja un premi ben consolidat i
aixQ permet augmentar i'interes i a mil/orar
la qualitat dels projectes final de carrera en
I'ambit de la Intefoiigencia Artificial.

PFC d'Enginyeria Informatica realitzat per
Albert Gavarr6 Rodriguez i dirigit per la
doctora Aida Valls Mateu.
Universitat Rovira i Virgili

Volem aprofitar aquest punt per donar les gracies a
les persones que han contribult a la revisi6 i
avaluaci6 dels treballs . A continuaci6 es detalla
I'eq uip d'investigadors que ha revisat i actuat com a
jurat d'aquest premi :

La IA es una materia important dins dels estudis
d'informatica , i avui totes les universitats
ofereixen assignatures que aborden aquesta
area de la ciencia. Tanmateix , la IA abraya un
ampli ventall de tecniques que son dificils

Enric Plaza (IliA)
Ramon Bejar (UdL)
Didac Busquets UdG)
LLuis Belanche UPC)
Josep Puyol (IliA)
Ramon L6pez de Mantaras (IliA)
Alberto Ortiz (UIB)
Gabriel Oliver (UIB)
Margaret Mir6 Julia (UIB )
Yolanda Gonzalez (UIB)
Elisabet Golobardes (URL)

d'encabir dins dels estrets programes de les
assignatures introductories. Si, a mes ames , es
volen treballar els conceptes explicats a cia sse a
traves de practiques, es topa amb el problema
d'haver de trobar el que a primer cop d'ull
sembla impossible: enunciats complets' que
permetin aprofundir minimament en el concepte
a treballar, pero alhora prou breus perque
tinguin cabuda dins de les hores destinades al
treball practic.
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Iluny del plantejament monolitic (un problema,
un sistema) en el que, malauradament, se sol
reeaure inconscientmenl.

EI projeete que aqui es presenta va neixer,
dones, eom la resposta a aquest problema per
una de les assignatures de la URV. En aquesta
assignatura es tracten 3 temes: xarxes
neuronals, aprene ntatge automatic i sistemes
multi-agent (SMA). Oeixant de banda el tema de
les xarxes neuronals (que es practica amb uns
programaris especifics), el que es volia
aeonseguir amb aquest PFC es una eina que
simplifiques la realitzaci6 d'una practica que
toques els dos darrers temes . Calia tenir clar
que el sistema havia de desenvolupar una ta sca
formativa ,
introduint
als
alumnes
en
I'a rquitectura i el funcionament dels SMA, i els
metodes
d'aprenentatge
automatic,
per6
alliberant-Ios de la necessitat d'aprendre details
tecnics molt eonerets dependents de la
implementaei6 i de les Ilibreries utilitzades.

Ninots te quatre tipus d'agents predefinits:
un
algoritme
Expert:
Aplica
d'aprenentatge automatic sobre un conj unt de
dades d'entrada, obtenint aixi una base de
regles.
Interpret: Llegeix les dades dels fitxers i
les proporciona als agents experts en un format
homog en i independent del formal.
Tutor: Oirigeix, segons la voluntat de
I'usuari, els processos d'aprenentatge i de
validaci6 del coneixement adquirit dels agents
Experts.

EI programari resultant - anomenat Ninots 
proporciona un SMA amb diversos tipus
d'agents que permeten a professors i alumnes
obtenir un conjunt de regles a partir de
l'aplieaei6
d'un
algoritme
d'aprenentatge
automatic sobre un conjun t de dades d'entrada.
Aquestes regle s, que classifiquen les dades, es
poden usar en nous casos. O'aquesta manera
es proporciona un SMA ja construH al que tan
sols Ii falta el cod i que implementa el metode
d'aprenentatge. Aquesta es, precisament, la part
que han de completar els estudiants.

