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 ترور  اینستاگرامی!

اینســتاگرام در روزهای اخیر پست های کاربران  �
ایرانی درباره شــهادت سردار قاســم سلیمانی را 
حذف کرده اســت و در این میــان، چندین صفحه 
مهم نیز مسدود شده اند. همین مسئله انتقادهایی 
را نســبت به اینســتاگرام در داخل و خارج از ایران 
به وجــود آورده اســت. وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات به محدودســازی های اخیر اینســتاگرام 
برای اظهارنظر کاربران ایرانی واکنش نشان داد. او 
اعالم کرد «اقدام آمریکا در سانســور صدای ملت 
ایران و جهان در اینســتاگرام فقــط یک بی آبرویی 
برای آن کشــور بوده» اســت که قطعا مقابل این 

حرکت خواهیم ایستاد.

تأسیس شورای حل اختالف 
شرکت های دانش بنیان

«مجتمــع حل اختــالف تخصصي ویــژه امور  �
شرکت های دانش بنیان و نخبگان» برای نخستین بار 
در کشور تأسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر قوه 
قضائیه در پارک فناوری پردیس آغاز کرد. به گزارش 
روابط عمومی پارک فناوری پردیس، محمدحســن 
کیاني، رئیــس مرکز مالکیت معنــوي قوه قضائیه 
و سرپرســت مجتمع حل  اختــالف تخصصي ویژه 
امور شرکت هاي دانش بنیان و نخبگان، با تأیید این 
خبر گفــت: این مجتمع به همت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس و قوه 
قضائیه جمهوری اســالمی ایران، برای نخستین بار 
در ایران، در پارک فناوری پردیس شروع به کار کرد. 
کیاني اظهار کرد: این شــورا که با شــماره ۲۶ ثبت 
شــده، با توجه به وجود هزاران مخترع و شــرکت 
دانش بنیان در سراسر کشــور، به ویژه در پارک های 
«فنــاوری» و «علم و فناوری» و ضرورت تأســیس 
شورای حل اختالف با رویکرد «رسیدگی تخصصی 
به اختالفات مخترعان و شرکت های دانش بنیان در 
حوزه علم و فناوری»، طراحی و اجرا شــده است. 
«شــورای حل اختــالف شــرکت های دانش بنیان 
و نخبــگان» در پــارک علــم و فنــاوری پردیــس 

تأسیس شد.

۶۵ درصد آگهی های ملکی 
در «دیوار» منتشر می شوند

۶۵ درصــد آگهی های ملکــی در پلتفرم ثبت  �
نیازمندی هــای آنالین «دیوار» منتشــر می شــود و 
پــس از آن دیگــر فعال ایــن بازار؛ یعنــی پلتفرم 
«شیپور» بیش از ۲۵ درصد سهم بازار نیازمندی ها 
را در اختیــار دارد. به گزارش ماهنامه «پیوســت»، 
در نشســت خبری ملــک رادار اعالم شــد در میان 
ســایت های انتشــاردهنده آگهی ملکــی، پس از 
ســایت های دیوار و شیپور، ســایت «آی هوم» قرار 
دارد و در مقام چهارم، نوبت به روزنامه همشهری 
می رســد که کمتر از دو درصد آگهی های مســکن 
در این روزنامه منتشــر می شــوند. به گفته مدیران 
ملک رادار (یــک موتور جســت وجوی آگهی های 
ملکی)، درحالی که سهم سایت دیوار از آگهی های 
ملکی در فصل پاییز نســبت به تابســتان افزایش 
یافته، ســهم شــیپور از این بازار، حدود سه درصد 

کاهش داشته است.

بهای گزاف تنفس هوای تمیز

شــرکت آمریکایــی Aō Air ماســکی بــه نام  �
Atmōs ســاخته کــه بدون پوشــاندن چهــره با 
کمک فن های کوچک محفظه ای پرفشــار از هوای 
تمیــز را مقابل دهان و بینی تان قــرار می دهد که تا 
۵۰ برابــر بهتــر از ماســک های رایج بازار هســتند. 
پوشــش سراســری صورت برای فیلتــر کامل هوا 
امری ضروری است، اما در ماسک جدید چهره شما 
پوشیده نمی شــود. این دستگاه شــفاف دور دهان 
بســته  شــده و هوا را از پایین گوش می گیرد. در آن 
قســمت حســگرهایی وجود دارد که نــرخ تنفس 
شــما را اندازه گیری می کند. Aō Air ماســک خود 
را از همیــن حــاال با قیمــت ۳۵۰ دالر پیش فروش 

کرده است.

