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 چکیده

در درجه اول توسط بازیگران تجاری است لیکن توسعه اینترنت اشیاء  اگرچه اهمیت نوآوری کاربر اغلب پذیرفته شده 

به شناسایی چگونگی ترکیب نوآوری کاربر و نوآوری مبتنی بر بازار  انداز نوآوری، از چشماین مقاله . گردد بزرگ هدایت می

ائه به کاربران نهائی ار هایی برای نوآوری محوری دارد که ضمن باز بودن، انگیزه های کاربر بوم پرداخته و سعی در  خلق زیست

به عنوان نمونه   محور در اینترنت اشیاء، قلمرو خانه هوشمند های کاربر بوم های تحقق زیست برای شناسایی چالش. دهند می

 .گیرد مورد بررسی قرار می

 بوم نرم افزاری، کسب و کار نرم افزاری  ، نوآوری کاربر، زیستاینترنت اشیاء: واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

این دو شرکت، نه تنها . سابقه ای از نوآوری به راه انداخته اند های کاربردی آیفون، موج بی آیفون و فروشگاه برنامه

اند بلکه افراد با حداقل  کنندگان ارائه داده های کاربردی تلفن همراه را به مصرف ای از برنامه وقفه به تعداد گسترده دسترسی بی

در نتیجه، سکوی آیفون، . های کاربردی خود به مخاطبان انبوه دست یابند ساخته اند برای برنامه نویسی را قادر مهارت برنامه

ایجاد   و روزنامه نگاری شهروندی  ، عملگرائی اجتماعی شهروندی آگاهانهای جدید برای  افراد را قدرتمند ساخته و رسانه

کنند، با این  در جهت تحقق اینترنت اشیاء تالش می( اضرازجمله نویسندگان مقاله ح)از آنجائی که محققان . نموده است

تواند از نوآوری   توان اطمینان حاصل کرد که فناوری در حال ظهور اینترنت اشیاء می شوند که چگونه می پرسش مواجه می

آیفون در عرصه هدایت شده توسط کاربر پشتیبانی کرده و افراد عادی، شهروندان و اشخاص غیر تجاری را به همان شکلی که 

 .تلفن همراه عمل کرده است، توانمند سازد 

 های مرتبط نظیر محاسبات در حالی که پارادایم. شود اینترنت اشیاء به عنوان انقالب بعدی در فناوری اطالعات انگاشته می

اصطالح اینترنت اشیاء برای ، مفهوم اتصال در هر زمان، هر مکان و برای همه را جا انداخته اند،  ، محاسبات فراگیر سیار

.  رود های متصل به هم یا همان اتصال به ازاء همه چیز  بکار می ی از جهانی شامل اشیاء  و آیتم انداز تجسم بخشیدن به چشم

های  موفقیت این برنامه .های کاربردی صنعتی ارتباط نزدیکی دارد و برنامه RFIDدر حال حاضر، اینترنت اشیاء با فناوری 

های عمومی را در  های فنی و گفتمان ردی و گردانندگان تجاری پشت سر آنها، جنبش بزرگی ایجاد کرده است که پیشرفتکارب

 های شهروندان عادی، مگر اینکه ما عمدا بحث را گسترش داده و برای نیازها، تمایالت و نگرانی. کند یک جهت هدایت می

زیگران صنعتی حائز اهمیت است که در اینصورت این خطر وجود دارد که های با قائل گردیم که نیازمندی همانقدر اهمیت

یک نبرد طوالنی و پر »  نظر بنیاد حسگری منبع بازبر اساس . [ ]تر عمل کند های بالقوه خود ضعیف اینترنت اشیاء از قابلیت

هایشان در حال جمع شدن است بر  دهکنند و آنان که دا ها استفاده می بین آنان که از حسگرها برای جمع آوری داده« هزینه

 .[ ]سر محرمانگی، دقت، مالکیت و حاکمیت در حال وقوع است

با . توان اداره کرد، قلمرویی ناشناخته است های شهروندان در توسعه اینترنت اشیاء را می این پرسش که چگونه نگرانی

، محققان، محصوالت عینی اینترنت از یک سو: ایی کنیمتوانیم به طور گسترده دو رویکرد را شناس مروری بر ادبیات اخیر می

گیری  اند و از سوی دیگر محققان، نقش فعال کاربر نهائی را در شکل رسانند توسعه داده اشیاء را که به افراد عادی سود می

                                                           
 
