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 اینترنت اشیاوکار مبتنی بر هاي کسبمدل
 Megabyteگروه ي وکارهاهاي اجرایی در کسببررسی مدل موردي: مطالعه

 
 

 3ایوب محمدیان، 2نیکو، ابوالفضل کیانی1,* مریم پارسی

 ، مؤسسه غیرانتفاعی نورطوبیاطالعاتفناوريارشد مهندسی کارشناسی -2و  1

 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران -3

 

 

 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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افزار)، گرایش انداز اصلی است: گرایش اینترنت (میاناي از همگرایی سه چشمنتیجه ،)IOT( 1اینترنت اشیاء نمونه
گرچه پروتکل مشترکی براي ارتباط بین اشیاء هوشمند هنوز وجود  GSMAدانش). برطبق ( ییمعناگراحسگرها) و ( یااش

اشیا/ چیزهاي "رود که انتظار می IOTدر جهان را تغییر خواهد داد.  IOTدانیم، ندارد، با این وجود همچنان که می
وکار تبدیل شوند، اطالعات و فرایندهاي اجتماعی که در آن آنها قادرند میان کنندگان فعال در کسببه شرکت "هوشمند

کنند، در مورد محیط ارتباط برقرار می "دركقابل"ها و اطالعات وسیله تبادل دادهخودشان و با محیط تعامل کنند، به
ها را و تأثیر آن توسط اجراي فرایندها که فعالیت "جهان فیزیکی/ واقعی"طور خودکار به رویدادهاي واکنش به کهدرحالی

 .[4]کنند کنند و خدمات را با یا بدون دخالت مستقیم انسان ایجاد میاندازي میراه
وجو و منظور مواردي همچون: پرسدهند بههاي استاندارد که پیوند الزم را از طریق اینترنت ارائه میبا استفاده از رابط

ریم حري و حفظ ب کاربتغییر وضعیت آنها و بازیابی هرگونه اطالعات مرتبط با آنها، توجه به مسائل مربوط به امنیت حسا
 .[5]تعامل کنند  "اشیا/ چیزهاي هوشمند"ن خصوصی، خدمات قادر خواهند بود با ای

از اسناد ارائه  و مفهوم توسط یکپارچگی اظهارات مختلف و بسیاري IOTبا هدف اختراع و ابداع نمونه  IERCتعریف 
ها د و سازمانترنت اشیا توسط افرامتمایل به تعاریف این "شناسایی اشیا"، "معنایی"، "اینترنت"، "اشیا"عنوان یک شده به

دهی، قابل ریزي، قابل آدرسبه این ترتیب، اشیاء فیزیکی پس از آن قابل برنامه. [6]در سراسر جهان ترویج شده است 
تی بسیار اي صنعارتباط و معقول هستند. ماهیت ترکیب تکنولوژي دیجیتال با اشیاء فیزیکی اغلب در همکاري بین شرک

منظور یک چارچوب مدل باشد که بدینوکار میهاي کسببی مدل. هدف این مقاله، ارزیا[2]دهد متفاوت نتیجه می
وکار ي عملی استفاده از این مدل در کسبتر از آن، ایده گرفتن از این مدل با بررسی نمونهگردد و مهموکار ارائه میکسب

 باشد.می
 
 

 وکار اینترنت اشیاچوب مدل کسببررسی چار . 2

 
وکار خود تعریف مد و ایجاد سود در کسبولید درآتاشده توسط یک شرکت براي عنوان طرح اجروکار بهمدل کسب

ست ایافته براي تولید سود و درامد ، روشن است شرکتی که فاقد یک طرح روشن و سازمانشودمیکه گفته  ؛[7]شود می
به  د؛ با این حال با توجهشونک اساس شرکت محور طراحی مییوکار سنتی بر هاي کسباحتماالً ناموفق خواهد بود. مدل

وکار هاي کسبها باید با رقبا همکاري کنند و آسان است که ببینیم چرا مدلکه در آن شرکت IOTماهیت اکوسیستم 
ها باید دهد که شرکتسنتی مناسب نیستند. عالوه بر این، تغییر سریع محیط بازارها در صنایع مرتبط با فناوري نشان می

