
STUDIU MEMOORI RESEARCH:

PiaþaIoTpentruclãdiri
adepãºitnivelul
anteriorpandemiei
lDe la 47,07 miliarde de dolari în 2021, piaþa de profil va ajunge la 92,88
miliarde de dolari în 2027, conform Memoori Research

P
iaþa Internetului Lu-
crurilor pentru clãdiri
(Building Internet of
Things - BioT) a înre-
gistrat o redresare
importantã dupã

pandemie, crescând cu 21% în
anul 2021, aratã un studiu al com-

paniei Memoori Research, care
menþioneazã cã domeniul a
depãºit nivelul din 2019, trecând
de 47 de miliarde de dolari.

Raportul Memoori Research,
c itat de securityworldmar-
ket.com, noteazã cã, în opinia
analiºtilor, piaþa de profil va

continua sã aibã o creºtere
anualã compusã (CAGR) de
12%, urcând de la 47,07 miliarde
de dolari în 2021 la 92,88 miliar-
de de dolari în 2027.

Potrivit analizei, numãrul de
dispozitive IoT conectate insta-
late în clãdirile comerciale inteli-

gente vor consemna o creºtere
anualã compusã solidã, de
11,1%, în perioada menþionatã,
ajungând de la aproximativ
1,264 miliarde de dolari în 2021
la peste 2,5 miliarde pânã în
2027.

Piaþa BIoT evolueazã, iar dacã
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în anii anteriori se concentra pe
furnizarea de dispozitive, sen-
zori ºi conectivitate, acum pare
cã asistãm la o tranziþie cãtre
aplicaþii bazate mai mult pe re-
zultate ºi pe analize.

Conform sursei citate, cercetã-
torii au descoperit cã existã o
evoluþie a industriei cãtre con-
solidarea valorii datelor genera-
te de BIoT printr-o integrare
îmbunãtãþitã a sistemelor, spre
deosebire de sistemele limitate
anterioare. Pentru realizarea
acestui lucru în clãdiri, se pune
un accent tot mai sporit pe o ar-
hitecturã a sistemelor orizontale
stratificate, care este indepen-
dentã de tehnologie, prin utili-
zarea standardelor ºi a protoco-
alelor deschise.

Totodatã, existã o orientare tot
mai mare a industriei cãtre inte-
grarea reþelelor, a sistemelor,
senzorilor, dispozitivelor ºi sof-
tware-ului bazat pe cloud pen-
tru a oferi o arhitecturã robustã
ºi sigurã. Potrivit analizei, este
necesarã asigurarea cã toate

componentele pot comunica
între ele ºi pot acþiona ca un
întreg, nu ca sisteme izolate.

Memoori Research:
Pandemia a validat
investiþiile BIoT

Analiza Memoori Research ara-
tã cã pandemia a continuat sã
valideze investiþiile BIoT realiza-
te de proprietarii ºi operatorii de
clãdiri "cu gândire de viitor", de-
monstrând eficienþa soluþiilor
BIoT existente. Spre exemplu,
accesarea de la distanþã a reþele-
lor ºi dispozitivelor sistemelor
de monitorizare ºi configurare
s-a dovedit o provocare în tim-
pul pandemiei pentru cei fãrã
soluþii BIoT. În multe cazuri,
acest lucru a dus la irosirea ener-
giei destinate încãlzirii clãdirilor
care erau goale în timpul loc-
kdown-ului.

"În vreme ce gradul de ocupa-
re a clãdirilor de birouri a scãzut
aproape de zero în unele þãri,

consumul de energie din ace-
s tea s - a r edus c u n um ai
10-15%", menþioneazã raportul,
subliniind importanþa investiþii-
lor BIoT.

Memoori Research:
Piaþa BIoT,
fragmentatã

Peisajul competitiv pentru
BIoT rãmâne incredibil de com-
plex ºi variat, noteazã Memoori
Research, menþionând: "Nivelul
de fragmentare care continuã sã
fie observat pe piaþã poate ac-
þiona ca o sursã de confuzie ºi
frustrare pentru cumpãrãtori,
mulþi furnizori de soluþii punc-
tuale ºi platforme concurând
pentru atenþia clienþilor. Cu toa-
te acestea, încep sã aparã furni-
zori importanþi de soluþii tip
platformã, iar baza de utilizatori
pare cã se va uni în jurul unui
numãr limitat de furnizori de
platforme. În situaþia datã, cei
care nu pot menþine o bazã de

utilizatori durabilã vor fi forþaþi
sã fuzioneze sau sã se retragã de
pe piaþã".

Analiºtii vãd, de asemenea, un
grad mai mare de colaborare
între lumea IT (Information Tec-
hnology) ºi OT (Operational Tec-
hnology). "Un numãr tot mai
mare de furnizori se unesc în ju-
rul soluþiilor cloud furnizate de
mari companii IT, precum Ama-
zon ºi Microsoft, iar acest lucru
ar trebui sã faciliteze dezvolta-
rea "platformei ecosistemului",
în care schimbul de date, inova-
rea ºi parteneriatul în lanþul de
aprovizionare sunt simplificate
prin instrumente ºi mijloace co-
mune de schimb de date", con-
chide analiza citatã.
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