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1. OPTIMITZAR AVUI EL D. P. SIGNIFICA DESCENTRALITZAR

L'estil actual de presa de decisions a qualsevol organitzacio to hoc
segons un model jerarquic, amb atribucio de decisions a nivell de de-

partament i d'acord amb les dades disponibles en relacio amb 1'estatut

de cada area.
Aquest plantejament comporta un flux continuat de dades damunt

un esquema preestablert de proces d'informacio amb unitats de filtra-
cio selectives.

Les computadores, en tant que sistemes rapids, flexibles i auto-
noms per a processar informacio', no han estat aplicades amb un cri-

teri jerarquic des que comencaren a esser usades, i han estat utilitzades
de manera centralitzada, amb terminals locals individuals i, mes enda-
vant, amb d'altres de remotes.

En la mesura que el flux original de dades d'informacio a processar
no es correlatiu al pla de processament de dades som ben Iluny del
punt de rendiment optim.

La desviacio respecte d'aquest punt es mou segons una doble di-

reccio.

- Perdua de rendiment per correlacio erronia.
- Degradacio del model de decisio establert, el qual esdeve distor-

sionat en forcar-lo a encaixar dins la potencia sobrera del sistema compu-

teritzat centralitzat.

I Hom parlara tambe, si es prefereix, de tractar informacio, tractament d'in-
formacio, etc.
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Pel que fa al rendiment introduit per les computadores en el camp
de 1'administraci6 dell afers, la seva millora resulta evident, com ho es
tambe la dependencia que n'han creat.

Despres d'un periode de bons resultats en 1'acceleraci6 del proces
d'informaci6 mes delicat, i a consequencia del qual hom pren la decisi6
de comprar la computadora, els usuaris tracten d'incorporar-ne altres
de noves, per nombroses raons externes, al proces d'informaci6:

- Per tal d'amortitzar la inversi6 inicial, que encara ofereix pos-
sibilitats no exhaurides.
- Expectatives d'ordre subjectiu en rendiments semblants.
- Pressi6 del personal de computadores per a engrandir el scu

departament.

D'acord amb aquesta politica d'aplicaci6 de la computadora, el
tipus de conducta en la vida empresarial s'ha vist, en certa mesura,
afectat. L'enorme potencia disponible per al processament de dades
ha modificat certes formes logiques i practiques de fer les coses.

Dit aixo, es evident que cal una posada al dia per tal de fer-se
carrec dels avantatges de la nostra tecnologia en computadores de cara
a la seva optimitzaci6. Ara com ara, aixo esdeve possible perque pos-
seim alternatives a l'organitzaci6 centralitzada de les computadores per
tal d'apropar-nos tant com es pugui al proces real de la informaci6.

La revoluci6 del microprocessador es el tall que permet la presen-
cia de les noves tecnologies de descentralitzaci6 amb un rendiment
optim del proces global:

Aixo implica,

- Actualitzar el proces inicial en 1'hoste amb un millor pla d'acci6.
- Alta correlaci6 en la segona etapa del proces i millor relaci6

rendiment/preu en comparaci6 amb els atots assolits amb la inversi6
inicial.

Corn a consequencia, un projecte de descentralitzaci6 basat en el
microprocessador es la clau , avui dia, per a un rendiment optim en el
processament de dades.

[190]



CONCERTACIO DE MICROSISTEMES 29

2. INTRODUCCIO EN ELS CONCEPTES DE

LA DESCENTRALITZACIO

Ara anem a presentar els conceptes basics de qualsevol proces d'in-
formacio orientat, en el tractament de les seves dades, per un projecte
de descentralizacio.

En termes generals podem considerar qualsevol proces d'informa-
cio organitzat al voltant de tres conceptes basics que, en darrer terme,
defineixen els nusos d'una xarxa de processament de dades:

- el punt (o unitat) de transaccio;

- el nus de transaccio interfaces Z;

- el processador de 1'area de transaccio.

3. EL PUNT DE TRANSACCIO

De primer parlarem del punt de transaccio, car es la base de qual-
sevol proces d'informacio. En son trets fonamentals, els seguents:

- Responsable de la generacio de dades a partir de les quals ha
d'operar la resta del proces.

