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ــن دوران  ــام ای ــد، در تم ــرو بوده ان ــادی روب ــره زی ــات غیرمنتظ ــا اتفاق ــب و کار ها ب ــون کس ــا تاکن ــی کرون ــروع اپیدم ــان ش از زم

ی  ی و تأثیــر آن در ایجــاد تغییــرات اساســی در جهــان بــر کســی پوشــیده نبــوده، بدیهــی اســت تغییراتــی کــه فنــاور نقــش فنــاور

ایجــاد می کنــد صرفــاً جنبــه رقابتــی نــدارد بلکــه تغییــر شــکل بازار هــا، مدل هــای کســب و کار، رونــق اقتصــادی و بــه شــکل کلــی 

ــرفت  ــال پیش ــرعتی در ح ــان س ــا چن ی ب ــوژ ــای تکنول ــت. دنی ی هاس ی فناور ــر ــار به کارگی ــان ها از آث ــی انس ــاه در زندگ ــاد رف ایج

اســت کــه انتظــار مــی رود در ســال های آینــده شــاهد ترکیــب آن هــا و تجربــه پیونــد جهــان فیزیکــی بــا زندگــی دیجیتــال باشــیم. 

ی بــه چــه ســمت و ســویی حرکــت خواهنــد  اگرچــه هنــوز هــم نمی تــوان بــه شــکل قطعــی پیش بینــی کــرد کــه روند هــای فنــاور

ی  ی آن، برنامه ریــز ــر ــن روند هــا و پیش بینــی شــیوه ی به کارگی ــال کــردن ای ــا دنب ــه نظــر می رســد ســازمان ها ب کــرد بااین حــال ب

ی را بــرای کسب وکارشــان تضمیــن خواهنــد کــرد. بهتــر و البتــه آینــده بهتــر

ــه  ــت. ب ــام داده اس ی انج ــاور ــای فن ــن روند ه ــایی مهم تری ــا شناس ــه ب ــی در رابط ــال 2022 تحقیق ی در س ــز ــک کین ــه م موسس

ــن  ــایی تازه تری ــرای شناس ــه ب ــاعت مطالع ــا س ــه و صده ــا مصاحب ــام ده ه ــل انج ــش رو  حاص ــق پی ــه تحقی ــن موسس ــه ای گفت

روند هــا، چالش هــای آن و صنایعــی کــه از آن بهــره می برنــد، بــوده اســت. در ادامــه ایــن نوشــتار بــه خالصــه ای از ایــن تحقیــق در 

ــم.  ــد، می پردازی ــا می گذارن ــاوت به ج ــع متف ــدام در صنای ــه هرک ی ک ــر ــده  و اث ــای شناسایی ش ــب روند ه قال
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ی اتصال پیشرفته )Advanced connectivity(؛ فناور

ارتباطی فراتر از چارچوب ها

امــروزه فناوری هــای مرتبــط بــا شــبکه های ارتباطــی بــه دنبــال راهکارهایــی هســتند کــه بــا بیشــترین 

ــبکه  ــتری در ش ــای بیش ــم داده ه ــترده، حج ــی گس ــش جغرافیای ــر و پوش ــن تأخی ــی، کمتری اثربخش

ــش  ــتری و افزای ــه مش ــود تجرب ــا بهب ــتقیمی ب ــاط مس ــک ارتب ــوع بی ش ــن موض ــد. ای ــال دهن انتق

بهــره وری صنایــع متنوعــی ازجملــه تولیــد، بهداشــت و ســامت، حمل ونقــل و ... خواهــد داشــت. 

