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  چکیده
اي باعـث افـزایش آگـاهی     هاي کنارجـاده  با ایجاد ارتباطی یکپارچه بین خودروها و دستگاه ،ییارتباطات هوشمند خودروسامانه 

بررسـی و   ازمنـد ین ،و نوآور دیجد يهر فناور موفقسازي  تجاري. گردد رانندگان از محیط پیرامونی خویش و ارتقاي کیفیت سفر می
تـوام  ، نفعان يذ درست لیو تحل ییشناسا. است یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاسیس ،ياقتصاد از لحاظ ابعاد مختلف آن درستدرك 

سـامانه ارتباطـات هوشـمند     تیـ موفق يِدیـ عوامـل کل مهمتـرین  از  یکـ ی ،وکار کسب يآن در قالب الگو ياقتصاد لیدرك پتانسبا 
  .  است ییخودرو
 نـه یزم نیـ مطـرح در ا  مختلـف  يوهایسامانه، سنار نیوکار ا کسب يدر حوزه الگو یجهان اتیتجرب یپس از معرف ،مقاله نیا در

ـ ارا ییوکار سامانه ارتباطات هوشمند خـودرو  کسب يالگو يبرا یچارچوب کل کیبه عالوه . شود آورده می بخـش از   کیـ  يو بـرا  هئ
 شـنهاد یبـه عنـوان نمونـه پ    ییابتـدا  ییالگـو  ،ییکننده نها خودرو به مثابه مصرف نانیو سرنش رانندگانیعنی  ،سامانه نیا انیمشتر

 .گردد یم
  

  .نفعان، کاربردها، ارزش، زنجیره ارزش، سناریو وکار، ذي سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، الگوي کسب: واژگان کلیدي

  
 عهده دار مکاتبات *
 Mirzaamini@jdsharif.ac.ir: آدرس پست الکترونیکی و 021-66024626: شماره نمابر +
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  مقدمه - 1
مطالعات آلوین تافلر، بشر در طول تاریخ، سـه دوره  مبناي  رب

دوره ) 2(کشـاورزي،  دوره ) 1: (اصلی را پشت سر گذاشـته اسـت  
هـر یـک از ایـن دوران یـا      .دوره اطالعات و دانـش ) 3(صنعتی و 

قطعـاً پیشـران   . ها و شرایط خاص خود است عصرها داراي ویژگی
اصلی حرکت جوامع امروزي به سوي عصـر اطالعـات و دانـش را    

توان فناوري اطالعات و ارتباطات دانست که هـر روز در حـال    می
  . بک زندگی ما استسازي شیوه و س متحول

هاي سـریع فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و بـالتبع       پیشرفت
باعث شده است فضایی  ،هاي مختلف زندگی سازي بخش اي شبکه
هـاي   تلفـن . گیـري باشـد   یکپارچه و مشترك در حال شکل کامال

هـاي مختلـف، همگـی در حـال      ها و رایانـه  همراه هوشمند، تبلت
ف زنـدگی شخصـی و کـاري مـا     هاي مختل پیونددهی سریع حوزه

هستند؛ اما چرا خودروها نه؟ چرا نباید شـاهد ایـن یکپـارچگی و    
تنیده امـروز در دنیـاي    اي درهم مندي از مزایاي دنیاي شبکه بهره

خودروها باشیم؟ همـین اندیشـه باعـث حرکـت بـه سـمت ایـده        
شـده اسـت کـه از آن تحـت      2»اي یا مـرتبط  خودروهاي شبکه«

  . شود یاد می »ودروییارتباطات خ«عنوان 
سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، امکان گفتگوي خودروها 

اي را فـراهم سـاخته و امکـان     با یکدیگر و با تجهیزات کنارجـاده 
اي بـا   یکپارچگی خودرو، راننده و سرنشینان در یک فضاي شبکه

جمله مهمترین مزایـا   از. نماید پذیر می یکدیگر و اینترنت را امکان
توان به ارتقاي ایمنی، تسهیل و  اي می بردهاي چنین سامانهو کار

، حفـظ  )بهبود مـدیریت ترافیـک  (پذیري خودروها  تسریع تحرك
وکـاري بیمـه، بهبـود     بهتر محیط زیست، بهبود الگوهـاي کسـب  

و ارتقاي ) رسانی و سرگرمی به کمک خدمات اطالع(کیفیت سفر 
  . کردمدیریت خودرو توسط راننده و خودروساز اشاره 

توجــه بــه برخــی آمارهــاي منتشرشــده در زمینــه مشــکالت 
ـ  ونقل خودرویی، خود می حمل یـد لـزوم اسـتفاده از ایـن     وم دتوان

هـا و مخــاطرات و بهبـود شــرایط    فنـاوري جهــت کـاهش هزینــه  
  :سفرهاي رانندگی باشد

در  ایـران  هزار نفر در کشور 230سال اخیر، بیش از  10طی  .1
  ].12[اند سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اثر

هزار میلیارد تومان به کشور خسارات  22از این بابت، بیش از  .2
هزار میلیارد تومـان   43برخی آمارها تا ] (22[وارد شده است

  ]). 12[هم برآورد شده است
هـاي   هاي بیمه کشور متحمـل هزینـه   به همین علت، شرکت .3

  
2 Connected Vehicle 

  . هستندده  زیان هعمدر به طوشوند و  هنگفتی می
میلیـارد دالر بـه کشـور ضـرر      8بـیش از  ساالنه آلودگی هوا،  .4

  ]. 21[زند می
جـان  هزار نفر ساالنه در تهـران   4در اثر آلودگی هوا، بیش از  .5

شـمار   و روزهاي هواي پاك انگشـت  دهندخود را از دست می
 ]. 21[هستند

شهري  کالنساالنه بیش از هزار میلیارد ساعت وقت مردم در  .6
 1385آمـار سـال   (شـود   تهـران در ترافیـک تلـف مـی     مانند

 ]. 23)[میلیون خودرو در تهران 2.5برمبناي 
تومـان هزینـه بـه کشـور      میلیارد 22بیش از ساالنه در ایران  .7

شـده هـر لیتـر بنـزین      برمبناي قیمت تمـام (شود  تحمیل می
  ].24)[تومان 1300

نیازمند شناسایی  ،خوب ي فناورانه ي سازي هر ایده تجارياما 
این امر امکـان  . نفعان مختلف و مشتریان بالقوه و بالفعل است ذي

جهــت  ،وکــار مناســب و اقتصــادي طراحــی یــک الگــوي کســب
مطالعات نشان . آورد سازي و استقرار این سامانه را فراهم می پیاده
وکـار   هاي فراوانی جهت توسعه یک الگـوي کسـب   د تالشنده می

