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Data Analytics for Manufacturing
Enpresan txertatzeko aukerak eta gakoak

Gipuzkoa 4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea

Laugarren industria-iraultzarako prest



Sistema produktiboetako datuei analiti-
ka aurreratua aplikatuta, balioa areago- 
tzeko era berriak lor daitezke informazio 
iturri berriak sortuz eta, horrela, erabakiak 
har daitezke hainbat alorretan, esaterako: 
mantentze prediktiboan, baliabideen op-
timizazioan, eskariaren iragarpenean edo 
prozesuetan ezagutza areagotzeko alo-
rrean. 

TECNALIA Research & Innovation erakun-
deak esperientzia handia du analitika au-
rreratuan, hainbat alorretako prozesuak 
optimizatzeko eta aktiboen eragiketarako. 
Ekimenaren baitan, erakundeak jardunal-
diak antolatuko ditu eta horietan esperien- 
tziak, lan metodoak eta kasu arrakastat-
suak partekatuko ditu, fabriketako eragike-
tarako tresna berri gisa tresneria eta ana-
litika aurreratua txerta daitezela errazte 
aldera; bai datuen iturri berriak txertatuta 
(sentsoreak, datalogger, eragiketa historia-
ren datu baseak, hodeia eta Big Data) edo 
algoritmoak erabilita.

Ildo horri jarraikiz, jardunaldietan gehien-
bat benetako erabilera eta abian diren ka-
suak, batez ere ETEetakoak, azalduko dira. 
Hala, teknologia hauetara nola iritsi den eta 
nola ezarri diren azalduko da, balio handia 
duten baina arrisku eta denbora mugatuak 
dituzten proiektuak kudeatzeko jakin-nahia 
sortzeko asmoz. Erakutsiko diren ezarpenak 
gai hauei buruzkoak izango dira: manten- 
tze prediktiboaren aplikazioak; baliabi-
deen, esaterako erreminten, optimizazioa; 
edo prozesu eta makinen diseinu berrien 
baliozkotzea. Kasuak, gainera, enpresetako 
arduradunek, nahiz amaierako erabiltzai-
leak izan nahiz makina fabrikatzaileak izan, 
azalduko dituzte.



IKT teknologien komoditizazio (edo hobe 
esanda, merkatzea) eta bilakaerari esker, 
datuak era masiboan lortu, transmititu eta 
analiza daitezke eta, horrela, erronka tek-
nologiko ugari konpondu ahal izan ditugu. 
Halere, industriak, dituen ezaugarri, espezia-
lizazio eta ezagutza eremu inplizituengatik, 
IKTak txertatzeko barrera eta erronkei egin 
behar die aurre. Erronka horiek esaldi ba-
tean laburbildu daitezke: “Datuak eskurat-
zea merkea bihurtzen denean, horietatik 
informazioa ateratzeko arreta jartzea zaila 
izaten da”. 

Zein datu eskuratuko ditut eta nola? Big 
Data zertarako? Nola sortuko dut balioa 
nire bezeroentzat? ¿Nolakoa izango da 
manufacturing-aren negozioa etorkizu-
nean? Ildo horretan, Wittenstein Gmbh 
enpresak sortutako “Stop talking, start im-
plementing” adierazpenarekin era adi-
mentsuan erantzuten zaie, oro har, analitika 
aurreratuari eta Industria 4.0ri buruz lehen 
egindako galderei, baita bere ezarpenari 
buruzko galderei ere. Mezu horren jarrai-
pena izango lirateke ezarpenean kontuan 
hartu behar diren gomendio hauek:  

1. Garrantzitsuena informaziorako sarbidea 
da.

2. Aplikaziotik hasi behar da, teknologiatik 
hasi beharrean.

3. Elkarlanean lan egin behar da.

4. Negozioan eragina izango duen zerbait 
sinplearekin hasi behar da.

Analitika aurreratua txertatzea errazteko 
asmoz, Data Analytics for Manufacturing 
ekimena fidagarritasuna areagotzeko, pro-
duktibitatea areagotzeko eta makinen zein 
prozesuen zehaztasuna areagotzeko apli-
kazioetan zentratuko da. 