 ند.منظور رسیدن به موفقیت تنظیم نمایهاي بازار را بهسرعت چالشبه
 "مسیرهاي جدید به سمت رقابتی شدن"وکار در حال تبدیل شدن به هاي مدل کسبعنوان یک نتیجه، نوآوريبه

 "ي ذینفعانبراي همه win-winها و تبادل اطالعات اطالعات بین گره"برخی مسائل کلیدي ازجمله  [8]هستند. محققان 
 را شناسایی کردند IOTعالوه بر این، سه چالش معاصر  .کردند وکار اینترنت اشیا توصیفهاي کسبرا هنگام طراحی مدل

باشد. تنوع اشیاء به بسیاري از انواع مختلف اشیاء هاي بدون ساختار میکه شامل تنوع اشیاء، عدم بلوغ نوآوري و اکوسیستم
عدم بلوغ نوآوري به  هاي بدون استانداردهاي عموماً پذیرفته شده یا در حال ظهور اشاره دارد.متصل شده و دستگاه

هاي بدون ساختار به اند. اکوسیستمامروزه اشاره دارد که هنوز خدمات و محصوالت بالغی نشده IOTهاي ناب نوآوري
هاي ایجاد ارزش، اشاره دارد. با و منطق مواردي همچون: فقدان ساختارهاي اساسی و مدیریتی تعریف شده، نقش ذینفعان
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\ 

 
 

www.CIT2016.ir         3 

هاي اصلی در وجود دارند، اما هنوز هم برخی از شکاف IOTوکار هاي مدل کسباز چارچوب ها، تعداديوجود این چالش
 .[6]درستی رسیدگی شوند اینترنت اشیاء باید به

ره دارد به اشا "چه کسی". "چه کسی، چه، چگونه و چرا"اند: وکار از چند عنصر ضروري تشکیل شدههاي کسبمدل
ري هاي ارزش را به مشتزنجیره ارزش گزاره "چگونه" ،داردبه مشتري اشاره که  گزاره ارزش است "چه"مشتري هدف، 

باید  1 کند. این چهار عنصر اساسی در شکلمدل اقتصادي اساسی براي گرفتن ارزش را توصیف می "چرا"و  دهدارائه می
 .[2]ست وساز پیشنهاد ما اوکار رسیدگی شوند تا عملیاتی گردند. این نیازمندي اساسی در ساختبراي یک مدل کسب

 

 

 [2] وکارنمونه اولیه مدل کسب -1شکل 
 

ي شود براي حل نیازهاي موجود به شیوهي ایجاد ارزش در طرز فکر سنتی، تغییر جهت محصول ایجاد میدر نتیجه
هاي و جریان هابینی شده، پر کردن چارچوبیشپاي واکنشی براي رسیدگی به نیازهاي بالدرنگ و اورژانسی به شیوه

توان به سه وکار تأسیس شده به اندازه کافی نخواهند بود. ایجاد ارزش در اینترنت اشیا را میهاي کسبشناخته شده مدل
 .[1] بندي کرد: تولید، حمایت و ایجاد ارزشالیه طبقه

) ارائه IOT(نترنت اشیا اي مفصل براي ایشود، محققان یک معماري چهار الیهنشان داده می 2گونه که در شکل همان
 .[9]دهند می

آوري اطالعات متنی در مورد محیط، سازي خدمات هوشمند، جمعآوري اطالعات: اولین گام فعالسنجش شیء و جمع •
 و اشیاء موردعالقه است. "چیزها"

ها)، BAMبدنه ( هاي ناحیهبکهشها)، WSNسیم (هاي حسگر بیسیم ازجمله شبکههاي مختلف بیارائه اطالعات: فناوري ⊇
WiFi ،بلوتوث ،Zigbee ،GPRS ،GSM 3، تلفن همراه وG تواند براي ارائه اطالعات استفاده گردد.و غیره می 

ارائه  "هوشمند"و  "خودکار"جا به هر دو روش آالت در همهپردازش اطالعات: خدمات فراگیر و خودکار از طریق ماشین •
 گردد.می