بـودن   اما به دلیل نوپـا  ،فناوري انجام شده است مناسب براي این
  . نیامده است دستاین فناوري، هنوز اجماعی در این زمینه ب

مبنـاي مطالعـات جهـانی     شـود بـر   تـالش مـی   ،مقالهدر این 
سازي سامانه ارتباطات  شده در پروژه طراحی و پیاده مختلف انجام

ندیشـی  ا جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و هم هوشمند خودروییِ
ضـرورت  نفعان مختلف و مشـتریان احتمـالی ایـن سـامانه،      با ذي

وکـار ایـن سـامانه     چارچوبی ابتدایی براي الگوي کسـب موضوع و 
  . گردد تبیین

  

  سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی -2
پیشـرفت عظیمـی در    )CVT 3( ارتباطـات خـودرویی  فناوري 
فنـاوري  در ایـن  . اسـت ونقـل هوشـمند   هاي حمـل عرصه سامانه

بـر روي  ) OBU4( نمـاي خـودرو  وضـعیت نام واحـد   به تجهیزاتی
سـیم   شـوند کـه امکـان برقـراري ارتبـاط بـی       نصب مـی خودروها 

 و تجهیـزات کنـار جـاده    خودروها با یکدیگر و نیز بین خودروهـا 
)RSU5( سامانه ارتباطات هوشـمند خـودرویی   . دساز را فراهم می

، شـود طراحـی و اجـرا مـی    کارگیري این فنـاوري هکه بر مبناي ب
متنوعی را در زمینه ایمنی، مدیریت ترافیـک و خـدمات   خدمات 

به طـور کلـی کاربردهـاي مبتنـی بـر       .دهدمیارائه  ارزش افزوده
  

3 Connected Vehicle Technology 
4 On-Board Unit 
5 Road-side unit 
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 ؛پرداخت عوارض و دهی ناوبري، اولویت
 ؛تماس اضطراري و رو هشداردهی شرایط پیشِ

 ؛محور و بیمه رفتارمحور بیمه مسافت
ها و مصـرف منـابع، مـدیریت و     کاهش آالینده: محیط زیست
 ؛گیمالیات بر آالیند و ها ثبت آلودگی

 اي اینترنت، اخبار، چندرسانه: رسانی و سرگرمی خدمات اطالع
 ؛هاي اجتماعی

  .کنترل از راه دور و تعمیر و نگهداري، امنیت: مدیریت خودرو
 .دهد ، کاربردهاي کلی این سامانه را نشان می1 شماره

 
  کاربردهاي کلی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

 سازمان راهداري، پلیس راهـور : ونقل و ترافیک مدیریت حمل
 ؛ها شهرداري

هـاي مـرتبط، سـازمان     مجلـس، وزارتخانـه  ): حاکمیت
 ؛محیط زیست و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سـازان و خـدمات پـس از     تولیدکنندگان، قطعه: خودروسازان

ــدگان و خــدمات ــدگان کنن ــک : دهن صــنعت الکترونی
و مخــابرات، اپراتورهــا، کــارگزاران محتــوایی و    ) خــودرو
 ؛ي

ونقل و سوخت، شرکت پخـش و   ستاد حمل: مدیریت سوخت
 ؛سازي مصرف سوخت شرکت بهینه 

 .هاي بیمه شرکت و بیمه مرکزي: صنعت بیمه

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  ]:6[شوند  بندي میفناوري ارتباطات خودرویی در دو بخش دسته
کـه همـان مبادلـه پیـام      )V2V(ارتباطات خودرو بـا خـودرو   

از طریق امواج  با یکدیگر و OBU یزاتتجه از طریق

 یـام تبـادل پ که در واقـع   )V2I( ارتباطات خودرو با زیرساخت
بـا اسـتفاده از    یرسـاخت و شـبکه ارتباطـات ز  

  :مهمترین کاربردهاي کالن این سامانه عبارتند از
هـا،   ردیـابی، گـردآوري داده  ): پذیري تحرك(مدیریت ترافیک 

ناوبري، اولویت
هشداردهی شرایط پیشِ: ایمنی .2
بیمه مسافت: بیمه .3
محیط زیست .4

ثبت آلودگی
خدمات اطالع .5

هاي اجتماعی شبکهو 
مدیریت خودرو .6

شماره شکل
  

کاربردهاي کلی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی :1شکل 
  

  ذینفعان سامانه
ثر از افـراد و  أاي متـ  وکـار، سـازمان و پـروژه    سامانه، کسب

شـوند یـا    نـوعی از آن منتفـع مـی    هاي دیگر است که بـه 
بنـابراین، موفقیـت پایـدار و    . ثیرگـذار باشـند  

بلندمدت سـامانه ارتباطـات هوشـمند خـودرویی نیـز در گـروي       
هـا و مطالبـات آنـان     نفعان و تحلیل خواسته شناسایی درست ذي

 ها و مطالب نفعان در گزارش چگونگی شناخت و تحلیل ذي
  
ممکـن  (نفعان اصلی این سـامانه عبارتنـد از    به طور کلی، ذي

  ):نفعان دیگري هم وجود داشته باشد
راننـدگان و سرنشـینان، بیمـاران    ): کاربر نهایی

 امدادرسانان 

مدیریت حمل .2
شهرداري و

حاکمیت(دولت  .3
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

خودروسازان .4
 ؛فروش

ــ .5 ــدگان و خــدمات مینأت کنن
خــودرو(

يافزار نرم
مدیریت سوخت .6

 و پاالیش
صنعت بیمه .7

  
 

  

فناوري ارتباطات خودرویی در دو بخش دسته
ارتباطات خودرو بـا خـودرو    •

از طریقخودروها 
 .استسیم  بی

ارتباطات خودرو با زیرساخت •
و شـبکه ارتباطـات ز   ین خودروهـا ب

RSUاست ها.  
مهمترین کاربردهاي کالن این سامانه عبارتند از

مدیریت ترافیک  .1

ذینفعان سامانه - 3
سامانه، کسبهر 
هاي دیگر است که بـه  سازمان

ثیرگـذار باشـند  أتواننـد بـر آن ت   می
بلندمدت سـامانه ارتباطـات هوشـمند خـودرویی نیـز در گـروي       

شناسایی درست ذي
چگونگی شناخت و تحلیل ذي. است

  . آمده است مربوطه
به طور کلی، ذي

نفعان دیگري هم وجود داشته باشد است ذي
کاربر نهایی(کننده  مصرف .1

و در حال انتقال



سـامانه ارتباطـات    نفعـان  يذ یکلـ ، چارچوب 2 شماره
  .دهد را نشان مییی د خودرو

