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چكیده
مقاله توصیییی حاضر ،به بررسی اینترنت اشیاء از دیدگاه کسب و کار و با تمرکز بر جنبه های نظری و علمی میپردازد .با توجه به
اهمیت تاثیرات اینترنت اشیاء بر ظهور کسب و کارهای جدید و تحول در کسب و کارهای موجود شناخت جنبه های مختلف مرتبط
با این حوزه از اولویت باالیی برخوردار اسییت .نیوذ فناوری اینترنت اشیییاء در حوزههای عظیمی از قبیل تولید ،بهداشییت و درماو و
انرژی به منظور تسیهیل در توسعه برنامه های کاربردی جدید و بهبود برنامه های موجود ،موجب شده است تا نوع جدیدی از مدل
کسیب و کار توسیعه یابد .این مقاله از طریق یک بررسی ادبیات از میاو فعاالو این حوزه و منابع علمی ،تدوین یافته است .در ابتدا
اکوسییسیت کسیب و کارهای اینترنت اشییاء با هدف شیناختن نق های این اکوسیست معرفی شده است ،سپس به بررسی تاثیر
اینترنت اشییاء بر اجزای مدل کسیب و کار شیرکت ها و سیپس گونهشیناسیی مدل های کسیب و کار اینترنت اشیاء پرداخته شده
میشیود .در ادامه مه ترین پلتیرمهای این حوزه به عنواو یک مدل کسیب و کار االب تشیریح گردیده است .در نهایت با توجه به
رویکرد مقاله ،چارچوب کسییب و کاری معرفی میشییود که می تواند توسییط توسییعه دهندگاو به عنواو نقره شییروع برای ایجاد
برنامههایی کاربردی از اینترنت اشیاء ،استیاده گردد.

واژههای کلیدی :اینترنت اشیاء ،مدل کسب و کار ،تحلیل بالدرنگ ،تحلیل جریاو داده ،رایان
مقاومتی.
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ابری ،نسل چهارم صنعت ،اقتصاد

