
ررفصت اهی کارآرفینی   و کسب و کا,  اینترنت اشیا     

 هب انم خدا



 اشیاء اینترنت فنّاوری بر کوتاه ای مقدمه

 اشیاء اینترنت اکوسیستم معرفی

 اشیاء اینترنت اکوسیستم اساسی اجزاء

 اشیاء اینترنت اساسی اجزاء مهم ملزومات

   اشیا اینترنت در کار و کسب های ایده و کاربردها بررسی

 اشیاء اینترنت در تجاری های ل مد و کار و کسب

 اشیاء اینترنت کار و کسب و فنّاوری توسعه در رو پیش های چالش

 اشیاء اینترنت کار و کسب و فناوری توسعه هکارهای را

 ـٌرصت مفالب



 رظد دصتگاى ًا



 اکٍصیشتم



 IOT اکٍصیشتم 



 مٌارت ًای مٍرد هیاز در ایوترهت اظیاء

oای مختلؿ  ـراخی راًکاًر

oا  هیازصوجی راًکاًر

oهٌا
 
 ظواخت دصتگاى ًای مختلؿ و کارکرد ا

oظواصای  ی زیرصاخت ارتباـی بٌیوي 

o اهتخاب پلتفرم مواصب 

oچگٍهگی پیادى صازی برهامي کاربردی 



 خٍز ه ًای کاربرد ایوترهت اظیاء

o اهرژی 

o ظٌری 

oغوػتی 

oصالمت 

o کطاورزی 

oصاختماهی 

oخمل و هكل 

oخردى ـروظی و بازار 



 صاختمان ًٍظمود

 ای صمی)هظارت بر ظرایؿ مدیفی ٍبت، اهتطار گاًز  (دما، ـر

 ب، برق، گاز)مدیریت مػارف اهرژی
 
 (ا

هظارت بر صالمت صاز ه ًای غمراهی 

 کوترل صیشتم HVACصاختمان 

مدیریت صیشتم روظوای  ی 

خفق ایموی و امویت 



 ظٌر ًٍظمود

کوترل تراـیک 

پارکیوگ ًٍظمود 

ـروظگاى ًٍظمود 

مدیریت دارای  ی ًا 

خمل و هكل ًٍظمود 

 مدیریت پشماهد ظٌری 

بٌداظت و صالمت ًٍظمود 

کوترل ًٍظمود چراغ ًای خیابان 

لٍدگی غٍتی و )هظارت بر ظرایؿ مدیفی
 
لٍدگی ًٍا، ا

 
ٍبت، ا  ...(  دما، ـر



 ًٍظمودصازی غوایع

ای ًٍظمودصازی غوایع  راًکاًر

هظارت بر غملکرد و صالمت ماظین ًای غوػتی 

ا  هظارت بر اهباًر

هظارت بر مراکز دادى 

ًٍظمودصازی خؿ تٍلید 

هظارت بر صالمت کارکوان 

 هظارت بر خؾٍر کارکوان از راى دور 

(خفٍط لٍلي، َولًٍا و )هظارت بر زیرصاختٌای غوایع هفت وگاز... 



 ًٍظمودصازی مػارف اهرژی 

ب، برق، گاز
 
 ًٍظمود صازی خفٍط اهتكال ا

ًٍظمود صازی صدًا و تػفیي خاهي ًا 

ب، برق، گاز
 
 ًٍظمود صازی کوتٍر ا

 ًٍظمودصازی هیروگاى ًای برق 

ًٍظمودصازی پاالیطگاى ًا 

بیاری ًٍظمود
 
 ا

ب
 
 هظارت بر موابع ا



 کطاورزی ًٍظمود

 ٍبت خاک) هظارت بر ظرایؿ مدیفی زمین ًای کطاورزی  (دما، ـر

 اصتفادى از پٌپاد برای هظارت بر زمین کطاورزی 

 ا و پمپ ًای کطاورزی  ًٍظمودصازی کوتًٍر

 هظارت بر ماظین ًای کطاورزی 

مدیریت ًٍظمود گلخاهي ًا 

بیاری ًٍظمود
 
 ا



 ًٍظمود و هكلخمل 

ردیابی بار و کاالًا 

خٍدروًای ًٍظمود 

ًٍظمود صازی بوادر 

گیری وصایل هكلیي  ًر

مدیریت و هظارت خفٍط ریلی 

کوترل تردد وصایل هكلیي غمٍمی 

 هظارت بر غملکرد غدیح مٍتٍر خٍدرو 



 (1) چالض ًای ایوترهت اظیا 

 
این دصتگاًٌا بي گٍهي ای ـراخی ظدى اهد تا اـالغات ظخػی زهدگی اهشان را با بیطترین جزییات 

وری کوود
 
 .ممکن، جمع ا

 
هٌا تٍلیدکوودى خروجی ًای اـالغاتی باظود، ـػالیت ًای

 
 اگر ـػالیت روزاهي اـراد هظارت ظدى و ا

جیر لرار میگیرهد
 
 صیاصی، التػادی و اجتماغی تدت تا

 
ًمچوین اظیائی کي لرار اصت بي ایوترهت متػل ظٍهد، مػمٍاًل صاختار و مػماری صادى تری هشبت بي 

هٌا دظٍار می صازد
 
ای امویتی را در ا ا دارهد و این، پیادى صازی ابزاًر  .کامپیٍتًر

 
دروالع هفٍذ بي. خالغي ایوترهت اظیاء خیلی بیطتر از ایوترهت ـػلی بي زهدگی والػی هزدیک ظدى اصت 

