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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 

گوگل، اینترنت اشیا و صنعت پزشکی
ــژه ای دارد،  ــز وی ــیا روی آن تمرک ــت اش ــه اینترن ــی ک یکــی از حوزه های
حــوزه ســامت اســت. بــه همیــن خاطــر شــرکت بــزرگ و معتبــری نظیــر 
گــوگل یــک بخــش ویــژه بــا نــام اینترنــت اشــیا و صنعــت پزشــکی دارد. 
ــژه ای دارد و  ــه تخصــص وی ــه می شــود کــه گــوگل در هــر دو زمین گفت
بــد نیســت کــه ترکیــب ایــن دو حــوزه را در کنــار هــم داشــته و ابداعــات 
ــه  ــادی صــورت گرفت ــات زی ــی اختراع ــه تازگ ــد. ب ــته باش ــدی داش جدی
ــکی  ــوزه پزش ــیا در ح ــت اش ــوری اینترن ــش مح ــده نق ــان دهن ــه نش ک
ــامت  ــر س ــارت ب ــتم نظ ــی سیس ــا نوع ــم دارد ت ــوگل تصمی ــت. گ اس
ــه  ــرد را ب ــمانی ف ــم جس ــانه ها و عائ ــد نش ــه می توان ــد ک ــد کن تولی
ســرعت شناســایی کــرده و بــه کاربــران کمــک نمایــد تــا بــا نظــارت بــر 
ــاب  ــمندانه تر انتخ ــا را هوش ــد رژیم ه ــی مانن ــود، گزینه های ــت خ وضعی
ــد  ــان می ده ــه نش ــده ک ــر ش ــوگل منتش ــدی از گ ــت جدی ــد. پتن نماین
ــرم  ــر پلتف ــی ب ــکی مبتن ــای پزش ــد دیوایس ه ــوق می خواه ــی ف کمپان
ــاورد،  ــران بی ــه کارب ــف خان ــمت های مختل ــه قس ــیاء را ب ــت اش اینترن
ــه فــرد، غیــر تهاجمــی  ــه شــیوه ای منحصــر ب ــا عملیــات نظارتــی را ب ت
و بــدون مزاحمــت انجــام دهنــد. دیوایس هایــی کــه در پتنت هــای 
ــر  ــی را در ب ــایل خانگ ــیعی از وس ــه وس ــم، دامن ــده می بینی ــر ش منتش
ــًا  ــد. مث ــور دارن ــه حض ــای خان ــی اتاق ه ــًا در تمام ــد و تقریب می گیرن
ــمت  ــه س ــی ب ــال امواج صوت ــا ارس ــد ب ــمند می توان ــام هوش وان حم
ــدازه  ــی را ان ــامت عموم ــب و س ــان قل ــون ضرب ــواردی همچ ــرد، م ف
ــام  ــه حم ــزارش دهد. آین ــز مربوطــه گ ــه مرک ــا را ب ــرده و آنه ــری ک گی
ــی  ــت را بررس ــای پوس ــرات در رنگدانه ه ــه تغیی ــد هرگون ــز می توان نی
کــرده و رنــگ پریدگــی یــا زردی بــدن را تشــخیص دهــد. بــا اســتفاده 
ــزل،  ــمت های من ــر قس ــا دیگ ــواب ی ــاق خ ــم ها در ات ــن مکانیس از همی
ــیژن  ــطح اکس ــون، س ــار خ ــض، فش ــون نب ــی همچ ــوان داده های می ت
خــون، دمــای بــدن و دیگــر فاکتورهــای مربــوط بــه ســامت جســمانی 
را از طریــق تمــاس مســتقیم بــا پوســت بــدن جمــع آوری نمــود. البتــه 
ــت  ــام داده اس ــه انج ــن زمین ــنهادهایی را در ای ــم پیش ــافت ه مایکروس
ــاختمان های  ــی س ــای خصوص ــر بخش ه ــاوه ب ــه ع ــن ک ــه ای از جمل
ــم از  ــل ه ــا مب ــون ی ــد تلویزی ــی مانن ــزات نظارت ــکونی، در تجهی مس
اینترنــت اشــیا اســتفاده شــود. در پروژه هــای گــوگل ابزارهــای دیگــری 
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــم وج ــس ه ــوگل گل ــا گ ــت ی ــاپ، تبل ــر لپ ت نظی
ــای  ــع آوری شــده توســط ابزاره ــای جم ــردازش داده ه ــز پ ــوان مرک عن
ــادر  ــر ق ــن روش کارب ــا ای ــد. ب ــیا عمــل می کنن ــت اش ــر اینترن ــی ب مبتن
خواهــد بــود مــوارد ثبــت شــده را بررســی کنــد و در صــورت نیــاز آن هــا 
ــن کار  ــا ای ــد. ب ــال کن ــتی ارس ــات بهداش ــان خدم ــرای متخصص را ب
ــان  ــدت زم ــرد در م ــمانی ف ــای جس ــی و فاکتوره ــم حیات ــابقه عائ س

