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Why Internet of Things

Dynamic control of industry and daily life

Improve the resource utilization ratio 

Integrating human society and physical systems.



Why Internet of Things (ii)

Flexible configuration.

Universal transport & internetworking

Acts as technologies integrator 



Technology roadmap of IoT









The application of IoT(1)







































کسب و کار

اعانوبرایالعادهفوقفرصتیاشیااینترنت

خدماتدهندگانارائهسازمانها،ازمختلفی

IOT،بستردهندگانارائهIOTیکئارچهو

منرفروشندگانومخابراتیاپراتورهایسازها،

باشدمیافزار



 استفاده گسترده از فناوریIOT حاکی از ظهور  ،

.،  استIOTاکوسیستم کسب و کار 

در یک اکوسیستم شرکتها با استفاده از یک مجموعه

مشترک از دارایی های اصلی مربوط به اتصال دنیای 

و فیزیکی اشیا با دنیای مجازی اینترنت با هم رقابت

.همکاری دارند

 در این سازمانها وضعیت فعلی و روند کسب و کارIOT ،

.را با چارچوب مدل کسب و کار توصیف می کنند







هسته اصلی اکوسیستم

پلتفرمهای نرم افزاری

 پلتفرمهای سخت افزاری

استانداردهای مشترک برای توانمندسازی این ارتباطات

اتصال بین دستگاهها و اینترنت

خدمات کاربردی ایجادشده روی این اتصاالت

 خدمات پشتیبانی برای تامین، ضمانت و صدور

صورتحساب خدمات کاربردی



تاثیر اینترنت اشیا بر اجزای مدل کسب وکار

بازارتغییر نقش مصرف کننده به دلیل تغییر در جامعه و

منجر به انتقال رقابت به سطح جدیدی می شود

اد لذا شرکتها ملزم به ارائه فکر و دیدگاه تازه ای در ایج

ارزش برای مشتریان می شوند

IOT به راه اندازی کسب و کارهای جدید کمک نموده و

باعث افزایش کسب و کارهای موجود با ایجاد ارزش 

افزوده در محصوالت، خدمات و نوآوری در مدلهای کسب 

و کار این سازمانها می شود



تاثیر اینترنت اشیا بر اجزای مدل کسب وکار

مایکروسافت،کمپانیدرکاربریتجربه یطراحیمدیر،شامآلبرت

:می گوید

"تجربه یآفرینشوایجاددرمهمینقشکاروکسبمدل های
.دارند"ارزش"

یکبهتریمشنگاه  چگونگیمی توانیدواقعا  شمااشیاء،اینترنتبا
می شود،فروشگاهوارداوکهلحظه ایازمشاهده کنید؛راتجربه
ودمی کناستفادهآن ازکههنگامیتامی خردرامحصولیکهزمانی

آنبرایمی توانیدبیشتری(های)کارچهشویدمتوجهنهایتدر
خدماتییاویژگیچهکردناضافهودهیدانجامخدمات/محصول
دوبارهعمریآنبهیاوتکراررامشتریتجربه یمی تواند
"ببخشد؟



تاثیر اینترنت اشیا بر اجزای مدل کسب وکار

زیکیفیفروشبهمتصل،به همفضاییدردرآمدکسبحال،اینبا

امکانمحصوالت،اولیهفروشازبعد.نمی شودمحدودمحصوالت

می شود؛حاصلنیزدیگردرآمدکسبجربان هایبهدست یابی

برنامه هایواشتراکحق،افزوده-ارزشخدماتنظیرفرصت هایی

اولیهیدخرقیمتازمی توانندبه سادگیکه،(اپلیکیشن ها)کاربردی

.بروندفراترنیز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA


تاثیر اینترنت اشیا بر اجزای مدل کسب وکار

"ذارانسرمایه گبرایمی کنندتولیدتکرارشوندهدرآمدکهچیزهایی
سبکتجاریمدلتکیهاین صورت،غیردر.جذاب ترندمخاطره پذیر

ایبرووفادارندآتیمشتریانکهبودخواهداساساینبرکارو
".دشده انقانعکافیقدربهنیزبعدیمحصولخریدوبازگشت









متریکهای کسب و کار برای ارتباطات ماشین به 

ماشین



متریکهای کسب و کار برای ارتباطات ماشین به 

ماشین



بررسی مدلهای همکاری شرکتهای مبتنی بر 

IOT





مدل های کسب و کار 



فراهمبرایفرصتایجادبهمنجرارزشدرتغییرسه

:شدخواهدجدیدمنابعنمودن

افزارنرمبهافزارسختازتغییرحالدرارزش

ابربهمحصوالتازتغییرحالدرارزش

خدماتبهمحصوالتازتغییرحالدرارزش



ازاستفادهبراینیزتولیدکنندگانIOTتغییربهشروعباید

مورددرنظرتجدیدوموجودکاروکسبفرایندهای

هوشمندمحصوالتخدماتواندازیراهایجاد،چگونگی

:کنندIOTدرمتصل

محصوالتتولیدتغییرچگونگی

محصوالتسرویسچگونگیتغییر

کاروکسبمدلهایتغییر



مدلهای ارزش در کسب و کارهای مبتنی بر 

IOT
ارزشگزاره

مثلسواالتیبهپاسخ:

دارد؟قراردرستیکاروکسبدرشرکتیکآیا

هست؟درستفروشفرصتهایدنبالبهآیا

خیر؟یاداردمناسبکنندگانتامینشرکتآیا

شبکهزیرساختهایIOTعسرییاتدریجیتغییراتامکان

.کندمیفراهمراکاروکسب



























The challenge of IoT

Total challenge of IOT

1.Technological Standardization in most areas are still

remain fragmented.

2.Managing and fostering rapid innovation is a challenge

for governments .

3. Privacy.

4.Absence of governance.



TECHNOLOGICAL CHALLENGES OF 

IoT
At present IoT is faced with many challenges, such 
as:

 Scalability

 Technological Standardization

 Inter operability

 Discovery

 Software complexity

 Data volumes and interpretation

 Power Supply

 Interaction and short range communication

 Wireless communication

 Fault tolerance



Future of IOT

Daily Life

Traffic Issue

Production

Logistics

Retailing

Resource 
& Power 
Control