توجه  وري انرژي بااند، قابلیت محاسبات و بهرهلکرد شبکه ناهمگن ازنظر استفاده از پهناي بها و خدمات هوشمند: عمبرنامه •
 افزارهاي خاص، بهبودیافته است.به نیازهاي کاربران و طراحی نرم
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 [9]معماري براي اینترنت اشیاء  -2شکل 

 
وکار خود را ایجاد نماید. تعدادي از محققان فرض سبو مدل ک تواند در بیش از یک الیه مشارکت کندهر شرکت می

باشد. آنها یک می "وکارمدل کسب"و  "هسته اکوسیستم"، "اکوسیستم"شامل مفاهیم  IOTکردند که عناصر مرکزي 
بسته هاي اساسی ایجاد کردند. چارچوب از نوع اکوسیستم (با اکوسیستم IOTوکار هاي کسبچارچوب متصل به انواع مدل

عنوان دو محور اصلی کنندگان) بهوکار و مصرفکند و نوع مشتریان (کسباستفاده می )شده خصوصی یا باز شبکه شده
کنند: تدارکات هوشمند در تولیدات عنوان طرح استفاده میهاي موردي از صنعت خودرو را بههستند. نویسندگان نمونه

 منی ترافیک براينونی در تولید خودرو تدارکات براي مدل دو؛ خدمات ایک RFIDآینده خودرو و تدارکات براي مدل یک؛ 
 .[10]مدل سه؛ و ردیابی در تدارکات ماشین براي مدل چهار کاربرد دارند 

ي اساسی اینترنت هاي پایههاي هوشمند، همچون شکل همکاريهاي فردي باید قادر به ساختن همکاريشرکت
وکار مدل کسب امترهايیا مایل به همکاري نیست، رقابتی نخواهد شد. تمرکز به سایر پاراشیاء باشند. اگر یک شرکت قادر 

هاي کلیدي یک مدل یابد. جنبهویژه همچنان که محتواي سرویس در بازارهاي اینترنت اشیاء افزایش مییابد بهانتقال می
(گزاره  "هچ"ویر کشیده شده است. عالوه بر به تص 1اه با مسائل کلیدي مرتبط در جدول وکار مبتنی بر خدمات همرکسب

و  "ارزش شبکه"نام ب(بازار هدف)، دو عنصر دیگر  "چه کسی"(زنجیره ارزش) و  "چگونه"(سازوکار درامد)،  "چرا"ارزش)، 
ت تراز اسوکار اینترنت اشیا همانداز شبکه محور در مدل کسبنیز وجود دارد. این با تأکید بر چشم "استراتژي رقابتی"

[11]. 
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 [11]وکار مبتنی بر خدمات پارامترهاي مدل کسب -1جدول 
 مسائل کلیدي وکارپارامترهاي مدل کسب

 صورت بند بندارائه به • گزاره ارزش
 نمایش •
 تر مشتريتعامل نزدیک •
 ارائه نمونه کار پویا •

 مدل درامد جدید • هاي درامدمکانیزم
 خدماتوسعه هاي اختصاصی براي تنقش • زنجیره ارزش

 یک فرایند توسعه خدمات ساخت یافته •
 یک سیستم پاداش جدید •
 ي پایه منابعتوسعه •

دهندگان تواند ارزش را به ارائهیافتن شرکایی که می • شبکه ارزش
 جدید بیفزاید

 نام تجاري • استراتژي رقابتی
 تفکیک •

 بندي مشتریان جدیدتقسیم • بازار هدف
 

 چه کسی، کجا"وکار در اینترنت اشیا شامل سه بعد است: ثابت کردند که چارچوب مدل کسب [2]جمعی از محققان 
هایی هستند سازند و نه تنها شامل شرکترا می "شبکه ارزش"کند که شرکاي همکاري را توصیف می "چه کسی". "و چرا

منظور منعکس کردن تمایل امداران بهامل مشتریان و سهکنند بلکه همچنین شکه محصوالت اینترنت اشیاء را تولید می
دل زش در ممنابع ایجاد همکاري ار "کجا"شبکه محور که مشتریان سازندگان و تولیدکنندگان ارزش شرکت هستند. 