به عنــوان نمونــه در آینــده نزدیــک بــا روی کار آمــدن خودروهــای بــدون سرنشــین، فناوری هــای 

ــد.  ــه شــمار می آی ــن فناوری هــا  در صنعــت خودروســازی ب ــه اتصــال پیشــرفته از مهم تری ــط ب مرتب

ــرد ایــن فنــاوری در اســتفاده از سنســور های هوشــمند و اینترنــت  ــه کارب ــوان ب ــع می ت از دیگــر صنای

اشــیاء در صنعــت فنــاوری اطاعــات و خدمــات الکترونیــک اشــاره کــرد.
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هوش مصنوعی؛
گامی به سوی آینده تحول دیجیتال

امــروزه در تمــام ســازمان های موفــق، مهم تریــن تصمیمــات بــر اســاس تحلیــل و تفســیر داده هــا، 

ــه  ــان ها گرفت ــط انس ــات توس ــن تصمیم ــدان دور ای ــته ای نه چن ــه در گذش گرچ ــود. ا ــه می ش گرفت

ــیاری  ــینی در بس ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ــای ه ــور فناوری ه ــا ظه ــون ب کن ــا ا ــد ام می ش

هــوش  از  اســتفاده  ۶درصــدی  رشــد  هســتیم.  اتوماتیــک  تصمیم گیری هــای  شــاهد  مــوارد 

ــه  ــه گفت ــت. ب ــن ادعاس ــر ای ــاهدی ب ــال 2020 ش ــه س ــبت ب ــازمان ها نس ــان س ــی در می مصنوع

ــده  ــازمان ها ش ــان س ــاوری در می ــن فن ــعه ای ــه توس ــر ب ــه منج ــی ک ــن عامل ــزی مهم تری مک کین

اســت، اســتفاده از راهکارهایــی بــا هــدف تســهیل فرآیندهاســت. بــرای نمونــه چت بات هــا را در نظــر 

ــن  ــاوری هــوش مصنوعــی، سیســتم پشــتیبانی آنای ــه کمــک فن ــد؛ بســیاری ســازمان ها ب بگیری

بــرای پاســخ گویی ســریع و بــدون وقفــه بــه پیام هــای مشــتریان ارائــه می کننــد. همچنیــن در 

ــرای محصــوالت در  ــد تقاضــا ب ــن هــوش مصنوعــی می توان صنایعــی مثــل خرده فروشــی های آنای

مقاطــع زمانــی مختلــف را پیش بینــی کنــد؛ بنابرایــن عرضه کننــدگان محصــول می تواننــد موجــودی 

ــازار تنظیــم و تأمیــن کننــد. خــود را از قبــل بــر اســاس تقاضــای ب
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ی؛ ز ی و رایانش مر رایانش ابر

ی زیرساخت ها  افزایش بهره ور

ظرفیــت  کــه  شــده اند  ســاخته  بزرگــی  داده  مراکــز  از  ابــری  پلتفرم هــای 

قابل توجهــی بــرای ذخیــره و پــردازش داده هــای حجیــم ایجــاد می کنــد، در رایانش 

مــرزی نودهــا )دســتگاه های پــردازش کننــده( در نزدیک تریــن محــل بــه کاربــر قــرار 

می گیرنــد، بــا ایــن روش اطاعــات بــا کمتریــن تأخیــر در همــان نودهــا، پــردازش 

ــن  ــری منتقــل می شــوند. ای ــه دیتاســنترهای اب ــره می شــوند، ســپس ب و ذخی

موضــوع به ویــژه در ارائــه خدماتــی مثــل خودروهــای هوشــمند یــا خــط تولیــد 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــای قابل توجه ــد مزای ــا می توان کارخانه ه

 بــر اســاس برآورد هــای مکینــزی اســتفاده از پلتفرم هــای رایانــش ابــری در میــان 

500 شــرکت لیســت fortune نزدیــک بــه 1 تریلیــون دالر صرفه جویــی بــه دنبــال 

ــر در  ــای کارب ــه تقاض ــخ ب ــره وری و پاس ــش به ــن افزای ــت. همچنی ــد داش خواه

زمان هــای پیش بینــی نشــده از دیگــر مزایــای بهره منــدی از ایــن فنــاوری اســت. بــا 

ایــن تفاســیر کاربرد هــای رایانــش ابــری در صنایــع متفاوتــی بــه چشــم می خــورد، 