Gestor:
Permet
afegir
treure
dinamicament agents experts del sistema,
compilant-Ios si cal. A mes a mes , pot ca rregar (i
descarregar) noves instancies dels altres tipus
d'agents de Ninots aixi com de I'agent Sniffer
del Jade, que per met visualitzar tot I'intercanvi
de missatges entre els agents del sistema.
Tot aix6 permet als estudiants veure d'aprop el
funeionament d'un SMA sense necessitat
d'haver-Io d'implementar des de zero. Amb
Ninots es pot veure, per exemple, tot I'intercanvi
de missatges 0 la creaci6 (i destrucci6) dinamiea
d'agents. Aquesta darrera funcionalitat permet
ea rregar agents tant localment com remotament
(a traves de servidors FTP 0 HTTP), suportant
fins i tot la compilaci6 in-situ dels agents, fet que
facilita notablement la tasca dels alumnes i la
del professor.

Eis sistemes multi-agent a Ninots
La idea inieial fou escriure una Ilibreria que
proporeiones una infraestructura basica que
simplifiques la implementaci6 i la posada en
marxa d'un SMA amb diversos tipus d'agents
predefinits. Tanmateix, aquest plantejament
inieial ana evolucionant cap a una arquitectura
forya mes interessant, basada en un SMA amb
la capacitat de generar i posar en marxa nous
agents, i on I'usuari es veu immers, ja des de
bon comenya ment, en la seva dinamica.

Per fa cilitar la manipulaci6 del codi d'un agent
expert sense haver d'entrar en tots els seus
details, es proporciona un esquelet d'agent
expert on els metodes basics ja estan
implementats, de forma que I'agent ja es capay
de comuniear-se amb els altres. Per crear el seu
agent expert, els alumnes tan sols han
d'estendre la classe AgentExpert de I'API de
Ninots
implementar els seus metodes
abstractes. EI mes important de tots ells es
l'extreureConeixementO que a partir d'un
eonjunt de dades d'entrada genera una serie de
regles que permeten classificar-Ies. Es en

Aquesta recursivitat (agents que creen agents)
la
metodologia
actual
de
trenca
amb
desenvolupament d'aquest tipus de sistemes ,
que es basa en I'us de Ilibreries escrites en
Ilenguatges que no s'adapten ales peculiaritats
del SMA. A mes ames, aquest nou enfocament
mostra el SMA com un espai obert on
coexisteixen agents amb diversos objectius,
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aquest metode on els alumnes implementen
I'algorisme d'aprenentatge.

emmagatzemar-Ios. Aixo
facilita
molt
la
correcci6 de les practiques realitzades amb
aquesta eina .

L'aprenentatge automatic a Ninots
Des del punt de vista docent, el sistema es
tambe interessant perque es totalment flexible
per treballar amb problemes diferents a cada
curs, variant les dades a tractar 0 els algoritmes
d'aprenentatge a implementar. A mes ames,
Ninots permet guardar la configuraci6 dels
processos d'aprenentatge i de validaci6, que es
poden emmagatzemar en una base de dades
relacional que posteriorment es pot distribuir als
alumnes per tal de guiar-Ios les practiques a
realitzar.

Com ja s'ha dit. I'eina gira al voltant de la Figura
de I'agent expert, que es el que permet als
estudiants introduir un algoritme d'aprenentatge
automatic dins d'un agent. L'esquelet d'agent
expert que es proporciona es capag d'executar
un algoritme d'aprenentatge sobre un conjunt de
dades (en format de parelis atribut - valor) i
guardar les regles conjuntives generades per
I'a lgorisme en una base de regles .

u

EI proces s'inicia en els agents tutor quan, per
indicaci6 de I'usuari, inicien un proces
d'aprenentatge contra un 0 mes agents experts.
Determinats els fitxers que contenen les dades
d'entrada , I'agent tutor demana a algun deIs
agents interprets del sistema que les interpreti i
les hi proporcioni. Cal esmentar que el sistema
treballa amb tres tipus d'atributs diferents
(numerics,
categ6rics
i
booleans),
que
s'admeten valors nuls (missing values), i que el
conjunt de dades pot tenir un atribut
classificador (categoric) que classifica I'objecte
dins d'una serie de categories preestablertes, de
manera que permet treballar I'aprenentatge
supervisat. La traducci6 entre els fitxers
d'entrada de dades i les corresponents
instancies de les classes de I'API, i entre els
objectes que modelen les regles i la seva
representaci6 en el lienguatge del motor
d'inferencia, les realitza automaticament el
sistema.