«پایش هوشمندانه فناوری»، «هوشمندی فناورانه» 
یا «هوشــمندی فناوری» عبارت است از سامانه  ای که 
اطالعات راهبردی فناوری و نوآوری موجود در محیط 
ســازمان ها را عمدتا بــا رویکرد شناســایی تهدیدها و 
فرصت ها برای آنها جمع  آوری، پردازش و تحلیل کرده 
و اقدامات متناسب را در مواجهه با آن تحوالت پیشنهاد 
می کند. برای فهم ساده تر، مفهوم هوشمندی فناوری با 
عملکرد و نقش رادارها در صنایع نظامی مقایسه شده 
اســت؛ یعنی ابزاری که با پایش دائم محیط درونی و 
بیرونی یک ســازمان، تهدیدها و فرصت ها را شناسایی 
کرده و هشــدار می دهــد. اما کار ایــن رادار در مرحله 
هشــدار باقی نمی مانــد، بلکه این اطالعــات از ابعاد 
مختلف ارزیابی و نهایتا پیشنهاداتی برای واکنش  سریع 

به سازمان ارائه می شود.
به عبارت دیگر، این رادار هوشمند «حواِس گیرنده 
و مغِز پردازنده» یک ســامانه دفاعی است و تحوالت 
فناورانــه «جدی ترین تهدیدهــا و فرصت های بالقوه 
و بالفعــل» پیرامــون ســازمان هســتند؛ به طورمثال 
فرض کنید شــما شش ســال پیش در ایران یک بنگاه 
تاکسی سرویس داشتید و کسی با ارائه آمار و تحلیل، به 
شــما خبر از گسترش سریع اوبر (یک تاکسی  اینترنتی) 
در جهان غــرب می داد. اگر رادارهــای هوش فناوری 
شــما این خطــر را درک می کردند و فاصلــه آن را با 
کسب وکارتان گزارش می دادند، احتماال شما دچار آن 
شوکی نمی شــدید که بنگاه های تاکسی سرویس ایران، 
طی کمتر از یک سال شدند. حاال فرض کنید رادار شما 
هم زمــان اطالع می داد چند جوان دنبــال اجاره دفتر 
کوچکی برای راه اندازی یک تاکســی اینترنتی در ایران 

هستند، اســم خودشان را هم گذاشــته اند اسنپ! اما 
آیا هوشــمندی فناوری یعنی خواندن اخبار و تحوالت 
فناورانه؟ قطعا نه! رصد اخبار فناورانه، بخش کوچکی 
در مرحله جمع آوری اطالعات اســت. هوش فناوری، 
مهم تریــن ارزش افــزوده ای که ایجــاد می کند، بعد از 
جمع آوری کامل اطالعات و از دو مســیر اســت: «باید 
بدانــی» و «می خواهم بدانم». مســیر اول از پایین به 
باالست؛ یعنی با یک پایش گسترده به سازمان می گوید 
که تهدید و فرصتی پیش روی اوســت. در مســیر دوم، 
مدیــران ســازمان یک نیاز یا ســؤال فناورانــه دارند و 
هوش فناوری، هدفمند به آن پاســخ می گوید. در این 
دو مســیر ســؤاالت زیادی وجود دارد که سازمان ها یا 
باید خودشــان در پی پاسخ  آن باشند یا به واسطه های 
هوشمندی اتکا کنند؛ سؤاالتی مانند هوشمندی فناوری 
چه اطالعاتــی را جمع آوری می کنــد؟ چگونه آنها را 
پردازش می کند؟ خروجی های هوشمندی چگونه اند؟ 
سازمان ها به چه شــکل می توانند از این ابزار استفاده 
کنند؟ و چگونه می شود از هوش فناوری یک کسب وکار 