- Pel que fa a la transaccio global, no es essencial una operacio
humana directa, encara que sempre hi es relacionada.
- La transaccio pot produir, com a resultat del proces d'informa-

cio, alguns feedbacks 3 en el punt de transaccio que han d'esser adme-
sos per a noves transaccions.

- El punt de transaccio es pot classificar en

funcio simple:
L'accio es presa d'acord amb un esquema no dependent. Lla-
vors no hi ha cap predeterminacio que no sigui la decisio hu-
mana de produir una interaccio de generacio de dades sobre
una amplia base de diverses accions ben definides.

z
3

0, si es prefereix, intercares, interffcies.
Hom prefereix la veu anglesa, d'us corrent, al seu equivalent retroaccid.
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funcio complexa:
Les transaccions a partir de punts de transaccio simples con-

nectats han d'afectar una transaccio preestablerta, i en parti-

cular 1'efecte feedback.

4. EL NUS DE TRANSACCIO INTERFACES

El nus de transaccio interfaces es el monitor de coordinacio per a

la integracio de missatges de transaccio procedents del TPT dins una
xarxa local especifica, i tambe per a la transmissi6 correcta vers els
processadors de 1'Area de transaccio associats.

La seva classificacio opera d'acord amb:

- Capacitat de canal per a TPT.
- Capacitat d'emmagatzematge en grans quantitats.

- Capacitat de registre.

En certs casos tambe pot funcionar com a TPT complex.

5. EL PROCESSADOR DE L'AREA DE TRANSACCI6

El processador de 1'area de transaccio es el cor de diferents punts

de transaccio que, mitjancant aquest procediment, son associats per a

assolir una serie de funcions damunt un proces d'informacio preesta-

blert.
El processador de 1'area de transaccio posseeix les funcions se-

guents:

- Encarregar-se de la informacio basica dels parametres de les
funcions d'area.
- Registrar 1'algorisme de les diferents funcions associades.
- Integrar el conjunt de dades de les terminals de transaccio

associades i responsabilitzar-se del seu emmagatzematge, be directa-
ment, be a traves del nus de transaccio interfaces.
- Respondre sota comanda, amb fragments d'informacio, a:

punts de transaccio,
nusos de transaccio interfaces.
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- Recolzar les operacions propies ' del nus de transacci6 interfa-
ces i de les terminals dels punts de transaccio.
- Filtrar reports sota demanda o sota una base de definici6 en

temps compartit a:
hoste,
altres processadors de 1'area de transaccio.

Resumirem dient que, pel que fa a les decisions, qualsevol nivell
esdeve actiu, car to la seguretat que tant les dades com la informacio
acudiran segons el layout 5 del proces d'informacio, i tots els nivells
son en correlaci6 per a un rendiment optim.

6. INTRODUCCIO A LES XARXES D'AREA LOCAL

Cal prendre en consideracio una xarxa d'area local sempre que un
esquema jerarquic per a informacio i flux de dades sigui el medi en el
qual tindra lloc un proces d'informaci6 mitjangant un projecte de sis-
tema de processament de dades.

La xarxa d'area local es l'eina real per a descentralitzar, i es tambe
Punic cami per a actualitzar i optimitzar el rendiment de qualsevol
proces d'informaci6.

Els seus trets son els segiients:

- Permet al projectista d'assignar les prioritats per al sistema de
processament de dades als punts de transaccio i als nivells de flux
de dades, en comptes de les possibilitats sobreres de la computadora
poste.
- Filtraci6 continua i immediata de dades pel departament en

l'analisi dels fluxos de dades.
- La posta al dia de la xarxa d'area local no coneix cap limitacio

d'expansi6 teorica.

4 Bootstrapp no sembla tenir funcions de predicat; normalment vol dir fer
una cosa sense ajut de ningu, pel propi esforg.

5 Veu d'us corrent en la indistria grafica, d'audio-visuals, informatica, etc.,
i que podria traduir-se per equip assortit, es a dir al qual no hi manca res per al
proces final de realitzacio.
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