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 چكيده
 تعامل در آن توانایی به بلکهاست،  خود داخلی هایشایستگی به وابسته تنها نه کاروکسب یک رقابتی توان ای،شبکه اقتصااد در

 در موجود های مربوطه و ضعفهای ایجاد ارزش و پیچیدگیهای چندوجهی و شابکهظهور پلتفرم .اسات وابساته نیز خود محیط با

در این پژوهش با هدف وکار جلب شود. وکار در این زمینه، سابب شاد تا توجه محااان به مفهوم زیست بوم کسبکساب هایمدل

های طراحی ساا ا انوام مدل وکار وبوم کساابوکار، در ابتدا ادبیات و مفهوم زیسااتکسااب بومهای طراحی زیساات بررساای مدل

بوم وکار اسااتاراو و در طراحی زیسااتهای کسااببومشااود و در نهایت اصااول طراحی زیسااتوکار معرفی میبوم کساابزیساات

و به منظور گردآوری اطلاعات در این زمینه علاوه بر شود. پژوهش حاضر از نوم توصیفی بوده کار گرفته میوکارهای نوظهور بهکسب

های اصاالی نیز اسااتفاده شااده اساات. خروجی نهایی پژوهش اسااتاراو مولفه مطلع و دسااتر  در خبرگاناز ای مطالعات کتاباانه

 در آینده نزدیککه است کارهای نوظهور از جمله جویشگر بومی، رایانش ابری، اینترنت اشیا و کلان داده بوم کسابطراحی زیسات

صااورت گام به گام و در مورد سااایر وکار جویشااگر بهبوم کساابفراگیر خواهند شااد. لازم به رکراساات که به مراحل توسااعه زیساات

 صورت اجمالی پرداخته شده است.وکارها بهکسب

 

 .کلان داده ا،یاش نترنتیا ،یابر انشیرا ،یبوم شگریجو وکار،کسب بومستیز یطراحواژگان كليدي: 

 
 A_yari@itrc.ac.irو آدر  پست الکترونیکی:  167-88296688شماره نمابر:  1

 * عهده دار مکاتبات

  :و آدر  پست الکترونیکی سازمانی: 167-88127181شماره نمابر Kosari@nrisp.ac.ir 
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 مقدمه -1
ن تامی وکارها سااعی داشااتند بر زنجیرهتا پیش از این، کسااب

تی، طور سنخود کنترل داشته و مالکیت آن را بر عهده بگیرند. به

ها براساااا  چنین پارامترهایی طراحی ها و ساااازمانکاارخااناه

شدند. با افزایش ارتباطات در جهان، شاهد شکل غیرمتمرکزی می

کارهای دساااتیابی به کنترل و ووکارها هساااتیس. ساااازاز کساااب

 کارهاییووری در حال تغییر شادیدی هستند. برخی از کسببهره

اند، از جمله گوگل، که در دهه گذشاته رشاد بسیار زیادی داشته

ای از شاارکا و بازیگران را بکهبی، شااانبیفیساابو ، اپل، اوبر و ار

ا بوم پویاند و در یک زیستمرکزی گرد آورده پیرامون یک هساته

 کنند.فعالیت می

از  یکار مفهوم جدیدی است که سطح بالایوبوم کسبزیسات

وکار افزائی و مشاارکت را در فاای اقتصادی و کسبهمکاری، هس

وکار مانند یک در این مفهوم فاااای کسااب .دهدمدنظر قرار می

هر یک از بازیگران، فعالان و  شاااود،بوم درنظرگرفته میزیسااات

بوم با بیشاترین سطح مشارکت و فار  از حاضاران در این زیسات

 ی بالاترینهرگونه رقابت مارب یا رفتارهای فرسااایشاای، به ارائه

 .  [2پردازند]ای موجود و قابل ارائه میهارزش

ست به پژوهش سازمانی اضافه ، دیدگاه اکولوژی7311 در دهه

وکار تطبیق کسااب شااد و به کمک بساایاری از محااان در حوزه

ار وکبوم کسبداده شاد. این تلاش، مسایر را  برای دیدگاه زیست

وکار توسااط بوم کساابهموار کرد. پا از معرفی دیدگاه زیساات

محااان و متاصااصااان به این حوزه برانگیاته  جیمز مور، علاقه

ای وجود ندارد، یک ، هیچ تعریف جهانی پذیرفته شدهشد. اگرچه

ای متشااکل از عنوان شاابکهتوان بهوکار را میبوم کساابزیساات

 ار، سهای برونکنندگان، شرکتکنندگان، مشاتریان، توزیعتأمین

دهندگان فناوری در  دهندگان خدمات و ارائهساااازندگان، ارائه

 نمود.