 -1مقدمه
چهارم»1

بود .انقالب صنعتی اول در سال  1٧١۴صورت گرفت که انقالب بخار و
قالب اصلی اجالس داووس « 2112انقالب صنعتی
تولید مکانیکی بود .انقالب دوم صنعتی در  1١٧1بود که تولید انبوه و دوره «برق» بود .انقالب سوم  1١2١بود که کامپیوتر و صنعت
کامپیوتر در دنیا به راه افتاد و بعد از سال  2111ه هوش مصنوعی و فناوری اطالعات در دنیا تحقق پیدا کرد .امروز در دنیا حدود
1١ /۵میلیارد وسیله برای اتصال به اینترنت از طریق موبایل ،تبلت ،لپتاپ و کامپیوتر وجود دارد .پی بینی میشود تا چهار سال
دیگر این تعداد به  ۵1میلیارد وسیله افزای یابد .در شرایط کنونی شبکه اجتماعی توئیتر  2۴2میلیوو نیر و اینستاگرام  1۵2میلیوو
نیر عضو دارد و باید گیت که این ارقام با ما سخن میگویند .یک مقایسه در زمینه انقالب صنعتی چهارم ،میتواند جالب باشد .در
سال  ،1١١1سه شرکت تولیدکننده اتومبیل در شهر دیترویت آمریکا رویه رفته  2۵1میلیارد دالر درآمد داشتند با ارزش بازار ١2
میلیارد دالر و یک میلیوو و  211هزار نیر پرسنل .در سال  ،211۵سه شرکت بزرگ نرمافزاری در دره سیلیکوو 2۴٧ ،میلیارد دالر
درآمد داشتند با ارزش بازار  1 /١تریلیوو دالر و  1١٧هزار کارمند؛ یعنی تقریبا حدود دو برابر کل جمعیت جهاو ،وسیله هوشمند
ارتباطی وجود دارد (سریعالقل .)1١١۵ ,
اینترنت اشیاء ،2دنیایی از چیزهای ناهمگوو که عالوه بر ویژگی های فیزیکی و مجازی ،هویت نیز دارند و به شکل یکپارچه و ایمن
با زیرساخت اینترنت با استیاده از پروتکل های ارتباطی استاندارد یکپارچه شده است ،را پی بینی می کند .این دیدگاه مبتنی بر
پیشرفت در حوزه هایی مانند شناسایی فرکانس رادیویی ،١ارتباطات ماشین به ماشین ،۴حسگرهای بی سی و رایان همه جا حاضر
و وب اشیاء می باشد .اشیاء توانمند شده به کمک اینترنت ،مزایای بسیاری ه برای سازماو ها و ه برای افراد به کمک تسهیل یا
ساده کردو حسگرهای محیری ،حسگرهای خودکار و محرک ها ،که می توانند کاربردهای مختلف در انواع حوزه ها ،اع از لوازم
خانگی خودکار هوشمند تا شبکه هوشمند و مدیریت محصول ایجاد کنند ،ارائه می نماید.
از لحاظ کسب و کاری ،اینترنت اشیاء نشاو دهنده یک فرصت فوق العاده برای انواع مختلیی از سازماو ها ،از جمله ارائه دهندگاو
خدمات و اپلیکیشن های اینترنت اشیاء ،ارائه دهندگاو پلتیرم اینترنت اشیاء و یکپارچه سازها ،اپراتورهای مخابراتی و فروشندگاو
نرم افزار می باشد .بر اساس برخی برآوردها ،ارتباطات ماشین به ماشین به تنهایی توانایی تولید حدود  ٧1۴میلیارد یورو درآمد تا
سال  2121را دارد و انتظار می رود بسیاری از صنایع بخ های عمودی (مانند سالمت ،انرژی ،خودرو ،خانه هوشمند و ایره( به
کمک اینترنت اشیاء به تجربه رشد دو برابر در سال آینده دست پیدا کنند .دراین میاو پرکاربردترین حوزه ها ،لوازم خانگی خودکار،
خودرو ،مراقبت های بهداشتی و همچنین ساختماو ها و آب و برق هوشمند خواهند بود.
اینترنت اشیا است در حال حاضر در مرحله رشد سریع میباشد .تعداد "اشیاء" متصل در طول پنج سال گذشته (دیجی تایمز)211۵ ،
سه برابر افزای یافته و تخمین زده می شود در سال  211۵این میزاو به  ۴,١میلیارد دالر افزای یابد (گارتنر .)211۴ ،به عنواو
یک نتیجه ،سازماوها میبایست انتظار تبدیل اینترنت اشیا به یک منبع مه درآمد را داشته باشند .سیسکو تخمین زده است که
بازار جهانی اینترنت اشیاء  1۴تریلیوو دالر سود در دهه آینده راهی بازارهای سرمایه کند (بورت )211١ ،و گارتنر ( )211١پی بینی
کرده است که ارزش افزوده ناشی از اینترنت اشیاء برای اقتصاد جهانی تا سال  2121مقدار  1,١تریلیوو دالر باشد.
استیاده گسترده پی بینی شده از فناوری های اینترنت اشیاء حاکی از ظهور اکوسیست کسب و کار اینترنت اشیاء می باشد ،که
هر یک ،نماینده اجتماعی از تعامل شرکت ها و افراد همراه با محیط اجتماعی-اقتصادی خود هستند .در یک اکوسیست  ،شرکت ها
با استیاده از یک مجموعه مشترک از دارایی های اصلی مربوط به اتصال دنیای فیزیکی اشیاء با دنیای مجازی اینترنت با یکدیگر
رقابت و همکاری می کنند .این دارایی های اصلی ممکن است به صورت سخت افزاری ،نرم افزاری ،پلتیرم ها یا استانداردهایی باشند
که متمرکز بر دستگاه های متصل و اتصال آنها با یکدیگر ،خدمات برنامه های کاربردی یا خدمات پشتیبانی مورد نیاز برای تأمین،
اطمیناو و صدور صورت حساب خدمات کاربردی می باشد.
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برای سازماو های مجزا ،وضعیت فعلی و روندهای کسب و کار اینترنت اشیاء را می تواو با استیاده از چارچوب های مدل کسب و کار
توصیف کرد .عالوه بر نق شرکت در اکوسیست خود ،یک مدل کسب و کار شامل مولیه هایی مانند گزاره ارزش ،مدل درآمدی ،و
ساختار هزینه است ،که نشاو می دهد سازماو چگونه می تواند ارزش را ایجاد ،ارائه و کسب کند ،که در این مقاله سعی میشود به
این بخ ها بپردازد .اهمیت کسب و کارهای اینترنت اشیاء ،لذا پرداختن به مولیه های کسب و کاری آنها و همچنین بررسی پتانسیل
ایجاد کسب و کارهای جدید مربوط به این حوزه در کشور ما نیز در شکل زیر گویا می باشد .شکل زیر تعداد توسعه دهندگاو اینترنت
اشیاء از سال  211۴تا  2121را نشاو می دهد که تعداد قابل توجه و درخور تاملی می باشد.
واحد هوش تجاری اکونومیست ( )211١اعالم کرد که بزرگترین انگیزه برای کسب و کارها برای همراهی و حرکت با اینترنت اشیاء،
مسلما بازده مالی بالقوه از خروجیها ،تولیدات و محصوالت آو است .به بیاو دیگر ،از میاو جذابیتهای موجود این فناوری ،بازده
مالی از همه مه تر و کلیدی هستند .بنابراین ،مدل کسب و کار و راه هایی برای ایجاد ارزش برای فناوری اینترنت اشیا مورد نیاز
است .همراه با افزای فرصت های درآمدی جدید ،مدل های کسب و کار قدیمی پاسخگو انجام این کار نخواهند بود و این سوال که
چه مدل کسب و کاری باقی می ماند و قابلیت اجرایی دارد مررح میگردد (واحد هوش تجاری اکونومیست .)211١ ،به این منظور،
برای بررسی ادبیات ،ما در بخ بعدی این مقاله نشاو می دهی که در حال حاضر دان آکادمیک کمی در این زمینه وجود داشته
و همچنین چگونگی کاربست مدل کسب و کار برای برنامه های کاربردی اینترنت اشیا از مدل های کسب و کار برای برنامه های
دیگر متیاوت است و اینکه چگونه باید ساخته شود.
این مقاله در واقع قصد دارد که برای پر کردو شکاف موجود ،برای توسعه مدل های کسب و کار برنامه های کاربردی اینترنت اشیا
یک چارچوب ارائه دهد .برای انجام این مقاله سعی بر این بوده است تا با مرالعه مقاالت و گزارش های معتبر حوزه کسب و کارهای
اینترنت اشیاء ،نقشه شناختی و دید کلی این حوزه با رویکرد متاسنتزی به دست آید (محمدیاو و توت اااج .)1١١۴ ,از این رو ،در
این مقاله سعی بر این است که در ابتدا به بررسی مولیه های االب مدل کسب و کار از جمله ،ارزش ،مدل های همکاری ،مدل های
در آمدی و قیمت گذاری پرداخته شود و در این میاو نیز نتایج تحقیقات دایکمن و همکاراو ( )211۵که در آو یک نظرسنجی
تحقیقی در رابره با مدلهای کسب و کار موجود و پس از آو تربیق این چارچوب بر اساس مصاحبه با  11شرکت که توسعه دهنده
برنامه های کاربردی اینترنت اشیا هستند ،بهرهگیری و مرور شده و در ادامه به گونه شناسی مدل های کسب و کاری فعال و قابل
استیاده در اینترنت اشیاء می پردازی  .سپس پلتیرم های حوزه اینترنت اشیاء را به عنواو مدل کسب و کاری االب در این حوزه
بررسی می کنی  .بعد از این مرحله ،سعی بر این است به این مه بپردازی که اینترنت اشیاء چه تاثیری بر ایجاد استارتآپها و
همچنین کسب و کارهای موجود و ایجاد فرصت های جدید می گذارد .با مشاهده جدول شماره  1میتواو بر اساس گزارش مجله به
مقایسه دو مدل کسب و کار سنتی و بر مبنای اینترنت اشیاء پرداخت.
جدول ( )1مقایسه کسب و کار سنتی و مدرن بر مبنای اینترنت اشیاء ()Hui, 2014
طرز فكر سنتی