Ekimena hiru bloketan banatuko da: 

1. Tresneria eta analitika aurreratuaren 
kontzeptuei buruzko sarrera labur bat egin-
go da, teknologia, erreminta eta enpresa 
posizionatuen zerrenda bat egiteaz gain.

2. Esperientziak partekatzeko egindako 
ezarpenak deskribatuko dira.

3. Benetako erakusleei bisitak egingo diz-
kiegu analitika aurreratua bertatik bertara 
ikusteko.

Hiru blokeetako bakoitzean aktore inpli-
katuetatik ikasitako aholkuak eta irakaspe-
nak laburbilduko dira.

Datuak eskuratzeko ekipamendua. 
Iturria: National Instruments

Jatorria eta deskribapen laburra1



Teknologiei dagoenez, hiru talde handi 
bereiz daitezke:

1. Tresneria aurreratua eta komunikazio in-
dustrialak: neurketa joera eta irtenbide be-
rriak, sentsore banatuak, hari gabeko komu-
nikazioa, etab. Laburbilduz, xedea artearen 
egoera erakustea da, makinetan sentsore 
mota berriak txertatzeari dagokionez. Eki-
pamenduen errefitratu esperientziak eta 
arazoak nola ari diren konpontzen tresne-
ria berria azkar hedatzeko inbertsio, arrisku 
teknologiko handirik egin gabe edo opera-
zio kostuak asko areagotu gabe.

• Biltegiratzea eta bistaratzea: teknologiak 
eta MES irtenbideen adibideak, datalo-
ggers-ak, produkzio datuen biltegiratzea, 
etab. erakutsiko dira.

• Algoritmia, analitika eta erabakiak hart-
zea: analitika eta aplikazio tipikoen teknika 
nagusiak zerrendatuko dira. Gainera, ma-
nufakturako industrian eta beste sektore 
nabarmen batzuetan erabakiak hartzeko 
eta aginte koadroak sortzeko ezartzen ari 
diren eragile nagusiak eta software plata-
forma nagusiak aipatuko dira.

Makinen eta prozesuen eragiketa datuak 
ustiatzeko teknologia mota hauek txerta- 
tzen badira, ordura arte aprobetxatu ga-
beko balio iturri berriak sor daitezke, eraba-
kiak hartzeko era berriak ezartzeaz gain. Era 
berean, jarduera ildo eta  negozio aukera 
berriak sortzen dituzte.

Esaterako, ekipamendu fabrikatzaileen- 
tzat, zeren bezeroei instalatutako makinak 
era integralean monitorizatuta zerbitzu 
berriak sortu baitaitezke: mantentze zer-
bitzu proaktiboa/prediktiboa, aholkularitza 
prozesuan, diseinuak eta dimentsioak opti-
mizatzea, etab. Halaber, erlazio eredu be-
rritzaileak ezar daitezke makinak sortutako 
informazioa partekatuta: aseguru primak 
gutxitzea, leasing bidezko finantzazio ere-
duak, osagaien alokairua edo retrofitting-a 
hobetzea.

Era berean, azken erabiltzaileek eragi-
keten kostuak optimizatuta ikusiko dituzte 
prozesuak gehiago ezagutzeari esker: ma-
terialaren kontsumoa aurreikustea, suntsiko-
rren eta kontsumigarrien degradazio meka-
nismoa ezagutzea, eta hobeto ezagutzea 
ekoizpen produkzio parametroen eragina. 
TECNALIAk egindako benetako ezarpe-
netako batzuk hauek dira: torneaketan 
erreminten bizitza iragartzea, multzo hi-
draulikoetarako iragazkien bizitza denbora 
balioestea, parametroek estanpazio pren- 
tsetan duten eragina ezagutzea, etab. 

Alternatiba teknologikoak eta zerikusia duten aukerak.2



Balioa sortzeko tresna gisa analitika au-
rreratua ezartzea inbertsio bat izan daite-
ke. Inbertsio horren kostua askotarikoa izan 
daiteke enpresa bakoitzak jartzen dituen 
helburuen arabera. Ez da gauza bera ETE 
batean aktiboak era intentsiboan monitori-
zatzea, asteko 7 egunetako 24 orduan da-
tuak hodeira irauliz produkzio ildo handie-
tarako, eta prozesu bat edo nitxo arazo bat 
aztertzea. 