 Informed citizenship 

دموکراسی را ، آگاه بمانندوقتی میانگین شهروندان یک جامعه . آگاه بودن شهروندان جامعه الزمه عملکرد صحیح دموکراسی در آن جامعه است    

وظایف خود آگاه ماندن باعث می شود که شهروندان نسبت به حقوق و . کنند تقویت کرده و  عملکرد دولت را نسبت به تضمین آزادی افراد کنترل می

 .آگاهی داشته و بر اساس دانش خود رفتار مناسبی داشته باشند
 
 Social activism 

د که مستقیما یک عملگر اجتماعی معموال بر شرایطی تمرکز دار. بین المللی با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی است عملگرائی اجتماعی یک فعالیت

 ...، سموم و سیستم های شیمیایی و مانند درمان. استانداردهای زندگی آن جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند
 
 Citizen journalism(street journalism) 

 .شهروتدان در فرایند جمع آوری، گزارش دادن، آنالیز و انتشار اخبار و اطالعاتایفای نقش عموم 
  mobile computing 
  ubiquitous computing / pervasive computing 
  Open Source Sensing Foundation 
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ر به کاربران نهائی برای بحث کرده است که اعطای ابزا  [ ]در   برای مثال، میشاهلس. اینترنت اشیاء مورد تاکید قرار داده اند

های افراد به اندازه کافی برطرف  های کاربردی اینترنت اشیاء، راهی برای اطمینان از این است که نگرانی خلق و ابداع برنامه

   اثبات نموده است که چگونه توانمند سازی کاربران نهائی در ساخت اینترنت اشیاء به روشی خودکفا  و کوثر. شده است

است که با ارائه مجموعه    این رویکردها  همسو با مشاهدات ون هیپل و کتز. [ ]تجارب کاربران را افزایش دهدتواند  می

 [ ].سازند ها به کاربران نهائی را میسر می ابزارهای کافی به کاربران، امکان انتقال نوآوری از شرکت

بواسطه فرایندی که نوآوری ) موفق   نوآوری مستلزم انتشارباشد زیرا  با این وجود، ارائه ابزار توسعه به کاربران کافی نمی

( مصرف کننده احتمالی/خریدار / گیری کاربر فرایندهای تصمیم)   پذیرش/و نیز اتخاذ( شود آن بین کاربران احتمالی مراوده می

ها هستند، ابتدا باید  وری، اگر بخواهیم اطمینان حاصل کنیم که کاربران نهائی قادر به تولید و انتشار  نوآبنابراین. است

نشان    مثال آیفون. ها و محصوالت خود هستند اطمینان حاصل کنیم که آنها قادر به برقراری ارتباط موثر و توزیع ایده

اپل با ترکیب . دهد که چگونه این مهم با  معطوف ساختن توجهی خاص به مکانیزم مبتنی بر بازار قابل دستیابی می باشد می

های نوآوری  ، سکوی برنامه کاربردی و کانال توزیع، محیطی را خلق نموده است که به طور موثر از شبکهامه نویسیابزارهای برن

تر توسط  یا به طور دقیق) ها، توسعه، تولید، توزیع و مصرف نوآوری توسط کاربران که در این شبکه [  ]کند کاربر پشتیبانی می

های نوآوری  شبکه»دهد که  پیشنهاد میون هیپل . گردد انجام می( افزار نرم -ید ریزهای تول دهندگان و شرکت کاربر یا توسعه

حداقل برخی کاربران انگیزه کافی برای نوآوری داشته  - توانند کامال مستقل از کارخانجات عمل کنند  وقتی که  می« کاربر

ها  انتشار نوآوری - های خود داشته باشند و  نوآوریسازی داوطلبانه  ای برای آشکار حداقل برخی کاربران انگیزه - ، باشند

شبکه نوآوری کاربر پشتیبانی شده توسط  .[ .p , ]قابل رقابت با تولید و توزیع تجاری باشدتوسط کاربران کم هزینه بوده و 

در .  شود تولید می   رانتوسط و برای کارب -های کاربردی آیفون در قالب برنامه –، افقی است و در آن، نوآوری  زیست بوم آیفون

ری ، شبکه نوآوو وفق دادن یک محصول اشاره دارد( تکرار)، که به توسعه منبع باز و توانایی کپی کردنمقابل نظر ون هیپل

وری بین کاربران از ، انتقال نوآدر عوض. کند نوآوری خود  را به طور باز در اختیار دیگران قرار دهد آیفون، کاربران را وادار نمی

گردد که کاربران یا توسعه دهندگان در یک سو و   تسهیل می( یابد تحقق می   که توسط فروشگاه اپ)  ریق یک بازار دو سویهط