سازي ایـن فنـاوري    از مهمترین منافع حاصله از پیاده
کـه برخـی از    شده است  برشمرده 2 شماره براي کشور در جدول

  .دنشو مند می بهرهاز آن قیم و غیرمستقیم نفعان مست
 

 
  نفعان سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

 سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی براي کشور

  میزان کاهش در کشور  بهبود به کمک فناوري

  زار میلیارد تومانه 6

  میلیارد تومان 870

  میلیارد تومان 140

  میلیارد تومان 5800

  میلیارد تومان 12800
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هـا   اي از ارزش ، مجموعـه نفعان ن سامانه براي هر یک از ذي
در مقابـل،  . آمـده اسـت   1 شـماره  کند که در جـدول 

هایی براي هر یک از آنـان اسـت کـه     ولیتومستلزم وظایف و مس
توجـه بـه    عدم. موریت هر یک در کشور است

هـایی بـراي    ، باعـث بـروز مشـکالت و چـالش    
  .سازي و استقرار آن در آینده خواهد شد

شماره شکل
د خودروهوشمن

از مهمترین منافع حاصله از پیادهبخشی 
براي کشور در جدول

نفعان مست ذي

  

نفعان سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی چارچوب کلی ذي: 2شکل 

سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی براي کشور مهمترین منافع حاصله از پیاده: 1جدول 

بهبود به کمک فناوري  هزینه ساالنه کشور  حوزه

  هزار میلیارد تومان 22  ایمنی
  ]22[)ايهزینه تصادفات جاده(

  درصد27
]22[  

  هزار میلیارد تومان 29  آلودگی هوا
]23[  

  درصد3
]11[  

  ترافیک
  هزار میلیارد تومان 2
دو هزار میلیارد ساعت اتالف (

  ]24[)زمان در ترافیک تهران

  درصد75
]11[  

  مصرف سوخت
  هزار میلیارد تومان 29

میلیارد لیتر مصرف بنزین  22(
  ]25[)ساالنه

  درصد20
]28[  

    هزار میلیارد تومان 96  جمع کل

  

ضرورت بررسی و تدوین 
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ن سامانه براي هر یک از ذيای
کند که در جـدول  را خلق می

مستلزم وظایف و مس
موریت هر یک در کشور استأو م  وابسته به نقش

، باعـث بـروز مشـکالت و چـالش    ذینفعـان  هر یک از
سازي و استقرار آن در آینده خواهد شد سامانه و پروژه پیاده
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 نفعان سامانه شده براي ذي هاي خلق ارزش :2جدول 

  کاربرد
  نفعانذي

  مصرف کننده
  )کاربر نهایی(

  دولت
تامین کنندگان و   خودروسازان  )حاکمیت(

  خدمات دهندگان
مدیریت حمل و نقل و 

  ترافیک
مدیریت 
  صنعت بیمه  سوخت

  
مدیریت 
  ترافیک

  )پذیريتحرك(

صــرفه جــویی  −
  در وقت

کاهش هزینـه   −
  خودرو

ــاهش  − کــــــ
صدمات بیمـاران  

  امدادي
-افزایش بهـره  −

  وري امدادگران

ــق  تحقـــــ
اهـــــــداف 
حاکمیتی در 

هـا،  حوزه راه
ــک و  ترافیــ
محـــــــیط 

  زیست

-کاهش هزینه
هاي خدمات 
پس از فروش 

  )تعهدي(

کســب درآمــد از   −
  فروش تجهیزات

کســب درآمــد از   −
  خدمات پشتیبانی

کســب درآمــد از   −
  خدمات سامانه

  کاهش ترافیک −
  وريافزایش بهره −

ــاهش  − کـــــ
  مصرف سوخت

ردگیــــــري  −
چگونگی مصرف 

  سوخت

کاهش هزینه 
کرد، صدمات 
  و خسارات

  ایمنی

ــاهش  − کــــــ
ــرات و  خطــــــ

  صدمات
کاهش هزینـه   −

  خودرو
-افزایش بهـره  −

  وري امدادگران

ــق  تحقـــــ
اهـــــــداف 
حاکمیتی در 
حوزه ایمنی 

  و سالمت

ارتقاي ایمنی 
  خودرو

   
کســب درآمــد از   −

  فروش تجهیزات
کســب درآمــد از   −

  خدمات پشتیبانی
درآمــد از کســب  −

  خدمات سامانه

  کاهش ترافیک −
  وريافزایش بهره −

کاهش مصرف 
  سوخت

کاهش هزینه 
کرد، صدمات 
  و خسارات

  محیط زیست
کاهش خطرات و 
صدمات آلودگی 

  هوا

ــق  − تحقــ
اهـــــــداف 
حاکمیتی در 
حوزه محیط 

  زیست
کـــاهش  −

ــت از  برداشـ
  منابع ملی

ــري  − ردگی
  هاآالیندگی

کاهش 
آالیندگی 
  خودرو

کســب درآمــد از   −
  تجهیزاتفروش 

کســب درآمــد از   −
  خدمات پشتیبانی

کســب درآمــد از   −
  خدمات سامانه

کاهش مصرف   
  سوخت

کاهش 
خطرات و 
صدمات 
  آلودگی هوا

خدمات اطالع 
رسانی و 
  سرگرمی

بهبود کیفیت 
  سفر

ــق  تحقـــــ
اهـــــــداف 
حاکمیتی در 
حوزه اطـالع  
رســـــــانی 

  عمومی

افزایش جذابیت 
  خودرو

کســب درآمــد از   −
  فروش تجهیزات

کســب درآمــد از   −
  خدمات پشتیبانی

کســب درآمــد از   −
  خدمات سامانه

کاهش مصرف   بهبود اطالع رسانی
    سوخت

مدیریت 
  خودرو

کـاهش هزینـه    −
  خودرو

ــر   − ــاهش خط ک
  سرقت

افزایش سهولت  −
  کاربري

ــق  تحقـــــ
اهـــــــداف 
حاکمیتی در 
حوزه امنیت 

  عمومی

ــود  − بهبــــــ
کیفیت خدمات 

  پس از فروش 
افــــــزایش  −

 راحتی کاربري
افــــــزایش  −

  امنیت خودرو

درآمــد از کســب  −
  فروش تجهیزات

کســب درآمــد از   −
  خدمات پشتیبانی

کســب درآمــد از   −
  خدمات سامانه

وري افزایش بهره
  )پلیس(

کاهش مصرف 
  سوخت

کاهش هزینه 
  کرد خسارات

کاهش هزینه   بیمه
            خودرو

پیاده سازي 
الگوي بیمه 

مسافت محور 
  و رفتار محور

  
 