Alabaina, horrelako teknologietarako 
sarbidea gero eta merkeagoa da eta ho-
rietarako sarbidea zerbitzuen bidez egi-
ten da, inbertsio bidez bainoago (amor-
tizazioa). Adibide bat jartzearren, makina 
baten datu historikoak biltegira daitezke 
datuak biltzeko ekipamenduak alokatuta 
eta hodeiko datuetarako espazioa gor-
dez, eta ez da elektronikako edo zerbitza-
rietako inbertsiorik egin behar. Era berean, 
aholkularitzan eta ingeniaritzan lan egiten 
duen agenteak daude eta horiek une jaki-
netan lagun dezakete analitika aurreratua-
ri buruzko know how-a eskaintzeko.

Inbertsio murrizketari, halaber, lagundu 
egiten zaio, zeren erlatiboki erraza baita 
denborarekin hazten diren proiektuak sort-
zea eta proiektua ondo bideratua dagoe-
la balioesten duten go/no-go mugarriak 
sortzea.

Honelako teknologiak aplikatzeko beste 
alderdi garrantzitsu bat lan metodoak eta 
ingeniaritza arinak, Kanban taulak aplika- 
tzea eta “zehaztasun itxiaren” mende ez 
lan egitea da. Metodo arinen bidez, ger-
takizun planak sor daitezke bide hilen au-
rrean edo eginkizunak birdefinitu daitezke 
bat-batean, proiektua gauzatzen ari den 
bitartean. 

Data Analytics enpresetan aplikatzeko 
barrerarik handiena analitika aurreratuaren 
eremuan aditurik ez izatea da, eskari han-
dia baitago beste sektore batzuetan, esa-
terako, bankuaren edo telekomunikazioen 
alorrean. Ez da erraza prozesu produktiboe-
tan datu espezializatuen zientzialariak to-
patzea. Bestetik, nahiz eta enpresa gehie-
nak konektatuta dauden eta monitorizazio 
sistemak ere badituzten, enpresa askok ez 
dituzte erronkak konpondu datu digitalak 
eskuratzeari dagokionez. 

Horrelako jardunaldien helburua, beraz, 
bi barrera horiek haustea da eta mekanis-
moak ezartzea informazio digitalaren ana-
lisian oinarritutako erabakiak hartzeko. Ze-
hazki, analitikan adituak direnen sarbidea 
erraztu nahi da eta/edo erronka teknologi-
ko handia eskatzen zuelako orain arte es-
kura ezina zen informazio digitala eskuratu 
nahi da.

Txertatzeko gakoak3



TECNALIAk beharrezkoak diren dizipline-
tan ezagutzak batzen ditu Data Analytics 
for Manufacturing-aren alorrean bermea 
duten I+Gren ezarpen, zerbitzu eta proiek-
tuei heltzeko. Oro har, analitika aurreratuan 
irtenbideak garatzeko hiru profil mota batu 
behar dira: ingeniariak prozesuetan, inge-
niariak IKT plataformetan eta tresnerian 
eta, azkenik, datuen zientifikoak.

TECNALIAren gaitasunak 4

Horretarako, TECNALIAk hiru Negozio eta 
Ikerketa Arlo ditu eta horietan alor haue-
tako pertsonek eta taldeek jarduten dute:

Ikerketa arloak fabrikazio aurreratuan eta 
prozesu industrialetan. Arlo horiek Industria 
eta Garraio Atalekoak dira eta ondorengo 
arloetako adituek eratzen dituzte: mekani-
zatua, estanpazioa eta deformazio proze-
suak, batze prozesuak, siderurgia eta fundi-
zioa.

Tresneria, Big Data eta Sistema Adimen- 
tsuetako ikerketa arloak, bai Industria eta 
Garraio Atalekoak bai ICT Atalekoak. Na-
barmendu beharra dago TECNALIAk Na-
zioarteko Bikaintasun Talde bat duela Big 
Data eta Analitika Aplikatuaren alorrean, 
baita espezialista talde bat ere tresneria 
aplikatuaren arloan. Era berean, software 
eta elektronika garatzaileek lagundu egi-
ten dute informazioa bildu, transmititu, bilte-
giratu eta prozesatzeko hardware/software 
arkitekturak sortzen.