در قالب ) ها  موثر ایده ای تحقق یافته از این بازار، امکان انتقال اثرات شبکه.   کاربرانِ صرف در سوی دیگر آن قرار دارند

) ها مستلزم جمعیت کاربری بزرگی است  های کاربردی که موفقیت آن استخدام موثر کاربران برای برنامهو ( های کاربردی برنامه

در مجموع، اگر چه زیست بوم آیفون برای  .سازد فراهم می(   و حسگری مشارکتی   سپاری برنامه های کاربردی انبوهنظیر 

                                                           
 
 Michahelles 
 
 Kawsar 
  

 Do it Yourself(DiY) 
  

 Von Hippel and Katz 
  

 diffusion 
  

 adoption 
ام به طور فزاینده ای  -آی-برای سادگی بر اپل و ایفون تمرکز نموده ایم اگر چه سایر فروشندگان موبایل نظیر نوکیا، گوگل ، مایکروسافت ، ژالم و آر    

 .در حال کپی کردن عناصر زیستبوم آیفون هستند
 .کند نوآوری رهبری شده توسط کاربر ، نوآوری تجاری سنتی را تکمیل می   

  
 App store 

به طور حتم اغلب دانلودهای نرم افزاری آیفون شامل نرم افزارهای رایگان  -های تجاری ندارد داللت بر تراکنش( Market)اصطالح بازار    

 .(است  به   . نسبت برنامه های کاربردی پولی به رایگان برایر ) هستند 
  

 Crowd sourcing(crowd  +Outsourcing) 
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رای منفعت رساندن به اپل ایجاد شده است، لیکن از نوآوری موهبتی بوده است و اساسا ب توسعه دهندگان تجاری نرم افزار،

در نتیجه این امر منجر به توسعه و اتخاذ موفق    .دموکراتیک برخوردار بوده و راه نوآوری کاربرگردان را هموار نموده است

 .شود می و روزنامه نگاری شهروندی   در عملگرائی اجتماعی، علم شهروندیهای کاربردی  برنامه

توان به شهروندان عادی، نه تنها به عنوان مفسران  شود که چگونه می صوص اینترنت اشیاء این سوال مطرح میدر خ

های در حال وقوع اینترنت اشیاء بلکه به عنوان نوآوران و شکل دهندگان فناوری، صدائی برای ابراز وجود داد؟  چگونه  پیشرفت

را ( عالوه بر هدایت نوآوری توسط شرکت) ء امکان هدایت نوآوری توسط کاربر توانیم اطمینان حاصل کنیم که اینترنت اشیا می

های مبتنی بر بازار بکار گرفته شده توسط  های نوآوری در اینترنت اشیاء را همانند مکانیزم توانیم مکانیزم دهد؟  چگونه می می

 نیم؟خلق و ترغیب ک( وسایر فروشندگان رو به رشد موبایل ) اپل 

هدف ما برجسته نمودن اهمیت ترکیب مکانیزم . کنیم ای به این سواالت ارائه می این مقاله، پاسخ های اولیهدر ادامه 

های کاربر محور را به  بوم ما زیست. ربر و نوآوری مبتنی بر بازار برای توسعه آینده اینترنت اشیاء استهدایت نوآوری توسط کا

معرفی کرده و به بحث در مورد چگونگی ترویج دادن  (به عنوان مثال)ه هوشمند عنوان چارچوب نظری با استفاده از قلمرو خان

های اینترنت اشیاء کاربر  بوم در نهایت، پنج چالش برای تحقق زیست. پردازیم هایی می بوم نوآوری کاربر توسط چنین زیست

 .محور  را شناسایی خواهیم کرد

 نوآوری باز و نوآوری  کاربر در اینترنت اشیاء -2

اینترنت اشیاء با اینترنت و وب درون آن که توسعه اولیه آن توسط بازیگران بزرگ صنعتی و عالیق تجاری هدایت شده 

یاوریم و هایی در جهت باز کردن اینترنت اشیاء شاهد ب توانیم تالش این تفاوت وجود دارد، میتا زمانی که . است، تفاوت دارد

ها در فضای اینترنت اشیاء در حال حاضر از جوامع  ترین ایده بسیاری از جالب. سازیم( تر غیر انحصاری)آن را فراگیرتر  توسعه

های فناوری کوچک اختصاص یافته به خلق و انتشار رایگان  مندان، محققان و شرکت نوآوری هنرمندان، طراحان، عالقه