  
 



شه قکنندگان مسیرنما یا ن به عالوه، به تدوین. سامانه را دریابند
کند تا مسیرهاي توسعه آینده  راه این سامانه فناورانه کمک می

ایـن زنجیـره، وابسـتگی هـر یـک از      . را بهتر شناسایی نماینـد 
 .دهد را نیز نشان می) وکار در الگوي کسب(مشتریان به سامانه 

  .دهد ، زنجیره ارزش این سامانه را نشان می3 ره
  

 
  زنجیره ارزش سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

اساسی در موفقیت شـرکت، بنگـاه یـا سـازمان مربوطـه بـازي       
نمـایی کلـی از یـک الگـوي     ، 4شـماره   شـکل  ].7و  

  .دهد کسب و کاري را نشان می

 
  کاري و
یافتـه و  کوشد به آنان دسـت   وکار می شود که کسب تعریف می

  . نمایدخدمت 
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  زنجیره ارزش سامانه
، سامانه هاي گذشته توضیح داده شددر بخش

هـا را بـراي    اي از ارزش ارتباطات هوشمند خودرویی، مجموعـه 
کنـد کـه وابسـته بـه یکـدیگر       نفعان مختلف خود خلق می

نفعـان   هـا بـه ذي   درك و نمایش صحیح این وابسـتگی 
هـاي ایـن    تحقـق ارزش دهد نقش و جایگـاه خـود در   

سامانه را دریابند
راه این سامانه فناورانه کمک می

را بهتر شناسایی نماینـد 
مشتریان به سامانه 

رهشما شکل

  

 
زنجیره ارزش سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی :3شکل 

  کار و
وکار در چگونگی  وکار، بیانگر منطق یک کسب

وکار درست، نقش  الگوي کسب. ه و کسب ارزش است

اساسی در موفقیت شـرکت، بنگـاه یـا سـازمان مربوطـه بـازي       
 2[کند می

کسب و کاري را نشان می
  

و نمایی کلی از یک الگوي کسب: 4شکل 

یا چند بخـش از مشـتریان خـدمت     وکار، به یک
هایی  از افراد و سازمان هاي مختلف در اینجا گروه

تعریف می
خدمت ه ارائ

ضرورت بررسی و تدوین 
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

زنجیره ارزش سامانه -4
در بخشهمانطور که 

ارتباطات هوشمند خودرویی، مجموعـه 
نفعان مختلف خود خلق می ذي

درك و نمایش صحیح این وابسـتگی . هستند
دهد نقش و جایگـاه خـود در    یاري می

  
و الگوي کسب -5

وکار، بیانگر منطق یک کسب کسبالگوي 
ه و کسب ارزش استئخلق، ارا

  

  :مشتریان -1-5
وکار، به یک هر کسب

در اینجا گروه. کند میه ارائ
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  :هاي پیشنهادي ارزش -2-5
وکار، به دنبال حل مشکالت مشـتري و بـرآوردن    هر کسب

در اینجــا . هــاي پیشــنهادي اســت نیازهــاي او از طریــق ارزش
شود که براي  اي کامل از محصوالت و خدمات توصیف می بسته

  . نماید ارزش خلق می ،ز مشتریانیک بخش ا
  :هاي توزیع کانال -3-5

هاي ارتباطی، توزیع و  هاي پیشنهادي از طریق کانال ارزش
شـود   مشخص مـی  ،در اینجا. شود فروش به مشتریان عرضه می

وکـار بـراي ارایـه ارزش پیشـنهادي مـوردنظر خـود بـه         کسب
آنهـا   مشتریان هدف، چگونه با آنان ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه    

  . کندپیدا میدسترسی 
  :ارتباط با مشتري -4-5

هاي مشـتریان، روابطـی ایجـاد و حفـظ      با هر یک از بخش
هـاي   وکـار بـا بخـش    انواع روابطی که کسـب  ،در اینجا. شود می

  . گردد کند توصیف می مختلف مشتریان خود برقرار می
  :هاي درآمدي جریان -5-5

آمیــزي بــه  هــاي پیشــنهادي کــه بــه طــور موفقیــت ارزش
هــاي درآمــدي  شــوند، منجــر بــه جریــان ه مــیئــمشــتریان ارا

از هر بخش از  ،وکار شود که کسب بیان می ،در اینجا. گردند می
  . کند مشتریان چه درآمدي کسب می

  :منابع کلیدي -6-5
ـ هاي مورد نیاز جهت ارا اي از دارایی مجموعه هـاي   ه ارزشئ

هـاي   مهمتـرین دارایـی   ،در اینجا. پیشنهادي به مشتریان است
وکـار تشـریح    مورد نیاز بـراي عملکـرد صـحیح الگـوي کسـب     

  . شود می
  :هاي کلیدي فعالیت -7-5

هـاي   ه ارزشئهاي مورد نیاز جهت ارا اي از فعالیت مجموعه
مهمترین اقـدامات   ،بخش در این. پیشنهادي به مشتریان است

  . گردد وکار بیان می جهت عملکرد صحیح الگوي کسب
  :همکاران کلیدي -8-5

وکار با دیگران، از  هاي کلیدي کسب اي از مشارکت مجموعه
وکـار   مین منابع از خارج کسبأها و ت سپاري فعالیت جمله برون

معرفـی   ءکننـدگان و شـرکا   مینأاي از تـ  شبکه ،در اینجا. است
  . شوند وکار می که باعث عملکرد صحیح الگوي کسب گردند می

  :ساختار هزینه -9-5
وکار، منجر بـه ایجـاد سـاختار     عناصر مختلف الگوي کسب

هایی که اجراي الگـوي   تمامی هزینه ،در اینجا. شوند هزینه می
  ]. 2[گردد  وکار با خود همراه دارد، تشریح می کسب

  نیاز این سامانه به الگوي کسب و کار -6
 شـده اسـت کـه    نوین باعـث ایجـاد شـرایطی   هاي  فناوري

هاي سنتی و  کسب درآمد از راه وتغییر است  حال در  سرعت به
هاي فناورانه بـا خـود    نوآوري. معمول را به چالش کشیده است
اند که نیازمند مفاهیم اقتصـادي   فضاي جدیدي را فراهم نموده

وکارهـاي   ظهـور اینترنـت و کسـب   . و تجاري متفاوتی هسـتند 
-ههمگـان بـه لـزوم بـ     ،مـیالدي باعـث شـد    90انفجاري دهه 

  ]. 25[وکاري نوآورانه واقف شوند  الگوهاي کسب کارگیري
ایـده   3000دهـد کـه از هـر     مطالعات جهـانی نشـان مـی   