TECNALIAk, gainera, laborategi eta azpie-
gitura espezifikoak dauzka ekipamenduak 
etengabe monitorizatzeko eta analisirako. 
Zehazki, zerbitzari granja bat dauka infor-
mazioa era automatizatuan biltzeko eta in-
formazio hori online analizatzeko. Neurketa 
eta monitorizazio sistema berriak ezarri eta 
balioesteko hainbat prozesutarako diseina-

tutako sentsore espezializatuak, ekipamen-
du elektronikoak eta komunikazio sistemak 
ditugu. Ezartze proiektuetan informazioa 
hasiera-hasieratik bezeroarekin eta bazki-
deekin partekatzen da; horrela, azkartu egi-
ten da analitikaren teknologia garapena 
eta teknologia hori ezartzea, baita ondoren 
teknologia hori behin betiko martxan jar- 
tzea ere produkzioko irtenbide gisa. Alderdi 
horretan, TECNALIAk aliantzak dauzka inge-
niaritza eta software enpresekin eta, horrela, 
ikerketa eta garapenaren fasearen ostean, 
garapenak ezarri eta mantendu daitezke. 
Aliantza horietako batzuetan enpresa 
hauek daude: NEM Solutions, Spyro, Ibermá-
tica edo Sisteplant.

Datuak analizatu besterik egiten ez dituen 
jardueraren osagarri gisa eta TECNALIAk 
Zerbitzu Teknologikoen Atal bat duenez, 
proiektuak laborategien euskarriaz balia 
daitezke prozesu industrialen kausa eta efek- 
tuak zehazteko. Horrekin, datuetan soilik oi-
narritutako ikuspegia osatzen da laborate-
giko analisien bidez lortutako emaitzen ko-
rrelazio batekin.

Nuevo perfil experto en datos industriales



Enpresaren arazoaren eta bere irismena-
ren formulazioaren arabera, enpresa eska- 
tzaileak zerbitzu katalogatuak dauzka, era 
honetara: 

Aholkularitza eta ingeniaritza algoritmi-
koa:  fabrikazio prozesu, aktiboen eragiketa 
edo hornidura kateari buruzko behar beste 
datu dituzten eta horiek tratatzea erronka 
bat suertatzen zaien enpresek datuak egi-
turatu, «egosi» eta analizatzea eskatu ahal 
izango dute, teknika analitikoen bideraga-
rritasuna zehazteko portaera ereduak ate-
ra, funtzio matematikoak bihurtu, datuak 
segmentatu edo eredu prediktiboak sor 
daitezen. Aholkularitzaren emaitzak hitzar-
tutako lanen konpromiso, emandako da-
tuen ziurgabetasun maila eta analizatutako 
prozesuen izaeraren mende egongo dira. 
Emaitza horiek enpresari balioko die bere 
prozesuetara erreminta gisa Data Analytics 
ezarri behar duen erabakitzeko. 

Sentsoreen ingeniaritza eta arkitektura, 
komunikazioa eta biltegiratzea: datuak 
eskuratzeko erronkak gainditu ezin izan di-
tuzten enpresek, bai prozesu zehatzetan 
eta bai instalazioko informazio kudeaketan, 
TECNALIArekin batera bideragarritasun tek-
nikoa diseinatu ahal izango dute, artearen 
egoeraren arabera, datuak eskuratzeko.

Neurketa kanpaina espezifikoak: enpresa 
askok, aktiboak intentsiboki monitorizatze-
ko inbertsio nabarmenak egin baino lehen, 
irismen eta denbora mugatuko neurketa 
pilotuak edo kanpainak egin nahiko lituzke-
te monitorizazio intentsibo horren egokita-
suna zehazteko ondoren. TECNALIAk espe-
rientzia handia du ad-hoc kanpainetan, 
ondoren arkitektura ingeniaritza garrantzi- 
tsua egiteko. Kanpaina horien bidez, datuak 
era gordinean bistara daitezke, kanpaina 
hasten den lehen minututik, eta nahiz eta 
beren irismena dela-eta ziurgabetasun 
teknikoren bat izan dezaketen, erabaki finan- 
tzarioak hartzeko edo tresneria eta eskura- 
tze teknologiak balioesteko balio dezakete.