اینترنت اشیا

نیازهای مشتری

حل نیازهای موجود به شیوهی واکنشی

رسیدگی بالدرنگ و حل نیازها از طریق پی بینی

ارایه

محصول به مرور زماو منسوخ میشود.

ایجاد
ارزش
نق

کسب
ارزش

داده

محصول در طول زماو به سرعت به روز رسانی شده و به ارزش آو افزوده
میشود.

از یک نوع داده برای محصوالت بعدی استیاده همگرایی اطالعات باعث کسب تجربه در مورد محصول فعلی میشود و موجب
فراه نمودو سرویس میشود.
میشود.

مسیر سود

فروش محصول بعدی

ایجاد درآمد دوباره از محصول

اهداف کنترل

مزایای کاال ،مالکیت IPو برند

اضافه کردو شخصیسازی و سابقه ،تاثیر شبکه بین محصوالت

قابلیت توسعه

بکارگیری ویژگیهای اصلی ،منابع و پروسهی
موجود

دانستن اینکه چگونه دیگر شرکا در اکوسیست  ،درآمد کسب میکنند.
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یک مدل کسیب و کار یک نمای کلی از شییوه ی کسیب و کار شرکت است .این یک شرح از ارزشی است که یک شرکت به یک یا
چند بخ از مشتریاو خود ارایه می دهد و همچنین معماری شرکت و شبکه شرکای آو برای ایجاد ،بازاریابی و دریافت این سرمایه
و رابره برای ایجاد سییود و جریاو درآمد پایدار (اسییتروالدر و همکاراو .)211۵ ،مدلهای کسییب و کار معموال به اجزای مختلیی
تقسی بندی میشوند (چسبرو و روزنبلوم.)2112 ،
در واقع هدف این قسمت از بحث ،در مورد این موضوع است که چگونه پیشرفت های تکنولوژیکی و همگرایی فناوری های اینترنت
اشیاء مربوطه به طور بالقوه موجب ظهور و تحول کسب و کار اینترنت اشیاء شده و اکوسیست پویای اینترنت اشیاء را شکل دهی و
تسهیل می کنند .هدف ،به دست آوردو بین در مورد فرآیندهایی است که موجب تحول کسب و کار و اکوسیست اینترنت اشیاء
موجود و همچنین در ظهور و ایجاد کسب و کارهای جدید اینترنت اشیاء و اکوسیست های کسب و کاری ،نق اییا می کنند .کلید
این فرآیندها در درک فرآیندهای ایجاد و اکتساب ارزش نهیته است .این عناصر کلیدی شامل سناریوهای آینده اینترنت اشیاء  ،مدل
کسب و کار اینترنت اشیاء و اکوسیست های فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد.
فرصت های کسب و کار جدیدی به کمک اینترنت اشیاء ایجاد خواهد شد .چوو توسعه اپلیکیشن ها و مدل های کسب و کاری
توسط اشیاء هوشمندِ اینترنت اشیاء تسهیل می شود (بوو و همکاراو .)211۵ ،مدل های کسب و کار موفق همیشه نیاز به اطالعات
کافی دارند .اطالعات جمع آوری شده به شکل خودکار از تبادل اطالعات بین دستگاه ها کمک می کند تا مشکالت حل شود و
خدمات جدید تعبیه شده و مدل درآمدی جدیدی توسعه پیدا کند .بسیاری از تحقیقات اینترنت اشیاء روی فن آوری و الیه ها
متمرکز شده است ،اگر چه اهمیت توسعه مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء به طور گستردهای تایید شده است )(ITU, 2012
(( )OECD, 2012فلی و همکاراو .)211۴ ،فقط چند نویسنده به دنبال افزای درک مدل های کسب و کار و اکوسیست در حال
ظهور اینترنت اشیاء ،با استیاده از رویکرد های زیر بوده اند (لمینن و همکاراو:)2112 ،
 -1رویکردهای ساختارمند ،به عنواو مثال ،بحث و تحلیل زنجیره ارزش در محیط های رایانشی همه جا حاضر (لی و ژو،
 ،)211١زنجیره ارزش اینترنت اشیاء ،درایورها و اکوسیست های کسب و کار دیجیتال (بانینزا و همکاراو.)211٧ ،
 -2رویکردهای متدولوژیک ،به عنواو مثال ،مرالعه روش های توسعه مدل های کسب و کار در محیط های رایانشی همه جا
حاضر (بانینزا و همکاراو ،)211٧ ،و سناریوهای استقرار چندگانه(لوا و همکاراو.)2111 ،
 -١رویکردهای طراحی ،به عنواو مثال ،تصریح مدل های کسب و کار شبکه برای خدمات در حال ظهور مبتنی بر فناوری در
رایان همه جا حاضر (پائولو و تاهتینن )2111 ،و استیاده از چارچوب مدل کسب و کار بوم 1برای اینترنت اشیاء (بوچرر
و آکلمن .)2111 ،بیشتر اجزایی که در ادبیات این رویکرد استیاده میشوند ،بخ بندی مشتریاو ،ارزش آفرینی ،کانالها،
روابط مشتریاو ،جریاو درآمد ،منابع کلیدی ،فعالیتهای اصلی ،شرکای اصلی و ساختار هزینه است (استروالدر و همکاراو،
.)211۵

