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L'octubre de 1981 Japo anuncia un projecte per a desenvolupar la cin-
quena generacio d'ordinadors. El MITI (Ministers d'Industria i Comerc In-
ternacional) del govern japones i la industria informatica japonesa inverti-
ran mes de 1.500 milions de dolars en aquest projecte. La caracteristica prin-
cipal de la cinquena generacio sera la intel-ligencia fins a 1'extrem de com-
prendre el llenguatge escrit i parlat, aprendre, prendre decisions, etc., es a
dir dur a terme tasques fins ara exclusives de la intelligencia humana. Es un
projecte molt ambicios i d'una gran importancia estratcgica des del punt de
vista economic.

Una maquina intelligent necessita un component fonamental: CO-
NEIXEMENTS. La potencia d'aquests ordinadors no sera deguda a llur
mes gran velocitat de calcul sing, sobretot, a liur capacitat de processar co-
neixements. Els japonesos esperen aixi dominar el mercat informatic a par-
tir del final del segle, venent els productes i serveis de la 5a generacio basats
en aquesta nova materia primera, que son els coneixements, que no es troba
a la terra (recurs escas al Japo) sing en els cervells (recurs abundant al Japo).

Per a fer realitat aquesta 5a generacio cal apartar-se dels dissenys que ca-
racteritzen els ordinadors actuals. Les quatre primeres generacions s'han
caracteritzat per la tecnologia en que es basaven: 1a, valvules electroniques.
2a, transistors. 3a, circuits integrats a gran escala (molt alt nivell d'integra-
cio). El disseny basic de les tres primeres generacions i fins i tot de part de
la 4a (que es factual), es l'arquitectura dita de von Neumann, que opera
d'una forma sequencial. La 5a generacio estara basada en arquitectures pa-
ral-leles, en novel formes d'organitzar la memoria i en noves metodologies
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de programacio de tipus declaratiu per a manipular eficientment simbols i
no tinicament nombres. Aixo comporta un canvi qualitatiu que permetra el
tractament eficient de coneixements. Aixo es un canvi important, ja que la
majoria de les activitas humanes son de natura no matematica; fins i tot en
disciplines cientifiques, la majoria de decisions es basen en inferencies i no
calculs. Els professionals de qualsevol disciplina, per tal de poder assimilar
la sempre creixent quantitat d'informacio que els envaeix, necessitaran l'ajut
de maquines capaces de "raonar". Avui en dia coneixem una versio primiti-
va d'aquests "ajudants intel•ligents" els Sistemes Experts. Aquests sistemes
han demostrat que un ordinador pot diagnosticar malalties tan be o millor
que un metge i esser expert en moltes altres activitats. Aquests sistemes tre-
ballen de forma similar als sous "col-legues" humans, combinant coneixe-
ments formals amb coneixements heuristics basats en l'experiencia, la in-
tuicio, la inspiracio, etc. Si ja disposem d'aquests sistemes, ^ que resta fer per
a assolir els objectius de la 5a generacio?. Pel que fa als sistemes experts, cal
esperar que disposin de coneixements mes profunds sobre els dominis d'ex-
pertesa. Tambe s'ha d'aconseguir que siguin capacos d'adquirir automatica-
ment aquests coneixements i que siguin mes rapids tot i treballant amb bases
de coneixements molt grans. Ara be, la 5a generacio preten d'assolir objec-
tius ambiciosos tambe en altres arees com es ara la comprensio del llenguat-
ge i d'imatges per a facilitar la comunicacio entre els humans i les maquines.
Aquests tomes han estat objecte d'investigacio des dels inicis de la Intel-li-
gencia Artificial l'any 1956, encara que fins ara hom no hi hagi assolit resul-
tats tan espectaculars com amb els sistemes experts. Globalment, l'estat ac-
tual de la intel-ligencia artificial es encara molt llunya dels objectius definits
per a la 5a generacio, que entre d'altres son: resum automatic de documents
escrits; comprensio del discurs continu amb un vocabulari de 50.000 parau-
les i amb un error del 5%, tot reconeixent diversos centenars de locutors;
traduccio automatica entre angles i japones amb un vocabulari de 100.000
paraules i amb un 10% d'errors; sistema d'interpretacio i emmagatzema-
ment fins a 100. 000 imatges. Aquests objectius son dificilment assolibles si
hom no aconsegueix resultats espectaculars en Intel-ligencia Artificial, i crec
que aquests resultats es faran esperar encara molt de temps. Malgrat tot, a
titol d'exemple, voldria especular sobre possibles aplicacions dels ordina-
dors de la 5a generacio:

LA MEDICINA AUTOMATITZADA

Podem imaginar sistemes experts en practicament totes les especialitats
de la medicina, a l'abast de metges generalistes en Ilocs aillats i allunyats dels
hospitals. Aquests sistemes contindran coneixements actualitzats sobre les
diferents malalties i els corresponents tractaments.
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LA BIBI .IOTECA AUTOMATITZADA

Les biblioteques actuals contenen una gran quantitat d'informacio so-
vint de dificil acces i consulta. Una biblioteca autornatitzada contindria
maquines intel•ligents amb la capacitat de dialogar amb 1'usuari per tal de
deduir que l'interessa, aconsellar els llibres, i fins i tot suggerir altres Ilibres
relacionats amb el tema cercat; i tot aixo es podria fer sense moure'ns de casa
mitjancant el nostre ordinador personal connectat via xarxa informatica
amb multitud de biblioteques d'arreu del mon.

