اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در CES 2015

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ واژهای ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ زﻣﺎن و ﺑﺎ
ﺳﻌﯽﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً آﯾﻨﺪه را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان ﮐﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﻌﻼ ً اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از  CESﺗﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  «CES 2015ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره  165ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﮐﻞ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  CESاﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل ﺑﻪوﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ .ﻫﺎروارد ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻣﺴﺎل از ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪراه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .در
واﻗﻊ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل رخ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺎژولﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻗﺮار داد؛ ﻣﺴﻮاک ﺑﺮﻗﯽ ،ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺑﭽﻪ ،دوﭼﺮﺧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ورزﺷﯽ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮر ) (Gesture Baseﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ

رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺖ.
ﺷﺎرپ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  8Kﺳﻌﯽ ﮐﺮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل از
ﻓﻨﺎوری اﻧﻘﻼﺑﯽ وﯾﮋهای روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و آن ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻟﺐ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮز ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮔﺮوه  16ﻧﻔﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻻﯾﻒﮐﯿﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﺮوه ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ در  CESﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﻨﺎوراﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .رﯾﺎن ﮐﻦراد از ﻻﯾﻒﮐﯿﻮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ» :در
واﻗﻊ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  100ﺗﺎ  150ﺳﺎل ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن را ﺷﺮح دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﻧﻮر را در ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺪن وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮی از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺣﺲﮔﺮ ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﯽﺷﻮد .از اﻟﮕﻮی ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ،ﮔﻠﻮﮐﻮز ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ و
ﺑﺴﯿﺎری اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ .ﮐﻦراد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﺎق آیﺳﯽﯾﻮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
را در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎده ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻓﺮد را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آن را در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮ را درون ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
از اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو اﺳﺖ،
ﻧﺒﻮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ واﺣﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎن ﺑﺮوﮐﻤﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ایﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻟﻮﮐﺲ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
اﺳﺖ .اﻟﮑﺘﺮوﻟﻮﮐﺲ  45ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارد و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺠﯿﺪر
) ،(Frigidaireﯾﻮرﯾﮑﺎ ) (Eurekaو ﮐﻠﻮﯾﻨﺎﺗﻮر ) .(Kelvinatorﺑﺮوﮐﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ او
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .او از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن آیﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮوﮐﻤﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﯿﻦ
آﻟﺴﯿﻦ اﻟﯿﺎﻧﺲ در ﺑﻨﯿﺎد ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮوﮐﻤﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻟﺴﯿﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮک ﺟﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻟﺴﯿﻦ اﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﻋﻀﻮ دارد؛ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ الﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ و ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ .ﺣﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در وﯾﻨﺪوز 10
ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ از ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﺠﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی الﺟﯽ و ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻋﻼنﻫﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن الﺟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺮﯾﻢ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از آﻟﺠﻮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯽ و ﺷﺎرپ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻟﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در  CESﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﭘﻦ
اﯾﻨﺘﺮﮐﺎﻧﮑﺖ ﯾﺎ ) OICﺳﺮﻧﺎم  (Open Inter Connectﮐﻪ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ
اراﺋﻪ رﺳﻤﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز  IoTivityﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪﻧﺎم ﻫﻮﻣﮑﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮوﮐﻤﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻟﻮﮐﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻓﺮ را در

ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ را درون ﻓﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺷﭙﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دارای ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﻮازم را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .در ﻣﺠﻤﻮع ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی راﺑﻄﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ دﺳﺎﺗﻠﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در اﻟﺴﯿﻦ اﻟﯿﺎﻧﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی راﺑﻂ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪای را از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ راهﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺎﺗﻠﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮏ راه
ﺣﻞ ﻣﺘﺤﺪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت از دﺳﺖ ﻣﯽرود .دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏﮐﺎل از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اﯾﻨﺘﻞ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی  OICﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،در  OICاز ﻣﺠﻮز ﻣﺘﻦ ﺑﺎز آﭘﺎﭼﯽ  2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ اﺧﺘﺮاعﻫﺎ را
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ در آﻟﺴﯿﻦ از ﻣﺠﻮز ISC
)ﺳﺮﻧﺎم  (Internet Software Consortiumاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﮏﮐﺎل ﺑﺴﯿﺎری از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ راهﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ
دﻫﯿﻢ «.در  OICﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﮏﮐﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﻼف ﻧﻈﺮ دﺳﺎﺗﻠﺰ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﺮوﮐﻤﻦ در روﯾﺪادی ﻣﺜﻞ  CESو ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ.