تنهــا یــک ایــده، تجــاري ) علمــی، فنــی و پژوهشــی(نوآورانــه 
شود، یعنـی تنهـا یـک مـورد بـه موفقیـت تجـاري تبـدیل          می
دهـد کـه    هاي دقیق نشان مـی  ؛ اما چرا؟ پژوهش]27[شود  می

وکار مناسب و درست، یکی از مهمتـرین   بنبود یک الگوي کس
  . هاي جدید است سازي ایده دالیل شکست فرآیند تجاري

توان این دالیـل را بـراي تهیـه الگـوي      می ،به طور خالصه
  ]:26[وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی برشمرد کسب

وکـاري   هاي نوین نیازمند الگوهاي کسب ها و سامانه فناوري .1
گنجاندن در الگوهاي سـنتی   و معموالً قابل نوآورانه هستند

الگوهـاي سـنتی مبتنـی بـر مفروضـات      . قدیمی نیستندو 
کـه الزامـاً    هسـتند وکاري گذشته  فضاي اقتصادي و کسب

  . اند برقرار نمانده
وکـار اسـت    تدوین طرح کسب وکار، پایه اصلی الگوي کسب .2

وکـار جدیـدي را    تـوان کسـب   امروز بدون آن نمی که عمال
طـرح  . مین نمـود أاندازي کرد و سـرمایه موردنیـاز را تـ    راه

نفـع یـا    وکار یا طرح توجیهی، پایه مذاکره با هـر ذي  کسب
  . مخاطبی است

 وکـار اسـت،   احی سازمان کسبوکار مبناي طر الگوي کسب .3
. یعنی تعریف خدمات، طراحی فرآیندها و چـارت سـازمانی  
ه ئاین الگو امکان طراحی بهینه سازمان در جهت خلق و ارا

  . سازد میها را فراهم  ارزش
وکـار مبنـایی بـراي تحلیـل اقتصـادي ایـده        الگوي کسـب  .4

تـوان   کند که به کمک آن می نوآورانه این سامانه فراهم می
احتمالی آینده چگونه است و میزان درآمد و سود  ،دریافت

  . گذاران پرداخت نفعان و سرمایه مبناي آن به جذب ذي بر
اسـت؛ همچنانکـه    »راهبـرد «مکمـل   »وکـار  الگوي کسب« .5

ه ارزش به مشـتریان  ئوکار چگونگی خلق و ارا الگوي کسب
هم چگونگی نیـل بـه موفقیـت و     راهبردکند،  را تبیین می

  . نماید شکست رقبا را تشریح می
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وکـار، راهکـاري بـراي شناسـایی مشـتریان و       گوي کسبال .6
هر نوع خطایی در . هاي آنان است تحلیل درست نیازمندي

  . این بخش، باعث شکست کامل سامانه خواهد شد
وکار، به مثابه یـک سـناریوي مجسـم، امکـان      الگوي کسب .7

هاي کـاري مـا در حـوزه ایـن      فرض ارزیابی و آزمودن پیش
 هاي آینـده بـر   موده و مانع از حرکتپذیر نفناوري را امکان

  . شود مبناي مفروضات نادرست می
بخشی بـه   وکار، امکان همراستاسازي و انسجام الگوي کسب .8

استقرار و عملیات سامانه را ) کارکنان(نفعان و مجریان  ذي
  . آورد فراهم می

فرصت عظیم بازار این فناوري، بیش از هر چیز، ما را ملزم  .9
کنـد   رود هوشمندانه به این حـوزه مـی  به بررسی دقیق و و

وکار تحلیلی است  که خود مستلزم وجود یک الگوي کسب
، رونـد رشـد ایـن بازارهـا را     6و  5 شماره هاي شکل]. 29[

  .دهند نشان می

 
  )دورورزي(رشد ارتباطات خودرویی  بینی بازار روبه پیش :5شکل 

  

 
در ) دورورزي(بینی بازار ارتباطات خودرویی  پیش :6شکل 

  شورهاي مختلفک
  

موجود بـراي الگـوي کسـب و کـار      سناریوهاي -7
  سامانه

وزارت حمـل و نقـل    شده توسـط   بر مبناي مطالعات انجام
ــروژه  ــا در پ ــدیریتی و   ،IntelliDriveآمریک ــدین الگــوي م چن

وکـاري بـراي ایـن سـامانه متصـور اسـت کـه هـر یـک           کسب
در اینجا به طـور اجمـالی بـه    . را داراستخود مخاطرات خاص 

  ]:10[شود میاین سناریوها اشاره 
گـذار اصــلی سـامانه اســت    دولــت سـرمایه : الگـوي دولتـی   .1

و از این طریق به کنترل کامـل  ) برمبناي درآمدهاي خود(
گـذاري   ایـن امـر مسـتلزم سـرمایه    . پـردازد  نیز مـی سامانه 

  . نسبت کندتر این سامانه است سنگین دولت و استقرار به
طبق ایـن الگـو، کـاربران    : خصوصی-الگوي ترکیبی دولتی .2

این سامانه، جهـت اسـتفاده از امکانـات آن، مبلغـی را بـه      
گـذاري   سـرمایه . کنند سامانه پرداخت می) اپراتور(متصدي 

رك توسـط دولـت و بخـش خصوصـی انجـام      به طور مشـت 
  . شود می

شــود  در ایــن الگــو، رقابــت باعــث مــی: الگــوي شــبکه بــاز .3
روي خـود   پـیشِ  ،کنندگان چندین گزینه و انتخـاب  مصرف

ــند  ــته باشـ ــامی   . داشـ ــه روي تمـ ــامانه بـ ــعه سـ توسـ
گذاران باز است و شامل حضور  کنندگان و سرمایه مشارکت

  . همتراز تمامی فعاالن است
گذاري به  در این الگو، سرمایه: محلی-تلفیقی دولتی الگوي .4

طــور مشــترك بــین دولــت و ادارات عمــومی محلــی      
شود که ممکن است  انجام می) ها ها و شهرداري استانداري(

نبود  ،عالوه به. مین کافی سرمایه موردنیاز شودأت باعث عدم
به اسـتقرار نـاقص یـا     منجر تواند قوانین ملی یا نظارت می
  . غیریکپارچه سامانه شود

 ،بخـش خصوصـی   گـذاري با سـرمایه  :الگوي آغاز خصوصی .5
امـا بعـد از دوره    شود؛ با سرعت بیشتري مستقر میسامانه 

منبـع  . کنـد  آن را بـه دولـت واگـذار مـی     ،زمانی مشخصی
  . درآمدي این الگو، دریافت عوارض است