ــود. ــداری می ش ــت و نگه ــی ثب طوالن

اپل نامحسوس، فعال است
بــه تازگــی اپــل هــم توجــه ویــژه ای بــه اینترنــت اشــیا نشــان داده اســت. 
ــود را  ــت خ ــیا فعالی ــت اش ــه اینترن ــرکت ها در زمین ــه ش ــه هم ــی ک مدت
شــروع کردنــد و تمامــی پیشــرفت های خــود را از طریــق رســانه ها منتشــر 
می کردنــد، اپــل در مقابــل ایــن فنــاوری ســکوت کــرده بــود امــا بــا ارائــه 
iBeacon اپــل اجــازه داد تــا هــر آیفــون یــا تلفــن اندرویــدی تــازه بتوانــد 
بــا دقــت انــدازه گیــری بســیار باالیــی، مــکان و موقعیــت خــود را تشــخیص 
ــا اســتفاده  ــزار ماننــد یــک GPS عمــل می کنــد. ب دهــد. در واقــع ایــن اب
ــدگان  ــتفاده کنن ــه اس ــتیابی ســریع تر ب ــادر اســت دس ــل ق ــزار اپ ــن اب از ای
ــی  ــت مکان ــم از موقعی ــدگان ه ــرف کنن ــد، مص ــته باش ــش داش محصوالت
ــی  ــه آن دسترس ــر ب ــته و راحت ت ــری داش ــاع دقیق ت ــود اط ــتگاه خ دس
ــه  ــاوری را در فروشــگاه های خــرده فروشــی خــود ارائ ــل ایــن فن ــد. اپ دارن
 )Estimote(ــتیموت ــون اس ــرکت هایی همچ ــون ش ــم اکن ــد. ه می کن
در حــال نصــب ســخت افــزار Beacon بــرای خــرده فروشــی ها 
 iBeacon ــازی ــرای فعال س ــاز ب ــورد نی ــیگنال های م ــه س ــتند ک هس
ــزاری  ــخت اف ــدگان س ــا تولیدکنن ــل ب ــه اپ ــی ک ــد. وقت ــم می کن را فراه
همچــون اســتیموت در زمینــه iBeacon  همــکاری می کنــد نشــان 
دهنــده آن اســت ایــن شــرکت تمایــل دارد اســتانداردی را در زمینــه انتشــار 
ــر  ــط ه ــده توس ــر ش ــیگنال های منتش ــد. س ــته باش ــول داش ــن محص ای
ــز  ــدوزی نی ــا وین ــدی ی ــای اندروی ــط تلفن ه ــد توس iBeacon می توان
دریافــت شــود. ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه اپــل در تــاش اســت ایــن 
فنــاوری را کــه قابــل اجــرا در تمامــی گوشــی ها اســت تحــت تســلط خــود 
ــد  ــی می توانن ــی مخف ــای فضای ــه دکمه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه دارد. ب نگ
تــا انــدازه ای کوچــک باشــند کــه حتــی روی گوشــی هوشــمند، ســاعت های 
هوشــمند یــا هــر وســیله مجهــز شــده بــه یــک ســطح دیگــر قابــل لمــس 
ــودار  ــز جل ــد. هیــچ چی ــه راحتــی آن را فشــار دهی ــد ب باشــند و شــما بتوانی

کوچــک شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن فنــاوری نیســت. 