ساخت و خدمات با ارزش افزوده ارائه کرد؟

پاســخ به این ســؤاالت مفصل اســت، اما به طور 
خالصه در فرایند هوشــمندی فناوری، نخست منابع 
اطالعاتی شناســایی و فیلتر می شــوند؛ منابعی مانند 
پایگاه مقاالت، ثبــت اختراعات، مجــالت تخصصی، 
روندهای فناورانه، اقدامات شــرکت های بزرگ و فناور، 
اســتارتاپ ها، مراکز پژوهشــی و مؤسسات تحقیقاتی، 
جهت گیــری دانشــمندان، برنامــه رقبــا، اتحادهای 
استراتژیک، اطالعات نمایشگاه ها و رویدادها، جاسوسی 
فناوری و منابعی از این دســت. سپس این اطالعات با 
روش خاص خود تحلیل می شــوند؛ به طورمثال برای 
شناســایی روندهای آینده، از روش هــای آینده پژوهی 
باید اســتفاده شــود و برای تحلیل  اختراعــات باید از 
نرم افزارهــای تخصصی کمک گرفــت. این تحلیل ها 
صرفا از منظر فنی نیســت و ابعاد اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگی نیز در این مرحله لحاظ می شــود. ســپس 
تحلیل ها بــا کمک روش هــای پیشــرفته تر تبدیل به 
سناریوها یا پیشــنهاد اقداماتی برای تصمیم گیرندگان 
می شــوند و معمــوال ابعــاد و نتایــج هــر تصمیــم

 تشریح می شود.

ســازمان ها می تواننــد به طور مســتمر، دوره ای یا 
عطف بــه یک نیاز، درخواســت هوشــمندی فناوری 
داشته باشــند. عالوه براین ســازمان ها می توانند برای 
هوشــمندی فناوری یک واحد مرکزی یــا غیرمتمرکز 
داشته باشند. هوشمندی فناوری می تواند یک رویه در 
تمام فعالیت های سازمان باشد یا به عنوان یک خدمت 
به واســطه های هوشــمندی ســفارش داده شود. به 
حالت های دیگری نیز می توان هوشمندی فناوری را در 
ســازمان جاری کرد که نیاز به تحلیل سازمان دارد. اما 
استفاده از واسطه های هوشمندی، حالت رایجی برای 

استفاده از خدمات هوشمندی فناوری است.
از واســطه های هوشــمندی  به عنــوان نمونه ای 
در تــراز بین المللــی می تــوان به بخشــی از خدمات 
مجموعه YET2 اشــاره کرد. ایــن مجموعه، هم در 
زمینه واسطه گری و هم هوشــمندی فناوری فعالیت 
می کنــد. از قضا این دو ابزار در مدیریت فناوری مکمل 
یکدیگر هستند. شرکت هایی مانند YET2، با توجه به 
نیاز فناورانه امروز یا فردای یک ســازمان، مجموعه ای 
از گزارش های ذی قیمت در حوزه هوشــمندی فناوری 
را تولید می کنند؛ به طورمثال به یک سازمان می گویند 
آینده این فناوری خاص به چه سمت وســویی است؟ 
و چه شــرکایی می توانند باعث جهش در بازار شــما 
شــوند؟ یا از چه حوزه هایی پرهیز کنید؟ این واسطه ها 
به دلیل دیده بانی های گسترده و مستمر در مسیر «باید 
بدانی»، گزارش های گران قیمت تری تولید می کنند که 
به سازمان متقاضی نشانی یک فناوری یا فرموالسیون 
جدید، استارتاپ یا شرکت  فناور مرتبط را ارائه می دهند 
که می تواند ســهم بازار و مزیت رقابتی ســازمان را در 

مدت زمانی کم، به شدت جابه جا کنند.
در ایــران نیــز بــه صورت محــدود واســطه های 
هوشــمندی ظهور کرده اند، ولی همچنان، هم تقاضا 
برای هوشمندی فناوری و توجه سازمان ها به اهمیت 

آن کم است و هم عرضه آن!

