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 Дигиталната трансформация е гореща тема 

днес. Много производители бяха заслепени от 

скорошните външни смущения в бизнеса. Сега 

те се стремят да актуализират своите системи 

и процеси, за да станат по-устойчиви, по-

фокусирани към клиентите и по-печеливши. 

В скорошно проучване на производителите 

направено от Futurum Research 67% от 

анкетираните са казали, че тяхната 

организация трябва да преосмисли целия си 

бизнес модел в светлината на пандемията. 

Осемдесет процента заявяват, че не очакват 

връщане към обичайния бизнес след края на 

пандемията. 

  



 
 

Индустрията сега трябва да „създаде 

невъзможното напоследък“, тъй като се 

фокусира върху своите стратегии за дигитална 

трансформация за 2022 г. и след това, казва 

Исак Саколик, автор на Driving Digital и 

президент на Star CIO. „Изкуството на 

възможното вече е различен разговор“, 

отколкото преди две или три години. 

„Решенията трябва да бъдат целенасочени“, 

добавя Травис Хесман, главен редактор на 

IndustryWeek. Дигиталната трансформация 

днес трябва да е свързана със „синтезирането 

на данни и превръщането им в танц“. 

Има общоприето усещане, че приложенията са 

готини, а поддържащите технологии са скучни. 

И все пак детайлите на скучните неща ще 

направят или развалят дори и най-сложната 

среда на приложения. „Новите технологии 



отпреди две или три години вече са налични“, 

отбелязва Саколик. Edge Computing, изкуствен 

интелект, 5G предаване на данни и други 

технологии позволяват на производителите да 

„пренапишат стратегиите“ на цифровата 

трансформация. „Това, което трябва да се 

направи сега, е да се намали рискът и да се 

завърши трансформацията“, допълва Саколик. 

Достъпът до данни и сътрудничеството трябва 

да бъдат подобрени от стандартите отпреди 

година или две. Появата на пазара на 

индустриално 5G безжично предаване на 

данни е може би водещият „новодошъл“, готов 

за внедряване. Чрез използване на 

милиметрови вълнови ленти и MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) антенни решетки, 5G 

осигурява пренос на до 20 гигабайта в секунда. 

Това е достатъчно бързо, за да управлява 

виртуалната реалност без латентност, 

предизвикваща гадене. Закъснението от 1 мс 

също така предлага възможността колите да 

комуникират помежду си в трафика, 

синхронизирайки движенията си по градските 

улици като ято птици.  



 Години на изследване на индустриалната 

свързаност също доведоха до появата на 

пазара на два стила локализиран computing, 

Fog и Edge. И двете разширяват настоящите 

представи за изчисления в облак, като 

позволяват директен computing и съхранение 

от машина към машина (M2M). Прогнозите за 

това колко M2M връзки са внедрени в момента 

варират от 800 милиона до 3 милиарда.  

 

 

 Edge и Fog computing осигуряват свързване на 

периферията на предприятието със 

съществуващите ИТ. Fog computing е 

разширение на облачните изчисления до края 

на мрежата на съответното предприятие. 

Интелигентността е на ниво локална мрежа. 

Данните се движат от крайни точки към вход и 



оттам към източници за обработка. Edge 

computing е по-децентрализиран; устройствата 

са способни на изчисления от по-високо ниво и 

могат да се използват за директен пренос на 

данни от машина към машина. Заедно двете 

технологии ще позволят работа с 

интелигентни машини, сензори и системи за 

анализ на данни, обслужващи устройства и 

потребители. 

 

 Ако Индустриалният интернет на нещата (IIoT) 

беше организъм, Edge и Fog computing биха 

били отдалечени мозъци, а 5G щеше да бъде 

нервната система. Секси софтуерните 

приложения, за които хората предпочитат да 

говорят, могат да работят с остаряла 

технология, но това би било като да купите 

състезателен кон и след това никога да не го 

оставяте да прави нещо повече от разходка из 

заградената ливада до конюшната.  

 Ако искате конят да тича, сложете го на 

състезателна писта. Същото важи и за 



съвременните модерни софтуерни продукти в 

сърцето на индустриалната цифрова 

трансформация. 

  Университетските изследователи в Тайван 

казват, че предишното поколение стандарти за 

безжична мрежа, които все още се използват 

днес, не могат да отговорят на изискванията 

на кибер-физичните производствени системи 

(CPMS). 5G има „значителния потенциал за 

популяризиране на IIoT и CPMS“.  

 Сред многото индустриални ползи от новите 

технологии като 5G и Edge/Fog, 

изследователите предвиждат 

 

 



 

 

широкото използване на разширена реалност 

и виртуална реалност, поради увеличената 

пропускателна способност на данни и ниската 

латентност на 5G предложенията. „Това ще 

подобри ефективността на производството, ще 

намали производствените разходи и ще 

подобри качеството на продукта чрез 

прилагане на виртуална реалност и разширена 

реалност в продуктовия дизайн, производство, 

поддръжка и основен ремонт на 

производственото оборудване. Те цитират 

съществуващия пример за доставчик на нефт 

и газ Total, използващ софтуер за VR, за да 

обучава персонал за офшорни инсталационни 

работи.  

 

Обобщеният доклад на екипа е доста 

ентусиазиран за дългосрочната перспектива. 

„IIoT има за цел да реализира мрежи за 

повсеместно разпространение на данни в 

индустриални среди, базирани на 



технологиите за надеждно наблюдение, 

компютърни мрежи, комуникации в реално 

време и пренос на големи масиви от данни. 

IIoT може да придобие важна роля в 

производствения процес с по-ниска цена, 

повече удобства и по-висока приложимост, 

които не могат да бъдат придобити в 

традиционната промишлена производствена 

линия. 
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