«اقتصاد گسترده»
از نظر کریس اسکینر

اقتصاد گسترده به معنای ارتباط و تراکنش بیوقفه همه اشیاء با یکدیگر ،هنگامی معنای حقیقی یافت که شرکت
گوگل در سال  3102میالدی ،گوگلل گلل ( )0را ارائله کلرد .گوگلل گلل

یلع نینلع وایفلای اسلت کله

اطالنات گسترده درباره اطرافتان را به صورت فوری ،ارائه میکند .این فناوری ،زنلدگی ملردر را بلرای همی له
تغییر خواهد داد .فناوری مذکور ،تاثیر ژرفلی بلر مامعله و بله تبلب ن بلر م لتریان و مصلرن کننلدگان خواهلد
گذاشت .در نهایلت ،ننانهله خلدمات و مالصلوزت از طریلی سلروی

شلبانه روزی و دقیقلا در ماللل ح لور

م تریان ،قابل ارائه باشند ،همه نیز تغییر خواهد کرد.
مثالی که معموز ذکر می شود ،توانلایی گوگلل در درج مسلتاوهای صلورت گرفتله توسلی م لتریان و شلیوه
استفاده نها از اطالنات است .همزمان با مستاوها ،گوگل ،خواستههلا و حتلی نیازهلای مالرمانله ملا را لبی
کرده سپ

با همکاری سایر شرکایش ،برطرن مینماید .به ننوان مثال ننانهه شما در مستاوی یع تلویزیون

باشید و ن را در تارگاه یع فروشگاه به قیمت  39422دزر پیدا کنید روز بعد که از مقابل فروشگاه میگذریلد،
گوگل گل  ،پیغار میدهدکه ننانهه هم اکنون وارد این مغازه شوید ملیتوانیلد تلویزیلون دلالواه خلود را بله
قیمت  09222دزر خریداری کنید .ننین فعالیتهایی در ینده نیز ملیتواننلد بلا همکلاری سلایر شلرکا صلورت
پذیرند .هنگار ورود به فروشگاه ،گوگل گل

پیغار میدهد که فلالن بانلع یلع وار  23ماهله بلا یلع درصلد

تافیف در نرخ سود ،ارائه میکند .شما ززر نیست کاری اناار دهید به مز انتااب یکلی از گزینلههلای «بللی»،
«خیر» یا «بعدا» و تمار این پاسخها نیز در پرونده شما ثبت خواهند شد .بنابراین اقتصاد گسترده ،یع قدر ملوتر از
اقتصاد تاربی است.
پیشبینی شده است تا نند دهه دیگر ،روباتهای خانگی نیز در نبود خانواده در خانه ،تمار کارهای طاقلتفرسلا
و م کل نها را اناار دهند .ماشینهای لباس ویی نالوه بر شستوشو و خ ع کردن لباسها ،نها را تا کرده
و مرتب میکنند.

( :Google Glass )0گوگل گل

هدستی شبیه به نینع است که یع پروژکتور دارد .این پروژکتور تصاویر را به صلورت پرتلو

به ن م راست کاربر ارسال میکند و بانث می شود تصویر دریافتی کلاربر م لابه تصلویری از یلع صلفاله نملایش بلا کیفیلت 32
اینهی در فاصله  392متری باشد .این من ور نور را از پروژکتور کونع دریافت کرده و به ن م منتقل میکند.
1

ننین دنیایی به زودی از راه خواهد رسید .هنگار نبور از مقابل نمای گاه اتومبیل ،پی لنهاد وار خلودرو و هنگلار
نبور از ژان

امالج ،پی نهاد وار مسکن را روی موبایل خود دریافت میکنید .هنگامی که یع بانع متومله

میشود شما ماهیانه مبلغ نسبتا زیادی برای سایر رقبا ،واریز میکنید ،پی نهاد انتقال با ی از ومه به بانع خود را
ارائه میکند .همهنین بانع به کمع مقایسه با سایر م تریان و حسلابهلای موملود ،شلما را شناسلایی کلرده و
درباره یع حساب مدید و پی رفته که مناسب با شیوه زندگیتان باشد ،اطالعرسانی میکند.
اگرنه برخی از این خدمات ،امروزه نیز ومود دارند ولی از ناایی که بانلعهلا در حصلار سلنتهلا ،مالبلوس
شدهاند قصد دارند نها را تعدیل کنند .این به ن نلت است که بانعها اطالنات را به صورت حرفهای تازیه
و تاللیل نکرده و در نوض تقسیمبندی را بر مبنای مالصوزت ،کانالها و خطوط کسب وکلار انالار ملیدهنلد.
سیاستهای فعلی ،بزرگترین مانب برای تغییر بانعها به شمار می ینلد و بلدون تغییلر نیلز ،همهنلان بله قطعلات
متالشی و بیربی اطالنات نسبیده و نها را نالیز میکنند که برای نصر حا ر به اندازه کافی خوب نیست.
به همین نلت است که بانعها باید با بازبینی معماری و ساختار فنلاوریهلای خلود و بله وسلیله دادهکلاویهلای
نمیی ،برنامههای بازاریابی پرمعنا طراحی کنند تا نیازهای م تریان را به صورت فراگیر و یندهنگر ،بیابند.
همزمان با حرکت از سوی مدیریت اطالنات به سمت استفاده از اطالنات بله ننلوان یلع سلالا رقلابتی ،وارد
نرصهای شدهایم که در مرکز ن بازاریابی یندهنگر و دادههای کالن قرار دارنلد .اگلر ارائله خلدمات گسلترده
یع نرصه رقابتی باشد در ن صورت دادههای کالن ،سالا این نرصه هستند.
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