گوگل با تولید اســکنر بدافزارش با نام Play Protect، گام مهمی را برای 
محافظت از دستگاه های اندروید در برابر برنامه های مخرب بدافزار برداشته 
است. از آگوست ســال Play Protect ،۲۰۱۷  بر روی دستگاه های اندرویدی 
قابل دســترس بوده است. این اســکنر، فایل های برنامه را پس از دانلود از 
Google Play یا منابع دیگر، بررســی کرده و به طور مداوم دســتگاه و همه 
برنامه های نصب شده را برای یافتن هر گونه نشانه  بد افزار چک می کند. با این 
حال، به نظر می رسد  سیستم امنیتی گوگل به اندازه برنامه های آنتی ویروس 

شخص ثالث مؤثر نیست.
AV-Comparatives، یک ســازمان مستقل مســتقر در اتریش است که 
نرم افزار های آنتی ویروس را تســت کرده و با هم مقایســه می کند. در ژانویه 
۲۰۱۹، این ســازمان یک آزمایش حفاظت در برابر بد افزار ها را با ۲۵۰ برنامه 
امنیتــی اندرویدی انجــام داد؛ با این هدف که اســکنر ها و برنامه های مؤثر 
را از انــواع نا کار آمد آن تشــخیص دهد. این آزمایش بیــن Play Protect و
 ۱۰ برنامه آنتی ویروس شــخص ثالث، انجام شد. بدافزار های بسیار شایع در 
یک سال اخیر شناســایی شده و در مجموع ۳۶۰۱ برنامه مخرب جمع آوری 

شــد. آزمایش بــا اتصال به اینترنــت فعال در تلفن های هوشــمند واقعی 
اندرویدی انجام شــده و هیچ گونه شبیه سازی در کار نبوده است. مجموعه 
آزمایشــی منحصرا از فایل ها تشکیل شده که همگی به صورت جدا جدا به 

وسیله هر نرم افزار اسکن شدند. به عالوه، یک تست مثبت کاذب نیز با دانلود 
۵۰۰ اپ محبوب از فروشگاه های مختلف اپلیکیشن انجام شد.

آن گونه که نتایج آزمایش نشــان می دهد، آنتی ویروس های پر طرفداری 
 Bitdefender ، Avast ، Avira ، AVG ، F-Secure ، Kaspersky ، نظیــر
McAfee و G Data  در تشــخیص برنامه های مخــرب موفق عمل کرده و 
امتیاز ۹۹.۹ درصد را کســب کرده اند. اما Play Protect با نمایش عملکردی 
ضعیف، امتیاز ناامید کننده ۸۳.۲  را به  دست آورد که بدترین نتیجه در تست 

مذکور است. 
اســکنر بدافزار گوگل، نه فقط در تشــخیص بدافزار در برنامه ها ناموفق 
عمل کرد، بلکه در تســت مثبت کاذب نیز بدترین نمره را به دســت آورد. از 
میان ۵۰۰ برنامه موجود در تست مثبت کاذب، ۲۸ برنامه به اشتباه از طریق  
Play Protect  به عنوان مخرب تشخیص داده شد. دقت پایین پلی استور در 
نظارت بر امنیت برنامه ها محرز است، به نظر نمی رسد در جایی که گوگل از 
بازار ایران درآمدی ندارد، به محتوای فارسی نظارت چندانی کند و امیدی به 

بهبود وجود داشته باشد.