Des del punt de vista dels estudiants Ninots
proporciona una API que facilita la introducci6
del metode d'aprenentatge dins de I'agent
expert. Les dades d'entrada i les regles
generades s'expressen i es construeixen a
traves d'una serie de classes de I'API . En el cas
de les dades, aquestes classes permeten
coneixer els valors dels atributs de les
instancies, i les seves propietats (tipus, valor per
defecte, etc.), i en el cas de les regles, generar
les combinant un 0 mes operadors: i (and),
igualtat, pertinenga a un rang, test d'un atribut
boolea , etc.
Amb tot aix6 es vol aconseguir que els
estudiants puguin dedicar 3 credits a coneixer a
fons els aspectes fonamentals dels agents i els
SMA, alhora que estudien I'us i la utilitat dels
metodes d'aprenentatge

Obtingudes les dades, I'agent tutor les passa als
un
agents
experts
perque
n'extreguin
coneixement. Posteriorment, i de forma analoga,
I'agent tutor pot enviar noves dades als Agents
Experts per validar el coneixement adquirit.
Ninots proporciona una serie de mecanismes
que permeten comprovar aquest coneixement.
Per fer-ho els Agents Experts tenen un motor
d'inferencia (JESS) que permet resoldre
consultes sobre aquest co neixement usant la
base de regles constru(da. A mes ames , Ninots
incorpora una interficie que permet al professor
executar els algoritmes d'aprenentatge amb
diversos parametres, per despres poder Ilengar
los consultes i comparar-ne els resultats , i
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The Tenth International Sy mpo ium on
Artificial Intelligence and Mathematics
ISAIM 2008
http ://isai m2008. unl .edu/
data limit: tancada
data: 02/04.01.2008
lloc: Fort Lauderdale, FL USA

Second International Conference on
Computational Models of Argument
COMMA'08
http ://www .irit.fr/com ma08/
data limit: tancada
data: 28/30.05.2008
lIoc: Toulouse, France

International Conference on Intelligent
User Interfaces
IUI08
http: //www.iuiconf.orgJ
data limit: tancada
data: 13/16.0 l.2008
lloc: Canary Islands, Spain

International Joint Conference on Neural
Ne tworks
IJCNN 2008
http ://www.wcci2008 .org/IJCNN-CFP.pdf
data limit: 0l.12.2007
data: 01106.06.2008
110c: Hong Kong

International Joint Conference on Computer
Vision and Computer Graphics Theory and
Applications
VISIGRAPP 2008
http://www.visigrapp.org
data limit: tancada
data: 22/25.0 l.2008
lIoc: Funchal,Portugal

IEEE International Conference on Fuzzy
Systems
FUZZ-IEEE 2008
http://www.wcci2008.org/FUZZ-CFP.pdf
data limit: 01.12.2007
data: 01106.06.2008
1I0c: Hong Kong

IEEE Congress on Evolutionary
Computation
CEC 2008
http://www.wcci2008.org/CEC-CFP.pdf
data limi t: 0 l.12.2007
data: 01106.06.2008
lIoc: Hong Kong

2nd International Workshop on
Bioinformatics
IWOm '08
http://iwobi.uclv.edu.cu
data limit: tancada
data: 05/08.02.2008
1I0c: Santa Clara, Villa Clara, Cuba

8th International Symposium on Smart
Graphics
http ://www .smartgraphics.org/sg081
data limit: 18.12.2007
data : 02/04.06.2008
]loc :Rennes, France

International Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics
ICINCO 2008
http://ictai07.ceid .upatras.gr/
data limit: tancada
data: 11/15.05.2007
lloc: Funchal- Madeira, Portugal
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9th Inte rnational Conference on Intell igent
Tutoring Systems.
ITS'2008
http ://gdac.dinfo.uqam.ca/its2008/
data limit: 05.02 .2008
data: 23/27.06 .2008
lloc : Montreal, QC Canada

Twen ty-T hird AAAI Conference on
Artificial Intell igence
AAAI-08
http://www.aaai .org/Conferences/AAAIIaa
ai08.php
data limit: 25.01 .2008
data: 13/ 17.07 .2008
1I0c: Chicago, Illinois USA .

