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C
otxes fantàstics, refri-
geradors intel·ligents,
gadgets detectors de
gairebé qualsevol co-
sa... la imaginació és

lliure, i qualsevol diria que la in-
dústria de la tecnologia s’està
deixant portar (una altra vega-
da) per una pulsió utòpica. La
queixa dels que es diuen con-
demnats a passar el dia connec-
tats sona una mica antiquada,
perquè no saben el que ve.
L’últim crit de la tecnologia

atén per internet de les coses.
No té una definició única, per
la qual cosa el millor serà re-
metre’s a l’original, del 1999:
“Unmón en el qual tot, tant els
éssers humans com els objectes
inanimats que els envolten,
tingui identitat digital pròpia,
que permeti als ordinadors
organitzar la seva existència;
per això farà falta que cada ens
estigui activament connectat
bidireccionalment” a través
d’un canal bidireccional (Kevin
Ashton). El britànic Ashton,
que va inventar les etiquetes in-
tel·ligents RFID, sí que preveia
el futur.
La setmana entrant tindrà

lloc a Barcelona una conferèn-
cia internacional sobre l’as-
sumpte, Internet of things
world forum, i s’hi reuniran cen-
tenars d’especialistes les discus-
sions dels quals giraran entorn
de diagnòstics futuristes però
no ficticis. Segons la fundació
francesa Idate, el 2020 hi haurà
al món 80.000 milions de con-
nexions entre dispositius de di-
ferent naturalesa, que en la se-
va hipòtesi correspondrien a
tres categories: els de comuni-
cació, des dels mòbils fins als
aparells de smart TV; els des-
crits com a màquina a màquina
(M2M); i els objectes, en els
quals es podria incloure
gairebé qualsevol cosa que, en-
cara que no tingui electrònica
en el seu si, estigui vinculada a
la resta de la realitat per mitjà
de dispositius intermediaris.
La primera categoria, aques-

ta que pertorba els que no vo-
len viure enganxats, representa-
ria només l’11% del total, i el
85% correspondria a la tercera,
de definició difusa. Hi ha altres
xifres, com es veurà.
El gran protagonista de la

conferència serà John Cham-
bers, president de Cisco. La se-
va empresa ha publicat aquest
any un estudi sobre el que pre-
fereix elevar a la categoria d’in-
ternet de totes les coses (internet

of everything, IoE]. La línia argu-
mental de les seves troballes va
ser explicada a Diners per José
Manuel Petisco, director general
de Cisco a Espanya: “En l’espai
d’una generació, el món ha saltat
de 200 milions de dispositius
connectats a més de 10.000 mi-
lions el 2012, i la informació que
hi circula ha passat de duplicar-
se cada 1,3 anys a multiplicar-se

anualment per 25; la propera
onada ens elevarà fins a 50.000
milions de dispositius connec-
tats, i la informació esmultiplica-
rà per 3,3 cada mes”. Tot i així,
només l’1%de les coses estan con-
nectades, falta el 99%.
Si a algú li semblen grandioses

aquestes xifres, que llegeixi
aquesta altra: 14.400 milions de
dòlars (10.500 milions d’euros)

és el valor que Cisco atribueix al
negoci que pot generar-se al
món. Aquesta xifra reflectiria no
només les inversions, sinó la mi-
llor utilització del capital i els re-
cursos, la millora de la producti-
vitat dels empleats i la transfor-
mació de la cadena logística.
Ambiciós, oi? Petisco s’atura

en un dels nou sectors que ha
analitzat a dotze països, la indús-
tria elèctrica. “Entre generació,
transport i distribució hi ha 234
protocols diferents; si fóssim ca-
paços de replicar en aquesta in-
dústria el que ha estat la història
d’internet i portar aquests 234
protocols a plataformes intel·li-
gents comunes i/o compatibles,
es podrien prendre decisions en
temps real que donarien un enor-
me progrés d’eficiència. La ma-
teixa anàlisi es podria fer per al
transport, la sanitat, la llar con-
nectada... gairebé qualsevol esfe-
ra que se’ns ocorri”. La base tec-
nològica hi és, cal desenvolu-
par-la per a cada tipus d’aplica-
ció, per a cada procés i en pa-
ral·lel, repensar elsmodels de ne-
goci, conclou.
Un consultor que serà a Barce-

lona aquesta setmana refusa co-
mentar aquestes xifres, peròma-
tisa l’anàlisi de Cisco. El poten-
cial més important –diu– és als
sectors menys digitalitzats: “In-
ternet ha transformat les indús-
tries intensives en informació,
però no serà tan fàcil en les del
món físic; si se les convenç per
implantar una trama de sensors i
dotar-se de capacitat d’anàlisi

massiva de les dades recollides
(big data), l’impacte seria formi-
dable. Sense oblidar el paper fo-
namental de les ciutats, autèn-
tics sistemes de sistemes i essen-
cialment inconnexos”.
Mirant enrere, en la primera

fase d’internet, les adreces IP
van ser assignades als ordina-
dors: uns eren servidors i d’al-
tres descrits com a clients que

consumien (i/o creaven) contin-
guts emmagatzemats en aquests
servidors. Fins que el nombre
d’adreces possibles amb el pro-
tocol IPv4 va estar a punt d’es-
gotar-se, va caldre recórrer a
l’IPv6. Quina és la diferència?
Passar de 4.294.967.296 adreces
a –agafeu-vos, lectors–
340.282.363.920.938.463.363.37
4.607.431.768.211.456. Ara sí que
és possible complir aquella pre-
dicció d’Ashton: “Un món en el
qual tot, tant els éssers humans
com els objectes inanimats que
els envolten, tingui una identitat
digital pròpia”.
Al cap i a la fi, elsmicroproces-

sadors són en tota mena de co-
ses: electrodomèstics, cotxes, tar-
getes de crèdit, passaports, mas-
cotes, càmeres de seguretat, as-
censors... Si se’ls afegeix connec-
tivitat i capacitat de processar a
l’instant la informació, tota apli-
cació imaginable serà a l’abast.
Com diu Peter Sondergaard,

del Gartner Group: “Tota perso-
na és potencialment un ens tec-
nològic i internet assolirà una es-
cala universal”.Hi ha algú allà fo-
ra que tingui por?

‘INTERNET DE LES COSES’

Xifres que provoquen vertigen
Milers demilions demàquines, aparells i objectes estaran connectats a internet abans del 2020

El negoci de l’internet de les coses pot generar uns 10.500 milions d’euros al món, segons Cisco ARXIU
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En una generació, el
món ha saltat de 200
milions de dispositius
connectats a més
de 10.000 milions

A l’‘internet de les
coses’, tot, des dels
éssers humans fins
als objectes, té una
identitat digital pròpia

Creix la connectivitat i la seva complexitat
NOMBRE D’OBJECTES A INTERNET NOMBRE DE CONNEXIONS TEÒRIQUES *

1 -
100 0

1.000 5
1.000.000 4.999.995

100.000.000 4.999.999.995.000
10.000.000.000 499.999.999.950.000

(estimació 2020) 51.597.803.520 13.311.666.640.184.600
* Un de cada mil connectats (0,001%) Font: Cisco


