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به  امروزی  جهان  که  گفته ایم  بارها 
پیدا  گیری  چشم  تحوالت  گذشته  روزهای  نسبت 

دارد،  را  طال  حکم  که  چه  آن  روزها،  این  در  است.  کرده 
به  مجازی  جهان  در  افراد  دیگر  و  شما  اطالعات  است.  اطالعات 

قدری ارزشمند است که بسیاری از شرکت های فعلی که در زمینه فناوری 
به  را روی  دارند، ترجیح می دهند سرمایه گذاری اصلی خود  فعالیت  اطالعات 

درآمد  کسب  برای  اطالعات  همین  از  بعدها  و  دهند  انجام  اطالعات  آوردن  دست 
بیشتر استفاده کنند. یکی از مقوله هایی که نام آن به تازگی زیاد شنیده می شود، اینترنت 

موضوع  این  با  رابطه  در  کمتر  قبال  است.  آمده  وجود  به  اطالعات  پایه  بر  که  است  اشیا 
صحبت می شد اما این روزها در مورد اینترنت اشیا، مقاالت و مطالب بسیار زیادی وجود دارد. 

ال جی  و  اینتل  کوالکام،  آمازون،  سامسونگ،  گوگل،  مایکروسافت،  نظیر  پیشتازی  شرکت های 
پلتفرم جامع  از این فضا استفاده کرده و برای خود یک  از دیگر شرکت ها  تا قبل  تالش می کند 

طراحی کنند. شاید هنوز اینترنت اشیا برای بسیاری از افراد در هاله ای از ابهام باشد اما نمی توان 
از کنار این موضوع به سادگی گذشت زیرا آینده جهان فناوری بر پایه اینترنت اشیا خواهد بود. این 

ماجرا به قدری گسترش پیدا کرده و جدی شده است که شرکت های مختلف مدل های کسب و کار 
اینترنت اشیا طراحی کرده اند و پیش بینی شده است که آینده کسب و کارها بر  جدیدی را بر پایه 
اساس این مدل ها دچار تحوالت عمیقی گردد. همه می دانیم که اینترنت یک شبکه جهانی است که 
اما این گونه نیست که ساختار این  با هم برقرار کرده است  ارتباط تمامی کاربران  بستری را برای 
شبکه همیشه ثابت باشد و این ساختار در حال تغییر است. ممکن است عده ای از افراد برای اتصال 
به اینترنت از لپ تاپ خود استفاده کنند، عده ای از کامپیوتر و شاید برخی ها از تبلت و البته بیشتر 
افراد هم این روزها برای اتصال به اینترنت از گوشی هوشمند خود استفاده می کنند. در کل ماجرا 
این است که شما از ابزارهای مختلفی استفاده می کنید تا به یک شبکه واحد اتصال پیدا کنید. 
به عبارت دیگر باید گفت که اینترنت شبکه ای است که از کاربران و دستگاه ها تشکیل شده 
یا  »اشیا«  آن عضو  و  اضافه شدن است  این مجموعه در حال  به  اما عضو جدیدی  است 

با  Internet of things هم  یا  اشیا  اینترنت  اصطالح  واقع  در  دارد.  نام   things همان 
»شی« ممکن است که به هر  همین فلسفه ایجاد شده است. در این تعریف یک 

دستگاهی که برای تبادل اطالعات سنسور دارد، گفته شود. در واقع اگر اشیا 
بتوانند به هم متصل شده و اطالعاتی را برای هم ارسال کنند، ما به تعریف 

آینده ای  در  می آورد.  وجود  به  را  اشیا  اینترنت  که  می رسیم  جدیدی 
بین  و  اینترنت  طریق  از  ما  اطالعات  و  کارها  از  بسیاری  نزدیک 

افراد مختلف توسط دستگاه های هوشمند رد و بدل خواهند شد. 
دستگاه های هوشمندی مانند گوشی های هوشمند، اینترنت، 
امورات  تا  شده اند  باعث  اجتماعی  شبکه های  و  ایمیل 

شخصی و کارهای ما به نحوی متفاوت انجام پذیرند. 
تاثیر  اشیا  اینترنت  که  گفت  می توان  واضح  به 
بسیاری را در زندگی همه  کاربران خواهد داشت. 
به همین دلیل موضوع ویژه این هفته را به این 
مقوله اختصاص داده ایم و در ادامه شما را با 
حوزه هایی که اینترنت اشیا به آن ورود پیدا 
کرده است، آشنا خواهیم کرد و در نهایت 
به  کار جدیدی که  و  به مدل های کسب 
پرداخت. خواهیم  است،  آمده  وجود 