بــا پیاده ســازی نرم افزارهــای  به عنــوان نمونــه در حــوزه مالــی ســازمان ها 

ــوژی و هزینه هــای آن، همیشــه از  ــدون پیچیدگی هــای تکنول ــری می تواننــد ب اب

به روزتریــن نســخه نرم افزار هــای مالــی و بــه دنبــال آن داده هــای مالــی اســتفاده 

ــود  ــورت وج ــد در ص ــان می توانن ــرگرمی مجری ــانه و س ــت رس ــد. در صنع کنن

ــاز  ــه نی ــخ ب ــرای پاس ــر ب ــرورهای انعطاف پذی ــده از س ــی نش ــای پیش بین تقاضاه

مشــتری اســتفاده کننــد.

بــر اســاس پژوهــش مکینزی؛ رشــد میــزان اســتفاده از اطاعات در لحظــه در کنار 

عدم اســتفاده از زیرســاخت های ســنگین و پیشــرفته، همه آن چیزی اســت که 

رایانــش ابــری را بــه یــک فنــاوری مهــم تبدیــل کرده اســت.



واقعیت همه جانبه؛
پیوند دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال

ایــن دســته از فناوری هــا درواقــع یــک دنیــای شبیه ســازی شــده بــا کمــک کامپیوتــر اســت کــه بــا کمــک ابزارهایــی بــه 

ــن دســت فناوری هــا، تعامــات در  ــه کمــک ای ــه واقعیــت داشــته باشــد. ب ــه ای شــبیه ب ــد تجرب انســان کمــک می کن

دنیــای مجــازی بــا ســطوح متفاوتــی از واقعــی ســازی به وســیله واقعیــت افــزوده )AR(، واقعیــت مجــازی )VR( و یــا 

ترکیبــی از ایــن دو )ML(، امکان پذیــر اســت. در ســال 2021 حــدود 4 بیلیــون دالر روی اســتارتاپ های فعــال در زمینــه 

ــت.  ــده اس ــرمایه گذاری ش AR و VR س

روندهــای اخیــر نشــان داده اســت ایــن فنــاوری در صنایــع مختلــف ماننــد صنعــت گردشــگری درحال توســعه اســت. بــا 

ایــن روش هتل هــا می تواننــد تجربــه ورود و اســتفاده از امکانــات را در دنیــای مجــازی بــرای کاربــران فراهــم و بــا ایــن 

روش مشــتریان بیشــتری جــذب کننــد. همچنیــن در صنعتــی مثــل ســامت و روانشناســی از ایــن فنــاوری بــا هــدف 

آمــوزش دانشــجویان بــرای یادگیــری بهتــر مدیریــت بحــران در برخــورد بــا بیمــاران اســتفاده می کننــد. در ســال های اخیــر 

ــر از پیــش اســت. فروشــندگان بــه کمــک ایــن  مــوج اســتفاده از ایــن فنــاوری در صنعــت خرده فروشــی هــم پررنگ ت

ــا بازدیــد  ــه ای ایجــاد می کنــد و ی فنــاوری بــه خریــدار نشــان می دهنــد؛ اســتفاده از آن محصــول مشــخص چــه تجرب

مجــازی از فروشــگاه از دیگــر کاربردهــای آن در صنعــت خرده فروشــی اســت.
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ی ماشینی )صنعتی شده(؛ یادگیر

شتابدهی در تحول دیجیتال

هــوش  زیرمجموعــه  فناوری هــای  از  یکــی  ماشــینی  یادگیــری 

می کنــد  کمــک  سیســتم  ها  بــه  اساســاً  کــه  اســت  مصنوعــی 

ــد و از آن  ــی یابن ــا دسترس ــه داده ه ــد ب ــان بتوانن ــت انس ــدون دخال ب