جنبه مهم این .  گیرند نشات می( [  ]Berg Londonو  [   ]ThingM[  ] ،Tinker های آن شامل مثال)ها  نوآوری

) ، توسعه نرم افزار منبع باز و سکوهای سخت افزاری باز برای ساخت نمونه اولیه نا محدود و آزمایشگری است جمعیت جهانی

ای  های داده نیز در حال بسط یافتن به جنبهباز  های منبع عقاید مشارکتی و انجمنی پروژهروح (.  [  ]برای مثال آردینو 

 . [ ]اینترنت اشیاء است

، "وب اشیاء" به طور مشابه زیر برچسب . توسعه استانداردهای باز برای اینترنت اشیاء، یکی دیگر از گرایشات اصلی است

                                                                                                                                                                                     

ها و  سپاری نوعی برونسپاری است اما نه به شرکت انبوه. سپاری به انبوه مردم است به معنای برون. سپاری است از دو کلمه جمعیت و برونترکیبی 

این جمعیت . تواند جمعیت خویش  را بشناسد شرکت نمیناشناخته بدین معنا که یک . های خاص بلکه به گروه فراوانی از افراد ناشناخته سازمان

 .شود های عمومی در اینترنت انجام می این کار معموال از طریق فراخوان. تجربه باشد افراد کارآمد یا بین است شامل ممک
  

 Participatory sensing 

 های موبایل رشد دستگاه .کنند که در جمع آوری اطالعات حسگری را برای ساختن بدنه دانش  با هم مشارکت می( یا گروهی از افراد) جوامع 

تواند برای بازیابی اطالعاتی در  شوند، حسگری مشارکتی را در مقیاس وسیع میسر ساخته است و می نظیر آیفون که از حسگرهای متعدد تشکیل می

 .بکار رود... مورد محیط، آب و هوا ، نقل و انتقال شهری و 
 . ندعلیرغم اینکه اپل سکوها، ابزار و فروشگاه اپ آیفون را به شدت کنترل می ک   

  
 Citizen science(crowd science/crowd-sourced science) 

علم شهروندی گاهی به عنوان .به معنی تحقیقات علمی است که کامال و یا بخشی از آن توسط دانشمندان آماتور یا غیر حرفه ای انجام شده است

 .مشارکت عمومی در تحقیقات علمی توصیف می شود
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برای مثال با  .کنند ند کار میهای باز  که اشیاء را به وب متصل کن ها و بازیگران تجاری در جهت توسعه پروتوکل دانشگاه

 .[  ،  ]برای اشیاء  RESTfulساخت سرویس وب  تحقیق در مورد زیر

کنند و بنابراین به  عرصه هموارتری را برای نوآوری ایجاد می در مقایسه با استانداردهای اختصاصی، استانداردهای باز،

توسط   [   ] IPSOر چه اغلب استانداردهای باز نظیر اگ) دهند نوآوران اثر بخشی باشند بازیگران کوچک هم امکان می

به جای اینکه صرفا سود اندک تجاری حاصل کنند،  ران مستقل کوچکتر،وجود بازیگ(.  شوند بازیگران صنعتی بزرگ هدایت می

 . دهند های بیرون آمده به شهروندان را افزایش می احتمال سود رساندن نوآوری

ایند در زمینه نوآوری باز، تا کنون در مورد نقش بالقوه کاربران نهائی به عنوان انگیزه های خوش علی رغم این پیشرفت

تنها بر  [   , ]های اینترنت اشیاء هیچ بررسی عمیقی قرار نگرفته است به عنوان مثال، مقاالت  دهندگان و خالقان نوآوری

دقیقا کنترل )تواند در یک بازارگاه  د، نوآوری افراد عادی میده همانطور که مثال آیفون نشان می. کند پشتیبانی ابزار تمرکز می

بوم برای کاربران نهائی وجود داشته باشد که مخاطب پیدا کنند و از به  ظاهر شود  به شرط آن که فضایی در زیست( شده

کاربردی رایگان آیفون  های همانطور که جنبش منبع باز و تعداد زیادی از برنامه. هایشان سود ببرند گذاری نوآوری اشتراک

. شود کنند، سود لزوما به معنی سود مالی نیست، لیکن در اغلب موارد به رضایت فردی و درک عمومی مربوط می تصدیق می

ساز ایجاد  شوند، بلکه برای کاالهای فیزیکی دست به نرم افزار و محصوالت دیجیتال محدود نمی، جوامع نوآوری مبتنی بر بازار