د. دار شده است. چهار موقعیت فرصت براي ارزش که توسط همکاران افزوده شده، وجود داراي اشیاء دیجیتالی، ریشهالیه
عامل افزار و یک سیستمها، اتصاالت، خدمات و الیه محتوا هستند. الیه دستگاه شامل سختدستگاه این موارد شامل:

باشد؛ الیه خدمات، تعامل مستقیم با ونقل فیزیکی میباشد؛ الیه شبکه شامل انتقال بعالوه استاندارد شبکه و حملمی
ها، تصاویر و اطالعات را میزبانی ي محتوا، دادهکه الیهیآورد؛ درحالهاي کاربردي فراهم میکاربران را از طریق برنامه

اي پولی و هم که شامل هم مزای کندکنند را توصیف میمزایا براي شرکایی که در شبکه ارزش همکاري می "چرا"کند. می
 .[6]د کنناي محصوالت دیجیتالی رسیدگی میباشد. هر یک از ابعاد به معماري چهار الیهمزایاي غیر پولی می

وکار موردنیاز در زمینه هاي کسبوکار اکوسیستم مدلهاي کسب، سه رکن براي طراحی مدل[9]جمعی از محققان 
IOTهاي ها شامل هر دو محركاند. محركهاي ارزش را ارائه دادههاي ارزش، تبادالت و استنتاجها، گره، یعنی محرك

کنند، درك و تحقق نوآوري ی که یک نیاز را براي تولید ارزش محقق میکنندگانفردي و به اشتراك گذاشته شده از شرکت
ها یا فرایندهاي (خودکار) هاي ارزش عبارت است از: بازیگران مختلف، فعالیتباشد. گرهو ایجاد پول در یک اکوسیستم می

زش با ابزارهاي مختلف، منابع، کنند. تبادل ارزش اشاره دارد به: یک تبادل ارها که ایجاد ارزش میمرتبط به سایر گره
هاي ارزش اشاره به بخشی از اکوسیستم دارد که ارزش را نتیجه هاي ارزش مختلف. استنتاجدانش و اطالعات بین و با گره

وکار موجود، آنها به توضیح هاي کسباند و در مقابل چارچوبها به هم پیوستهکند. این رکندهد یا کسب درآمد میمی
 "چه"ها هستند، محرك "چه کسی"رسند. درواقع، چارچوب وکار بجاي اجزاي مدل میعمل یک مدل کسب ها وجریان
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که تبادل ارزش است، به  "چگونه"هاي ارزش اشاره دارد. با این حال، به استنتاج "چرا"که هاي ارزش هستند، درحالیگره
 .[1]شود صراحت نشان داده نمی

 
 

 ر اینترنت اشیاوکار دالگوهاي مدل کسب  .3

 
اي خوب براي وکار مبتنی بر اینترنت اشیا و کمک پایههاي کسببررسی اجرایی بودن مدل مقالههدف ایده محور این 

بخش و ارائه شده در یک سطح انتزاعی باشد که ها باید الهامباشد. این مدلوکار اینترنت اشیا میهاي کسبتوسعه مدل
وکار و بسیاري از بتعدادي از الگوهاي مدل کس [12]کاربرد آنها در صنایع تسهیل گردد. براي انجام این کار، بر اساس 

وتحلیل قرار گرفته یههاي کاربردي اینترنت اشیا با توجه به مراحل ایجاد ارزش آنها و مدیریت با وضوح باال مورد تجزبرنامه
وکار کسب وکار و دو الگوي مدلعنوان شش جزء براي الگوهاي کسبتواند بهوتحلیل میاست. نتایج حاصل از این تجزیه
 یتالی برايتواند ارائه شده باشد. بر اساس قدرت و وابستگی آنها (که همگی خدمات دیجمستقل براي اینترنت اشیا می

وکار جدید براي اینترنت اشیا تحت عنوان کنند)، در یک الگوي مشخص مدل کسبمحصوالت فیزیکی را تسهیل می
 قابل مشاهده است. 2که در جدول شوند محصوالت منصوب دیجیتالی با هم ادغام می