اخبار نوآورى دیجیتال مارکتینگ هوشمندی فناوری

بازاریابی درون گرا

۱۴- بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
در شــماره های قبــل دربــاره محتــوا و نقــش 
محتــوای تأثیرگــذار در بازاریابــی آنالیــن و به ویــژه 
بازاریابــی درون گــرا صحبــت شــد. از این قســمت 
نقش  «شــبکه های اجتماعی»  در بازاریابی درون گرا
 (Inbound Marketing) یــا به عبارتــی  «بازاریابی 
از طریق شــبکه های اجتماعی»   بررســی می شــود: 
 Social بازاریابــی از طریق شــبکه های اجتماعی یــا
SMM ( Media Marketing ) بــه معنــی اســتفاده 
از پلتفرم های شــبکه های اجتماعی بــرای ارتباط با 
مخاطبان برای معرفی و گسترش نام تجاری، افزایش 
فروش و ترافیک وب ســایت است. این فعالیت شامل 
انتشــار محتوای کاربردی و تأثیرگذار در شــبکه های 
اجتماعی، درگیرشــدن با مخاطبان و تجزیه و تحلیل 
فعالیت ها در شــبکه های اجتماعی می شود. در ابتدا 
کسب و کارها از طریق شبکه های اجتماعی اقدام به 
انتشــار محتوای مرتبط با خود کردنــد. هدف اولیه از 
انتشار این محتوا معرفی فعالیت ها و افزایش بازدید 
وب ســایت بود، اما با گذر زمان گوشه چشمی هم به 
تأثیر افزایش بازدیــد در فروش محصوالت و خدمات 
داشتند. اما امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان یک 
ابزار مفید در اختیار کســب و کارها برای تحلیل رفتار 
مخاطبان، افزایش یا کاهش تأثیرگذاری فعالیت های 
بازاریابی و شــناخت ذهنیت کاربران نسبت به هویت 

برند به کار می روند.
کارکردهای شبکه های اجتماعی برای

 کسب و کارها:
۱- اطالع از نظرات و عکس العمل های کاربران 
نسبت به فعالیت های کسب و کار: کسب و کارها 
از ابزارهای شــنود (رصد) شــبکه های اجتماعی 

می توانند به این هدف دست یابند.
۲- اطالع از میزان تأثیرگذاری کسب و کار میان 
کاربــران: به کمــک ابزارهای تحلیل شــبکه های 
اجتماعی می توان به میزان بازدید، اشتراک گذاری، 
درگیرشــدن کاربران با محتوای منتشرشده دست 

پیدا کرد.
۳- تبلیغــات هدفمند در شــبکه های اجتماعی: 
تقریبا همه شــبکه های اجتماعی به کســب و کارها 
امکان تبلیغ هدفمند را به کاربران می دهند. کسب و 
کارها می توانند تبلیغات خود را برای مخاطبان هدف 
(مثال بر اساس موقعیت مکانی، سن، سالیق و عالئق) 

به صورت هدفمند ارسال کنند.
به  خالصه  به طور  ابزار،  این  از  اســتفاده  مراحل 

شرح زیر  است:
اولین گام: تدوین اســتراتژی: بدون تدوین استراتژی 
حضــور در شــبکه های اجتماعی بی هــدف و کامال 
تصادفــی خواهد بود. به تدوین اســتراتژی حضور در 

شبکه های اجتماعی باید به سه پرسش، پاسخ داد:  
- اهداف کســب و کار شما از حضور در شبکه های 

اجتماعی چیست؟
پیش از ورود به شبکه های اجتماعی باید مشخص 
کنید که شبکه های اجتماعی چگونه می توانند اهداف 
کسب و کار شما را محقق کنند. برخی از کسب و کارها 
از شبکه های اجتماعی برای افزایش شناخت کاربران 
از کسب و کارشان استفاده می کنند. برخی دیگر برای 
هدایت ترافیک بازدیدکننده به سمت وب سایت شان و 
برخی دیگر بــه افزایش فروش فکر می کنند. انتخاب 
هر یک از این اهداف سمت وسوی فعالیت شما را در 

شبکه های اجتماعی تعیین می کند.
- کدام یک از شــبکه(های) اجتماعی را برای فعالیت 

انتخاب می کنید؟
بنا بر نوع بازاریابی و میزان تأثیری که از حضور در 
شــبکه های اجتماعی انتظار می رود، باید نوع شبکه 
اجتماعی را انتخاب کرد. نوع محتوایی که قصد دارید 
منتشــر کنید نیز تأثیری مهم در انتخاب شــبکه های 
اجتماعی شــما دارد. برای مثال، در شبکه اجتماعی 
توییتر اکثر محتوا به صــورت متن (و گاهی تصویر) 
منتشر می شــود یا در شبکه های اجتماعی یوتیوب و 
آپارات محتوای قابل انتشار فقط ویدئو است. الزم به 
ذکر اســت این مطلب به این معنی نیست که فقط 
باید یک شــبکه اجتماعی را انتخاب کــرد و از بقیه 
غافل شــد، بلکه به این معنی اســت که بنا بر نوع 
محتوایی که در حال تولید آن هســتید، باید شــبکه 

