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گارتنر از «اینترنت

رتتاراتا» ) (IoBبتا

عنوان «غبارزدایی ایداددای

اایتالار ا

یفریا»ایاد میکند.
تنتتایر بحتتببرانزی  کتت میتوانتتد
پیامتتتتداا اجتمتتتتاعی ی ا

تتتتی

گستردها داشت باشد.
این تنایر از ترکاا
ییالعرتاایتالار

ایااوایعاا

یدا

اکارزاری ااز منتاب ی

چتتون دادهاتتا م تتتر گرتتتت تتتا

یینلردتازفلرزهر
Internet of Behaviors

دادهاا رتتار در رساناا اجتماعی
ی تنتتایر ت تتچیر چ تتره ت تت ی
میشود .اط عاتی ک میتوانتد توستط
ن اداتتا دییتتتی یتتا رویتتی بتترا
تأثیرگتترار بتتر رتتتتار کتتاربران متتورد

یدسر اماااااحوز

استفاده رار بزیرد.

تجربتت کلتتی ) (TXمویفتتاایی چتتون تترااا ا
چنی رد ا) ،(MXتترا امشالر ا) ،(CXتتراا ا
کرزکناار ا) (EXیاتترااا اكاارزار ا) (UXرا بتتا
ی دیزر تركا

کرده ی از آناا برا لت

یت

ٔ
تجرب کلی ب تر استفاده میکند.
ٔ
تجرب کلی» را فرصل ااری اییتراامزیتا
گارتنر «
زقرال اازاایزی اشاوعاکریدرامیداند.
ی شرکتی را مثال میزند ک کت بتا دی ا تدا از
«تجربت ٔ
ت کلتتی» بتترا ب دتتود ر تتای
م تریان یت

ی ایمنتی

تریشتزاه انزتا شتیوو کرینتا

استفاده کرد .۱ :سیستم اع نتی بترا اتدای
م تریان در ترایند یرید ب تریشزاه  .۲سیستم

تترا اکل
Total Experience

ا دار برا م تریان برا اطمینان از حفتظ
تایل اجتماعی ی سیستمی برا کنترل کاالاتا
توسط کارکنان بدین یمس تی ی ی

یدسر اماااااحوز

محاستتتتداز ات ایندانتتتتد ٔه حتتتتریم
رویی بر س تنایر متمرک اس
محاتظ

ک

از دادهاا متورد استتفاده را

شتتدز میبچ تتد .۱ :تتتراامآیر ی ت
محاااقاقراااتایعل ااراابتترا پتترداز

ی

 .۲پترداز

ی

تحلی دادهاا حستا

تحلی دادهاا ب یتورز غارامل رکاز .۳
زمزادگرز اایاهاهرایای گوزیلماهاراپتین از
تحلی ی پرداز
با ات این می ان دادهاا ،ع یه بتر نیتاز

محرعبرتایفزییشااهنیه
حریماخصوص

دسترسی ب داده نی بی تتر میشتود ی

Privacy-Enhancing Computation

این ا داماز سازماناا را ادر می سازد

یدسر اماااااحوز

بتت محاتظتت

از دادهاتتا ،در واستت

تتتتا بتتتا یتتتال راحتتت

دادهاتتتا را در

محیطاا غیر اب اعتماد بت اشتترا
بزرارند.

گارتنر سرییساا ابتر توزیشتده را

آینیهافنریز ایار امیداند.
سرییساا ابتر توزیت شتده طدت
ت ریف گتارتنر بت سترییساایی ابتر
اط ق میشود ک در م اناا تی ی ی

مچتلفی توزی شده باشند؛ در حایی کت
اداره ،حاکمی

ی توس ٔ آن امچنان بر

ع ده ارائ داند ٔه عمومی تضتا ابتر
اس .

عرییساهر ایار اتودیعاشیه
Distributed cloud

یعلقاللامکرد

«عملیاز در ار م ان» مدیی است
بحتتران کرینتتا بتتر استتا

کت در

راادتترد «ییلا

ایتالرل،اییلایدازیهاایز»ااامیت

یاتت

ی

پس از پایتان امتگیر کرینتا نیت بتا ی
وااد ماند.
این تنایر پتن

جت د دارد.۱ :اه کارز ایا

اهاارهایز ا.۲ااعلرعاا ایی اا ایدازیهاایزا.۳ا
دیرعرختایار امبلن اارازییاردشا با ای
ک

ع لارتاازاهرامکر
Anywhere operations

.۴ا

اعرد اتترا اایتالارلا.۵ایتومرعااو ا

اری اپشلابرد ایداع لارتازیهاایز
ٔ
تجربت دیجیتتایی ی پارچت ی
ارائ چنتین
مقیا

پتتتتریر ،نیازمنتتتتد تغییتتتتر در

زیرستتتتا

اا تنتتتتایر ،شتتتتیوهاا

مدیریتی ،سیاس اا امنیتی ی ح مرانتی
یعلقاللامکرد

ی مدلاا ت ام کارکنان ی م تر اس .