 -2.1مدل کسب و کار اینترنت اشیاء مبتنی بر طراحی
یک چارچوب مدل کسب و کار ،یک ابزار برای کمک به شرکت برای گسترش مدلهای کسب و کار خود بوسیلهی آماده کردو یک
نمای کلی از این اجزا اسییت .به منظور توسییعهی یک چارچوب برای مدلهای کسییب و کار در برنامههای اینترنت اشیییا ،ما در ابتدا
مدل های کسب و کار موجود در اینترنت اشیا را با هدف کلیت بخ شیدو به آو در یک چارچوب جستجو کردی  .تنها  21مقاله پیدا
کردی که آو هایی را انتخاب کردی که مدل کسیب و کار واقعی داشتند که در نهایت تنها  ۵مقاله انتخاب شد (دایکمن و همکاراو
 .)211۵،دو تا از آو مدل کسیب و کار خود را بر پایهی چارچوب کسیب و کار به نام بوم (بوچرر و آکلمن )2111 ،توسعه دادند که
ترکیبی از تعداد زیادی چارچوب مشابه است (استروالدر.)211۴ ،
جدول  2اجزایی را که بوسییلهی مدلهای کسیب و کار مختلف پوشی داده میشیوند نشیاو میدهد .این اجزا شرکا ،فعالیتها و
منابعی هستند که کلید تولید و فروش محصوالت ،ارزش ایجاد ش ده توسط محصول ،راه ارتباط با مشتری ،کانال فروش محصوالت،
مشیتریاو هدف محصیول و روش ایجاد هزینه و درآمد اسیت .جدول نشیاو میدهد که هر دو مدل مبتنی بر مدل کسب و کار بوم
Canvas
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نقاشی تمام اجزای چارچوب را پوش میدهند .مدلهایی که توسط فن و ژو( )2111و لیو و ژیا( )2111ارائه شده یک زیرمجموعه
از این اجزا را پوشی میدهد (لی و ژو . )211١ ،از اصیرالحات مختلیی برای معرفی مدل کسب و کار خود استیاده میکند و روی
ذینیعاو مختلیی برای توسیییعهی پلتیرم اینترنت اشییییا و فعالیتهایی که آوها باید انجام دهند ،تمرکز میکند .در این بخ برای
توسیعهی یک چارچوب مدل کسیب و کار اینترنت اشیا ما از مدل بوم نقاشی به عنواو نقرهی شروع استیاده کردی زیرا دو تا از ۵
مقاله مبتنی بر این مدل هسیییتند و همچنین خود این مدل مبتنی بر آنالیز چند چارچوب مختلف اسیییت .ما همچنین اجزای مدل
کسب و کار بوم نقاشی را به نام "بلوکهای سازنده" نامگذاری میکنی  .یک مدل کسب و کار با انتخاب یک یا چند نوع از هر بلوک
سیازنده سیاخته شیده اسیت .برای مثال "فروش دارایی" یک نوع از بلوک "جریاو درآمد" است که میتواند برای ساخت یک مدل
کسب و کار استیاده شود.
جدول ( )2اجزای پنهان مدل کسب و کار اینترنت اشیا

Sun, Yan, Lu,
Bie, and
Thomas
)(2012
شرکای اصلی
فعالیتهای اصلی
منابع کلیدی
ارزش آفرینی
ارتباط با مشتریاو
کانالها
مشتریاو بخ بندی
ساختار هزینه
جریاو درآمد
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and
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)(2011