 !!!ای مػادل باهفٍذ بي زهدگی روزمرى ی کاربران خٍاًد بٍد چوین ظبکي



 (2) چالض ًای ایوترهت اظیا 

یکی از چالض ًای مٌم در ایوترهت اظیا وجٍد یک ظبکي با تػداد بشیار زیادی دصتگاى ًای هامتجاهس 
 .اصت کي از اصتاهداردًای گٍهاگٍهی پیروی کردى و لػد تػامل با یکدیگر رادارهد

 
رظد صریع ایوترهت اظیا باغث دظٍاری در ایجاد اصتاهداردًای  ی ظامل لابلیت ًمکاری، صفح دصترصی 

 .رادیٍی  ی، امویت و مدرماهگی ظدى اصت
 
 ITUدر جدیدترین بیاهیي خٍد اغالم کردى کي برای خل این مطکل کارگروى تازى ای تطکیل دادى اصت کي 

. ظواختي میطٍد Group Study T-ITU باهام 



 (3) چالض ًای ایوترهت اظیا 

هیاز بي صرمایي گذاری هشبتًا گشتردى در زیر صاخت ًای ارتباـی 

 وجٍد هداظتن مدل ًای تجاری کشب و کار تجربي ظدى و متػالبًا هگراهی از صرمایي گذاری 

غدم وجٍد لٍاهین مدون و هگراهی مردم و غاخبان غوایع در مٍرد خریم خػٍغی 

ای خاص و گران بٍدن تٌیي صوشٍر ًای مواصب  ؽػؿ در تکوٍلٍژی برخی صوشًٍر

 ؽػؿ در داهض کاـی در مٍرد مزایای ًٍظمود صازی 

مدون هبٍدن اصتاهداردًای غوػتی 

ی  ی مطخع ایوترهت اظیاء در برخی از خدمات
 
 غدم کارا



 مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیاء

oـرین باظد
 
 .مٌم اصت کي بداهید چگٍهي مدػٍل ظما می تٍاهد ًم برای مطتری و ًم ظرکت ظما ارزش ا

 
oمد از دصتگاى ًا و تجٌیزات

 
گاًی از مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیا و داظتن یک اصتراتژی روظن برای چگٍهگی کشب درا

 
 IOTا

 .  بشیار مٌم اصت



 مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیاء

مد مشتمر از ـریق دریاـت خق اظتراک
 
 ایجاد درا

 .بي جای یک بار ـروش، می تٍان بي غٍرت ماًاهي بي خاـر خدمات دریاـت کرد IOTاز مطتریان خق اظتراک 

ی   .خٍد ًشتید“ صرویس و خدمات”ظما در این مدل از مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیا در خال مػـر

 .تكٍیت رابفي با مطتری 

وری کوود، بي این 
 
هجای  ی کي دصتگاى ًای IOTلادر ًشتود دادى ًای بیطتری را جمع ا

 
 در خال خاؽر از ا

 ترتیب می تٍان اـالغات بیطتری را از مطتریان کشب همٍد و ویژگی ًای با ارزش تری را متواصب با

هٌا ارائي داد
 
ای خاص ا  .هیاًز



 مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیاء

وراهي مدشٍب می ظٍد
 
 .همٍهي ای از یک رویکرد هٍا

 .مدل مبتوی بر هتیجي اصت

هٌا ارائي می دًد ًزیوي 
 
 ایدى این مدل این اصت کي مطتریان برای هتیجي یا موفػتی کي مدػٍل IOTبي ا

 .بپردازهد هي برای خٍد مدػٍل

 در والع برخی از مطتریان همی خٍاًود در ترازهامي خٍد دارای  ی ًای مشتٌلک ظٍهدى کي گاًی اولات هیاز

 بوابراین ترجیح می دًود مدػٍل مٍرد هظر خٍد. بي تػٍیؼ لفػات گران لیمت ًم دارهد داظتي باظود

 .را بي جای خرید اجارى کوود و ماًاهي مبلؾی را برای هتیجي کار دصتگاى بپردازهد



 مدل ًای کشب و کار ایوترهت اظیاء

ن خاغل کوید
 
وری ظدى تٍصؿ ا

 
. در بیوض ًای  ی اصت کي می تٍاهید از دادى ًای جمع ا IoT ارزش 

اما صٍال این اصت، چي کشی از دادى ًا و بیوض ًا بٌرى می برد؟. در خال خاؽر دادى ًا بي ارزظمودترین موبع جٌان تبدیل ظدى اهد  

. ـکر کوید Facebook   یاLinkedIn بي ظرکت ًای  ی ماهود 

هٌا خجم غظیمی از دادى ًا را از ًمي ما 
 
وری این اـالغات مزیت ًای  ی را برای ما ـراًم می کوود، اما ارزش والػی برای تبلیؼ کوودگان و صایر ( اؽلب بي غٍرت رایگان)ا

 
وری می کوود و گرچي با جمع ا

 
ت ظرکجمع ا

. ًای ظخع جالث اصت کي از این دادى ًا برای تبلیؼ اصتفادى می کوود، LinkedInیا   

وری دادى ًا برای ارائي بي تبلیؼ کوودگان ًشتود
 
ای  ی برای جمع ا . در این خالت ابزاًر Facebook 

ظما می تٍاهید مدػٍلی را بشازید تا غالوى بر ایوکي برای . هیز غمل می کود IoT ،وری هماید
 
 ًمین مدل کشب وکار در کاربر هٌای  ی ارزش اـزودى ایجاد کود، دادى ًای ارزظمودی را هیز جمع ا

هٌا صٍء اصتفادى همی کوید و با
 
هٌا خفق می ظٍد و از دادى ًای ظخػی ا

 
هٌا مداـظت می کویداـ البتي در این مدل الزم اصت کي مطتریان مفمئن باظود خریم خػٍغی ا

 
میوان از ا  



 برخی ظرکت ًای پیطرو در خٍزى ایوترهت اظیاء



تطکربا   