اجتماعی هدف را انتخاب کنید.
- می خواهید چه نوع محتوایی  در شبکه های اجتماعی 

منتشر  کنید؟
اینکــه محتوایی که قصــد دارید در شــبکه های 
اجتماعی منتشر کنید چه نوع محتوایی است، نقشی 
مهم در تدوین اســتراتژی حضور شما در شبکه های 
اجتماعی  و نوع مخاطب شما نقشی مهم در انتخاب 
محتــوا دارد. انتخاب نوع مخاطب در نوع و ســبک 
محتوایی که منتشــر می کنید، نقشی مهم دارد. برای 
مثال،  اگر شــما فروشــنده اقالم مربوط به کودکان و 
نوجوانان هستید، مخاطب شما والدین هستند و باید 
برای ایشان محتوا تولید کنید. توجه به سن، جنسیت، 
مکان فیزیکی، ســطح ســواد و... مخاطبان از جمله 
نکاتی اســت که در تولید محتوای مرتبط  باید به آن 
توجه کرد. نکتــه مهم اینکه هر زمان که نیاز باشــد 
بر اساس سطح فعالیت خود می توانید استراتژی خود 

را در شبکه های اجتماعی تغییر دهید.
در شــماره های بعد به گام های دوم تا پنجم ورود 

به شبکه های اجتماعی پرداخته می شود.

اهمیــت و ضــرورت پایش و پیش بینــی دقیق و 
ســریع نیازهای آینده و روند پیشــرفت های فناورانه 
بر کســی پوشــیده نیست. پایش هوشــمندانه در هر 
زمینه ای که به کار برده می شــود (مثال بــازار، رقبا یا 
فناوری)، کارکرد حس کردن (Sensing) محیطی دارد 
و حس کردن محیط جزء ورودی های الزم برای تدوین 
هر برنامه راهبردی و اســتراتژیکی است. با این حال، 
وقتی درصدد بیان نســبت بین شرکت های استارتاپ 
و پایش هوشمندانه (مشــخصا فناوری) هستیم، دو 
ســؤال اصلی مطرح می شــوند: نخست اینکه پایش 
هوشــمندانه فناوری برای شرکت های استارتاپی چه 
کارایــی ای دارد؟ و دوم اینکه اطالعــات و داده های 
مربوط بــه شــرکت های اســتارتاپی در فرایند پایش 
هوشــمندانه فناوری چه کارکردی می تواند داشــته 
باشد؟ نوشــته ای که پیشِ روی شماست، به دنبال آن 
اســت که به این دو ســؤال به قــدر بضاعت نگارنده

 پاسخ دهد. 
پایــش هوشــمندانه فناوری برای شــرکت های 

استارتاپی چه کارایی ای دارد؟ 
اول اجازه دهیــد توضیح دهم چرا اســتارتاپ ها 
و شــرکت های کوچک و متوســط انگیزه اولیه و الزم 
را بــرای پیگیری فعالیت پایش هوشــمندانه فناوری 
ندارند. علت نخســت این است که مقیاس مالی این 
شرکت ها و عمر اندکشان به آنها اجازه نمی دهد برای 
چیزهایــی که در نگاه اول خیلــی لوکس و تجمالتی 
هســتند، هزینه کنند. این قبیل شــرکت ها معموال در 
سال های نخست عمرشان بیشتر از هر چیزی دغدغه 
بازار دارند و به فکر یافتن و نگه داشــتن مشــتریان و 
کاربران خود هســتند و چنین موقعیتی به آنها اجازه 
نمی دهد بــرای پیگیری اخبار تحــوالت فناوری های 
حوزه کارشان و حوزه های پیرامونی چندان هزینه کرده 
و دانش و اطالعات اختصاصی برای خود تولید کنند. 
علــت دوم آن اســت که معمــوال بنیان گذاران 
شــرکت های نوآفرین و دانش بنیان بیــش از آنکه 
دانش کســب وکار و مدیریت آن را داشــته باشند، 
مزیت در دانش و فناوری دارند. این قبیل قهرمانان 