)Fan and Zhou (2011

)Liu and Jia (2010

)Li and Xu (2013
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 -2.2مدل کسب و کار اینترنت اشیاء مبتنی بر ارزش
معنی گزاره ارزشی چیست؟ توافقی در اینکه معنی گزاره ارزشی چیست و شامل چه چیز می باشد ،وجود ندارد .شرکت ها ممکن
است مزایایی برای مشتریاو و ادعای صرفه جویی در هزینه ها را پیشنهاد دهند ،اما بدوو اثبات آو ،باورپذیر نمی باشد .گزاره ارزش
به این سواالت پاسخ می دهد که آیا یک شرکت در کسب و کار درست قرار دارد یا نه؟ و آیا به دنبال فرصت های فروش درست
است؟ عالوه بر این ،این شرکت باید بداند که آیا تامین کنندگاو مناسب دارد یا خیر .آنها همچنین اظهار داشتند مه است گزاره
ارزش مرتبط با بخ خاصی از بازار باشد ،به گونه ای که گزاره ارزشی در این حوزه بیشترین معنا را داشته باشد .باید توجه داشت
امروزه زیرساخت های شبکه اینترنت اشیاء ،ه تغییرات کسب و کار تدریجی و ه رادیکال را ممکن می کند .اما تا کنوو از این
پتانسیل به طور کامل بهره برداری نشده است .تقریبا راه های بی شماری برای استیاده از ساختارهای داده ای و اینترنت اشیاء با
توجه به اداام منابع در شبکه ها ،شامل گره های متعدد و ارتباط بین گره ها ،موجود می باشد .با توجه به گیته های بوچرر و همکاراو
( ،)2111هنگام طراحی و توسعه مدل های کسب و کار اینترنت اشیاء  ،مسائل کلیدی ،تبادل اطالعات بین گره ها در شبکه اینترنت
اشیاء و تبادل اطالعات برنده-برنده برای همه ذینیعاو می باشند .به منظور شکوفایی پتانسیل کسب و کاری اینترنت اشیاء ،یک
رویکرد ارزش محور باید به جای یک رویکرد هزینه محور در نظر گرفته شود .برای انجام این کار بوچرر و آکلمن ( )2111یک مثلث
تبادل اطالعات (شکل  )1که متشکل از کسب و کار ،شی ء و مصرف کننده بین آنها می باشد ،پیشنهاد می کنند.
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شكل ( )1فراهم آورندگان اطالعات و جریان اطالعات در اینترنت اشیاء

 -2.2مدل کسب و کار اینترنت اشیاء مبتنی بر همكاری
به طور کلی برای یک کسب و کار ،مشارکت و همکاری ،یک وسیله مشترک به منظور گسترش مدل کسب و کار است و می تواند
انگیزه های مختلف به انجام این کار وجود داشته باشد .کسب و کارها به منابع و فعالیت های دیگر کسب و کار ها که خود هنوز آنها
را ندارند ،نیاز دارند .انواع همکاری های مختلف در یک مدل کسب و کار و دالیل این همکاری ها در اینجا تحلیل می شوند .یافته ها
را می تواو به  ١دسته انگیزه برای همکاری تقسی کرد :بهینه سازی ،منابع و کاه ریسک .بهینه سازی به عنواو یکی از اساسی
ترین شکل های روابط در کسب و کار دیده می شود .این نوع همکاری برای بهینه سازی تخصیص منابع و فعالیت ها صورت می
پذیرد .کاه هزینه ها یا به اشتراک گذاری زیرساخت می توانند از دیگر انگیزه های این رابره باشند.
در این نوع همکاری ،شرکت ها به دنبال شرکت های دیگر با زمینه های کسب و کاری مختلف می باشند که آنها خود این زمینه ها
را ندارند .به عنواو مثال موسسات تحقیقاتی دارای منابع بیشتری برای انجام مرالعات مربوطه و لذا شرکت ها به دنبال تخصص آنها
هستند .این یک رابره ایر رقابتی است که در آو ،اتحاد برای دالیل استراتژیک مورد نیاز است .در اینترنت اشیاء که سرعت توسعه
فن آوری بسیار سریع است ،این نوع از اتحاد بسیار ارزشمند است .عامل عدم وجود رقابت ،استرس را از رابره حذف می کند و اجازه
می دهد تا یک همکاری بارور صورت پذیرد .مثال دیگر حاکی از هماو رابره استراتژیک به دالیل اکتساب منابع است .با این حال،
شرکا میتوانند دیگر شرکت های کوچک باشند که هماو نیاز را اما برای اکتساب فعالیت ها دارند .این نوع رابره می تواند به
" ،"coopetitionیعنی یک رابره استراتژیک بین رقبا منجر شود .ایجاد این نوع اتحاد ،شرکت های هر دو طرف را هماو زماو ه
رقیب و ه شریک و همکار می کند .در یک اکوسیست اینترنت اشیاء  ،این یک پدیده شایع و حتی تشویق شده است زیرا حوزه
اینترنت اشیاء بسیار رقابتی و ایرقرعی است .یکی رابره دیگر ،رابره ای است که به دلیل فقداو منابع به وجود می آید ،که در آو
یک منبع یا فعالیت خاص اکتساب می شود .این یک روش خوب برای به دست آوردو سریع دان و مه تر از آو دسترسی به
مشتریاو است (ماژلیس و همکاراو.)211١ ،

 -2.2مدل کسب و کار اینترنت اشیاء مبتنی بر درآمد و قیمت گذاری
در اینترنت معمولی ،بسیاری از بازیگراو برجسته فعلی در دو فاز دیده می شوند .فاز  1که در آو ،بر کش  ،وسعت و اندازه تمرکز
دارند ،و مرحله دوم جایی است که آنها بر کسب درآمد متمرکز شده اند .در اینترنت اشیاء بیشتر تازه وارداو و در حال پیدای به
طور فعال به دنبال مدل های کسب درآمد از هماو آااز کار هستند .در حالی که این هنوز زود است ،چهار مدل مجزا وجود دارد که
در حال ظهور است و در شکل  2دیده می شوند (موسسه مشاوره کمپگنینی.)211۴ ،
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شكل ( )2خالصه ای از انواع مدل های کسب درآمد اینترنت اشیاء