های وابسااته به ساازمان وکار گروهی ازبوم کسابیک زیسات

طور جمعی کاالااها و خدمات خود را به یکادیگر اسااات کاه باه

های کاربری دهد. استانداردهای مشتر  و رابطمشتریان ارائه می

. اسااتهای مبتنی بر پلتفرم بومهای راتی زیسااتیکسااان، ویژگی

طور مسااتال به دهند که بهبوم اجازه میآنها به اعاااای زیساات

 هایها و یا زیست بومب ردازند و در عین حال علیه شرکتنوآوری 

 .[1]دیگر بازار با یکدیگر رقابت کنند

ای وسیع است عنوان یک مفهوم، حوزهوکار بهبوم کسبزیست

توان آن را تحلیل و ساااختاربندی کرد و با و به طرق ماتلفی می

های بومر همانند زیستکاوهای کسببومجزئیات شرح داد. زیست

، بوم بیولوژیک. همانند یک گونه خاص در زیستاساتبیولوژیک 

وکار در ساارنوشاات شاابکه بوم کساابهر کدام از اعاااای زیساات

های ظاهری آن عنوان یاک کل واحد، بدون توجه به توانمندیباه

 عاو، شریک هستند.

 هایی دارد که در ساختار و عملکرد آن سهیسبوم ویژگیزیست

های اعاا، ها  سرنوشت مشتر ، راهبرداین ویژگیله ازجم سات ا

 و ارتباطات متاابل است. ها، محیطناش

وکار در بوم کسبسرنوشت مشتر  یعنی موفایت کل زیست

گرو موفایت تک تک اعاای آن است. ارتباطات متاابل هس یعنی 

بوم از طریق پلتفرمی واحد با هس پیوند یافته و های زیستفعالیت

   .[7]دمرتبط هستن

طور فزاینده ارتباطات متاابل در حال افزایش در جهانی که به

کار وکسب های تمام شبکهها نیاز دارند تا از قابلیتاسات، شرکت

زیسات عبارتی،منظور دساتیابی به مزیت رقابتی بهره گیرند. بهبه

شاااده برای ایجاد  وکاار تبادیل به راهی تیبیتهاای کساااببوم

. مدیران ارشااد نیاز دارند رویکردهای سااتا وکارها شاادهکسااب

وکار در هاایی بیابند که کسااابجادیادی برای مادیریات دارایی

وکار حیاتی حایات مالک آنها نیسات اما در جهت موفایت کسب

ها، فرآیندها و ابزارهایی برای راهبرداین امر از طریق تنظیس  است.

 . وکار امکان ذیر استسازی روش جدید ایجاد کسبمتناسب

بوم یک فرآیند وابسااته به مساایر و تولد و تکامل یک زیساات

آشاوبنا  اسات، به این معنی است که تفاوت کوچکی در ماادیر 

ن عنواهای زیادی را در نتایج ایجاد کند. بهتواند تفاوتآغازین می

ود طور مداوم خها پویاست، بهبومیابنده، زیستهای تکاملسیستس

ا هه اختلالات طبیعی و رقابت بین گونهکناد و برا باازساااازی می

بوم باید همیشه آماده دهد. از آنجا که یک زیستواکنش نشان می

پاسااخ به تغییرات خارو و داخل آن باشااد، باید انوام ماتلفی از 

ها وجود داشااته باشااد تا اطمینان حاصاال شااود که حداقل گونه

د. تنوم تواند با هر وضاااعیت جدید کنار بیایهاا مینباشااای از آ

 .[8]گذاردبوم تأثیر میها بر ثبات زیست گونه

بوم بسااایااری از مطاالعاات تأکید کردند که مفهوم زیسااات

 کند و به ایجادوکار ارائه میوکار به ما درکی از محیط کسبکسب

وکار، بوم کسااابکند. در زیساااتهاای جدید کمک میفرصااات

و  شوددرنظرگرفته میهایی در یک شبکه عنوان گرهها بهشارکت

رود، زمانی که روابط آنها پویا اسااات. همانطور که زمان پیش می

آید، این های جدیدی بوجود میشااود و گرهها باز میبرخی از گره

کند. اگرچه، ترسااایس مرزهای یک صاااورت پویا تغییر میمرز به

عنوان وکار بهبوم کسااببوم دشااوار اساات، دیدگاه زیسااتزیساات

ها تمام روابط و جریان ولوژیکی و کلی برای مشااااهدهلنزهاای اک

وکار، یک شاارکت باید بوم کساابسااودمند اساات. در زیساات
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 چون مجموعه  های دارای ارتباط تنگاتنگ را درنظربگیردشاارکت