10th International Conference on Enterprise
Information Systems
ICEIS 2008

The Fourth International Conference on
Intelli gent Environments
IE 08
http://con fe rences. theiet. orglie08/
data limit: 15.01 .2008
data: 21122.07.2008

http://www. iceis.org
data limit: 30.11.2007
data: 12/16 .. 06.2008
Iloc: Barcelona, Spain

u

Lloe: Seattle, WA USA
22nd International Workshop on
Qualitative Reasoning.
QR08
www.cs.colorado.edu/~l i z b/gr08 . html

The Eighth International Conference on
Intell igent V iIiual Agents.
IVA 08

data limit: 29,.02.2008
data: 24/27.06.2008
11oc: Boulder, CO USA

data limit : 11 .04 .2008
data: 01103 .09.2008

http ://res earch.nii.ac.jp/~iva2008

Tokyo,Japan
ROBOTIC S: Science and Systems.
http://www .roboticsconference.org
data limit: 15.01 .2008
data: 25/28.06.2008
Itoc : Zurich, Switzerland

IEEE Internationa l Conference on Web
Services rcws 2008
http://conferences.computer.org/icws/2008/
data limit: 0 7. 04.2008
data: 23 /26 .09 .2008
lloc: Beijing, China

18th European Conference on Artificial
Intelligence
ECAI2008
http ://www .ece. upatras. gr/ecai2008/
data limit: 25 .02.2008
data : 2 1/25.07 .2008
1I0c: Patras, Greece

African Conference on Research in
Computer Science and Appl ied
Mathematics
CARl 2008
http://www.cari -info .org
data limit: 31 .0 1.2008
data: 27/30 . 10 .2008
1I0c: Rabat, Morocco

Twelfth l ASTED International Conference
on Artificial In telligence and Soft
Computing
AS C 2008
http: //www .iasted .org/ conferences/home
628 .html
data limit: 15.04.2008
data : 01103 .09.2008
1I0c: Palma de Mallorca, Spain.

Internationa l Jo int Conference
Iberoamenri cana de Inteligencia Artificial
TBERAMIA'2008
http ://ibera mia.ds ic. tlPV .esl
data : 13/18 . 10.2008
Iloc : Lisbon POliugal
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SPONSORS
The Intematioo aJ Association of Science and Techno!ogy for
Development (lASTED
• echni
Committee 011 Artificial lnteUigence and Expert- Systems
• TeehniUlI Con mi ee on Soft Co lPU ' 9

&

u

I www.iasted.org I

World Modelling and Sinlld

Forum (WMSF

~

\VS.1SF
IN COOPERATION WITH
for Artificia Intell"gence (ACIA)

Iwww.acia.org I
CONFERENCE CHAIR
Prof Ange! Pasqual del Pob - Jaume I Universi y, Spain
..J

f-

INT,ERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

For a r - of IPC mem ers, please visit:
www.i s ed.org/conference.sl c-628.html

SCOPE
Topics in ude, but are no limited to:

• Artificial Intelligence
• Soft Computing
• Applications

LOCATION
Pa rna de Ma lorca, the ca al
c' y of Mai10rca and the Balearic
Islands, bustles with a types
of lourist activibes. Enjoy strol
ing through elaborate g ardens ,
walking ltie medieval city wal ,
discovering brea hi 'ng basili·
cas, cat edrals, and Arab baths
dating back to the thirteenth cen
tury, or visitin g the n ny art ga
Ie es that the crty has to -o lfer. If you find your way to the Paseo
M . imo, you can j 'n the M lorcan locals al the C ub de M for
exciting yachting adventu res. After dark, the quaint bistros, lradi
anal Sp ish bars, and small jazz and ues club., wi charm Iheu
way into your -fondest memones.