حال بعد از بررسیی مدل های درآمدی و قیمت گذاری ،خوب اسیت که بدانی کدام مدل کسیب درآمد و برای چه سازمانی مناسب
است؟ هیچ مدل شسته و رفته و کامال مناسب کسب درآمد برای اینترنت اشیاء وجود ندارد ،زیرا نیازهای شرکت های مختلف بسیار
متیاوت اسیت .در اینجا ،حاالت مختلف کسیب و کار را بررسی کرده و مدل کسب درآمد مناسب برای هر حالت را توصیه می کنی
(جدول  ١را ببینید).
جدول ( )2رایج ترین مدلهای کسب درآمد و قابلیت کاربردشان )(Consulting Capgemini, 2014
مدل کسب درآمد

شرکت های هدف

پریمیوم سخت افزاری

سازماو های سخت افزاری که می خواهند
خود را متمایز کنند.

ارائه ارزش افزای

درامد خدماتی

سازماو هایی که محصوالتی با تعامل باالی
مشتری دارند
سازماو هایی که در موقعیتی هستند که
میتوانند داده قابل توجهی از مشتریاو را
جمع آوری کنند.
سازماو هایی که طیف وسیعی از محصوالت

دارای چندین انتخاب اشتراک با قیمت های متیاوت،
حتی شامل رایگاو
مدیریت حری خصوصی مشتریاو و همگامی با مقررات

درآمد داده ای

اکوسیست

7

عوامل حیاتی موفقیت
یافته نسبت به محصول قدیمی

ضمانت منصف بودو پلتیرم برای همه ذینیعاو و نه

فقط ترفیع دهندگاو پلتیرم

را دارند.

