ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺳﻮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون و  16درﺻﺪی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﻪ رﻗﻢ  1.3ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮدآوری در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و
ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی  The Journalو ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﮔﺰارش
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺳﻪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ رﺷﺪ  16درﺻﺪی ﺑﻪ رﻗﻢ  1.29ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2015ﯾﮏ رﺷﺪ
 15.6درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2020ﺑﻪ رﻗﻢ  120ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
 ۵ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
 IDCﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد IDC .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  2020در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺎژولﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره 187
ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻮزه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ از رﺷﺪ ﮐﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﻮس ﺗﻮرﯾﭽﺎ از  IDCدر اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﺟﻮد دارد .ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﻮدی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻼﻣﺖ،
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎزاری ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮج دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼﻧﯽ را
در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮﮐﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﺪر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ IDC .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺪ  200درﺻﺪی
ﺑﻪ رﻗﻢ  46ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

 Juniper Researchدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدران و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﮏ
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
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