تا دیر نشده است آماده شوید
خیـز شـرکت های بـزرگ جهـان فنـاوری نظیر گـوگل، اپـل، مایکروسـافت، 
اینتـل و دیگـر شـرکت هایی کـه بـه ایـن وادی وارد شـده اند. نشـان از ایـن 
دارد کـه چـه مـا بخواهیـم و چـه نخواهیـم چنـد سـال آینـده بـر ایـن پایـه 
برنامـه ریـزی خواهد شـد کـه اینترنـت اشـیا وارد زندگی ما شـود. اگـر قرار 
اسـت فناوری هـای جدیـد یـا حتی محصـوالت جدید ایـن شـرکت ها مبتنی 
بـر اینترنت اشـیا باشـد ما هـم باید هر چـه سـریع تر مبانی و تعاریـف پایه را 
بیاموزیم و به شناسـایی زیرسـاخت های الزم برای پیاده سـازی اینترنت اشـیا 
بپردازیـم. اگـر اینترنـت اشـیا با تعاریـف مدل های جدید برای کسـب و کار و 
ایجـاد ارزش آفرینی بیشـتر قادر اسـت کسـب و کار را به جهت درسـت تری 
هدایـت کنـد، نبایـد ماننـد گذشـته مقاومـت زیـادی مقابـل توسـعه و همـه 
گیرشـدن ایـن فنـاوری از خـود نشـان دهیـم. بـا توجـه بـه پیچیدگی هـای 
ناشـی از افـزوده شـدن  حسـگرها و داده هـای آن ها بـه محصول سـازمان ها 
و فرآیندهـای عملیاتـی آنهـا، بسـیاری از کسـب وکارها نیازمنـد مهارت های 
خـاص در زمینـه بهره بـرداری از منافـع پروژه هـای اینترنـت اشـیا هسـتند. 
ورود بـه عرصـه اینترنـت اشـیا بـرای تولیدکننـدگان قدیمـی بـه معنـای به 
آغـوش کشـیدن جهانـی ناآشـنا از تکنولوژی هـای جدیـد اسـت. بسـیاری از 
شـرکت ها دانـش فنـی مناسـبی در خصـوص مدیریـت پروژه هـای اینترنـت 
اشـیا ندارنـد. ۴9 درصـد شـرکت کنندگان در نظرسـنجی های انجـام شـده 
در ایـن رابطـه، اشـاره کرده انـد کـه بـه منظـور بهـره بـرداری از اینترنـت 
اشـیا، بایـد تخصص هـای اولیـه الزم را کسـب کننـد. بیـش از نیمـی )5۶ 
درصـد( مدعـی هسـتند کـه سـازمان های مجهـز بـه دانـش اینترنـت اشـیا، 
نیـروی انسـانی مورد نیـاز خـود را از میـان اسـتعدادهای برتـر ایـن حـوزه در 
سـایر سـازمان ها انتخـاب می کننـد. عـاوه بـر ایـن، ۴۳درصـد ایـن افـراد 
دانـش و تخصـص اینترنـت اشـیا را از طریـق حضـور در سـازمان هایی کـه 
بـه دسـت می آورنـد. در حالـی کـه  اینترنـت اشـیا هسـتند،  توسـعه دهنده 
مولفه هـای بسـیاری در موفقیـت پروژه هـای اینترنـت اشـیا دخیـل هسـتند، 
مدیـران بایـد سـه عامـل کلیـدی را در مراحـل اولیـه پروژه های خـود مورد 
توجـه قـرار دهنـد: مهارت هـای تحلیلـی قـوی، اشـتراک اطاعـات و ایجاد  
آمادگـی در مشـتریان بـرای برقـراری ارتباطـات مطلـوب بـا دسـتگاه های 
متصـل بـه اینترنـت. خلـق ارزش از اینترنت اشـیا بر چیزی بیـش از مدیریت 
دسـتگاه های متصـل یـا مدیریـت جریان هـای اطاعـات بسـتگی دارد. هـر 
چـه تجربـه سـازمان ها در تعامـل با فنـاوری اینترنت اشـیا بیشـتر می شـود، 
بیشـتر در دام شـبکه هایی از روابـط سـازمانی گرفتـار می شـوند که مسـتلزم 
تخصیـص منابـع و مدیریت دقیق اسـت. خلـق ارزش از طریق اینترنت اشـیا 
بـه انـدازه ضـرورت تعمیر و نگهـداری از دسـتگاه های متصل بـه اینترنت به 
فرآیندهـای حفـظ و توسـعه روابـط سـازمانی نیز وابسـته اسـت. بـرای عقب 
نمانـدن از جهانـی کـه بـه این سـمت در حال حرکت اسـت بایـد تمامی این 
مـوارد را بـه خوبـی درک کـرده و مدل هـای جدیـدی را بر این اسـاس برای 

کسـب و کار خـود طراحـی کنیم.
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