 

 [12]وکار در اینترنت اشیا اجزا و الگوهاي مدل کسب -2جدول 
 اجزا وکارالگوي مدل کسب

 فیزیکی Freemium .1 محصوالت منصوب دیجیتالی
 افزونه دیجیتالی .2
 قفل ورود دیجیتالی .3
 روشعنوان نقاطی از فمحصوالت به .4
 )self service( موضوع خود یاوري .5
 و نظارت بر شرایط از راه دوراستفاده  .6

 
 شود:طور خالصه شرح داده میوکار بهفرد و الگوهاي مدل کسبدر ادامه، اجزاي منحصربه

 

 فیزیکی  1فریمیوم 3-1

فروش  هضافی باست که همراه با یک سرویس دیجیتال رایگان بدون پرداخت هزینه ا فیزیکیاین مؤلفه یک دارایی 
 .[13] رسدمی

با گذشت زمان، چند درصد از مشتریان، خدمات برتري را انتخاب خواهند کرد که فراتر از این مواردي که آزاد 
مثال عنوانباشد. بهگذاري در میان کل پایه مشتري میشوند، مانند نظارت الکترونیکی یا نشانهروند و سپس فاکتور میمی

                                                 
1 Freemium 
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canaryقت یک سیستم هشدار خانگی هوشمند است که شامل: از انواع ، یک استارتاپ در نیویورك است که در حقی
باشد. تابع اولیه نظارت یک فضا در طول غیبت ساکن و سنسورهاي دما و سنسورهاي حرکتی گرفته تا یک دوربین می

ده صورت رایگان در سیستم گنجانده شکه به ي تلفن هوشمند در رویدادهاي ناهنجار استارسال یک پیام به یک برنامه
 .[12]است 

 
 افزونه دیجیتالی 3-2

وکار است که در آن یک دارایی فیزیکی بسیار ارزان با یک از مدل کسب جزئیافزونه دیجیتال یک اصطالح براي 
تواند هر تعداد از خدمات دیجیتالی با یک بودجه باالتري را رسد. با گذشت زمان، مشتري میبودجه کوچک به فروش می

فزار پیکربندي کرد و خودرو اتوان با استفاده از نرمکه عملکرد خودرو را می. هنگامی[13]فعال کند یا خریداري نماید 
) مازاد براي آخر هفته خریداري نماید. HP( 2اسب بخار 50تواند یک در اینترنت باشد، پس مشتري می 1عنوان یک گرهبه
ي اضافی تواند حق بیمهگردد، مشتري به آسانی میکه خدمات افزونه توسط اشخاص ثالث ارائه مییهنگام مثال،عنوانبه

 .[12]ایتالیا بخرد  براي تفریح در
 

 قفل ورود دیجیتالی 3-3
ها ز تقلبامنظور محدود کردن سازگاري مستقر، جلوگیري اشاره به یک برخورد دیجیتال مبتنی بر حسگر دارد که به

اره دارد به یک لرزش دست دیجیتالی . قفل دیجیتالی در محصوالت فیزیکی اش[13]ها اطمینان حاصل شود و از ضمانت
 .[12]شود مستقر می، هاها و اطمینان از ضمانتبر حسگر که بر محدود کردن قابلیت سازگاري، جلوگیري از تقلبمبتنی 

 
 عنوان نقاطی از فروشمحصوالت به 3-4

طور شوند. مشتري خدمات را بههاي فروش دیجیتال و خدمات دیجیتالی تبدیل میمحصوالت فیزیکی به سایت
س مانند . یک بسته آدام[13]کند یم از طریق یک تلفن هوشمند و فناوري شناسایی مصرف میطور غیرمستقمستقیم یا به

هاي خود را هاي دیجیتالی را حمل کند و مجموعهتواند آگهیء مییشو هر  شودبه یک فروشگاه الکترونیکی تبدیل می
 ا ضبط کندروشمند هتولید نماید و نقاط وفاداري خود را منتقل کند و جهان دیجیتالی اطراف خود را از طریق یک تلفن 

[12]. 
 