فناوری را متقاعدکردن به اینکه برای عقب نماندن از 
دور تحوالت نیازمند پایش مستمر محیط به لحاظ 
تحوالت فناورانه هستند، کاری دشوار است. اصوال 
یکی از دام هایی که فناوران در آن می افتند و مســیر 
رشــد و تعالی آنها سخت و بعضا مسدود می شود، 
قفل شــدن در یک پارادایم فناورانه است. قفل شدن 
یعنی به واســطه اینکه ســال های قابل توجهی از 
عمرشان را در مسیر فهم آن فناوری و تسلط بر آن از 
دست داده اند، حاضر نیستند بپذیرند یا حتی بشنوند 
کــه پارادایم قوی تــر و کارآمدتــری در حال ظهور 
اســت (یا حتی ظهور کرده) و ممکن است فناوری 
مورد عالقه آنها در حال انقراض باشــد.  در نتیجه 
هنگامی مجبور به تســلیم و پذیرش فناوری جدید 
می شوند که فرصت هر گونه تغییر راهبرد را از خود 
گرفته اند و صرفا می توانند تماشــاگر به زیر آب رفتن 
کسب و کار نوپایشان باشند. اینکه پایش هوشمندانه 
فناوری چه کارکردی برای شــرکت های اســتارتاپ 
دارد، پاسخش ریشه در همین چگونگی هایی دارد 

که در باال آمد. 
کسب  و کارهای نوپا و نوآفرین چنان درگیر توسعه 
کسب  و کار نقدشان می شوند که فرصت نگاه انداختن 
بــه پیرامــون و تغییر احتمالــی راهبرد را از دســت 
می دهند. این در حالی اســت که پایش هوشــمندانه 
می تواند به آنها در هر لحظه از زمان اطمینان دهد که 
در هیاهوی جنگی که در وســط آن هستند، دست کم 
از ناحیــه تحوالت فنــاوری غافلگیر نخواهند شــد. 
واقعیت این است که بسیاری از کسب  و کارهای نوپا 
و نوآفرین مبتنی بر فناوری هایی هســتند که خود آن 
فناوری ها هنوز نتوانســته اند کارایی و عملکرد بهتر و 
اقتصادی تر خود را نسبت به رقبا اثبات کنند چه برسد 
به کســب وکارهای مبتنی بر این فناوری ها که ریسک 
مدل کســب  و کار را نیز بــه همراه دارنــد، در چنین 
شــرایطی سر در الک توسعه کســب و کار فروبردن و 
بی توجهی به تحوالت فناورانه، واقعا اشتباه راهبردی 

و بزرگی خواهد بود. 
پایش هوشــمندانه از یک جهت دیگــر نیز برای 
استارتاپ ها و کســب و کارهای نوپا جذاب است. این 
قبیل شــرکت ها در مسیر توسعه خود (به دلیل ابعاد 
کوچک و وابســتگی اندک به مســیر طی شده) فقط 

یک راه پیــشِ رو ندارند: انــواع راهبردهای همکاری، 
انــواع راهبردهای واگذاری، انــواع راهبردهای ادغام 
و نظایر آن پیشِ روی این شــرکت ها قابل تصورند. اما 
اینکه یک بنگاه چطور بتواند از این فرصت ها استفاده 
کند، مســتلزم شــرایط و عوامل متعددی اســت که 
از جمله مهم ترین آنها اطالع داشــتن بنگاه از زمینه و 
نوع فعالیت و عمق و گســتره دانــش فناورانه دیگر 
شــرکت های رقیب و همکار اســت که به نوبه خود 
می تواند راه را برای توســعه و انتخاب بهترین راهبرد 

باز کند. 
شــرکت های  به  مربوط  داده هــای  و  اطالعــات 
فرایند  در  می تواننــد  کارکــردی  چه  اســتارتاپی 

