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1. INTRODUCCIO

La ponencia es basa en un terra de recerca aplicada, realitzat des
d'una estructura d'empresa, i no preten entrar en els temes associats,
tals com:

- Proces comercial dels productes realitzats

- Proces productiu

- Proces dels serveis associats als productes
- Proces financer, tant de la recerca, com del projecte d'empresa.

Aquests poden esser, sing mes, almenys tan critics o mediatitza-
dors de 1'evoluci6 de la recerca, com la capacitat creativa dels tecnics
que hi treballen, perque no oblidem que aquesta tasca s'ha fet a partir
d'una petita empresa de darrera creacio i treballant dintre l'epoca de
crisi actual.

De tota manera aixo pot deixar-se per al colloqui, si es que hi ha
algu interessat en aquestes questions.

2. TRETS FONAMENTALS D'AQUESTA EXPERIENCIA

La linia de recerca aplicada seguida en aquests sis anys, ha tingut
dos eixos fonamentals:

- Aplicacio dels microprocessadors i Bur tecnologia associada vers
productes creats per necessitats reals de mercat.
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- Organitzacio d'aquests productes amb un criteri d'informatica
distribuida, es a dir, concebuts corn a centres de processos autonoms
coordinats.

L'estrategia inicial fou de jerarquitzar, de manera simplificada a
tres nivells, un proces distribuit d'informacio, i anar realitzant de ma-
nera progressiva els productes Hardware i Software, comencant pels
de menys complexitat, i important els mes complexos en l'etapa inicial.

La complexitat abans dita s'enten com un compromis del trinomi
segiient:

- Esforc en el disseny
- Esforg per a la produccio
- Esforc per a la comercialitzaci6.

Amb aquests condicionants hem anat assolint una autosuficiencia
que, en acabar, explicarem detalladament, en els tres nivells del proces
distribuit.

Tenim plantejat un darter objectiu de realitzacio de la integracio
en components LSI dels nostres productes, que depen tan sols del
volum de consum; aquesta es la nova etapa a abordar.

El nostre esquema practic de treball s'ha orientat cap a la realitza-
ci6 de solucions:

- Facils de produir
- Amb el minim cost de components
- Exportables
- Innovadors en l'aspecte conceptual, malgrat que depenent, en

el tema tecnologic, dels elements microelectronics disponibles en el
mercat.

Tota la nostra tasca de recerca aplicada s'ha orientat cap a 1'activi-
tat de l'optimitzacio dels processos d'informacio mecanitzats que dema-
nen una descentralitzacio racional.

El nostre treball, diferentment de les solucions classiques, ha partit
de la consideracio de la cadena organitzativa natural dels processos
d'informacio, tot basant-se en un fet conceptual poc tingut en compte
pels sistemes informatics convencionals: LA TRANSAccIO D'INFORMACIO.

Aixo ens ha donat una identitat de partida en la nostra feina de
recerca aplicada dintre del mon de processos informatics distribuits.
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