 -2پلتفرم های اینترنت اشیاء به عنوان یک مدل کسب و کار غالب
گسترش ارائه پلتیرم را می تواو تا حدودی به این واقعیت نسبت داد که ارزش ،به احتمال زیاد به طور یکنواخت در میاو بازیگراو
نق های مختلف پخ می شود .به طور خاص ،ادعا شده است که بزرگترین سه از ارزش نهایتا توسط پلتیرم های فراه آورنده
خدمات و  /یا اپلیکیشن ها ،اکتساب می شود ،در نتیجه بیانگر جذاب ترین نق ها در اکوسیست اینترنت اشیاء خواهند بود گرفته
می شود (اسالتمن و همکاراو.)2111 ،
با جمع بندی چندین مقاله در دسترس که آنچه یک پلتیرم اینترنت اشیاء باید از منظر آکادمیک ارائه دهد ،را توصیف می کنند ،به
سختی می تواو اطالعاتی در مورد قابلیت های واقعی پلتیرم های اینترنت اشیاء پیدا کرد .بدوو یک درک قوی از پلتیرم های
اینترنت اشیاء موجود ،مشکالت مربوطه به سختی می توانند شناسایی شوند .از این رو تالش می کند برای کمک به درک پلتیرم
های اینترنت اشیاء موجود ،یک مرور کلی بر راه حل های موجود داشته باشی .
باید توجه داشت که پلتیرم های تحلیل شده تا حد زیادی در حوزه عمومی خود متیاوت می باشند .برخی از پلتیرم ها ،قابلیت های
برای توسعه و اجرای اپلیکیشن ها بر روی دستگاه های کاربر نهایی مانند رایانه های همه منظور مانند رایانه های شخصی یا تلین
های هوشمند را ارائه می دهند .تعدادی دیگر ،قابلیت هایی برای توسعه و اجرای اپلیکیشن های جاسازی شده در "اشیاء" فراه می
کنند .تعدادی نیز ،کارکردهایی به منظور هماهنگی و پیاده سازی مرکزی توسط پلتیرم را ارائه می کنند (کولر و همکاراو).
آنچه به وضوح از مرالعات استخراج می شود (محمدیاو و توت اااج ،)1١١۴ ,بازار در دست پلتیرم های نرم افزاری است و تعداد
بسیار زیادی از این پلتیرم ها امروزه در حوزه اینترنت اشیاء فعالیت می کنند و در بین پلتیرم های نرم افزاری نیز ،آو دسته از پلتیرم
ها که خدمات پشتیبانی ارائه می دهند ،توجه بیشتر ی را جلب کرده اند .یکی از این پلتیرم های پیشرو  ، TinyOSیک پلتیرم و
سیست عامل مبتنی بر مولیه نرم افزاری منبع-باز است که شبکه سنسورهای بی سی (شبکه گیرنده بی سی ) را هدف قرار داده
است .این پلتیرم جزو دسته پلتیرم های نرم افزاری دستگاه های متصل .دیگری پلتیرم اتصالی  ، Arrayentیک پلتیرم اینترنت
اشیاء است که شما را قادر به اتصال محصوالت خود به اپلیکیشن های ارزش افزوده وب و گوشی های هوشمند با هزینه ک و به
سادگی می کند .پلتیرم اینترنت اشیاء  Arrayentبرای به حداکثر رساندو فروش محصول شرکت ها ،هزینه های سخت افزاری را به
کمک ساده سازی دستگاه ها و انتقال پیچیدگی به ابر حداقل نگاه می دارد ،اطمیناو حاصل می کند از اینکه که نصب محصول "کار
می کند" و نیز اینکه توانایی پشتیبانی از میلیوو ها دستگاه را دارد و حتی این تعداد می تواند افزای پیدا کند .پلتیرم اینترنت
اشیاء  ، Arrayentمحصوالت را به شکل قابل اعتماد و ایمن به اینترنت وصل می کند .پلتیرم بعدی که در دسته پلتیرم های نرم
افزاری اپلیکیشنی قرار می گیرد ThingWorx ،می باشد که اولین پلتیرم اپلیکیشنی برای اتصال جهاو است ،پلتیرمی که قابلیت
های کلیدی وب  ، 2,1رسانه های اجتماعی و هوشمندی متصل را با ه ترکیب می کند و آو را روی هر فرآیندی که شامل اشیاء
است ،اعمال می کند ، ThingWorx .زماو ،هزینه و ریسک ساخت اپلیکیشن های نوآورانه اینترنت اشیاء را کاه می دهد .پلتیرم
 ThingWorxیک پکیج کامل از طراحی و اجرای اپلیکیشن و هوشمندی محیط فراه می کند .پلتیرم نرم افزاری بعدی که در
دسته خدمات پشتیبانی قرار می گیرد Axeda ،است .خدمات ابر اینترنت اشیاء  ، Axedaآنچه که به عنواو "ابر ماشینی" میشناسی ،
پیشرفته ترین نرم افزارهای مبتنی بر ابر را برای مدیریت محصوالت و دارایی های متصل و پیاده سازی اپلیکیشن های نوآورانه
اینترنت اشیاء فراه می کند Axeda .داده های اینترنت اشیاء ایمن و مقیاس پذیر و پلتیرم توسعه اپلیکیشن یکپارچه سازی می
کند ،اتصال از طریق شبکه های سیمی یا بی سی را ممکن می کند اپلیکیشن های مدیریت دارایی را به منظور کاه هزینه و
پیچیدگی اجرای راه حل های اینترنت اشیاء ارائه می کند .آخرین پلتیرم بررسی شده که یک پلتیرم سخت افزاری دستگاه های
متصل می باشد ،آردوینو است .آردوینو یک ابزار برای ساخت رایانه های است که می توانند حس کنند و کنترل بیشتری روی جهاو
فیزیکی نسبت به کامپیوترهای معمولی دیگر داشته باشند .آردوینو می تواند برای توسعه اشیاء تعاملی ،گرفتن ورودی از انواع سوئیچ
ها یا سنسورها و کنترل انواع چراغ ،موتور ،و دیگر خروجی های فیزیکی مورد استیاده قرار گیرد.
با توسعه ی اینترنت اشیا ،تاثیر آو بر روی نوآوری در مدلهای کسب و کار بسیار است .دیگر چارچوبهای شناخته شده و ساده در
مدل های کسب و کار کافی نخواهد بود .امروزه شرکت ها برای استیاده از مزیتهای جدید محاسبات ابری نیاز دارند تا درباره ی
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روشهای مرسوم خود در ایجاد و کسب ارزش ،تجدید نظر نمایند ) .(Hui, 2014بیشتر ارزش دستگا ههای اینترنت اشیا از توانایی
آوها در اتصال به منابع داده است .سکوهای تحلیل قادر خواهند بود تا بین و آگاهی را از مخازو داده دریافت کنند .مه ترین
موضوع در میاو پلتیرم های اینترنت اشیاء ،تحلیل بالدرنگ و جریاو داده حاصل از سنسورها میباشد ،چرا که ارزش این دادهها در
استیاده در لحظه آناو است و از این طریق میتواو ارزش سرشاری را نصیب مشتری و ارائه دهنده خدمت نمود (موسسه مشاوره
کانستلیشن .)211۵ ،در این بین ،از میاو راه حلهای موجود برای مدیریت مهداده  1حاصل از فعالیت سنسورها ،پلتیرم آپاچه اسپارک 2
پیشنهاد میگردد؛ موارد استیاده آپاچه اسپارک بسیار زیاد میباشند .در مواقعی که اطالعات با سرعت و حج باال شکل میگیرند و
رودخانه ای از اطالعات بدوو ساختار تشکیل میدهند ،اسپارک میتواند ابزار کامال مناسبی برای داده کاوی به نظر برسد .موارد استیاده
همچنین میتوانند شامل تشخیص تقلب ،پردازش بالدرنگ ورودی ،سنسور پردازش اطالعات و اینترنت اشیاء باشند .کارشناساو
معتقدند که اسپارک به احتمال زیاد به عنواو بهترین ابزار برای داده کاوی اینترنت اشیاء معرفی خواهد شد (ریجمنام.)2112 ،
شكل ( )2نوعی معماری بهره گرفته شده از اسپارک به منظور تحلیل جریان داده (شرکت نرمافزاری پیووتال)2112 ،

