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La realitat de les tecnologies 
de la informació i la comuni-
cació (TIC) ja és molt patent 
i definida en la nostra vida 
personal. Actualment, un 
dels objectius en la nostra 
feina diària és integrar tota 
la informació en dispositius 
mòbils mínims com els telè-
fons intel·ligents o les pasti-
lles i, si és possible, tenir un 
únic lloc on es pugui tenir la 
llista de contactes, l’agenda, 
l’accés al correu electrònic i 
els documents importants. 

La reflexió inicial és pre-
guntar-nos si aquesta matei-
xa tendència també es dóna 
en l’entorn industrial i, més 
concretament, en l’àmbit del 
manteniment. Té sentit co-
nèixer l’estat de salut dels 
actius de la planta en temps 
real i en qualsevol lloc con-
sultant un dispositiu mòbil? 
Com ajuden les TIC a millo-
rar la gestió del coneixement 
en les organitzacions? En la 
indústria de les TIC, el para-
digma va variant pel creixe-
ment constant del volum de 
dades, de manera que ja s’ha 
plantejat un desafiament als 

reix com a servei, de mane-
ra que els usuaris accedei-
xen als serveis disponibles 
“en el núvol d’Internet” sen-
se coneixements o, si més 
no, sense ser experts en la 
gestió dels recursos que fan 
servir.

INFORMÀTICA EN NÚVOL
Segons la definició de l’Ins-
titut Americà d’Estàndards 
i Tecnologia (NIST), aquest 
model permet l’accés sota 
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maneres de fallada és la clau per tenir un quadre de comandament en temps real de 
l’estat de salut dels actius. Això permet una millora de la fiabilitat dels diagnòstics i una 
optimització de les activitats d’enginyeria i manteniment que ens condueix a una millora 
contínua de l’operació. A continuació descrivim els reptes tant tecnològics com de ren-
dibilitat econòmica que hi ha per a la inversió en tecnologies de monitoratge en núvol, 
l’anomenat cloud monitoring.
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Monitoratge en núvol a la 
indústria, el cloud monitoring

gestors informàtics de les 
empreses mitjanes i grans. 
D’altra banda, la necessitat 
de reduir les despeses de ca-
pital i d’operacions degudes 
a l’equip material (maquina-
ri) utilitzat per les tecnolo-
gies de la informació (TI) ha 
determinat la creació de mo-
dels de serveis en què s’uti-
litza el núvol, l’anomenat 
cloud computing. En aques-
ta classe d’informàtica, tot el 
que pot fer un sistema s’ofe-

THEKNOS 183 MAIG DE 2014

28-33 v14 copia.indd   31 14/05/14   08:53



THEKNOS 183 MAIG DE 2014

ARTICLE TÈCNIC

32

demanda a través de la xar-
xa a un conjunt compar-
tit de recursos informàtics 
configurables, com ara xar-
xes, servidors, emmagatze-
matge, aplicacions i serveis, 
que poden ser obtinguts 
ràpidament amb l’esforç mí-
nim de gestió o interacció 
pel proveïdor del servei. En 
definitiva, la informàtica en 
núvol permet a l’usuari de 
proveir-se dels serveis que 
necessiti sense la interac-
ció dels recursos humans 
del proveïdor de serveis. Un 
exemple clar el tenim en la 
compra d’aplicacions per als 
nostres dispositius mòbils a 
iTunes per Internet. El tri-
omf d’aquests sistemes és 
indubtable, perquè els tro-
bem habitualment amb l’ús 
del nostre compte de cor-
reu de Gmail, compartint 
documents a Google Docs, 
Dropbox o iCloud, o mitjan-
çant l’ús de CRM com Sa-
lesforce. Des d’un punt de 
vista empresarial, el núvol 
ofereix noves oportunitats a 
les empreses. De manera re-
sumida es poden enumerar 
les següents:

•       -
tes i mitjanes empreses les 
inversions en informàtica 
tot mantenint la competi-
tivitat. 

•      
part del núvol on es man-
tenen les dades i els pro-
cessos més sensibles, a 
causa de la reticència de 
les grans empreses a cedir 
la gestió del seu principal 
actiu, la informació. 

•     -
zació per augmentar o 
disminuir els requisits 
d’acord amb la demanda i 

per simplificar el desple-
gament més ràpidament 
d’acord amb l’evolució del 
mercat.

•      -
ses per innovar requereix 
disposar de serveis amb 
la rapidesa i la quantitat 
necessàries per fer-ne ús 
sota demanda.