است "( جمعیت دیجیتال سازی "یک)ساز  یک بازارگاه برخط موفق برای اشیاء فیزیکی دست [  ]، پونوکو برای مثال. اند شده

 .دهند کنندگان مواد و خریداران امکان همکاری در ساختن اشیاء می تهیه، خالقان، سازندگان دیجیتال، که به طراحان

چگونه یک بازارگاه باز برای اینترنت اشیاء ممکن است تحقق  کنیم که  در بخش بعدی،  در مورد این موضوع تحقیق می

های فنی، توانائی خلق، توزیع و احتماال ارزش پولی دادن به محصوالت اینترنت اشیاء نوآورانه  یابد که به افراد با حداقل مهارت

های هوشمند، قلمرو مهمی در  انه، توجه خود را بر خبدین منظور. دهد دهندگان می آنها را در یک جمعیت کاربران یا توسعه

 .اینترنت اشیاء، معطوف ساخته ایم ،خصوصا با توجه به اینکه اخیرا  راه حل های مصرف هوشمندانه انرژی رواج یافته اند

  های کاربر محور در جهت زیست بوم -3

هدف  [  ].تمرکز نموده استها و برنامه های کاربردی توانمند ساز  تحقیقات خانه هوشمند به طور سنتی بر فناوری

لیکن این . [  .  ]باشد های تحقیقاتی به طور فزاینده ای در جهت ایجاد زیست بوم های فنی و کسب و کاری می پروژه

محققان .   ا فروشنده گردان و در سمت تامین کننده متمرکز بوده و  نگاهی به نوآوری کاربر نهائی ندارندها اساس تالش

اند  های هوشمند تحقیق نموده سفارشی سازی کاربر نهائی خانه، از سوی دیگر در مورد برنامه نویسی  و قابلیت دانشگاهی

 . لیکن این تحقیقات از جنبه مهم انتشار نوآوری غافل مانده است  [  ،  ]

) ای از بازیگران  موعهپوشش دادن این کاستی، ما مفهوم زیست بوم خانه هوشمند کاربر محور را به عنوان مج به منظور 

های هوشمند به همراه مولفه های نرم افزاری  ، نگهداری و استفاده از خانهتوسعه می دهیم  که در ساخت(  کسب و کار و افراد

و تفاوت اصلی با زیست ) بوم کاربر محور  هدف اصلی این زیست. کنند و سخت افزاری زیست بوم،  با هم تعامل و همکاری می

این است که به صاحبان یا ساکنین آن امکان خلق، بکارگیری و انتشار نوآوری خانه هوشمند در قالب  ( ربر محوربوم غیر کا

 . دهد های کاربردی سخت افزاری و نرم افزاری می برنامه

ندگان ده ارائه: به منظور تامین این هدف اصلی، تعدادی از بازیگران زیست بوم در میان دیگران باید وجود داشته باشند

ارائه دهندگان سکو (.  شکل )سکو، ارائه دهندگان برنامه کاربردی، فروشگاه برنامه کاربردی، و یک فروشگاه تجهیزات هوشمند 

ارائه دهندگان مستقل،  برنامه های کاربردی خانه هوشمند را  بر روی این  کنند،  حل با یکدیگر رقابت می در ارائه بهترین راه

                                                           
  [  ]. است لیکن نتایج ملموس و واقعی هنوز بسیار اندک است(  DiYSE)تنها استثنای قابل ذکر پروژه تجارب هوشمند خود ساخته    
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صاحبان یا . کنند های کاربردی را جمع آوری و  دسته بندی می رسانند و توزیع کنندگان برنامه وش میسکوها ساخته و به فر

های کاربردی سرگرمی، امنیتی، آسایش و  های کاربردی و فروشگاه تجهیزات برای انتشار برنامه ها از این برنامه ساکنین خانه

های کاربردی تولید شده توسط بازیگران تجاری و صاحبان یا  سبک زندگی توسعه یافته توسط خود استفاده کرده و برنامه

 .کنند ساکنین سایر خانه ها را جستجو و ابتیاع می

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (های هوشمند خانه( بازیگران)زیست بوم اینترنت اشیاء برای  -1شکل )

 

گیرند که از صفر طراحی و ساخته شده  های هوشمند را به عنوان یک سامانه پیچیده واحد در نظر می اغلب تحقیقات، خانه

دهنده خانه هوشمند  تحت کنترل یک توسعه ( تجهیزات، زیرساخت دیجیتال، مبلمان و ساختمان فیزیکی) ها  و اغلب جنبه