اینترنت اشیا، مدل کسب و کار را تغییر داده است

شد

همه چیز به هم وصل خواهد 

یک تعریف ساده از اینترنت اشیا
ــی از  ــند، درک خوب ــته باش ــراد نتوانس ــیاری از اف ــم بس ــوز ه ــاید هن ش
ــان  ــیا« برایش ــت اش ــام » اینترن ــه ن ــزی ب ــند و چی ــته باش ــوع داش موض
ــف  ــک تعری ــم و ی ــگاه کنی ــر ن ــم کمــی کلی ت ــر بخواهی ــگ باشــد. اگ گن
ــت اشــیا شــبکه ای از اشــیاء  ــد گفــت کــه اینترن ــم بای ــه دهی ــر ارائ جامع ت
ــورها  ــزار، سنس ــرم اف ــی، ن ــات الکترونیک ــا قطع ــده ب ــه ش ــی تعبی فیزیک
ــده،  ــد کنن ــا تولی ــادل اطاعــات ب ــا آن هــا توســط تب و اتصــاالت اســت ت
اپراتــور و یــا دســتگاه های دیگــر قــادر بــه ارائــه ارزش و خدمــات بیشــتر 
باشــند. هــر کــدام از اعضــاء اینترنــت اشــیاء بــه تنهایــی توســط سیســتم 
ــد  ــن می توان ــت و همچنی ــایی اس ــه شناس ــادر ب ــده در آن، ق ــه ش تعبی
ــت  ــد. اینترن ــته باش ــل داش ــز تعام ــود نی ــِت موج ــاخت اینترن ــر س ــا زی ب
ــه در آن  ــده ای ک ــف آین ــرای توصی ــت ب ــباتی اس ــی محاس ــیا مفهوم اش
ــوند  ــل می ش ــت وص ــه اینترن ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــیای فیزیک اش
ــه  ــوژی ب ــن تکنول ــد. در ای ــرار می گیرن ــاط ق ــر در ارتب ــیای دیگ ــا اش و ب
 IP ــک ــن ی ــرد و همچنی ــه ف ــر ب ــه »ID« منحص ــک شناس ــز ی ــر چی ه
تعلــق می گیــرد کــه بتوانــد داده هــا را بــرای پایــگاه داده مشــخص شــده 
ارســال کنــد. بــدون شــک، مشــکات بســیار بــر ســر ایــن طــرح وجــود 
ــد  ــر کن ــان را درگی ــت مجری ــن اس ــه ممک ــی ک ــی از بخش های دارد. یک
ــود  ــوط می ش ــتگاه هایی مرب ــی دس ــائل فن ــه مس ــه ب ــت ک ــی اس بخش
ــزار و  ــخت اف ــش س ــد. در بخ ــدل می کنن ــا را رد و ب ــات م ــه اطاع ک
نــرم افــزار مشــکات زیــادی وجــود خواهــد داشــت کــه بــه عنــوان مثــال 
بــرای بخــش ســخت افــزار می تــوان بــه مــواردی نظیــر عمــر باتری هــا، 
ــا  ــا ب ــخت افزاره ــدن س ــازگار نش ــداری و س ــر و نگه ــای تعمی هزینه ه
ــای  ــول داده ه ــیاری ح ــکات بس ــع مش ــرد. در واق ــاره ک ــر اش یکدیگ
ــوند  ــادل ش ــمند تب ــتگاه های هوش ــط دس ــت توس ــرار اس ــه ق ــی ک بزرگ
وجــود دارنــد. از همــه مهم تــر مشــکات امنیتــی و حریــم خصوصــی نیــز 
وجــود دارد؛ هیــچ کــس دوســت نــدارد خانــه هوشــمندش هــک شــود! یــا 
ــه آن  ــوان ب ــت از راه دور بت ــمند اس ــا هوش ــه کام ــتانی ک ــی بیمارس حت
نفــوذ کــرد. همان طــوری کــه مــا از منــازل کوچــک هوشــمند بــه ســمت 
شــهرهای بــزرگ و هوشــمند کــه دارای سیســتم حمــل و نقــل هوشــمند 
هســتند حرکــت می کنیــم، ایــن مشــکات نیــز پیچیده تــر و بیشــتر شــده 
ــد. اینترنت  ــد ش ــوار خواه ــز دش ــا نی ــردن آن ه ــرف ک ــب برط ــه مرات و ب
اشــیا از دیــد کاربــر یــک گام بزرگــی را در جهت پیشــرفت برداشــته اســت؛ 
ایــن اتفــاق زمانــی رخ داد کــه مدیرعامــل شــرکت سامســونگ اعــام کــرد 
ــا 5 ســال آینــده اینترنــت اشــیا را  کــه تمامــی محصــوالت سامســونگ ت
بــه همــراه خواهنــد داشــت. اگــر ســال ۲۰۲۰ بــرای شــما خیلــی دور بــه 
ــا  ــازه را کمتــر کــرده و گفتــه حداقــل ت ــد، سامســونگ ایــن ب نظــر می آی
ســال ۲۰۱۷ حــدود 9۰٪ از محصــوالت ایــن شــرکت وارد بســتر اینترنــت 