بــرای یادگیــری خــود اســتفاده کننــد. به عنــوان نمونــه به کارگیــری 

ــرار  ــه کاهــش تک ــدی ب ــع تولی راهکارهــای هــوش مصنوعــی در صنای

خرابی هــای تولیــد کمــک می کنــد یــا در صنعــت بهداشــت و ســامت 

از ایــن فنــاوری بــرای تجزیه وتحلیــل اطاعــات بالینــی، پیش بینــی 

ــن  ــود. همچنی ــتفاده می ش ــان اس ــزی درم ــاری و برنامه ری ــوع بیم ن

در صنعــت رســانه و ســرگرمی، بــا تحلیــل داده هــا بــه کمــک فنــاوری 

هــوش مصنوعــی می تــوان توصیه هــای شخصی ســازی شــده بــه 

ــرد. ــه ک ــر ارائ کارب



ی های کوانتومی؛ فناور
ی صنایع هوشمندساز

قــدرت  بــا  کامپیوترهــا  از  متفاوتــی  انــواع  شــامل  فناوری هــا  ایــن 

ــات و ...  ــر، ارتباط ــردازش باالت ــدرت پ ــا ق محاســبات بیشــتر، حســگرها ب

اســت. کامپیوتر هــای کوانتومــی نســل آینــده پردازش هــای کامپیوتــری 

هســتند کــه بی شــک می تواننــد دنیــای فنــاوری اطاعــات را دگرگــون 

منجــر  فنــاوری   ایــن  کمــک  بــا  پیچیــده  محاســبات  انجــام  کننــد. 

و  اطاعــات  فنــاوری  هوافضــا،  صنایــع  در  گــی  بزر پیشــرفت های  بــه 

گرچــه  بهداشــت و ســامت خواهــد شــد. بــر اســاس گــزارش مکینــزی؛ ا

ــردی نیســت امــا  ــع کارب ــرای همــه صنای کنــون ب فناوری هــای کوانتومــی ا

دامنــه کاربــرد آن در صنایــع متفاوتــی ازجملــه خودروســازی، مخابــرات و 

ــت.  ــمگیر اس ــی چش ــات مال خدم
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 نسل آینده توسعه نرم افزارها؛

بلوغ در صنعت نرم افزار

نرم افــزار  صنعــت  در  آینــده  نســل  فناوری هــای  می رســد  نظــر  بــه 

گونــی اســت. ایــن دســت فناوری هــا کــه شــامل هــوش  در حــال دگر

مصنوعــی هــم هســتند امکانــی فراهــم می کنــد کــه کاربــران بــدون 

طراحــی  نرم افــزار  بتواننــد  فنــی  تخصــص  و  پیچیــده  کدنویســی های 

کننــد یــا توســعه دهنــد. ســرعت بیشــتر، بهــره وری باال تــر و کاهــش 

ایــن  از  بهره منــدی  مزایــای  ازجملــه  متخصــص  نیروهــای  بــه  نیــاز 

فناوری هاســت. صنعــت مالــی یکــی از حوزه هایــی اســت کــه بــه میــزان 

گیــر از ایــن فنــاوری اســتفاده  زیــادی در آینــده نزدیــک بــه شــکل فرا

نویســی  کــد  نرم افزار هــای  گرچــه پیش بینــی می شــود  ا کــرد.  خواهــد 

ــرای  ــه رشــدی ب ــد رو ب ــا رون ــری داشــته باشــند ام ــت کمت نشــده، امنی

اســت. پیش بینــی شــده  فنــاوری  ایــن  گیــری  به کار



وب 3 مرحلــه تــازه ای از تکامــل اینترنــت اســت. تغییــرات ایــن مرحلــه اینترنــت را هوشــمند تر و آن را بــه ســطح جدیــدی منتقــل می کنــد، تصــور کنیــد هــر بــار که 

محصولــی از یــک وب ســایت خرده فروشــی مثــل آمــازون خریــداری می کنیــد، اینترنــت بــا تحلیــل داده هــا تــاش می کنــد توصیه هــای شخصی سازی شــده ای 

ــه شــما معرفــی می کنــد. در  ــد را ب ــه الگوریتــم وب ســایت مــوارد دیگــری کــه مشــتریان آن محصــول خریــداری کرده ان ــه دهــد به عنــوان نمون ــه شــما ارائ ب

اصــل اینترنــت به خودی خــود به ســوی یادگیــری و هوشــمند شــدن حرکــت خواهــد کــرد.