 -2بحث و نتیجه گیری
با توجه به مرالعات عمده انجام شده به نظر می رسد مهمترین مولیه هایی از مدل کسب و کار که توسط اینترنت اشیاء تحت تاثیر
قرار می گیرد ،مدل های ارزش ،مدل های همکاری ،مدل های درآمدی و قیمت گذاری می باشد و سایر مولیه های مدل کسب و
کار استروالدر به عنواو مثال ،کانال های فروش ،فعالیت های اصلی و ایره چنداو مورد توجه قرار نگرفته است .در مدل های ارزش،
اکثریت قریب به اتیاق گزارش ها و مرالعات انجام شده ،ایجاد ارزش را به شکل یک فرایند مرحله به مرحله می دیدند که ابتدایی
ترین سرح آو امکاو اتصال محصوالت بوده است و پس از آو ،ایجاد ارزش به کمک ارائه خدمت و سرویس از داده های بدست آمده
از این اشیای متصل ،سپس هوشمندی محصوالت ،در مرحله بعد ،یکپارچه سازی داده های اشیاء متصل و بهینه سازی محصول و
ارائه خدمات و نهایتا ایجاد نوآوری و تمایز می باشد .یعنی اینکه نهایتا شیء به عنواو یک موجودیت مستقل و دارای تیکر عمل می
کند و نیازی به دخالت انساو حذف می شود .زمانی که نوع ارزش خلق شده برای کسب و کار و مشتری تغییر می کند ،مرمئنا بر
روابط سازماو ها و مشتریاو با آنها تاثیر می گذارد ،از این رو مدل های همکاری با اهدافی متیاوت از قبل به میاو می آیند .از جمله
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اهدافی که شرکت ها را مایل به همکاری با یکدیگر می نماید عبارتند از :توسعه ارائه خدمات ،شتاب بخشیدو به تولید محصول،
اکتساب تکنولوژی ها و دانستنی های کسب و کار ،راه اندازی پایلوت ها ،ایجاد آگاهی ،الیسنس تکنولوژی ،بهینه سازی ،دستیابی به
منابع و کاه ریسک می باشد .انواع دیگر همکاری ها که ممکن است شکل بگیرد عبارت است از اکتساب شرکت ها و سازماو های
دیگر و ایجاد اتحاد ها که می تواند رقابتی یا ایر رقابتی باشد .عالوه بر این ،زمانی که ارزش ارائه شده به مشتری تغییر می کند،
مدل قیمت گذاری و درآمدی نیز طبیعتاً تحت تاثیر قرار می گیرد .انواع مدل های قیمت گذاری جدید به وجود می آید و مدل های
قیمت گذاری قبل نیز تحت تاثیر قرار می گیرند .تعدادی از مدل های قیمت گذاری حوزه اینترنت اشیاء عبارتند از :پرداخت برای
نتایج که به مشتریاو اجازه می دهد فقط برای نتایج واقعی(تحقق یافته) پرداخت کنند .فریمیوم 1که به سازماو ها اجازه می دهد تا
مشتریانی را که برای ارزش ارائه شده از اینترنت اشیاء متقاعد نشده اند جذب کند Pay-As-You-Go .که به مشتریاو اجازه می
دهد تا با توجه به استیاده واقعی از خدمات ،پرداخت کنند .تسهی درآمد که مشتریاو قسمتی از درآمد خود را به ارائه دهنده پلتیرم
در ازای استیاده از خدمات پلتیرم می پردازند .هزینه تراکنشی که بر اساس هر تراکنشی که از طریق پلتیرم انجام می شود ،هزینه
ای توسط ارائه دهنده پلتیرم گرفته می شود .اشتراک که به مشتریاو انعراف پذیری الزم برای سیارشی کردو گزینه های خدمات
و مدت زماو خدمات را ارائه می دهد .هزینه ثابت که مدلی است که در آو مشتریاو هزینه ثابتی را برای استیاده از پلتیرم می
پردازند .یک بار پرداخت که مشتری یک بار برای خرید پیشنهاد ،قیمت را می پردازد که شبیه مدل های گذشته می باشد .نهایتا
مدل های درآمدی را می تواو به چند دسته کلی بر اساس هدف کسب و کار تقسی کرد .مدل های درآمدی می توانند به قرار زیر
باشند :در ساده ترین حالت ،کسب و کار می تواند از فروش محصوالت سخت افزاری توانمند شده به کمک اتصال کسب درآمد کند،
در سروح بعدی می تواند از فروش داده های بستهای بدست آمده از این محصوالت سخت افزاری و سپس ارائه خدمات ،کسب درآمد
کند .باالترین سرح که بیشترین میزاو درآمد را نیز با خود به همراه دارد ،ایجاد یک اکوسیست یا پلتیرم برای کسب درآمد است که
در این مدل ،سازماو ها پلتیرمی ایجاد می کنند که ه از فروشندگاو محصوالت و ه مشتریاو نهایی کسب درآمد می کنند.
یکی از اهداف صنعت نسل  ،۴رسیدو به بهرهوری باال در صنعت (برای مثال :عقالیی اداره کردو بخ های اقتصادی) و در دولت
(برای مثال :به صیر رساندو ضایعات و تلیات برای نیروهای انسانی خودی در صحنههای جنگ با دشمن) است .از همین دو نمونه
میتواو حدس زد که صنعت نسل  ،۴بکلی تعادل و توازو قوا در جهاو را به ه میزند و همین جاست که درک و اجرای درست
مهندسی تابآوری 2و اِعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخ فناوری اطالعات و ارتباطات ،و در کل اقتصاد ملی برای اجرای
اصول مدیریت تابآوری ،١در فاز طراحی سامانههای نرمافزاری و سختافزاری و در سازماوهای هر کشوری مررح میشود و اهمیت
پیدا خواهد کرد؛ از دستاوردهای این مقاله میتواو به عنواو رهیافت در زمینه پیادهسازی یا بومیسازی مدلهای معرفی شده به
منظور دستیابی به موارد فوق استیاده شود و به عنواو پی زمینه مرالعات سایر محققین قرار گیرد.
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