ــوند. ــیاء می ش اش

تغییر مدل های کسب و کار با اینترنت اشیا
ــت اشــیا باعــث  ــم، اینترن ــب هــم گفتی ــدای مطل ــه در ابت ــه ک ــان گون هم
ایجــاد تغییــرات شــگرفی در زمینــه کســب و کار و مدل هایــی کــه 
ــوآوری  ــده ن ــن پدی ــترش ای ــا گس ــت. ب ــده اس ــود دارد، ش ــرای آن وج ب
بیشــتر  اســت.  از گذشــته شــده  بیشــتر  کار  و  در مدل هــای کســب 
ــه  ــد ک ــای جدی ــود آوردن فرصت ه ــه وج ــرای ب ــروزی ب ــرکت های ام ش
ــط  ــی مرتب ــی در اصول ــی اساس ــک بازبین ــتند، ی ــود هس ــای کل ــر مبن ب
بــا ارزش آفرینــی در کســب و کار خــود داشــته اند. پیــش از ایــن، در 
ــای  ــن نیازه ــای یافت ــه معن ــی ب ــنتی، ارزش آفرین ــدی س ــرکت های تولی ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــده بود. ب ــد راه حل های مهندسی ش ــدار مشــتری و تولی پای
رقابــت، تبدیــل بــه جنــگ بیــن ویژگی هــا و امکانــات کاالهــا شــده  بــود؛ 
ولــی امــروز در هــر صنــف و صنعتــی، زمانــی کــه اثبــات شــد نــوآوری در 
ــال  ــتمر در ح ــور مس ــات به ط ــا خدم ــوالت ی ــات محص ــا و امکان ویژگی ه
افزایــش اســت، آن گاه رقابــت بــه ســمت جنــگ قیمت هــا مــی رود و ایــن 
ممکــن اســت منجــر بــه منســوخ و از رده خارج شــدن کاالهایــی گــردد کــه 
ــل  ــم متص ــای به ه ــا در دنی ــد.  ام ــت را باخته ان ــا رقاب ــگ قیمت ه در جن
ــه لطــف  ــی منسوخ شــدنی نیســتند. ب ــن راحت ــه ای امــروز، کاالهــا دیگــر ب
کاربــردی  برنامه هــای  )پیغام هــای  جدیــد  به روزرســانی  سیســتم های 
ــات  ــل و ...( امکان ــن ها(، ایمی ــا )نوتیفیکیش ــراه و رایانه ه ــی های هم گوش
ــم  ــور منظ ــف به ط ــات مختل ــا خدم ــوالت ی ــد محص ــای جدی و ویژگی ه
ــد  ــات اســت مانن ــتفاده کنندگان آن خدم ــه مشــتریان و اس ــال ب ــل ارس قاب
ــر  ــه ه ــما ک ــراه ش ــد اپلیکیشــن های گوشــی هم ــات جدی ــا و امکان ابزاره
از چنــدی بــا یــک پیغــام بــرای شــما ارســال می گردنــد. قابلیــت  پیگیــری 
و رصــد محصــوالت و خدمــات ِدر حــال اســتفاده، امــکان پاســخ مناســب 
ــی  ــروز، محصوالت ــه ام ــد. و البت ــای مشــتریان را فراهــم می کن ــه رفتاره ب
ــب و  ــان کس ــد صاحب ــر دارن ــوالت دیگ ــه محص ــال ب ــت اتص ــه قابلی ک
کار را بــه ســمت تحلیل هــای جدیــد و خدماتــی جدیدتــر، به منظــور 
ــه  ــات ب ــد و تجربیات خدم ــاختن فرآین ــش، بهینه س ــای اثربخ پیش بینی ه