EL DIARI AUTOMATITZAT

Imaginem un ordinador personal intelligent connectat a traves d'una
xarxa a les agencies de noticies mes importants. La intel•ligencia d'aquest or-
dinador li permetra de coneixer l'opinio del seu usuari sobre que l'interessa,
i aixi escollir i resumir les noticies que prefereix de llegir.

LA SOCIETAT POSTINDUSTRIAL

La 5a generacio significa mes que un canvi tecnologic. La influencia de

les maquines intel•ligents no tan sols es manifestara en les activitats conegu-
des avui en dia sing que hi ha un ventall de possibilitats desconegudes ac-
tualment que aniran apareixent a mesura que avanci la investigacio en In-
tel.ligencia Artificial. Els japonesos afirmen: "els desenvolupaments en
arees no explorades poden contribuir activament al pogres de la societat.
Mitjancant la promocio de 1'estudi de la I.A., hom possibilitara una millor
comprensio dels mecanismes de la intelligencia humana. La futura realitza-
cio de sistemes de traduccio i d'interpretacio automatica de llengues servi-
ran perque persones de cultures diferents es puguin comprendre mes facil-
ment. Els coneixements acumulats per la humanitat podran esser emmagat-
zemats i utilitzats eficacment de manera que facilitin el desenvolupament i
difusio de la cultura." Aquesta societat postindustrial estara basada en el
sector dels serveis, segons un estudi de la Universitat de Harvard, i la mate-
ria primera mes important sera la informacio, de la qual dependra la riquesa
de les nacions. Evidentment aquesta revolucio postindustrial plantejara
molts problemes. Un dels mes importants es el de l'atur.

L'atur es certament un problema per al qual hem d'estar particularment
sensibilitzats. Cal, pero, primerament constatar que els paisos mes afectats
per l'atur, en el mon industrial, no son aquells que utilitzen mes els robots
sing tot el contrari, ja que no es la industria automobilistica japonesa qui to
problemes, sing l'americana i l'europea!. Els robots poden canviar rapida-
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ment d'una activitat a una altra, i poden treballar moltes hores amb precisio
sense cansar-se i en entorns dificils i perillosos. Els constants progressos en
l'automatitzacio dels processos de produccio condueixen a productes cada
cop millors i mes barats. Es per aquest motiu que els paisos que retardin la
introduccio dels robots en la industria s'arrisquen a tenir un atur en massa
per manca de competitivitat, ja que el fenomen de robotitzacio es impara-
ble. Aquesta revolucio tecnologica que crea 1'atur en la industria tradicional
creara tambe mes tard atur en el sector terciari. Aquest sector tambe sera au-
tomatitzat en aquesta societat postindustrial que he esmentat, a causa de la
utilitzacio de la Intel•ligencia Artificial.

Queda, doncs, una gran pregunta: Que farem els esser humans en
aquesta socictat informatitzada? Doncs be: la primera font de nous llocs de
treball sera precisament la industria electronica i informatica ella mateixa.
Per exemple: fa 20 anus, als EE.UU. nomes hi havia 30.000 0 40.000 perso-
nes treballant en el sector de l'electronica i la informatica. Ara n'hi ha mi-
lions, i hom prcveu que al final dels 80 sera el sector mes important pel que
fa al nombre de treballadors, i absorbira 1/3 dels flocs de treball.

Aixo implica que cal dur a terme un gran esforc de formacio i educacio.
Esforc que per altra part representa en cll mateix una important font de nous
flocs de treball en un futur proxim.

En una societat on les maquines seran capaces de proporcionar els pro-
ductes i serveis necessaris, nomes una pctita fraccio de la poblacio treballara
directament en la produccio. Una tal revolucio en els sistemes de produccio,
reduint drasticament la ma d'obra humana, afectara tots els sectors d'activi-
tat. Aquest "alliberament" del treball en sentit classic proporcionara l'opor-
tunitat de despendre els nostres recursos en activitats creadores i culturals,
activitats creadores arrelades en les capacitate humanes corresponents al de-
senvolupament de la intel-ligencia, l'afectivitat i l'enriquiment cultural i ar-
tistic. Aquest possible nou "Renaixement" sera la principal font de noves
ocupacions mes gratificants en tots els sentits. Ara be, per a poder financar
totes aquestes noves prioritats fonamentals, cal considerar-les imperatius
socials i invertir en els recursos humans, es a dir, en 1'educaci6.
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