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 خالصه
 

است و  ل تحولاینترنت اشیا بخشی جدانشدنی از اینترنت آینده ازجمله تحوالت شبکه و اینترنت موجود و در حا
هاي خود پیکربندي مبتنی بر گردد و با قابلیت تعریفعنوان یک زیرساخت شبکه جهانی پویا طور مفهومی بهتواند بهمی

و  هاي فیزیکیفیزیکی و مجازي داراي هویت، ویژگی "چیزههم"هاي ارتباطی استاندارد و سازگار که در آن پروتکل
باً تقریي اطالعات، ادغام شده است. طور یکپارچه به شبکهو به کندمیهاي هوشمند استفاده خصوصیات مجازي، از رابط

ه وکارها از دستاوردهاي بالقوه که اینترنت اشیا فراهم کرده است آگاه هستند، اما مطمئن نیستند که چگوني کسبهمه
است  و همکاران او Hollerهاي ی بر یافتهگردد که مبتنوکار بررسی میباید به آن برسند. در این مقاله یک مدل کسب

وصیف همکاري شرکاي تجاري را ت "چه کسی". "چه کسی، کجا و چرا". این مدل شامل سه بعد است: [1]) 2014(
 انددار شدهشیاء دیجیتالی ریشهمنابع ایجاد همکاري ارزش که در مدل الیه ا "کجا"سازد. را می "شبکه ارزش"که  کندمی
رچوب ، چا"چگونه" کند. به قصد رسیدگی بهرا توصیف می برنداینکه شرکا از همکاري در شبکه ارزش سود می "چرا"و 

 .[2]رزش یکپارچه شده است اها و عناصر زنجیره پیشنهادي فهرست استراتژي، تاکتیک
 

 .Megabyte، گروه وکار، معماري اینترنت اشیاوکار، چارچوب مدل کسبهاي کسباینترنت اشیا، مدلکلمات کلیدي: 
 

 مقدمه  .1

 
طور میلیون دستگاه به همدیگر و به فناوري ابر متصل خواهند شد که به 50رود که بیش از انتظار می 2020تا سال 

حل باید پیچیدگی دهندگان راهشود. قبل از اینکه این امر به یک واقعیت تبدیل گردد، ارائهرایج اینترنت اشیا نامیده می
با توجه به پروتکل . [3]سازگاري را شناسایی و مقابله کنند  قابلیتپذیري، قیاسبراي اطمینان از امنیت، م IOTهاي حلراه

ها و تواند به شیء دیگر متصل گردد و با همدیگر در ارتباط باشند. این امکان از طریق روشتوافق شده، هر شیء می
)، حسگرهاي مادون قرمز NFC()، ارتباطات حوزه نزدیک RFIDهاي زیادي، ازجمله شناسایی فرکانس رادیویی (فناوري

)IR( گردد.و سایر موارد میسر می     
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