در نظر گرفته شوند    های مورد تحقیق نظیر خانه هوشمند جوروجیا تک که ساختمان فرض  در صورتیاین . شود فرض می

 . در نظر گرفته می شود ممکن است غلط باشد [  ]ها  نمونه خانه سیر تکاملی ممکن است درست و زمانی که سبک زندگی و 

هایی هستند که توسط  کمک کنندگان   ها، مجموعه کند که ساختمان بوم کاربر محور فوق این واقعیت را منعکس می زیست

شوند نقش مهمی  های خانگی خودکفا که توسط خود مالکین یا ساکنین خانه ایجاد می شود و اینکه توسعه بسیاری جمع می

 .کنند در طول عمر یک خانه ایفا می

وم خانه هوشمند باید توسط یک زیرساخت فنی مرتبط پشتیبانی گردد که از قابلیت مالکین یا ساکنین برای زیست ب  

چنین مثالی از .  تنظیم و بهبود کارکرد خانه آنها پشتیبانی کرده و  از روابط کاری ضمنی بین بازیگران تجاری حمایت می کند

 :که شامل مولفه های زیر استشود  نشان داده می  زیرساخت خانه هوشمند در شکل 

ارائه  های خانه هوشمند  ها و سرویس افزاری به همه زیر سیستم های نرم ، انتزاعاین سکو: سکوی نرم افزاری خانه هوشمند

 . دهد بسیار شبیه همان کاری که یک سیستم عامل در یک رایانه انجام می. می دهد

 .دهند شناسایی و خودکاری سازی فعالیت را ارائه میزیر ساخت اصلی برای : حسگر ها و عملگرها

 ها و غیره ر اجاق گاز، ماشین ظرفشوئی، چراغتجهیزات نظی( نسخه های آینده ) شامل :  تجهیزات هوشمند

این مقوله شامل هر آن چیزی است که به ساکنین امکان کنترل کردن یک خانه هوشمند را داده و : ها واسط ها و کنترل
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 .چ ها و نمایشگرهای دیجیتال ساده و غیره استشامل سوئی

های کاربردی، مرکز عملکرد کاربر نهائی و واحدهای توسعه کاربر نهائی  محسوب  برنامه: های کاربردی خانه هوشمند برنامه

 . می شوند

 (های هوشمند خانه( فناوری) زیست بوم اینترنت اشیاء در  -2شکل )

دهندگان امنتقل  کنندگان و ارائه را از کاربر نهائی به توزیع ها تقاضا زیست بوم. نوآوری هستندسازهای  ها، توانمند بوم زیست

امکان ظهور، منتشر شدن و ها  بوم ، زیستبه طور مشابه. کند آنها را به توسعه محصوالت نوآورانه ترغیب می کرده و در پاسخ،

بحث ما این است که یک . سازند های کاربر فراهم می ی نوآوریعقیده را برا یافتن مخاطبان پذیرنده متشکل از افراد هم

تواند همان کاری را انجام  پیکر بندی شده باشد، می که به درستی برای نوآوری در خانه های هوشمند بوم کاربر محور زیست

 .دهد که زیست بوم آیفون برای نوآوری در فضای موبایل انجام داده است

همانطور که در باال اشاره گردید ممکن است برای مثال امکان توسعه یک برنامه کاربردی یک زیست بوم خانه هوشمند 

اندازه گیری انرژی را برای صاحب خانه در خانه خود فراهم کرده و از طریق فروشگاه برنامه کاربردی، آن برنامه کاربردی را در 

ای  نده است این است که این نوع نوآوری کاربر به مجموعهآنچه تعیین کن. اختیار سایر صاحبان یا مستاجران خانه قرار دهد

. شود های هوشمند وابسته است که توسط زیست بوم و بازیگران تجاری و غیر تجاری آن ارائه می های فنی خانه غنی از قابلیت

 .بومی، نوآوری کاربر اثربخش نخواهد بود یعنی به مقیاس وسیع نخواهد رسید بدون وجود چنین زیست

رنت اشیاء ممکن اینت - : زیست بوم خانه هوشمند و اینترنت اشیاء به چند دلیل پیچیده تر از زیست بوم آیفون هستند 

ر ارزش اینترنت اشیاء وابسته به بیشت - . و صرفا برنامه های کاربردی نباشد . است بیش از دیجیتال بودن، فیزیکی باشد

این داده ها ممکن است . هایی در مورد مصرف انرژی است برای مثال داده های اخذ شده توسط حسگرهای تعبیه شده داده