Arloek eta Atalek hainbat kasu arrakas-
tatsu metatu dituzte eta horiek ekimenean 
sustatutako jardunaldietan azalduko dira:

• NEM Solutions: Datuen analitika manten- 
tzeari eta aktiboen eragiketari aplikatua.

• ZAYER BeltzBox: Makina-erremintak eta 
sentsoreen txertaketa monitorizatzeko sis-
tema, mekanizazioko balioa areagotzeko. 
Proiektu honekin urrunetik eta gailu asko 
monitoriza daiteke makina, osagai, prozesu 
eta antzekoen egoerari buruzko informa-
zioa, makinaren eta prozesuaren datuak 
bilduz prozesamendurako gaitasuna duen 
datalogger batean. Gailu hori makinaren 
armairu elektrikoan jarriko da.

• Hainbat bezero: Erreminten eta suntsiko-
rren bizitza iragartzea. 

• GM Opel: Prentsa baten bizitza luzatzea 
produktibitatea murriztu gabe.

• Loire Gestamp: Beroko estanpazioari apli-
katu zaion Big Data.
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Eskuratze hardwarea eta monitorizazio 
pantailak



Manufaktura enpresetan datuen analitika 
aplikatzeko, oso sinpleak diren hainbat go-
mendio daude eta horiek kontuan izatea 
gomendagarria da:

1. Informazioak eskuragarria izan behar du: 
ezer baino lehen, ez badago daturik ezin-
go da informaziorik atera eta are gutxiago 
erabaki egokiak hartu. Ziurtatu behar da 
datuen iturriak fidagarriak direla eta errea-
litatea islatzen dutela. Askotan, proiektu on 
batek zentratu behar du soilik prozesuen 
egoeraren benetako argazki bat eskainiko 
diguten datuen iturri berriak sortzen (ekipa-
menduak instalatzea).

2 Arazoak, kausak, ondorioak eta kritiko-
tasuna hasi baino lehen analizatzen ditu: 
Hutsegiteen maiztasuna eta horien kostuak 
ondo ezagutu behar dira, eta optimizatu 
nahi diren prozesuetako alderdiak lehenes-
ten dituen Pareto bat sortu behar da. Ne-
gozioan inpaktua izatea lortu nahi bada, 
analitikaren bidez konpon daitezkeen ara-
zoak identifikatzea eta argudiatzea hasiera 
egokia da.

3. Ez da ilargia jarri behar lehen helburu 
gisa: lehenik ibili eta gero korri egin. Asko-
tan, proiektuak anbizio handiko helburue-
kin hasten dira.

4. Inplikatu zure adituak. Tresneria eta ana-
litikako ingeniariak teknologoak dira baina 
ez dira adituak aktiboen fabrikatze, proze- 
satze edo eragiketan. Fabrikatzeko adi-
tuak inplikatzea ezinbestekoa da analizatu 
beharreko eta lortutako emaitzak gomen-
datu, balioetsi eta lehenesteko.

5. Basamortua zeharkatzeko prest egon 
behar da. Ezarpen askotan datu ugari  
behar izaten dira balio duten ondorioak 
eta eredu matematikoak sortu ahal izate-
ko. Ezarpena denboran hiru fase garrant-
zitsutan banatzea ona izan ohi da: 1) in-
formazioa bildu, biltegiratu, bistaratu eta 
balioestea, 2) ereduak ulertu, analizatu 
eta sortzea, 3) erabakiak hartzeko sistema 
ezartzea. 

6. Erabiltzailearekin enpatizatzen du: in-
formazioaren eta bere analisiaren bilketa 
ahalik eta gehien automatizatzen du eta 
erreminta lagunkoiak sortzen ditu. Anali-
tika aurreratuak ez ditu informazio panel 
konplexuak edo erabakiak hartzeko me-
kanismo korapilatsuak sortu behar. Askotan, 
semaforo erako adierazle bat adierazlerik 
onena da erabakiak hartzeko, eta atzean 
adimen handia eta informazio bilketa au-
tomatizatua ezkuta ditzake. 

Gomendioak5


