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En Pultima decada, la nostra societat ha entrat plenament en la societat

de la informacio. Aixo haestat possible grades a Pespectacular desenvolupament

tecnologic dels mitjans tecnics al servei de 1'intercanvi d'informacio. Les

telecomunicacions estan tenirn un paper preponderant en aquest creixement.

L'aplicacio de les noves tecnologies basiques i el desenvolupament de les

tecniques ja existents han ampliat, en gran mesura, 1'espectre dels serveis que

ofereixen les telecomunicacions, ihan augmentat notablement llur comoditat

i eficacia. A caire indicatiu recordem que en aquesta decada la velocitat de

processsament i la capacitat de transmissio s'han multiplicat per 1000, i la

densitat d'emmagatzematge per 100.

Pero la demanda d'informacio i comunicacions continua creixent amb
gran forr^a. Estudis prospectius parlen que a Pany 2000 les telecomunicacins
puguin representar un 7% de Peconomia mundial i que el volum d'informacio
en jot sigui de Pordre de 10 ^ ^' caracrers, es a dir, mes d' 1 milio de caracrers per
habitant del planeta.

Perque aixo sigui possible caldra que la tecnologia basica sigui capa^ de
respondre a aquest repte. En aquest sentit la microelectronica continuara
probablement essent una de les peces clau. El seu desenvolupament note per
ara limitations i es preveu que les actuals estructures amb cams d' 1 µ,m, en els
xips semiconductors passaran a esser de 0,2 µm, es a dir, a una densitat
d'integracio extremadament elevada, amb alter velocitats de processament i
dimensions ultracompactades. De forma similar s'esta desenvolupant la
transmissio optica de la informacio que, amb el suport de 1'optoelectronica,
permetran millores de mes d'un ordre de magnitud en la capacitat i rendibilirat
de la transmissio i la comunicacio.

Els usuaris desitgen, a mes dels serveis convencionals, comunicacions

cada cop mes realistes, es a dir, veu i imatge, un rapid acces als documents, aixi

tom assistenciaintel•ligent, mobilitat i, al mateix temps, prestacions individuals

i a mida. D'altra Banda, les empreses operadores del servei desitjarien, per a
resguardar els seus interessos, reaccionar a les demander del mercat amb la
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rapidesa mes gran possible. Com que les futures demandes del merest son
dificils de les empreses requereixen solutions tccniques flexibles i
universals. Aixo ports a la necessitat de dorar la xarxa dun grau d^intel^ligencia
el mes gran possible. A mes de fes tecnologies basiques, es necessitara doncs un
fort desenvolupaemnt en I'area de la teoria de la intormacic> amb la necessitat
daprofundi r els estudis dels protocols de comun icacio, au{ificacio, criptografia
i processat del senyal, Woos sistemes operatics i metodes estructurats de
desenvolupamentdcn software cada cop mes complex, sistemes experts per
una communicacio flexible i correccio automatics dirregularitats a la xarxa,
etc.

Mirant una mica mes enlla no cal perdre de vista temes como el de la
superconductivitat atemperatures elevades, atquitectures massivament
paral•leles, xarxes neuronals, etc.

Les tendencies mundials referents a 1'increment del coneixement, la
globalitzacio de l'economia, la creixent competencia, la proteccio del medi
ambient, la individualitzacio de 1'empresa, etc., incrementen de forma conti-
nuads les exigencies demanades a les telecomunicacions. probablement la
microelectronics, I'optica integrada i el software podran satisfer aquestes
demandes. Pero la giiestio fonamental que queda per respondre es la del sec
Einan4ament i control. A mesura que la cadenaa dels desenvolupaments
tecnologies continua creixent, els costos de desenvolupsment augmenten i els
temps damortitzacio disminueixen, amb la goal cosy Ies possibilitsts teals de
mantenir i participar en aquesta cursa es van reduint a un conjunt de paisos
i companyies cada cop mes petit.

Cal doncs fer un esfor^ renovat en recerca i desenvolupament en el camp
de Ies tecnologies basiques i del software si no volem perdre el tren de la
competitivitat dins lambit de les telecomunicacions. Aquests avan^os
tecnologies son cada cop mes interdisciplinary irequereixen per tant la
participaci6 despecialistes en ley diferents de recerca. En aquest sentit cal
valorar molt positivament ley possibilitsts de posada en como que ofereix
aquesta trobada de Praga i que segur que permetra un intercanvi enriquidor
de coneixements i experiencies entre els diferents participants.
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