خودشان به یک کاالی قابل دادو ستد در بازار اینترنت اشیاء بدل شوند به طوری که کاربران ممکن است قادر به فروختن داده 

سبت به بازار دو سویه نسبتا سرراست یک بازار اینترنت اشیاء ممکن است ن - . های خود به دیگر بازیگران زیست بوم باشند

ند یک خانه  که توسط برقکاران، نقاشان و لوله کشان ساخته و همان. برنامه های کاربردی آیفون نیازمند شرکای بیشتری باشد

 توانیم انتظار داشته باشیم که یک زیست بوم اینترنت اشیاء  در برگیرنده بازیگران متخصص  و شاید شود، می نگهداری می

 . بازارهای تخصصی متعددی باشد
 چالش های زیست بوم کاربر محور -4
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، [  ،  ]کنند  ای توجه را در تحقیقات کسب و کار نرم افزاری به خود معطوف می رویکردهای زیست بوم به طور فزاینده

های اینترنت اشیاء محلی، قطعا در  بوم با وجود این که زیست. لیکن این توجه تا کنون به اینترنت اشیاء معطوف نشده است

ها برای افراد به اندازه   ، این زیست بوم RFIDقلمرو صنعتی وجود دارند، برای مثال در ارتباط با سیستم و سکوهای خاص 

ی خلق توانمند سازی کاربران نهائی برا. کنند زیست بوم آیفون باز نیستند و بنابراین از نوآوری کاربر گردان پشتیبانی نمی

در ادامه پنج . کنند هایی است که موانع ایجاد و توزیع را برطرف می ترنت اشیاء هوشمند خود، مستلزم زیست بومتجارب این

 :کنیم های کاربر محور اینترنت اشیاء را مشخص می چالش اصلی برای ظهور یا خلق با عزم و اراده زیست بوم

 وری کاربردرک و پشتیبانی نکات تماس نوآ: چالش اول-1-4

های کاربردی نوآورانه خانه  با توسعه برنامه: های زیادی رخ دهد تواند به روش نوآوری کاربر در مثال خانه هوشمند می

چالش در  .هوشمند، با خلق یا اصالح و تغییر اشیاء و تجهیزات هوشمند، با بروزرسانی زیرساخت حسگر یا عملگر و غیره

تواند به طور سنتی با ارائه مجموعه  توسعه برنامه کاربردی می. شود ئه ابزار کافی مطرح میشناسایی نقاط تماس نوآوری و ارا

مجموعه ابزار ارائه شده برای اصالح تجهیزات هوشمند چه شکلی هستند؟ چگونه این . پشتیبانی گردد   ابزار نرم افزاری

های اثر بخشی منتقل شوند؟  چگونه از به اشتراک گذاری  توانند به سایر مالکین یا کاربران به روش می تغییرات/ اصالحات

 گردد؟ مصنوعات فیزیکی تولید شده توسط کاربر  توسط زیست بوم پشتیبانی می

 آوری بازدرک مشخصات سکوهای نو: چالش دوم-2-4

و  ممکن است نقش مهمی را در  [  ]نرم افزاری قرار دارند های سخت افزاری یا بوم سکوها در قلب بسیاری از زیست

وجود سکوی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب و کار و مهندسی مطرح می   ضرورت لچالش در درک عل. اینترنت اشیاء ایفا کند

اینترنت اشیاء از این  این سکوها چه انتزاعاتی را باید برای بیشینه کردن پذیرش و نوآوری ارائه دهند؟ پیچیدگی سکوهای. شود

این سکوها چگونه تعامل . نظر است که باید به طور پویا حسگرها و عملگرها  و نیز  دیگر اشیاء هوشمند را یکپارچه سازند

 کنند؟ ها و محصوالت خریداری شده از فروشندگان مختلف را مدیریت می پذیری بین مولفه

 های کاربران درک محرک: چالش سوم-3-4

دهندگان ممکن است فرایند  از یک طرف، کاربر یا توسعه. گردند ، هسته نوآوری کاربر محسوب می(ها انگیزاننده)ها  محرک

و از سوی دیگر ممکن است  دهی کنند آورد، به سادگی ارزش نوآوری را  به دلیل لذت یا یادگیری  که برای آنها به ارمغان می

سازی حسگری اینترنت اشیاء،  یغن. یک بازارگاه باز به پول تبدیل کنند بتوانند نوآوری خود را  توسط فروش محصوالت در

راهبردهای مناسب برای . کند های تولید شده توسط کاربر ایجاد می به داده های نوینی برای داد و ستد و رواج پولی دادن فرصت