شد  امنی
م

سایدر شبک ای امبلن ااارا

رز اتودیعاشیه ی بتا اتدک کنتترل

امنی

سایدر ب یتورز مقارساپا یر،ا

من طوایاقراتایعل را اس .
گارتنر اامی

یاتتن این تنتایر را نیت

ی ی از یثریتاجاردب اه ا ا ار اکریدار،
دیجیتاییشدن ی از راه دیر شدن کاراتا
میداند.
ریرز حمایت

ج تانی از داراییاتا ی

کاربرانی ک ب طور ت اینتدها در حتال
دیجیتاییشتتدن استتتند ی پراکنتتدگی

شبک ایمناتاعریبر
Cybersecurity mesh

آناا ،ایلیترین عام اا رشد شتد 
امنی

سایدر استند.

یعلقاللامکرد

با بریز ا ت الز ب رگی مثت عتایمگیر کرینتا
اغلب تراینتداا کستبیکار بستیار شت ننده
شدند ی توانایی سازگار با شترایط جدیتد را

نداشتند .ب امتین دییت گتارتنر حرکت
ستتم

بت

کستتبیکاراا تج یپتتریر را م تتم

میداند.
کستتبیکار تج یپتتریر بتت م نتتا ییتااراا
عردمرد ایعتاک اعارخلرز امن طاواایشال
ارشی ی از اج ایی اب ت ویض ستا ت شتده

کس ایاکرزاتتزی اپ یراهوش نی
intelligent composable business

باشد .این کسبیکاراا می توانند تود را بتا
تغییراز منطد ی یا از نو بازساز کنند.
در طتتول رینتتد بازستتاز ،اعلرعا ااهلاارااا ا
ییالعرت،اتقویتایی اییالعرتااارااانشاهار
جییی،اایشل اعارخلرزامارویرزاقرااتاتر ار یا

تحویتاید طرفاپ یر

ید طرفاازااریاراتص اما ار اهر اعریعاباید از
زیربنااا م مار جدید باشد.

بستتیار از شتترک اا در پتتری ه اتتا
او

مرنوعی

تود بتا م ت

زمینت ٔ
تت حاکمیتتت  ،مقیا
نز داش

تی در

پتتتریر ی

ریبری استند.

م ندسی او

مرتنوعی بتر ری ایتن

ن ت تاکید دارد ک «اتو

مرتنوعی»

بتت جتتا مجموعتتا از پتتری هاتتا

تچرری ی منفترد بایتد بت بچ تی از
ترایند توس ٔ عملیاز ) (DevOpsتدتدی
شتتود ی ااارازی اعاا ااپریاا ا،DataOps
 ModelOpsیا DevOpsرار بزیرد.

مهنیع اهوشامصنوع
AI engineering

تحویتاید طرفاپ یر

اایپراتوماسیون ،ک گراین شتمار ٔه یت
 ۲۰۲۰گارتنر بود؛ ایط حی اس

ستال

کت میگویتد:

«هااراچاااز اکا ایمکاار ایتومرعاااو اایزاااریاایا
یتومرعاو اشوا».
گ ار

گتارتنر یتادآیر میشتود کت بستیار از

ستتازماناا از تنایراتتایی ج یتترها استتتفاده
میکنند ک ایر ،ب ین ،شفاک ی ب امتدیزر
متر نیستند.
ی حتتاال زمتتان اایپراتوماستتیون رستتیده است :

هریپریتومرعاو
Hyperautomation

ترایند کت در آن کستبیکاراا بتا اب اراتایی
چتتون هااوشامصاانوع ،ایاارا ار امرشااا ا،ا
درمایفزیزاهر ازییاییامحوز ،ایتومرعااو ازیارتاا
فریینیای انواو دیزر اب اراا اتوماسیون ،تا حد
ام ان ا دا ب اتوماسیون یظایف ،ترتمیماز

تحویتاید طرفاپ یر

ی تراینداا کسبیکار ود میکنند.
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