ــن الگــو، ادارات: الگــوي محلــی .6 عمــومی محلــی  طبــق ای
هزینه نصب و نگهداري تجهیـزات  ) استانداري و شهرداري(

ایـن ادارات محلـی،    ،بـه عـالوه  . پردازند اي را می جاده کنار
هاي تولیدي توسط کاربردهاي مدیریت ترافیـک ایـن    داده

ممکـن اسـت مخـاطراتی در    . کننـد  سامانه را خریداري می
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در نصب  زمینه امنیت این سامانه یا همراهی بخش تجاري
  . داشته باشدوجود  DSRC 6تجهیزات 

نفعـان   ایـن الگـو برمبنـاي مشـارکت ذي    : الگوي مشارکتی .7
) 2(اي ملـی،   شـبکه ) 1: (مختلف با منـافع متفـاوت اسـت   

هـدف،  . وکـار معتبـر   الگـوي کسـب  ) 3(موقـع و   استقرار به
وکاري  هاي کسب تحریک و توسعه بازارهاي جدید و فرصت

پـذیري   کشـور و بهبـود رقابـت    نوین جهت توسعه اقتصـاد 
بنابراین باید شرکتی انتفاعی با اعضاي هیـات  . جهانی است

ول سـاخت،  ومس مدیره دولتی و خصوصی تشکیل شده که
  . هاي ارتباطی موردنیاز باشد عملیات و مدیریت شبکه

این الگـو بـه کمـک ترکیبـی از     : الگوي فناوري اختصاصی .8
ــاده  ــه پی ــات و ســازي، عم بخــش دولتــی و خصوصــی ب لی

مبنـاي   بخشی از این الگو بـر . پردازد نگهداري کاربردها می
و فـروش  ) DSRCنه الزامـاً  (توسعه یک فناوري اختصاصی 

سـازان و   حق امتیاز آن به تولیدکنندگان تجهیـزات، قطعـه  
هـا و اطالعـات    در مقابـل، داده . هاي دولتـی اسـت   سازمان

دولتی هاي  مسافران و حق دسترسی به مسیرها به سازمان
  ].10[شود فروخته می

  

تجربیات جهانی در زمینه الگوي کسـب و کـار    -8
  سامانه 

ــه  ــوي    مطالع ــه الگ ــانی در زمین ــات جه ــی تجربی تطبیق
نشـانگر تـالش    ،وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی کسب

م بـا سـناریوي   أکشورهاي مختلف در یافتن الگویی مناسب تـو 
ــر  ــروژه اســتقرار اســت کــه ب ــایلوتي هــا مبنــاي پ صــورت  پ

اي از نتایج مطالعه تطبیقـی سـه    در اینجا خالصه]. 8[گیرد می
، COM2REACT هـاي  پروژهیعنی تجربه جهانی در این حوزه، 

SAFESPOT و CVIS 8[گردد ه میئجهت آشنایی ارا:[  
 اسـت؛ خودروهـاي تجـاري و شخصـی    ، C2Rهدف اصـلی   •

گرچه سایر منابع درآمـدي ماننـد مقامـات محلـی و سـایر      
با وجود مخاطرات ذاتـی، پـروژه   . صنایع نیز باید دیده شود

میلیـون یـورو برخـوردار     21از یک ارزشیابی مثبت معادل 
از سـال سـوم بـه بعـد آغـاز       C2Rوري پـروژه  آسود. است
 40گرایانـه بـه    بازگشت سرمایه در سناریوي واقع. شود می

پروژه نیاز به حمایت مالی براي شروع خود . رسد یدرصد م
دارد و طی دو سال اول فعالیت کسر بودجه خود را پوشش 
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کید بر تحلیـل بـازار خـدمات    أت C2Rدر پروژه . خواهد داد
پــروژه بــوده و در ایــن راه از تحلیــل ترجیحــات مشــتري، 

ــل پرسشــنامه ــردآوري شــده از مشــتریان و   تحلی ــاي گ ه
هـدف از تـدوین   . استفاده شده استگذاري خدمات  قیمت

مدل کسب و کار، تعیین نوع خودروهایی که باید خـدمات  
بـه آنهـا ارائـه شـود، تعیـین ارزش پـروژه و تعیـین زمــان        

 .احتمالی آغاز سودآوري پروژه بوده است
هاي  کید بر شناسایی تمامی مدلأت SAFESPOTدر پروژه  •

صی کسب و کار مختلف و سناریوهاي همکاري بخش خصو
هـاي   بـدین ترتیـب بـر اسـاس روش    . و عمومی بوده اسـت 

مختلف همکاري و شراکت دو بخش عمـومی و خصوصـی،   
سناریوهاي مختلفی تدوین شده و نحـوه تعامـل بـا کـاربر     

هرکـدام از  . نهایی در هر یک از سناریوها تبیین شده است
ــناریوهاي ده ــن س ــه ای ــراي   ،گان ــاوتی را ب ــدي متف پیکربن
این کار در سه مرحلـه  . کنند ایجاب می ارتباطات خودرویی

، تعریف یـک نظـام ارزش   مرحله اول :صورت پذیرفته است
بازیگران اصـلی و روابـط متقابـل آنهـا؛ مرحلـه       اختصاصی،

ــزان   : دوم ــاي تحلیــل می ــر مبن ــاربر ب تحلیــل موقعیــت ک
: ها در نزد کاربر و ارزیابی بازار؛ مرحله سوم مقبولیت سامانه

هاي کسب و کار و خدمات  بندي نهایی هرکدام از مدل رتبه
 –ارزیـابی اقتصـادي   (هـاي کمـی نهـایی     بر مبناي ارزیابی

، تحلیل سـازمان، قـوانین و   )ارزیابی مالی و بازار اجتماعی،
 .خطرپذیريتحلیل 

براي هرکدام از خدمات یک مدل مفهومی  CVISدر پروژه  •
 ،تدوین مـدل کسـب و کـار    .استکسب و کار تدوین شده 

بیشتر به منزله تدوین مدل مفهومی شبکه ارزش هر کدام 
ر بدین ترتیب مفهوم محوري د. از خدمات تلقی شده است

زنجیـره ارزش   CVISهاي کسب و کـار پـروژه    تدوین مدل
هرکدام از خدمات است که در یک تصویر کلـی، تعـامالت   

بـراي  . کنـد  صورت گرفته در ذیل هر خدمت را تبیین مـی 
ارزیابی پتانسیل اقتصادي زیرساخت و خدمات، تحلیلی در 

ســطح اول تحلیــل، معــرف : ســطح انجــام شــده اســت دو
ه داخل پروژه است که با تعیـین ابعـاد   دیدگاهی از بیرون ب