 سرویساشیاء سلف 3-5
ها دل، واسطهم. در این [13]اینترنت اشاره دارد  در طور مستقل جاي دادن دستورهااین جزء به توانایی اشیاء در به

دهنده راه توسط سفارش پر کردن وکار ارائههاي کسباند. مدلوکار فروش مستقیم، توزیع شدهمانند الگوي مدل کسب
 شوند.صورت خودکار، حل مشخص میمصرف بهمجدد مواد قابل

 
 استفاده و نظارت بر شرایط از راه دور 3-6

صورت بالدرنگ منتقل کنند. این امر ها در مورد وضعیت خود یا محیط خود را بهتوانند دادهمی "هوشمند"اشیاء 
پذیر باشد مانده مصرفی، امکانیشگیرانه و نظارت بر استفاده و موجودي مواد باقیپگردد که تشخیص خطاهاي باعث می

                                                 
1 node 
2 high pressure 
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ها و ان بود اما همچنان که اینترنت اشیا در حال گسترش است، هزینهتاکنون فناوري موردنیاز، پیچیده و نسبتاً گر .[12]
 یابد.مخارج موردنیاز کاهش می

هاي دیجیتال در ابتدا رایگان ها که در آن داراییاي از برنامههاي دیجیتال بسیار رایج هستند. نمونهدرواقع، فریمیوم
کار گرفته هاي عمومی بهها تاکتیکدازد. تمامی این مؤلفههستند، اما مشتري ممکن است خدمات برتر پس از آن را بپر

 .[14]هستند  IOTشده توسط بسیاري از همکاران در اکوسیستم 
 

 [14]اینترنت اشیاء  هاي استراتژيبنديدسته -3جدول 
 نیروي محرکه صنعتی

 فشار بازار فناوري کشش
 در فناوري "استراتژي پیش مطلع"

 Cinterionمانند: 
 در فناوري "استراتژي گرفتن"

 Junmpمانند: 

 در بازار "استراتژي پیش مطلع"
 Haierمانند: 

 در بازار "استراتژي گرفتن"
 هاي محلیسوپرمارکت :مانند

 پیش مطلع
 

 گرفتن استراتژي :هدف

 
 

 زنجیره ارزش.  4

 
هاي تولید ارزش، با شروع از مفهوم و منجر شدن به هاي شرکت را به یک دنباله از فعالیتهاي ارزش فعالیتزنجیره

تر از آنهایی هستند که یک محصول سنتی پیچیده IOTهاي هاي ارزش براي شرکتکنند. زنجیرهاستفاده نهایی تقسیم می
بندي خدمات یا محصوالت مجزا در طول محصول دسته 9ماند. حداقل باشند؛ با این حال مفهوم اساسی یکسان باقی میمی

عماري هاي مختلف مها را در الیه. با این حال، این گزارش گروه[15]وجود دارد  3زنجیره ارزش در اینترنت اشیا در جدول 
 کندبندي نمیدسته

Holler  را براي  ر، جزئیات بیشتري از زنجیره ارزش اطالعات محو[1]و همکارانIOT طور که د. همانپیشنهاد کردن
ساخت،  /ق تولیدنشان داده شده، چهار ورودي وجود دارد. هریک از این چهار ورودي عالوه بر ارزش از طری 3در شکل 

هاي خام از طریق انواع مختلف اند. دادهعنوان یک محصول به پایان رسیدهوزیع و بازاریابی بهو سپس از طریق ت بنديبسته
بندي از ها دستخوش پردازش و بستهشوند. این دادهآوري میهاي شرکتی جمعوکار و پایگاه دادهحسگرها یا سیستم کسب

یابند. به دلیل تنوع، سرعت و حجم این انتقال میسیم ثابت قبل از تبدیل شدن به اطالعات مفید ي بیطریق یک شبکه
 هاي مقیاس بزرگ موردنیاز هستند. با این حال، بازیکنانهاي بزرگ، توانمندسازهاي زیرساختی و انتگرال سیستمداده