ﻣﮑﻌﺐ اوﻣﯽ

ﻳﮑﯽ از ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اوﻣﯽ ،از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اوﻣﯽ ﮐﻴﻮب ) (Oomi Cubeﺑﻮد .اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺎﻳﺪ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﮐﻨﺘﺮل و ﭼﺮاغﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻓﻨﺎوری  NFCارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اوﻣﯽ ﮐﻴﻮب ﻳﮏ ﻟﻨﺰ اچدی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﯽ را ﮐﻪ دورﺑﻴﻦ ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗﻤﺎﺷﺎ و
آن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ اوﻣﯽ آﻧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﻧﻴﺰ
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻫﺪفﻫﺎی اوﻣﯽ ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه وﻳﮋه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ در ﺷﻤﺎره  162ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﻴﺶ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﻴﺎ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

ﻗﻬﻮهﺟﻮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺮﮐﺖ  Smarterﻗﻬﻮهﺳﺎز  150دﻻری ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Wi-Fi Coﬀee Machineرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻗﻬﻮهﺳﺎز
وایﻓﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺪروﯾﻴﺪی و آیاواس و ﻗﻬﻮهﺳﺎب ﺳﺮﺧﻮد دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮه را ﺟﻮش ﻣﯽآورد ﻳﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ آن را دوﺑﺎره ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوﺳﻮﻳﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از راه دور ﻣﻘﺪار آب ﻗﻬﻮهﺟﻮش را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آن
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻬﻮه ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ زدن ﻳﮏ دﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺨﺺ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻬﻮهﺟﻮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﯽﭘﯽاس ﺧﻮد ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد و ﺑﻪ ﻗﻬﻮهﺟﻮش ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ او ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﻴﻞ دارد ﻗﻬﻮه
ﺗﺎزه ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻧﭙﺰد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻬﻮهﺟﻮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ  Mr. Coﬀeeﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ  WeMoﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮑﻴﻦ
Smart Optimal Brewرا ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮔﻴﺎهﺑﺎﻧﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Parrot

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوت ) (Parrotﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺲﮔﺮ  Parrot H2Oدر آﺑﻴﺎری ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏﺗﺎن ﻣﯽآﻳﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﭘﺮوت در اﻳﻦ رده  Parrot Flower Powerﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺧﺎک و ﻧﺰدﻳﮏ ﮔﻴﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ،
آﻓﺘﺎب و دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ﺧﺎک را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮوت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد وﻳﮋﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪی را
ﻫﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ و آن آﺑﻴﺎری ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻴﺎه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺣﺲﮔﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺑﻄﺮی واروﻧﻪ در ﺧﺎک ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان آب ﺧﺎک ﮐﻢ ﺷﺪ ،آب از ﺑﻄﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺗﺮاوش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوت
ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽﻧﻴﺎزي از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ Parrot Pot
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻳﮏ  Parrot H2Oﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﺪان ﺳﺮاﻣﻴﮑﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪای دو ﻟﻴﺘﺮی دروﻧﺶ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﺮی آب ﻧﻴﺎزی ﻧﺪارﻳﺪ .ﮔﻠﺪان ﭼﻬﺎر روزﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺮاوش آب دارد و وﻗﺘﯽ آب آن ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺪ »ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ« ﺳﻮﻳﻴﭻ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوت ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از راه دور ﮔﻴﺎه را ﺑﭙﺎﻳﻴﺪ و آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﻫﺮ دو آنﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ ،ﻧﻮر و آب ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ اﻳﻦ ﺣﺲﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﮔﻴﺎهﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﻳﻦ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻴﺶ از  7000ﮔﻴﺎه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ MyFox

ﺷﺮﮐﺖ  MyFoxدر ﺣﻴﻄﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ MyFox Security System ،و دورﺑﻴﻨﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  MyFoxﺣﺲﮔﺮﻫﺎی در و ﭘﻨﺠﺮه دارد و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻔﻴﻒ ،ورود اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر و ...را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع
را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻳﮏ ﺷﺎﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮلﺷﻮﻧﺪه
از راه دور دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دورﺑﻴﻦ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن
در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﺎﺗﺮ دورﺑﻴﻦ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .دورﺑﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  MyFoxاچدی  720pو ﮔﺴﺘﺮه دﻳﺪ آن  130درﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،وﻳﮋﮔﯽ دﻳﺪ در ﺷﺐ دارد و ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﻴﻤﺖ دورﺑﻴﻦ  200دﻻر اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺧﺮﻳﺪ
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻴﺖ ﺑﻪ  300دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﮐﻴﺖ ﻳﮏ آژﻳﺮ،
ﻳﮏ ﻫﺎب و ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﮐﻠﻴﺪ دارد .دﻳﮕﺮ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻢ دورﺑﻴﻦ و ﻫﻢ ﮐﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  MyFoxﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی اﺿﺎﻓﯽ دارد.
اﮔﺮ اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی  MyFoxدر
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای را ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺗﺼﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  MyFoxﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ MyFox ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ درﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﺎمﻫﺎی درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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