هاي زیرساختی نسبت به منـافع احتمـالی خـدمات،     هزینه
مـدل  . دهـد  پتانسیل زیرساخت را مورد ارزیـابی قـرار مـی   

سطح دوم تحلیل، . است CVISهزینه مبتنی بر زیرساخت 
معـرف دیــدگاهی از درون بـه بیــرون اسـت کــه پتانســیل    

 16را بـا تحلیـل    هاي کسب و کـار خـدمات   اقتصادي مدل
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هـاي ارزش تولیـد    کنـد و شـبکه   نوع خدمات ارزیـابی مـی  
هاي ارزش بـر   شبکه. نماید کننده آن خدمات را بررسی می

هاي مبادله مبتنی بر قالب شـبکه   حسب بازیگران و جریان
مـورد   »٧ساز مفهومی کسـب و کـار   مدل«ارزش موسوم به 

  ].8[اند تحلیل و توصیف قرار گرفته
  

  کسب و کار سامانهالگوي  -9
سـازي ســامانه   تجربیـات جهـانی در زمینـه پیـاده     مطالعـه 

و نظرات کارشناسی خبرگـان  ] 8[ارتباطات هوشمند خودرویی
وکار  نفعان، زمینه اصلی تهیه چارچوب اولیه الگوي کسب و ذي

ایــن ســامانه را بــدین شــکل فــراهم آورده اســت کــه فــارغ از 
، سـامانه نیازمنـد   )فیقییا تل(گذاري دولتی یا خصوصی  سرمایه

اي است که اقتصادي و انتفاعی بوده و  وکاري ویژه الگوي کسب
  . مشخص اداره شود) اپراتور(توسط یک متصدي 

تواننـد طبـق تـوافقی     هر یک از مشتریان این سـامانه مـی  
سـامانه ارتباطـات هوشـمند     متصـدي  بـا ) بـرد -بـرد (دوطرفه 

ن سامانه بپردازنـد  هاي پیشنهادي ای خودرویی، به خرید ارزش
ممکن است به جاي خریـد مسـتقیم، اقـدام بـه مشـارکت در      (

گذاري براي زیرساخت نمـوده یـا یارانـه خاصـی ارایـه       سرمایه
  ):نمایند

ــدگان و سرنشــینان  .1 ــایی(رانن ــاربر نه ــی، ): ک ــاي ایمن ارتق
  ؛رسانی و سرگرمی خدمات اطالع

ــهرداري  .2 ــداري و ش ــازمان راه ــا س ــردآوري داده: ه ــاي  گ ه
ــیتراف ــدیریت دارای پرداخــت  و هــاي زیرســاختی یکــی، م

  ؛الکترونیکی عوارض
رسـانی   هـاي ترافیکـی، اطـالع    گـردآوري داده : پلیس راهور .3

  ؛کنترل تخلفات و ها محدودیت
هاي عملکـردي راننـدگان    گردآوري داده: هاي بیمه شرکت .4

  ؛)کاهش تصادفات (+
  ؛هاي عملکرد خودرو گردآوري داده: خودروسازان .5
ارایـه خـدمات محتـوایی،    : افزاري محتوایی و نرمکارگزاران  .6

  ؛افزاري رسانی، تبلیغاتی، سرگرمی و نرم اطالع
هـاي   گـردآوري داده : هـاي متـولی محـیط زیسـت     سازمان .7

  ؛)کاهش آلودگی هوا (+ترافیکی و عملکردي خودرو 
هـاي   گـردآوري داده : هاي متولی مدیریت سـوخت  سازمان .8

  .)مصرف سوختکاهش  (+ترافیکی و عملکردي خودرو 
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پیشـنهادي بـراي   ، الگـوي کسـب و کـاري    7 شماره شکل
  .دهد سامانه را نشان می

طـور  نفعان به کالن است و باید براي هر یک از ذياین الگو،
در ادامـه و بـه عنـوان نمونـه،     . مجزا بررسـی و طراحـی گـردد   

نفعـان   وکـار یکـی از مهمتـرین ذي    چارچوب کلی الگوي کسب
  .معرفی شده است

ــتري  -1-9 ــش مشــــ ــدگان و : 1بخــــ راننــــ
  )کاربر نهایی: کننده مصرف(سرنشینان

کننده اصـلی کاربردهـاي    کاربر نهایی این سامانه و استفاده
مشـتري   آنهـا،  البته. آن، رانندگان و سرنشینان خودرو هستند

دهـی بـه    دهی عبور و اولویـت  کاربردها همچون اطالع از برخی
 حـال  تبع بیمـاران در خودروهاي اورژانـس، امدادرسـانان و بـال   

  . هستندانتقال به مراکز درمانی  
، منافع و مضرات احتمالی این سامانه براي 3 شماره جدول

  .نماید خش از مشتریان را تشریح میاین ب
وکار این بخش از مشتریان، رانندگان یـا   طبق الگوي کسب

توانند از طریق خرید حق اشتراك خدمات و  مالکین خودرو می
شـده، از   مبناي میزان استفاده از خدمات ارایه ژ برپرداخت شار

شکل شـماره   .مند شوند شده توسط سامانه بهره ارایه هاي ارزش
ــرا يشــنهادیوکــار پ کســب يالگــو، 8 بخــش راننــدگان و  يب

  .دهد را نشان می نانیسرنش
  

  بندي جمع -10
شـد موفقیـت هـر فنـاوري جدیـد و      در پایان بایـد یـادآور   
نیازمنــد درك درســت ابعــاد مختلــف  نــوآوري علمــی و فنــی،

این امـر  . محیطی آن است اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و زیست
یکـی از  . نفعـان اسـت   مستلزم شناسـایی و تحلیـل جـامع ذي   

عوامل کلیدي موفقیت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی نیز 
وکـار ایـن    درك پتانسیل اقتصادي آن در قالـب الگـوي کسـب   

  .سامانه است
وکار این سامانه است  وکار مبناي تهیه طرح کسب بالگوي کس

گـذاران   نفعـان و سـرمایه   اي بـراي جـذب مشـارکت ذي    و پایه
در این مقالـه، تـالش گردیـد ضـرورت و لـزوم      . احتمالی است

وکـاري ایـن    در کل، ابعاد کسب(وکار  پرداختن به الگوي کسب
تشریح شده و چـارچوبی اولیـه بـراي بحـث و بررسـی      ) سامانه
  .نهاد گرددپیش
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  وکار پیشنهادي براي سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی

  
 مزایا و مشکالت احتمالی سامانه براي رانندگان و مشتریان

  

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

وکار پیشنهادي براي سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی الگوي کسب :7شکل 

مزایا و مشکالت احتمالی سامانه براي رانندگان و مشتریان :3جدول 

  
 

  

  

  



 
  وکار پیشنهادي براي بخش رانندگان و سرنشینان

7/1392

، سـازمان گسـترش و   معرفی فنـاوري ارتباطـات خـودرویی   

  . 1391، انتشارات آریانا قلم، وکار خلق الگوي کسب
[3] Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves; Business Model Generation

سامانه  کسب و کارمدل  طراحی ؛گروه پژوهشی فناوري اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شـریف 
1391 .  