ز ا ع، بسیاريطور که قبالً ذکر شده غلبه کنند. درواقمختلف در طول زنجیره ارزش باید بر مسائل قابلیت همکاري همان
افزاري و خدمات طراحی شده براي یک افزاري، نرمحل کامل سختصورت عمودي یک راهاند بهبازیکنان موفق مجبور شده

ها در بازارهاي هاي متصل شده و اشتراك بسیار کم بین برنامهجهت را، به دلیل عدم استانداردسازي دستگاهبازار هم
 جهت ادغام کنند.مختلف هم
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 [1] و همکاران) Holler( یااشنجیره ارزش اطالعات محور براي اینترنت ز -3شکل 
 

 

 چارچوب پیشنهادي .5

 
 نجیره ارزش را به چارچوب زیر در، دسته استراتژي اینترنت اشیا و ز[1]و همکاران  Hollerوساز در چارچوب ساخت

کند که در آن مزایاي پولی و/ یا غیر پولی، بعدي را جایگزین میکند. یک مدل دوبعدي، یک مدل سهادغام می 4جدول 
کنیم از آنجایی یگزین میجا "ورودي"را با  "دستگاه"هاي ارزش. ما د نه گرههاي گرفته شده توسط همکاران هستنارزش

در اینترنت اشیا شامل  "شبکه"اند. نشان داده شده IOTمعماري ها در هاي دیگر از دستگاهکه انواع دیگري از ورودي
 باشد.در زنجیره ارزش می "تولید/ ساخت"
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 "محصوالت اطالعاتی"ي شامل همه "محتوا"بندي کرد. گروه "خدمات"توان تحت را می "بنديپردازش و دسته"
را دربرمی گیرد. گزاره ارزش هر  [9] 2و شکل  [15] 3هاي پیشنهاد شده در جدول بندي تمام الیهشود. این گروهمی

اي از شود. یک ستون در حال مشخص کردن دستههمکار در امتداد زنجیره ارزش هست سپس در جدول آشکار می
است: استراتژي پیش رو در بازار، استراتژي گرفتن در بازار، استراتژي پیش رو در فناوري و استراتژي گرفتن  IOTاستراتژي 
و  Fleishدهد که تاکتیک گنجانده شده توسط نشان می ستوناند. عالوه بر این، یک ي هر همکار اضافه شدهدر فناور

 همکاران گنجانیده شده است.
 

 وکار پیشنهاديچارچوب مدل کسب -4جدول 
خدمات/  شبکه هاورودي همکار شرکت

پردازش/ 
 بنديبسته

محتوا/ 
اطالعات/ 
 محصول

 تاکتیک استراتژي مزایا

         
 

 

 Megabyte1مطالعه موردي: گروه  .6

 
چرا، چه "وکار وتحلیل کیفی مبتنی بر مطالعه موردي که براي کشف عناصر ضروري مدل کسبدر این بخش، تجزیه

 شود.باشد، در نظر گرفته میمی "و چگونه
که  گردد؛استفاده می [16]هاي برندگان اینترنت اشیا موجود در براي نشان دادن چارچوب پیشنهادي از مصاحبه

 باشد.می Megabyte Ltdبررسی  شرکت مورد
 
 شرح بررسی 6-1

د در حال کنگ است. در طول دهه گذشته، تمامی صنایع با توجه به اقتصاطال و جواهر یکی از صنایع سنتی در هنگ
سیدهاي رهر هنوز هم از و جواهاي طال رشد سریع در چین، در حال رشد بوده است. با این وجود، بسیاري از فروشگاه

کنند. زمانی وکار سنتی استفاده میدل کسباین قبیل در م صورت شفاهی و مواردي ازدست خطی، ارائه اطالعات قیمت به
اشته بایست یک دید نزدیک بر جواهر و مشتریان دگذارد، آنها میکه فروشگاه طال و جواهر را براي مشتریان به نمایش می

 .ي جدید نیستندمنظور ایجاد یک معاملهبنابراین قادر به ارائه اطالعات بیشتر بهباشند، 
را براي جواهرفروشی توسعه داده است که قابل اجرا بر روي  2یک دستگاه ارائه جزئیات همراه Megabyteشرکت 