•     
requereixen inversions pe-
riòdiques i la contractació 
de personal especialitzat 
per gestionar-los. Els sis-
temes basats en núvol són 
més senzills, per tal com 
s’hi pot accedir a través 
d’un simple navegador o 
dispositiu mòbil.

•   La implantació de models 
en núvol permet de de-
legar en el proveïdor les 
tasques de manteniment 
i millora dels sistemes. 
Per tant, es redueixen les 
inversions inicials i es re-
tallen els costos de mante-
niment.

MONITORITZACIÓ 
EN NÚVOL
En definitiva podem afirmar 
que el nostre ordinador ja 
no és un PC, sinó el núvol 
d’Internet.

L’objectiu del manteni-
ment predictiu i del seu aliat, 
el monitoratge de condició 
(condition monitoring), no 
és un altre que seguir l’es-
tat de salut de l’actiu i anti-
cipar-se a qualsevol manera 
de fallada que presenti a fi 
d’evitar la fallada total. Per 
tant, hem de conèixer les 
diferents maneres de falla-
da de cada actiu i a partir 
d’aquest coneixement apli-
car les tècniques predic-
tives que ens permetin de 
detectar amb més temps i 

fiabilitat la presència d’un 
signe de la decisió i seguir 
la seva evolució en el temps. 
Gràcies a l’avenç tecnològic 
que experimenten els dis-
positius que permeten l’ad-
quisició, el processament i 
l’emmagatzematge de dades 
i el desenvolupament dels 
models en núvol, sens dubte 
arriba el moment d’aplicar 
aquests dos nous conceptes 
en l’àmbit del manteniment. 
Per això s’ha introduït el 
terme cloud monitoring, 
‘monitoratge en núvol’. Es 
tracta de conjuminar el mo-
nitoratge de condició amb la 
informàtica en núvol i obte-
nir un nou model de monito-
ratge basat en la condició.

En general, es tracta, sim-
plement, de disposar d’una 
tecnologia que aprofiti els 
últims avenços en electrò-
nica de dispositius mòbils 
per aconseguir un processa-
ment de senyal, una connec-
tivitat i una capacitat d’in-
tegració amb una qualitat 
més bona que no pas la que 
tenen els equips actuals de 
monitoratge. Evidentment, 
per obtenir un accés senzill, 
fiable i eficient a la informa-
ció, la plataforma ha d’estar 
basada en les noves TIC i, 
per tant, en Internet.

REPTES DEL MODEL 
CLOUD MONITORING
Un cop analitzat l’entorn 
actual, cal definir els reptes 
principals que afrontem en 
la definició del model de mo-
nitoratge en núvol:

I. Ús de les TIC 
El primer repte està en la 
utilització de les TIC en el 
model d’implantació, gestió 
i explotació del manteni-
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ment predictiu (PdM), per la 
qual cosa qualsevol tecnolo-
gia o model de servei s’ha de 
basar en l’ús d’Internet com 
a via principal de comunica-
ció.

II. Facilitat d’accés a la  
informació
Una de les raons del fracàs de 
la implantació del PdM és la 
seva explotació aïllada; a tots 
ens ve al cap la imatge d’or-
dinadors al departament de 
manteniment no connectats 
a la xarxa de planta, en la 
qual hi ha instal·lats els pro-
grames de manteniment pre-
dictiu de vibracions. Aquest 

model basat en llicències mo-
nolloc i no compartit fa que el 
PdM no sigui prou conegut a 
les organitzacions i, per tant, 
que no es valorin els seus 
èxits. Així doncs, el repte és 
facilitar l’accés a la informa-
ció d’una manera senzilla a 
través d’un navegador web i 
per mitjà de qualsevol dispo-
sitiu mòbil i, per tant, des de 
qualsevol lloc. En definitiva, 
es facilita l’accés a la informa-
ció des de qualsevol lloc del 
món a qualsevol que tingui 
permisos d’accés, incloent-hi 
analistes externs, sense la ne-
cessitat de tenir una infraes-
tructura pròpia. n

 
El principal 
avantatge del 
PdM és que 
l’usuari rep 
alarmes quan 
es produeixen 
desviacions 
sobre els 
nivells 
acceptabes dels 
paràmetres 
monitoritzats a 
les màquines.

La tendència 
actual 
d’integrar tota 
la informació 
en dispositius 
mòbils mínims 
també es dóna 
en l’àmbit 
industrial i, 
concretament, 
en l’entorn del 
manteniment
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