ین حفظ محرمانگی و درک ارزش بالقوه رواج پولی دادن به دادهای تولید شده توسط کاربر کدامند؟ چگونه کاربران تعارض ب

های پولی،  داد و ستد  های تولید شده توسط کاربر را بدون دخالت تراکنش توانند داده ها را  حل کنند؟ چگونه کاربران می داده

 کرده یا جمع آوری کنند ؟

 های کسب و کاری اینترنت اشیاء شناسایی مدل: چالش چهارم-4-4

آیا . کنند های کسب و کاری خلق می هایی برای روابط کسب و کاری نوین و مدل اشیاء فرصتهای اینترنت  زیست بوم

تواند مانند تجهیزات امروزی به فروش  گرداند، می تجهیزات هوشمند آینده که اطالعاتی در مورد استفاده آن به سازنده بر می

های تولید شده توسط کاربر به  برای دسترسی به داده یا  تواند بر اساس پرداخت به ازاء مصرف کرایه داده شود برسد، آیا می

طور رایگان ارائه شود؟ این چالش به شناسائی مدل های کسب و کاری جدید مرتبط با اشیاء فیزیکی هوشمند و توسعه  ابزار 

نه هوشمند و سازنده های کاربر بین خا برای مثال با تسهیل اخذ و انتقال داده) فنی برای پشتیبانی از آنها در زیست بوم 
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مدل . چگونه ارزش سرویس ها و برنامه های کاربردی را در یک بازارگاه باز تعیین کنیم  دانیم اکنون نمی.  پردازد می( تجهیزات 

، سطح سرویس یا کیفیت را بدهد، در های کسب و کاری که به فروشندگان اینترنت اشیاء امکان رقابت بر اساس کارکرد

 .اختیار نداریم

 
 های بالقوه باز اینترنت اشیاء  شناسائی و نگاشت زیست بوم: چالش پنجم-5-4

چالش در . تواند مفید باشد بوم در آن می های هوشمند تنها یک مثال از اینترنت اشیاء هستند که رویکرد زیست خانه

های فنی و فعاالن  ا بر حسب مولفهها ممکن است ظاهر شوند، نگاشت آنه بوم سائی سایر قلمروهایی  است که در آنها زیستشنا

توانند در  های نرم افزاری می بوم زیست. کسب و کار و در درک چگونگی پشتیبانی از نوآوری مبتنی بر بازار و کاربر گردان است

بنابراین تنوع نسبتا نامحدودی از  [   ،  ]تعریف شوند ...( ها و  های کاربردی، زبان ، برنامهسکوها)      سطوح سیستمی مختلف

تا کنون تحقیقات در مورد خلق  محیطی که نوآوری کاربر در زمینه اینترنت اشیاء را . های احتمالی وجود دارند بوم زیست

 .انجام نشده است کند، تقویت می

ی نرم افزار، مدیریت اداره کردن این پنج چالش مستلزم تحقیقات بین سیاستی و مشارکتی در علوم کامپیوتر، مهندس

مطرح شده، جدید نیستند لیکن اهمیت دوباره ای یافته اند و مستلزم اغلب سواالت . کسب و کار نرم افزاری و اقتصاد است

 .های غنی از حسگر ها هستند پاسخ های جدید در دنیای محصوالت فیزیکی یا دیجیتال و محیط

 نتیجه گیری  -  

یر بازیگران صنعتی اینترنت اشیاء، به منظور تکمیل تاث. ترنت اشیاء در حال وقوع استهایی در مسیر توسعه این نگرانی

بوم آیفون در محاسبات موبایل بدان دست  هایی برای ترویج نوآوری کاربر هستیم مشابه آنچه زیست نیازمند جستجوی روش

های خود،  این کاربران به  تراک گذاری نوآوریبا تقویت نمودن کاربران نهائی اینترنت اشیاء برای خلق و به اش. یافته است

توانند به  ها می بوم کاربران یا توسعه دهندگان و شرکت بوم جدید تبدیل می شوند که در این زیست تولید کنندگان در زیست

ت استدالل می کنیم که تصمیمات در مورد سکوها و مدل های کسب و کاری باید دست به دس. طور ثمربخشی مشارکت کنند

در  مسیر  های الزم آوری هدایت شده توسط کاربر را به عنوان مکملمهم تر از همه اینکه ما نوآوری مبتنی بر بازار و نو. بگردند

 .دانیم رو به جلو توسعه اینترنت اشیاء می
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