For any Questions about our confereflces or 0 be pla ced
maillllg list, please contact: calgarygiasted,org
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Call/or Papers

ECAI2008
Patras, July 21 to 25, 2008
http ://www.ece.upatras.gr/ecai2008
The ECAI'08 Program Committee invites submission of papers and posters for the Technical
th
Program of the 18 biennial European Conference on Artificial Intelligence.
Original papers are welcome in all areas of AI. Of particular interest are papers that address real
world problems, bridge the gap between theory and practice, papers that effectively combine AI
with other areas of Computer Science, or that find fruitful interdisciplinary synergies between A l
and other scientific domains. Contributions extending the state of the ali and the rational
foundations for critical issues in Artificial Intelligence are encouraged , particularly on the list of
topics of intere t on the web site.
Submissions must not exceed five pages in camera-ready format. Over length submissions w i II be
rejected without review. Papers should be submitted using the formatting style on the website . Each
accepted paper will be allocated five pages in the proceedings.
ECAI'08 also accepts posters. Each poster will have two pages allocated in the proceedings. Posters
must follow the same style guidelines as fu B papers. Authors may indicate whether they want a
submitted full paper to be considered as well as a submitted poster in case of non-acceptance of the
full paper. Authors sould to submit later on a poster on the same content as a submitted paper.
All submissions will be subject to academic peer review by the ECAr08 Program Committee. To
allow for anonymous reviewing, the author names in a submitted paper or poster have to be
replaced by the unique tracking number assigned by the conference system at the submission of a
summary form, to be filled in before February 22"d. Authors should avoid identifying self
references in their text. Submission of papers that have been presented earlier in a preliminary form
at a national event of an ECCAI member society is allowed.
Review criteria include the relevance to AI, the significance and scope of the contribution, its
originality , technical soundness, quality of presentation, and scholarship. Notification of acceptance
or rejection of submitted papers and posters will be mailed to the corresponding author by April 28
2008. The primary authors of ECAI-08 submitted paper will be offered the opportunity to react to
the reviews for their papers and give short comments before the final decision is made. The author
feedback phase will last 2 days; it will take place on April 21 and 22 , 2008.
The proceedings of the ECAI conference, together with those of its associated symposia, PAIS and
STAIRS (see their specific call for paper), will be published and distributed by lOS Press as a book
and as a CD-ROM. The authors will be responsible for producing camera-ready copies of papers,
conforming to the ECAI 2008 formatting guidelines for inclusion in the proceedings. The deadline
for receipt of the camera-ready copy is May 26, 2008. At least one author of each accepted paper or
poster is required to attend the conference to present the contribution.
Calendar
• Paper submission deadline
• Poster submission deadline
• Review discussion period
• Notification
• Paper and Poster Camera Ready deadline
• Conference

th

25 February 2008
th
20 March 2008
21 SI and 22 nd April 2008
28th April 2008
26th May 2008
21 sl to 25 1h July 2008

Vois fer-te soci de I'ACIA ?
Om pie aquest formulari, signa al final i envia-ho per fax 0 correu normal a:
Carles Sierra
Tresorer de l'Associaci6 Catalana d'lntel'ligencia Artificial
IliA, Campus UAB, 08193 Bellaterra
Fax: +3493 580 9661
ht t : / / www . ac i a . o r I

Nom i Cog noms:
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Codi Entital

Oficina

(4 digits)

(4 digits)

Digits de Control

Numero de Compte

(2 digits)

(10 digits)

Signatura:________________

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Sol·licitud d'inscripci6 com:

1Adhesi6

Institucional (150 € anuals; sols per a institucions

[ 1Adhesi6

Individual (37 € anuals)

[ 1Adhesi6

Estudiant (15 € anuals)

0

empreses)

Aquesta sol'licitud no implica, de cap manera directa 0 automatica,
l'adhesi6 del sol'licitant a l'Associaci6 Catalana d'lntel'ligencia Artificial
L'adhesi6 sera efectiva quan la sol'licitud sigui acceptada
pel Consell Rector de l'Associaci6 Catalana d'lntel'ligencia Artificial