بــه نظــر می رســد مهم تریــن کاربــرد وب 3 در صنعــت رمــز ارزهاســت کــه منجــر بــه ایجــاد مدل هــای کســب وکاری تــازه ای خواهــد شــد. بــا تمــام ایــن تفاســیر 

موانعــی ازجملــه مقــررات نامشــخص قانونــی و نبــود پروتکل هــای اســتاندارد پیــش روی ایــن فنــاوری اســت.

وب 3؛
تحول در دنیای اینترنت

11 ی در سال 2022 برترین روند های فناور



12 ی در سال 2022 برترین روند های فناور

هویت دیجیتال؛

ی برای تحول دیجیتال بستر

ــر در فضــای مجــازی  ــه توســط کارب ــی اســت ک ــال تمامــی اتفاق های ــت دیجیت هوی

انجام شــده اســت. هویــت دیجیتــال یــا ردپــای دیجیتــال شــامل آدرس اینترنتــی تمام 

جســتجوهای کاربــر، ســایت های بازدیــد شــده توســط او در هــر زمــان و مــکان اســت. 

رد پــای دیجیتــال فــرد شــامل تمــام اجــزای اطاعاتــی ازجملــه درخواســت  ها و اجــرای 

تراکنش هــا در ســرویس های آنایــن، تعامــات بــا دیگــر افــراد، اقدامــات انجام شــده بــا 

اســتفاده از برنامه هــا و دســتگاه ها، تعامــل بــا محیط و اشــیاء هوشــمند و ... اســت. 

کاربــرد ایــن فنــاوری در برخــی صنایــع مثــل بهداشــت و ســامت منجــر بــه تغییــرات 

عمــده ای در ایــن صنعــت می شــود به عنــوان نمونــه تصــور کنیــد تمامــی ســوابق 

پزشــکی هر بیمار ذخیره شــود، در نتیجه با این مدل تشــخیص بیماری برای پزشــک 

راحت تــر و البتــه بــا تحلیــل اطاعــات بیمــاران متعــدد، احتمــال پیدایــش روش هــای 

درمانــی تــازه افزایــش می یابــد.

بــه گــزارش مکینــزی؛ فناوری هایــی کــه مبتنــی بــر تکنولوژی های بلوغ یافته  هســتند 

مثــل هــوش مصنوعی، رایانش ابری و اتصال پیشــرفته از جنبه نــوآوری، ســودآوری و 

ســرمایه گذاری نســبت بــه فناوری هــا بــا بلــوغ کمتــر، امتیاز بیشــتری کســب کرده اند 

ــه  ــدی نیســت ک ــرد داشــته اند. بااین حــال تردی ــی کارب ــع متفاوت ــع آن در صنای و به تب

فناوری هــای بــا بلــوغ کمتــر مثــل یادگیــری ماشــینی، واقعیــت همه جانبــه، هویــت 

دیجیتــال، فناوری هــای کوانتومــی و نســل آینــده نرم افزارهــا، مزیت های چشــمگیری 

ــق  آمار هــا؛ اســتفاده  ــه طب ــوان نمون ــرد، به عن ــد ک ــرای کســب و کار ها ایجــاد خواهن ب

از یادگیــری ماشــینی در خطــوط تولیــد نزدیــک بــه 90 درصــد زمــان الزم بــرای تولیــد را 

کاهــش می دهــد. بــه هر شــکل تجاری ســازی این فناوری ها مســتلزم زمان بیشــتری 

اســت امــا بدیهــی اســت کــه هرگز نمی تــوان پیش بینی کــرد که چــه مدت زمانــی طول 

می کشــد تــا ایــن فناوری هــا در بخش هــا و صنایــع مختلــف پیاده ســازی شــوند.
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تهیه شده در
ی مکس وه سرمایه گذار گر
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