
 

 
 

 
QUÈ ÉS EL NIGUL? 
 
Internet, més enllà dels seus primers usos: el correu electrònic la navegació  
web o l’accés remot a servidors, ha fet possible que tenguem accés a les  
nostres dades desde qualsevol lloc i en qualsevol moment.  
 
Quan Internet es va començar a estendre ho va fer bàsicament de la mà de 
dues aplicacions: el correu electrònic i la navegació web. Això ha estat així fins 
que s’han desenvolupat tecnologies que ens permeten llegir i escriure a 
servidors remots como si fossin els nostres discos locals. 
 
Son aquestes aplicacions, a més de la extensió quasi global de la Xarxa, les 
que han introduït la filosofia del “nigul” (en castellà: lanube, o la seva accepció 
en anglès: cloud) que avui forma part de les campanyes de màrqueting de la 
majoria d’empreses amb vinculació a Internet. 
 
Per què un nigul? El motiu rau en la representació gràfica de les xarxes 
d’ample abast (WAN), en contraposició a les xarxes locals (LAN), que s’han 
representat històricament de forma gràfica mitjançant un nigul, per a no 

reproduir la seva com-
plexitat en els diagra-
mes amb els que els 
informàtics dissenyen 
les xarxes locals.  
 
I la xarxa WAN més 
famosa es Internet, de 
manera que de forma 
gràfica Internet s’ha 
representat als diagra-
mes amb forma de 
nigul. 
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Com apuntàvem Internet permet a la actualitat accedir a les nostres dades a 
servidors remots, de manera transparent, como si estassin al nostre disc dur 
local. I aquesta funcionalitat és la que ens ofereixen aplicacions com iCloud 
d’Apple (http://www.icloud.com), Drive de Google (http://drive.google.com) o 
Dropbox (http://www.dropbox.com), per citar algunes de les més esteses. Totes 
aquestes eines poden usar-se de forma gratuïta amb mes o menys limitacions. 
 
A més a més, la compartició d’arxius “al nigul” ens permet la independència de 
dispositiu, es a dir que no cal seure al front d’un ordinador en concret pera 
accedir al nostre treball. Això fa possible, per exemple que podem seure davant 
dequalsevol ordinador (o Tablet, o telèfon mòbil) pera fer la nostra feina, o 
trobar la informacióa casa, amb les potencialitats de teletreball que això ens 
obre. 
 
El nigul no es limita als discs durs virtuals, sinó que incloualtres eines de treball 
en grup (compartició de calendaris, coordinació de cites…), o eines mes 
elaborades de gestió de projectes (com arawww.gantter.com). 
 
Però una de les millores fonamentals és la possibilitat d’accedir a programari 
remotament mitjançant el nostre navegador de internet, sense haver de 
instal·lar-los localment al nostre ordinador.  
 
Aquest accés a programes mitjançant navegador permet noves formes de 
comercialització del software, per exemple el SaaS (Software as a Service, o 
software com a servei). El SaaS ofereix avantatges sobre la concepcióclàssica 
de comprar programar i instal·lar-ho al nostre ordinador o servidor local: 
 

• El proveïdor es fa càrrec de la còpia de seguretat i de la instal·lació 
d’actualitzacions i millores. 

• Les avaries als nostres ordinadors no afecten a les nostres dades. 
• Les sostraccions o pèrdues d’equips no impliquen la pèrdua de les nostres 

aplicacions de gestió o de la informació que inclouen. 
• Faciliten la convivència d’usuaris amb diferents sistemes operatius (no es 

necessari tenir versions per a Windows, Apple o Linux, ja que accedim des del 
navegador d’aquests sistemes). 

• Faciliten la integració d’Apps mòbils (que ens permeten fer feina des de 
tabletes o telèfons intel·ligents) 

• I solen implicar molta menys inversió pera la seva posada en marxa que el 
software tradicional. 

 
En aquest sentit fins i tot Microsoft aposta per aquest model de comercialització 
al seu Office 360. 
 