مدل راهبـردي تحلیـل    طراحی ؛گروه پژوهشی فناوري اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

هاي بیمه با توجـه   وکار شرکت لزوم تحول در الگوي کسب
  . 1391، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 

، سازمان گسترش و مروري بر ادبیات علمی مدل کسب و کار

هـاي کسـب و کـار در     مطالعـه تطبیقـی پیرامـون مـدل    
1391 .  

[9] Hart, Andrew; A review of current and future connected car business models
[10] Volpe, John; National Transportation Systems Center, Synthesis of Intellidrive Business Model RFI Response

RITA US DOT, 2009 
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وکار پیشنهادي براي بخش رانندگان و سرنشینان الگوي کسب :8شکل 
  

9/7: و تاریخ پذیرش 1/4/1392: تاریخ دریافت

معرفی فنـاوري ارتباطـات خـودرویی    ؛جهاد دانشگاهی صنعتی شریف پژوهشی فناوري اطالعات
  . 1391نوسازي صنایع ایران، 
خلق الگوي کسب ؛)غالمرضا توکلی و همکاران(ایو ،پینگنیور؛ الکساندر

Business Model Generation, John Wiley & Sons, 2010.  
گروه پژوهشی فناوري اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شـریف  مدیریت پروژهواحد خدمات 

1391، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، خودرویی هوشمند
گروه پژوهشی فناوري اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف واحد خدمات مدیریت پروژه

  . 1391، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 
لزوم تحول در الگوي کسب ؛جهاد دانشگاهی صنعتی شـریف  گروه پژوهشی فناوري اطالعات

، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، هاي کاربردي فناوري ارتباطات خودرویی
مروري بر ادبیات علمی مدل کسب و کار ؛جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گروه پژوهشی فناوري اطالعات

  . 1391نوسازي صنایع ایران، 
مطالعـه تطبیقـی پیرامـون مـدل     ؛جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گروه پژوهشی فناوري اطالعات
1391، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، وییهاي ارتباطات خودر

A review of current and future connected car business models , SBD, 2011. 
National Transportation Systems Center, Synthesis of Intellidrive Business Model RFI Response

ضرورت بررسی و تدوین 
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

   

  
  فهرست منابع

پژوهشی فناوري اطالعاتگروه  ]1[
نوسازي صنایع ایران، 

الکساندر ،استروالدر ]2[
 

واحد خدمات  ]4[
هوشمند ارتباطات

واحد خدمات مدیریت پروژه ]5[
، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، ذینفعان

گروه پژوهشی فناوري اطالعات ]6[
هاي کاربردي فناوري ارتباطات خودرویی به قابلیت

گروه پژوهشی فناوري اطالعات ]7[
نوسازي صنایع ایران، 

گروه پژوهشی فناوري اطالعات ]8[
هاي ارتباطات خودر پروژه

National Transportation Systems Center, Synthesis of Intellidrive Business Model RFI Response , 



  مهرو بهنام رفیعی میرزاامینیمحمدرضا   
 

  49  1390هجده، پاییز و زمستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

[11] Mai, Andreas; Schlesinger, Dirk; A Business Case for Connecting Vehicles, CISCO, 2011 
شـهري ایـران بـا     اي بـرون  سنجی کاهش تصادفات جـاده  ظرفیت" ؛علیرضـا  اسماعیلی، ؛حبیب، رستمی ؛محمد ،پوررضا ]12[

ونقـل،   هـاي حمـل   کنفـرانس ملـی زیرسـاخت   ، "خودرویی گیري از کاربردهاي ایمنی فناوري ارتباطات هوشمند بین بهره
1391 . 

[13] D Little, Arthur; The Connected Car- Finally Coming True?,  Automotive Viewpoint, 2012.  
[14] Diwanji, Vivek; Karmarkar, Nilesh; “Exploring the Connected Car”, Cognizant, 2012.  
[15] mAutomotive, “Connected Cars: Business Model Innovation” , GSMA, 2012.  
[16] Jimenez, Jose; “Connected Cars: a new revenue generation model for Telcos”, Telefonica, 2012.  
[17] NG Connect Program, “LTE Connected Car”, ngconnect.com, 2012.  
[18] Pliak, Andrew; “Emerging Trends and Business Models for the Connected Car” , QNX software systems, 

2010.  
[19] Hug, Ralf; The Challenging Business Model for Connected Services in Cars , Trajectory Group, 2012.  
[20] Delaney, Chris; The connected car – Changing Business Models for Automotive , CSC, 2012.  

 . 1392اردیبهشت  9، ایسنا، "معاونین حمل و نقل و ترافیک کالنشهرهاي کشور سخنرانی در نشست"رشیدي، یوسف؛  ]21[
 . 1391و نقل، ایسنا، بهمن   هاي حمل پژوهشکده حمل و نقل؛ کنفرانس ملی زیر ساخت ]22[
 2.5مبنـاي  : برمبناي آمارهاي رسمی ترافیک شـهري تهـران  (میزان وقت تلف شده در ترافیک تهران "آریا، فرمهر؛  ]23[

 . 1385، روزنامه اعتماد، ")رومیلیون خود
خبرگزاري فارس، فروردین  شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده هاي نفتی؛ هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، ]24[

1392 . 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920129000606  
[25] Magretta, Joan; Why Business Models Matter, Harvard Business Review, HBR On Point, 2002.  
[26]  Lai, Richard; Weill, Peter; Malone, Thomas; “Do Business Models Matter?”, NSF, 2006.  
[27] Wendy Kennedy, So What? Who Cares? Why You?: The Inventor's Commercialization Toolkit , 2006 
[28] FREILOT Project, www.freilot.eu 
[29] SBD, 2025 Every Car Connected: Forecasting the Growth and Opportunity , GSMA, 2012 

  
  
  
  

  
  
  

   

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920129000606
http://www.freilot.eu


    ...وکار سامانه  کسب يالگوضرورت بررسی و تدوین 
 

  50  1390شماره هجده، پاییز و زمستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

 
 


