 IoTروﯾﺎﯾﯽ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﻏﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  10ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ﻫﻮاوی ﻏﻮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 10
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ LiteOS » :ﺳﺒﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﻧﻮع ﺧﻮدش اﺳﺖ و در ﻣﺤﺪوده
ﮔﺴﺘﺮدهای از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻮازم ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﻫﻮاوی در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﮐﺎر روی
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی درون ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﮔﺰارش ﮐﺮد LiteOS ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺮماﻓﺰاری در ﮐﻼس ﺧﻮدش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻨﻬﺎ  10ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺠﻢ دارد .ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز را داﺧﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎم دارد ،ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﻠﯿﺎم ﻫﻮ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎواﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ Lite OS » :ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد Lite OS .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋه ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را دارد «.ﻫﻮ
در اداﻣﻪ اﻓﺰود » :روزی ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻮاک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺎره ﻣﺴﻮاک زدن ﺷﻤﺎ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ «.ﻫﻮ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ورود ﻫﻮاوی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎی دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮد .در ﻋﻮض اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮐﻪ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد «.ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻮاوی ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز؛ آری ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ  LiteOSﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
 Lite OSاز وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن " zero conﬁguration, auto-discoveryو  "auto-networkingﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺎواﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار  IoTاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺑﺮای آن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺷﯿﺎء را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دﻧﯿﺎی  IoTﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی  IoTاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء  ARM's mBedﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻮاوی ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد  Lite OSﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه از
ﻗﺒﯿﻞ آﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ  iOSاﭘﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ Lite OS .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ وارد
ﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  Brilloرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  32ﺗﺎ  64ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از
ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  I/Oﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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