ﻫﺪفﮔﺬاری اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ؛

اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻮارک وارد ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻨﺎوری را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﺎ  ،IoTﺣﺎﻻ اﯾﻨﺘﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮارک و ﻓﻀﺎی اﺑﺮی راﯾﮕﺎن ﺧﻮد درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه  Quarkو ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﭘﺮﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ داﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ دارد .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
از ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺳﮑﻪ زﯾﺒﺎی  IoTروی دوﻣﯽ ﻫﻢ دارد و آن اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻨﺎوری را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﯾﻔﺎ  2015ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ،
اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺒﺪل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﭼﻘﺪر در اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺠﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺼﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ  IoTرا ﺑﺮ

ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮارک ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ورود ﺧﻮد ﺑﻪ  IoTرا در دو ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮارک و ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﮐﻼود ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺮو و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﺮ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ،اﯾﻨﺘﻞ ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮارک و
ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﮐﻼود ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف  Quarkو ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را دارﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺑﺎرﮔﺬاری
آﺳﺎن دادهﻫﺎ ﺑﺮروی ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ،اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮای  IoTﺷﺎﻣﻞ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ  Wind Riverاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  Rocketو Pulsar
 Linuxﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ،ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﻫﺪف اﯾﻨﺘﻞ از اراﺋﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﻓﻘﻂ در  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﻞ،
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻣﺪل ﻧﺮماﻓﺰاری آن را ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺘﻞ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪش ،ﻓﺮوش ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﻮارک اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻮارک  SEﺑﻪ دو ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺪل  D1000در روزﻫﺎی آﺗﯽ و ﻣﺪل  D2000در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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