می کننــد.  مشــتری هدایت 

مشتری بیشتر با اینترنت اشیا
همــان گونــه کــه گفتیــم در حــال حاضــر شــرکت های بســیاری هســتند کــه 
ــی  ــه خوب ــیا را ب ــت اش ــاس اینترن ــب و کار براس ــاد کس ــیل ایج ارزش و پتانس
درک کــرده و گام هایــی را در ایــن رابطــه برداشــته اند. یکــی از ایــن شــرکت ها 
مایکروســافت اســت. آقــای آلبــرت شــام کــه در مایکروســافت مدیــر UX  یــا 
ــب و  ــای کس ــد: مدل ه ــه می گوی ــن رابط ــت، در ای ــری اس ــط کارب ــان راب هم
ــت  ــا اینترن ــد. ب ــه »ارزش« دارن ــش تجرب ــی در ایجــاد و آفرین ــش مهم کار نق
ــه را  ــک تجرب ــه ی ــتری ب ــگاِه مش ــی ن ــد چگونگ ــاً می توانی ــما واقع ــیاء، ش اش
مشــاهده کنید؛ از لحظــه ای کــه او وارد فروشــگاه می شــود، زمانــی کــه محصولی 
را می خــرد تــا هنگامــی کــه از آن  اســتفاده می کنــد و در نهایــت متوجــه شــوید 
ــام  ــات انج ــا خدم ــول ی ــرای آن محص ــد ب ــتری می توانی ــای بیش ــه کاره چ
دهیــد و اضافــه کــردن چــه ویژگــی یــا خدماتــی می توانــد تجربــه  مشــتری را 
تکــرار و یــا بــه آن عمــری دوبــاره ببخشــد؟ بــه عقیــده مایکروســافت، اینترنــت 
اشــیا نبایــد پیچیدگــی داشــته باشــد، همچنیــن در ایــن پلتفــرم لــزوم اســتفاده از 
ــه  ــا، هم ــروزه در سراســر دنی ــر بیهــوده اســت. ام ــک ام ــا دســتگاه ی میلیون ه
افــراد و کســب و کارهــا بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته و اطاعــات بســیاری را بیــن 
ــد کــه اولیــن گام،  ــد. مایکروســافت تشــریح می کن ــدل می کنن یکدیگــر رد و ب
اتصــال دســتگاه ها بــه اینترنــت اشــیا اســت. تنهــا چیــزی کــه ارزش بیشــتری 
ــت اشــیا رد و  ــن دســتگاه های اینترن ــه بی ــی ک دارد، اطاعــات اســت؛ اطاعات
ــی را در  ــت اشــیا تحول ــد اســت اینترن ــد شــد. مایکروســافت معتق ــدل خواهن ب
ــا فراهــم کــردن  دنیــای کســب و کارهــا ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن فنــاوری ب
ــر  ــه ه ــتگاه هایی ک ــپس دس ــد؛ س ــد ش ــرار خواه ــاخت های الزم برق ــر س زی
ــد  ــل خواهن ــیا متص ــت اش ــای اینترن ــه دنی ــود ب ــتفاده می ش ــا اس روزه از آن ه
شــد.  یکــی از ســرویس های قدرتمنــد مایکروســافت در حــوزه اینترنــت اشــیا، 
ــود و  ــه بهب ــوان ب ــطه آژور می ت ــه واس ــت. ب ــیای آژور اس ــت اش ــخه  اینترن نس
بازدهــی دســتگاه های شــبکه نظــارت داشــت. جهــت ایجــاد نــوآوری می تــوان 
عملکــرد عملیاتــی درایــو را افزایــش داد و از تجزیــه و تحلیل هــای پیشــرفته بــه 
منظــور تحــول کســب و کارهــا اســتفاده کــرد. در ایــن سیســتم، حتــی تغییــرات 
کوچــک تاثیــر بســیار بزرگــی را در شــبکه خواهنــد داشــت. زمانــی کــه از پلتفرم 
ابــری مایکروســافت بهره منــد می شــوید، می توانیــد از پلتفــرم آژور بــرای 
برقــراری اینترنــت اشــیا اســتفاده کنیــد. در حــال حاضــر مایکروســافت ســرویس 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه می کن ــه شــرکت های مختلفــی ارائ ــت اشــیا را ب اینترن
Thys� ــرکت ــد، ش ــت می کن ــامت فعالی ــوزه س ــه در ح Kaiser ک ــرکت  ش

ــه  ــه ب ــکام ک ــرکت کوال ــده آسانســور اســت و ش ــد کنن ــه تولی senKrupp ک
تازگــی بــه ایــن وادی وارد شــده اســت. سیســکو سیســتمز، دی لینــک، ال جــی 
الکترونیکــس، پاناســویک و شــارپ هــم فعالیت هایــی را بــه صــورت مشــترک 
ــج خــود بعــد  ــد. تمامــی ایــن شــرکت ها در نتای ــا مایکروســافت آغــاز کرده ان ب
ــه  ــد ک ــام کرده ان ــیا اع ــت اش ــر اینترن ــی ب ــد مبتن ــای جدی ــرای طرح ه از اج

ــت بســیار بیشــتری داشــته اند. مشتریانشــان رضای

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی


