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 IOTمتعلق به آینده است
امروزه در مقایسه با گذشته مشاغل بیشتری از مزایا و منافع تکنولوژی  IoTاستفاده کرده و به آن اعتراف دارند.
یادگیری ماشین ،هوش مصنوعی ،بازخورد فوری و نظارت و عملیات از راه دور صرفاً مربوط به آیندده نیسدتند -
آنها هم اکنون نیز در حال استفاده هستند و نشانه ای از روند نزولی در آنها مشاهده نمیشود.
با رشد انفجاری استفاده از تکنولوژی  ،IoTفرصتهای بسیار خوبی برای کسب و کارهایی که به زودی به انقدب
 IoTمیپیوندند وجود دارد .شرکت هایی که موفق به تغییر و توانمندسازی خود از طریق مزایای  IoTمیشدوند،
میتوانند مزایای رقابتی غیرقابل انکاری را ایجاد کنند.
در اینجا فقط چند دلیل مبنی بر این که چرا  IoTآینده را شکل میدهد و تنها یک روند ساده نیست ،ذکر شده
که در ادامه به آن میپردازیم.

 .1تا سال  2026بازار  IoTبه 1111.3میلیارد دالر میرسد
 IoTبا سرعت فوق العاده ای رو به رشد است.
طبق گفته  ،Cision, PR Newswireبازار  IoTنرخ رشد باورنکردنی ساالنه  ٪24.7دارد و شرکت های بزرگی
مانند  Google, Cisco, Microsoft, Dell, Apple, Facebookدر مقایسه با دیگر شرکتها سرمایه گذاری
بیشتری در برنامه های مربوط به  IoTمیکنند.
این شرکتها به طور روز افزون به دنبال کسب فناوری های پیشرفته هستند که باعث ایجاد بازار جهانی  IoTمی-
شود .رشد ساالنه تقاضای فناوری هایی مانند رایانش ابری و هوش مصنوعی همچنان به تقویت بازار  IoTکمدک
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میکند که کاربردهای گسترده ای برای مؤسسات مالی ،امنیتی ،خرده فروشی ،دولتی ،مراقبت هدای بهداشدتی،
تحول و ساخت برای چند صنعت کلیدی دارد.

 .2در سال  2019تعدا  26.66میلیارد دستگاه  IoTفعال بودند

قبول دستگاه های هوشمند به عنوان ابزاری برای دسترسی به اینترنت اشیاء هر ساله در حال افزایش است – بدا
مشاهده بیش از  26میلیارد دستگاه فعال در سال  ،2019پیش بینی می شود تا سال  2020به طور متوسط بده
ازای هر نفر  6.58دستگاه متصل مشاهده شود.
طبق گفته ی  ،Disruptive Asiaدر حال حاضر  ٪57از کل هزینه های  IoTمربوط به مشداغل هسدتند ،امدا
بازار مصرف نیز پتانسیلی است که نباید از آن چشم پوشی کرد .تا پایان سدال  2020احتمداالً بدیش از دو سدو
مصرف کنندگان در سراسر جهان دستگاه های  IoTرا برای خانه های خود خریدداری مدیکنندد و  IoTاز نظدر
هزینه به سومین صنعت بزرگ تبدیل خواهد شد.

 .3تا سال  2020بازار راه حلهای"شهر هوشمند" بالغ بر  400میلیارد دالر خواهد بود

«شهرهای هوشمند» ازجمله شهرهایی که از سنسورهای  IoTبرای جمدع آوری داده هدا و ایجداد بیدنش بدرای
مدیریت بهتر استفاده میکنند ،در حال حاضر یک بازار بزرگ است که هر ساله به رشد خود ادامه میدهد.
شهرهایی مانند لندن ،سان فرانسیسکو ،ریودوژانیرو و کپنهاگ در حال حاضر برنامه های کاربردی  IoTمحدور را
پیاده سازی کرده و بیشتر پروژه های  IoTدر سال  2018در بخش "شهر هوشمند" قرار داشتند .انتظار میرود
این شهرها همچنان به استفاده از راهکارهایی مانند کنتورهای هوشمند که پیش بینی میشود تا سال  2022به
رشد  1.1میلیاردی در سرمایه گذاری برسد ،ادامه میدهند.
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 94٪ -4مشاغل تا پایان سال  2021از  IoTاستفاده خواهند كرد
براساس گزارش جدید  ،Microsoftتقریباً تما مشاغل تا پایان سال آینده به نوعی از تکنولوژی  IoTاستفاده
خواهند کرد .صنایع اصلی  IoTمانند تولید ،خرده فروشی ،حمل و نقل ،دولت و مراقبت های بهداشتی همچنان
به معرفی کاربردها و راه حل های جدید  IoTبرای فعالیت های روزانه خود میپردازند.
در میان پذیرندگان فعلی کسب و کار  88٪ ،IoTمعتقدند که " IoTبرای موفقیت در کسب و کار آنهدا حیداتی"
است و یک نرخ بازگشت سرمایه  ،ROI ٪30که شامل صرفه جویی در هزینه و راندمان ناشی از برنامه های IoT
به مدت دو سال از موعد مقرر میباشد را طراحی میکنند.

 -5در سال  2023مبلغ  1.1تریلیون دالر برای  IoTهزینه میشود

 ،Statistaمیگوید :پیش بینی شده که هزینه هدای جهدانی  IoTبدیش از  1.1تریلیدون دالر بدوده و بده طدور
پیوسته در حال رشد است.
اگرچه این مبلغ قابل توجه بوده اما  IoTپتانسیل صرفه جویی در هزینه را نیز نشان داده اسدت ،بده طدوری کده
خودروهای بدون راننده بیش از  5.6تریلیون دالر صرفه جویی در کل دنیا در برخواهد داشت و قدرار اسدت کده
تکنولوژی  IoTتا سال 2050در بخش فناوری های کشاورزی ،قیمت مواد غذایی را تقریباً به نصف کاهش دهد.
پیش بینی میشود که تا پایان سال  75٪ ،2020از خودروهای جدید به نوعی اتصال  IoTداخلی مجهدز شدوند
که تعداد تصادفات جاده ای و زمانی که یک ماشین در ترافیک به دنبال پارکینگ است را کاهش دهد.
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فضایی برای پیشرفت
با وجود این آمار و ارقا شگفت انگیز فضا برای پیشرفت  IoTوجود دارد.
مجله  IoTگزارش میدهد که تقریباً همه پذیرندگان  -97٪ - IoTنگرانی هدای امنیتدی داشدته و  ،38٪مدوارد
پیچیده و چالش های فنی را در استفاده از  IoTذکر کرده اند .در حال حاضر فقدان استعداد و آمدوزش موجدود
کامبً مشهود بوده و 47٪از پذیرندگان  IoTنیز اظهار داشتند که این مقدار آموزش کافی نیست .سایر شرکت ها
اتصال به عملیات از راه دور را مانع قابل توجهی برای اجرای  IoTدانسته اند.
با وجود این نگرانی ها ،هر روز راه حل های بیشتری در دسترس قرار میگیرد که نتیجه آن برطرف شدن مواندع
بازار است .یکی از این راه حل ها  IoT FIRSTاز  Eutelsatبوده کده یدک سدرویس اتصدال  IoTسداده و ارزان
است.
شرکت عصرارتباطات بین الملل پارس کار ( )ICASATبدا اسدتفاده از نیروهدای متخصدج ،تجهیدزات بده روز از
برندهای معتبر دنیا و از طریق ارتباطات ماهواره ای ( )VSATآماده ارائه ی سرویسهای مختلدف بدرای نیازهدای
 IoTبه مشتریان خود بوده و ارتباطی ایمن با قابلیت اطمینان بسیار باال و پوشش سراسری در کلیه نقاط کشدور
برای آنها فراهم می نماید.
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