هایی حلو بلوتوث و راه NFC ،RFIDسیم متعدد مجهز شده است، ازجمله: هاي بیبه فناورياین ابزار محیط ابر است. 
 کند.دهد و خطاهاي انسانی را حذف میاست که فرایندهاي دستی را کاهش می

 
 

                                                 
1 http://www.myndar.com 
2 mTray 
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 Mobile retail Tray (mTray)سرویس  محصول/ -4شکل 

 

طور کامل نقاط فروش، امنیت، محاسبه قیمت و بررسی به mTrayطرح ثبت شده،  50فرم اندروئید و با بر اساس پلت
دول (ج کند. در این قسمت یک جدول خالصه بر اساس چارچوب پیشنهاديفرم واحد را ادغام میکارکردها در یک پلت

 گردد:و بر اساس اطالعات موجود در مورد این ابزار به شرح زیر ارائه می 6ذکر شده در بخش  )5شماره 
 

 mTrayبر اساس محصول  وکارمدل کسبطالعات ا -5جدول 

 شبکه هاورودي همکار
خدمات/ 
پردازش/ 

 بنديبسته

محتوا/ 
اطالعات/ 
 محصول

 تاکتیک استراتژي مزایا

  NFC تلفن همراه خریدار
اطالعات 
 محصول

ی رسانروزبه
اطالعات و اختصاص 
 خدمات به مشتریان

  

Megabyte 

RFID 
ابزارهاي همراه 

هاي و برچسب
متصل به هر 
جواهر را فعال 

 سازدمی

 سرویس ابر

حرکت هر 
جواهر بر 
روي این 
وسیله 

 توسط افراد

محبوبیت هر 
جواهر، رفتار 

مشتري، سطح 
 سهام

منظور ارائه ابزار به
 RFIDحمل قابل

 فروشبراي خرده

استراتژي 
پیشرو در 

 فناوري

قفل ورود 
 دیجیتالی

 فروشخرده
 جواهرات

احراز هویت 
 اثرانگشت
 فروشنده،

مشخصات 
 مشتري

RFID, 
Bluetooth, 

& LAN 

بهبود 
فروشندگی، 

برتري 
 مشتري

محل هریک از 
جواهرات، 

هاي فروش داده
و اطالعات 

 محصول در ابر

روزرسانی امنیت، به
گذاري، قیمت

مشخصات مشتري، 
گرفتن موجودي و 
یکپارچگی نقاط 

 فروش

استراتژي 
 پیشرو در

 بازار

استفاده و 
نظارت بر 
شرایط از 

 راه دور
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 گیرينتیجه .7
 

وکار خود استفاده نمایند، روشن است توانند از اینترنت اشیا در کسبهاي مختلفی میها به شیوهاصوالً سازمان
وکار دل کسبمیافته براي تولید سود و درامد است احتماالً ناموفق خواهد بود. شرکتی که فاقد یک طرح روشن و سازمان

گردد. هدف از این وکار خود تعریف میسود در کسب ایجادامد و در عنوان طرح اجرا شده توسط یک شرکت براي تولیدبه
وکار با استفاده از اینترنت اشیا هاي کسبي مدلوکار و جوامع بزرگ براي توسعهها در کسببخشیدن به نوآوريمقاله الهام

س مستندات رفت و بر اساوتحلیل قرار گت اشیا مورد بررسی و تجزیهوکار در اینترنهاي کسباست. چارچوب کلی مدل
ی اکنون در برخهم موجود، چارچوب پیشنهادي ارائه شد. در پایان با ذکر مثالی عملی کاربرد این چارچوب در بازار که

وکارهاي مشابه و در سایر کشورها هاي موجود در سایر کسبتوان از این نمونهگردد، بررسی گردید. میکشورها استفاده می
رچه بیشتر هها استفاده نمود و همچنین تحقیق در این زمینه را براي گسترش و عملیاتی شدن و مدل نیز از این ابزار

 وکار ادامه داد.هاي کسبمدل
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