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Objectius

Programa (continuació)

Poder dissenyar un sistema que permeti realitzar un manteniment
predictiu en una indústria.

–

Saber construir una infraestructura que serveixi per utilitzar la
informació proporcionada pels sensors i altres instruments per aportar
un valor qualitatiu.
Poder observar el comportament de les màquines, el tipus de producció
i els processos per que els permeti proposar canvis per millorar la
productivitat de l’empresa.
Ser capaços de mantenir al dia les diferents tecnologies de l’empresa
perquè l’entorn de producció no es quedi obsolet.
Tenir els coneixements suficients per realitzar la gestió eficient de
l’energia en tots els seus àmbits i per aprofitar les possibilitats de les
energies renovables, així com de l’Smart Energy.

Dates i horaris

Durada

D’octubre de 2020
a juny de 2021

150 hores lectives

- 1a edicióPresencial i videoconferència

Marc Ribalta Gene,
investigador de la unitat de
SMS d’Eurecat. Enginyer
Informàtic (Enginyeria
del Software), Màster en
Enginyeria Informàtica (Big
Data).

Drets d’inscripció
Col·legiats
i precol·legiats

Juan Caubet, Director de
la unitat de seguretat de les
IT d’Eurecat. Enginyer de
telecomunicacions i doctor
en seguretat informàtica per
la UPC.
Sergi Baiges, Enginyer
Mecànic per la URV, amb
un Màster en Robòtica
(tecnologies d’impressió 3D
i en la robòtica industrial i
col·laborativa).
Miquel Rovira,
Sustainability Director,
enginyer químic per la
Universitat de Barcelona i
doctor en Química per la
Universitat Politècnica de
Catalunya.

No col·legiats

Postgrau

1.390 €

1.950 €

Un mòdul

385 €

540 €

370 €/mòdul

520 €/mòdul

Dos mòduls o més

Programa
Mòdul 1: IoT i robòtica col·laborativa
Aplicació empresarial d’Internet de les coses (loT)
–
–
–
–
–
–
–

Internet, protocols fonamentals: IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP
Seguretat: AAA, confidencialitat, no repudio
Interfícies de comunicacions: Tecnologies radio i cablejades
Arquitectures de protocols para IoT
Sensors i actuadors: transductors i actuadors
Plataformes: Programació i sistemes operatius
Gestió i anàlisis de los dades: Big Data, Machine Learning

Casos d’ús: Indústria 4.0, Home automation, Smart
Cities, Connected Vehicle
Robòtica col·laborativa
–
–
–
–

Robot col·laboratiu i robot tradicional
Rendiment, abast, càrrega, precisió i repetibilitat
Seguretat, connectivitat i integració
Els robots col·laboratius al lloc de treball

Mòdul 2: Big Data i intel·ligència
artificial (IA)
Big data i intel·ligència empresarial
–

Visió històrica, introducció, classificació i
arquitectura del Big Data
– Relació entre Big Data i Intel·ligència Artificial
– Què són MapReduce, Hadoop i Spark?
– Diferències entre un Data Warehouse i un Data Lake
– Els processos i els equips
– La importància del govern de les dades
– Machine Learning, Xarxes Neuronals i Congitive
Computing
– Inputs i outputs d’un projecte de Big Data
– La relació entre Big Data, Business Intelligence i
Data Science
– El rol del Chief Data Officer
– Big Data As a Services
I A: Introducció i Aplicacions per al món de l’empresa
–
–
–
–
–
–

La connexió entre Big Data, Ciència de Dades i IA
Els nous perfils professionals en aquest camp
Metodologia de desenvolupament d’un projecte d’IA
en un entorn empresarial
Visió històrica. Evolució de la IA. Machine Learning.
Aprenentatge automàtic
Estat de l’art: xarxes neuronals i Deep Learning
IA als diferents mercats i sectors: Tendències
actuals, adopció a les empreses i bones pràctiques
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Mòdul 4: Manteniment predictiu
Manteniment predictiu en una indústria 4.0
–

Introducció i concepte dels diferents tipus de
manteniment preventiu: Legal, Sistemàtic i
Predictiu.
– Avantatges respecte a les accions de manteniment
preventiu i correctiu
– Introducció a les tècniques predictives usuals
i la seva transportabilitat a la 4.0 a través de la
sensorització
Metodologia
–

Concepte de detecció de comportaments anòmals:
Modelat d’estats d’operació, diagnòstic d’estat
actual, pronòstic d’estat futur
– Mètodes d’aprenentatge: supervisat i no supervisat
– Indicadors de comportament: temporals i agrupats
– Metodologia d’entrenament, avaluació i validació:
indicadors, sets de dades, taula de la veritat,
overfitting i underfitting
– Fiabilitat i els càlculs del manteniment predictiu
– Establir els indicadors clau de rendiment del
manteniment: integrar les eines KPI, UNE-EN
15341:2008.
Infraestructura
– Sensors: Tipus de mesura segons equip
– Registradors: Freqüències d’adquisició segons procés
– Processat: Plataformes, llibreries de funcions
matemàtiques, formes d’implementació i formes de
resultats
Digital Twins
–
–
–

Mòdul 3: Ciberseguretat

–

Coneixement estratègic

–

–

Serveis de seguretat, anàlisi de vulnerabilitats,
anàlisi de riscs, atacs i amenaces
– Legislació bàsica
– Seguretat i amenaces en aplicacions d’Internet i
mòbils
Tecnologia Blockchain i Aplicacions
–
–
–
–

Origen de la tecnologia, propietats i tipus
Components d’una Blockchain i com funciona
Desenvolupament d’Smart Contracts
Tokenització, criptomònades, Ethereum i Hyperledger

Introducció i tecnologies que intervenen en
una industria 4.0 i Digital Twins, automatització
industrial, BIM, smart buildings
Digital Twins i el cicle de vida d’un producte:
disseny, fabricació, operacions
Anàlisis de dades en Digital Twins: aplicació del
data science en les diferents fases d’un producte,
machine Learning, simulacions i prototipat virtual
Ciberseguretat en Digital Twins: riscos en la gestió
de les dades, prevenir els atacs
Tendències de futur: programari per Digital Twins,
plataformes de suport, simulacions i el prototipat
virtual, tendències

Mòdul 5: Eficiència Energètica
Eficiència Energètica
–
–
–
–
–

Cadena de valor de l’energia
Formes d’energia d’una planta industrial
L’ús eficient i ineficient d’energia
Eficiència energètica
Smart Energy

