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que han de cumplir els vostres robots, dates d'inscripció, 
limitació de cost, característiqes del terreny de joe, etc. 

Telefons de contacte: 401-68-16 
401-68-21 
401-70-50 Fax: 

Correu electronic: 
També s'informa de les dues categories en que es pot 

participar en aquesta primera edició del eoncurs robot: 
robots autonoms i robots controlats per ordinador. En 
aquesta darrera categoria l'organització posa a disposicó 
del participant, si ho desitja, dos ordinadors PC compati
ble i el cable de connexió entre l' ordinador i el Pe. 

FIDONET 2:343/108.24 
2:343/108.9 

INTERNET bjt@bjt.etsetb.upc.es 

Tota aquesta informació la podeu passar a recollir en 
la següent adre~a: 

Concurs Robot 95 
MMul B5 despatx 00l. 
e/ Gran Capita s/n 
Campus Nord UPC. 
08071 Barcelona. 

Organitzadors: 

Josep Maria Mirats 
Oriol de los Santos 
Ramon Encinas 
Silvia Blanco 
Antoni Ferraté 

Col-laboradors: 

FORUM DE 
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Deis hUDlans robotitzats als robots 

a idea que existeix a 
nivelI popular que els 
robots són maquines 
amb aparen~a exterior 
i comportaments 

~ __ .. humans, es deu a les 
novel· les i pel·lícules de ciencia 
ficció. Fins i tot el mateix mot de 
robot té aquest origen: el seu crea
dor fou l' escriptor txec Karel 
Capec, en la seva novel· la curta 
Opilek. Tres anys després, l'any 
1920, tornem a trobar aquest mot 
en la seva coneguda obra de teatre 
Rossum 's Universal Robots 
(R.U.R.). En aquesta, un home 
fabricava maquines amb forma 
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humana, perque li servissin com 
a esclaus, anomenant-los robots, 
del txec robota, mot amb que es 
denomina el trebalI en esclavitud 
(en l' obra, els robots es revolten 
contra el seu creador). Pero molts 
segles abans, la idea de robot com 
a home artificial, ja existia en les 
llegendes i la imaginaclO 
popular:Segons una llegenda 
grega, Pygmalió va esculpir una 
bella estatua de la qual es va ena
morar. La deessa Atenea es va 
eommoure i va convertir l' estatua 
Galatea en un ser vivent, i es 
casaren, i foren feli~os ... o 
almenys aixo se suposa, perque hi 
ha qui sosté que després de la 
lIuna de mel, Pygmalió va posar 
immediatament a Galatea a 
treballar!, i ja tenim el primer 

avantpassat del robot industrial, 
o potser el primer huma robotizat? 

Al segle XVIII, la proliferació 
d'automates va coincidir amb un 
corrent de pensament que sostenia 
que el mateix home era una maquina 
sofisticada. Una obra influent 
d'aquesta epoca és "L'homme 
Machine", escrita per Julien La 
Mettrie l' any 1748, que sostenia que 
un home podia ser explicat per 
complet mitjan~ant comparació amb 
mecanismes de rellotgeria. 

Aquesta idea fou recuperada dos 
segles més tard per Norbert Wiener, 
el pare de la Cibernetica, que sostenia 
que els humans i les maquines eren 
comparables en certs nivells i que 
l' objeetiu de la cibernetica era 
comprendre els faetors comuns de 
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control i comunicació en els éssers 
vius i les maquines. Wiener no deia 
pas que l ' home fos com les maquines, 
pero així és com molta gent ho va 
interpretar, i la Ciberm!tica va perdre 
popularitat i va donar lloca l ' aparició 
de creacions de ficció , meitat homes, 
meitat maquines , anomenats 
cibermans o cibernautes. 
Influenciades per la Cibernetica van 
sorgir altres escoles, com la famosa 
Dartmouth Summer School onArtifi
ciallntelligence, I'any 1956, que va 
sig nificar el naixement de la 
Intel· ligencia Artificial (lA). 

La lA tracta de reproduir aquelles 
formes d 'actuar de l'home que es 
consideren comportament intel ·ligent. 
La lA aplicada en els robots és el 
sistema de lA més complet,ja que ens 
ha de permetre emular el 
comportament de I'home, integrant 
diversos models i tecniques en una 
mateixa realització, per tal d 'obtenir 
una maquina capa<; d ' interactuar i 
relacionar-se amb el seu entorn físic, 
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d 'una forma intel·ligent. Aquesta 
pretensió ha topat amb un cert 
escepticisme públic ja que per a molta 
gent una maquina pensant és una 
contradicció. Pero el cert és que la 
construcció de maquines sofisticades 
ens pot ensenyar molt sobre els 
humans, i I'estudi de I' home, tant a 
nivell físic com psíquic, ens pot 
ensenyar a construir aquestes 
maquines sofisticades. 

D'altra banda, existeix també un 
cert sentiment en la majoria de perso
nes, que una maquina feta a imatge i 
semblan<;a de I' home, reflectiria més 
els nostres vicis que les nos tres virtuts 
-aquest ha estat un tema recurrent en 
la ciencia ficció- . En canvi, aixo no ha 
de ser necessariament així i, de 
moment, les aplicacions beneficioses 
de la robotica superen amb escreix 
aquelles més sinistres. Aquesta ma
nera de pensar pot tenir una explicació 
en la por que sent l'home per tot allo 
que é·s nou i desconegut, o en la mala 
consciencia coHectiva de l ' home, que 

només pot concebre que el robot rebi 
d ' ell mateix aquells instints més 
mesquins i malignes. És per aixo que 
algunes persones s' han dedicat a pen
sar les regles que tots els robots haurien 
de ten ir fixades en el cervell per tal de 
servir la humanitat d ' una forma útil , 
sense témer la seva possible capacitat 
de fer mal. En les seves histories de 
robots, Isaac Asimov proposa les 
celebres tres lleis de la robotica: 

1. Un robot no pot fer mal a un 
ésser huma, o per inacció permetre 
que un ésser huma prengui mal. 

2. Un robot ha d 'obeir les ordres 
dictades pels éssers humans excepte 
quan aquestes ordres entrin en 
contradicció amb la primera llei. 

3. Un robot ha de protegir la propia 
existencia sempre i que aquesta 
protecció no entri en conflicte amb la 
primera i la segona llei . 

Reconfortats en la tranquiHitat 
que ens donen aquestes lleis, podem 
mirar el futur amb optimisme i pre
guntar-nos: quin paper jugarem els 
homes en el món futur deIs robots? 
Uns pensen que el problema no 
consisteix a saber que farem nosaltres 
amb els robots sinó que faran ells amb 
nosaltres. També hi ha qui pensa que 
els robots ens alliberaran de la 
necessitat de treballar i només ens 
haurem de preocupar de com disfru
tar del nostre temps lliure. 

Pero no només els humans estem 
preocupats pel món futur deIs robots : 
un dia, mentre observava tot embadalit 
els precisos i repetitius moviments 
d' un robot que em vaig construir, 
enmig d'un intens soroll provocat 
pels motors electrics i els fregaments, 
em va semblar sentir uns petits gemecs 
que procedien del robot. Em vaig 
acostar i vaig entendre unes paraules 
que em van fer reflexionar sobre els 
robots humanitzats: "Quan els éssers 
humans sapigueu realitzar les vostres 
funcions a la perfecció, les maquines 
podrem, per fi , descansar! ". 
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