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fnvestigadors de la UPC creen
una aula que parla amb els
alumnes
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: Telgolegia

L'objectiu no 6s pas eliminar la figura del
professor, que sempre serd necessari,
sin6 millorar la comunicaci6 entre les
persones i els sistemes informatics,
sense que haguem de ser sempre els
humans els que ens hi adaptem.
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Per exemple, l'Smaft Room de proves que han creat 40 investigadors de
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l'irudio, el video i el llenguatge natural de la Universitat politdcriica de
Catalunya (UPC) respon quan un alumne aixeca el dit per preguntar qualsevol
cosa. EI sistema, que consta de vuit cimeres, 34 micrdfons i 10 ordinadors
interconnectats, interactua amb les persones que hi ha dins de I'aula i pot
fer-los de professor virtual mirant el que fan i responent els seus dubtes.
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La comunicaci6 es reforga amb un ordinador normal que els estudiants,
encarregats de resoldre plegats un problema, tenen en tot moment al seu
abast. El professor humd pot seguir a distanda les converses entre els
alumnes i connectar-se per respondre en directe les preguntes que puguin
plantejar, si no n'hi ha prou amb les respostes ja emmagaEemades al
sistema.

Ordinadors m6s humans
Aquest experiment forma part del programa europeu de recerca sobre els
Ordinadors en el Bucle de la Interacci6 Humana (CHIL, per les sigles en
angl,!s). en que participen 15 centres d'investigaci6 de diferents paisos. El
pressupost total 6s de 25 milions d'euros.
Per al responsable del projecte a la UpC, losep R. Casas, es tracta que els
ordinadors sipiguen quE passa al seu voltant per deixar de ser unes eines de
les quals nom6s es pot obtenir ajuda com a reacci6 a demandes especifiques
de qui els toca. En definitiva, perquE les miquines donin una resposta ',m6s
humana' i s'adaptin millor a les necessitats de les persones, ,,6s
imprescindible que sentin, vegin i sentin", explica Casas. Aixd 6s el que
intenta l'Smart Roorn.
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