پایش هوشمندانه فناوری داشته باشند؟ 
پرســش دوم و احتماال مهم تری که این نوشــته 
در مقام پاســخ به آن است این است که چرا مجریان 
فعالیت های مرتبط با پایش هوشمندانه یا هوشمندی 
فناوری باید روند تحوالت اســتارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را با دقت و تمرکز خاص دنبال کنند. برای 
پاسخ به این پرسش خوب است یک بار دیگر فلسفه و 
کارکرد اصلی پایش هوشمندانه فناوری را مرور کنیم. 
بنگاه ها پایش هوشمندانه فناوری انجام می دهند تا 
از جدیدتریــن و به روزترین روندهای تحوالت فناورانه 
مطلع شوند و هم فرصت کافی برای مواجهه با این 
تحوالت را داشته باشــند و هم بتوانند مسیر مناسب 
برای پایدارســازی و رشد خود را از محل این تحوالت 
تعریف کنند. حال پرسش این است که مکان هندسی 
شــکل گیری این تحوالت عمدتا کجاســت؟ واقعیت 
این است که یکی از بهترین شاخصه ها و سنجه هایی 
که نشــان می دهد روند تحوالت فناورانه به خصوص 
تحوالتــی کــه ســویه بــازاری یافته، بــه محصول 
رســیده و نزدیک به بازار شــده، کجاست، رصدکردن 
مستمر روندها در بین شــرکت های استارتاپی است. 
سرمایه گذاران شــرکت ها و صندوق های ریسک پذیر 
در حــوزه فناوری های جدید و صنعــت ۴٫۰ به نحو 
مشــهودی از تحوالت شرکت های اســتارتاپی در این 
زمینه ها تأثیرپذیرند. به عنــوان مثال وقتی اطالعات 
مربوط به پایش هوشــمندانه استارتاپ های فناوری 
محور اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۸ نشان می دهد که 
بیشترین نرخ شکل گیری و رشد استارتاپ های موفق 

ایــن حوزه، بعــد از بخش فنــاوری اطالعات (که به 
طور طبیعی پیشگام شــکل گیری استارتاپ هاست)، 
مربوط به حوزه سالمت بوده، این پیام به طور طبیعی 
به سمت شــرکت های ســرمایه گذار و نیز بنگاه های 
بزرگی که به دنبال ســرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
هســتند، ارسال می شــود که ســرمایه گذاری در این 
بخش از جذابیت بیشــتر و مخاطرات کمتری نسبت 
بــه دیگــر بخش هــا در آن مقطع زمانــی و مکانی 
برخوردار بوده اســت. یا به عنوان مثال، وقتی موجی 
از سروصدا و تبلیغات از سوی طرفداران یک فناوری 
نوظهــور به پا می خیــزد و آینــده را در تصاحب آن 
فناوری عنــوان می کننــد، مدیران بنگاه هــای بزرگ 
بــرای تعریف پروژه های حمایتــی صرفا به این قبیل 
تبلیغات و ســروصداها توجه نمی کننــد. آنها بیش 
از هر چیز منحنی شــکل گیری و رشــد شــرکت های 
استارتاپی آن حوزه فناوری را در دنیا تحلیل می کنند 
تا دریابند چقدر می تواننــد به آینده آن حوزه فناوری 
نوظهور امیدوار باشند. پایش اســتارتاپ ها در حوزه 
فناوری بــه خود راهیان فعالیت های اســتارتاپی نیز 
گراها و پیام های مهم و مؤثری می دهد. مثال پاســخ 
به این پرســش که برای هر فنــاوری نوظهوری چه 
مدل های کســب وکاری بیشترین تناســب را داشته و 
بیشترین احتمال موفقیت را دارد، بیش از هر چیز تابع 
رصد و مانیتورینگی اســت که استارتاپ ها نسبت به 

پیشروهای خود اعمال می کنند.  
به هرحال پایش هوشمندانه فناوری هم برای خود 
استارتاپ ها مفید و ارزش آفرین است و هم پایش این 
قبیل شرکت ها (خصوصا استارتاپ های فناوری محور) 
برای کســانی که به دنبال به کارگیری دســتاوردهای 
پایش هوشمندانه در تصمیم گیری های راهبردی خود 

هستند، دارای مضامین بسیار سودمندی است. 
برای آن دسته از خوانندگانی که عالقه مند هستند 
پایش فعالیت های استارتاپ ها را در دنیا به طور کلی 
و به طور خاص از لحاظ فناوری مرور کنند، تارنماهای  
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