ری از کااملی از محصاااولات و خدمات با کیفیت توساااط بسااایا

ین ا . با توجه به اینکه مطالعه درشااودهای دیگر تولید میشاارکت

 ،زمینه در داخل کشاور نوپا بوده و هنوز به بلو  لازم دست نیافته

بوم ل طراحی زیسااااتوهاادف پژوهش حاااضااار اصااا ،روازاین

وارهای فراگیر آینده)مطالعه موردی: جویشگر بومی، رایانش کسب

. بنابراین سااوال پژوهش اسااتابری، کلان داده و اینترنت اشاایا  

 .استصورت ریل حاضر به

مطالعه )وکارهای فراگیر آیندهبوم کساابح زیسااتاصااول طر

موردی: جویشاگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشایا  

 چگونه است؟
 

 شناسیروش -2
بوم در این مطالعه با توجه به اهداف پژوهش، مفهوم زیسااات 

بوم و اصااول طراحی های زیسااتار، مطالعه انوام مدلوککسااب

ای و گردآوری اطلاعات در مطالعات کتاباانهها براسا  بومزیست

 هایزمیناه مباانی نظری از منابعی همانند کتاب، ماالات، گزارش

المللی و همچنین منابع اینترنتی بوده است. در باش مطالعه بین

های ارزش موجود میان بازیگران ماتلف جویشااگر موردی جریان

یل ستفاده از تحلبومی و تحلیل ماتریا اثرگذاری و اثرپذیری با ا

 اسناد و دریافت نظر خبرگان تعیین شده است.

های کلیدی جویشگر در قسمت دوم جهت دستیابی به ویژگی

های ایجاد بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشاایا و ارزش

وکارها  بازیگران اصااالی از روش شاااده در هر یک از این کساااب

ز مصااااحبه اساااتفاده آوری اطلاعات اتحایق کیفی و جهت جمع

آماری این پژوهش، شامل خبرگان و  گردید. بر این اساا  جامعه

. اسااتوکارهای نو ظهور بوم کساابمتاصااصااان در حوزه زیساات

اده گیری نظری اسااتفگیری، از نمونهمنظور انجام نمونهبنابراین به

عمل آمد که هایی مصاااحبه بهگیری نظری از نمونهشااد. در نمونه

اند. در این روش های پژوهش دارای اطلاعات غنیدفاز لحاا  ها

یابد که هر ماوله به اشااابام نظری گیری وقتی خااتمه مینموناه

 برسد. 

نفر از خبرگان در دسااتر  و مطلع  71طبق نمونه آماری  با 

وکار انجام شد که اطلاعات خبرگان در بوم کسابدر حوزه زیسات

تا  91مصاحبه بین ارائه شاده است. طول مدت  7جدول شاماره 

یابی به اشاابام ها تا زمان دسااتدقیاه بوده اساات و مصاااحبه 21

 است.  نظری ادامه یافته
 

 

 اطلاعات خبرگان  -1جدول 

 تاصص هدف مصاحبه

مدت زمان آشنایی با 

-بوم کسبزیست

 وکارهای نوظهور

استاراو 

های مولفه

اصلی توسعه 

بوم زیست

وکارهای کسب

 نوظهور

وکارهای توسعه کسبکارشنا  

 هورظنو
 ماه 2بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 ماه 2بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

وکارهای کسبکارشنا  توسعه 

 هورظنو
 ماه 2بیشتر از 

وکار کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

وکار کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

مشاور توسعه کسب و کارهای 

 نوظهور
 سال 9بیشتر از 

ناظر طرح توسعه کسب و کارهای 

 نوظهور
 سال 9بیشتر از 

 وکارهایکارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 ماه 2بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 ماه 2بیشتر از 

-های توسعه کسبمجری طرح

 وکارهای نوظهور
 سال 9بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 ماه 2بیشتر از 

وکاهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

وکارهای کارشنا  توسعه کسب

 نوظهور
 سال 7بیشتر از 

 

 بررسی پيشينه نظري پژوهش -3

 كاروبوم كسبمفهوم زیست -3-1

وکار در مراحل آغازین خود قرار دارد بوم کسبادبیات زیسات

 اند و اتفاق نظرو بیشاااتر محااان به تعاریف مفهومی آن پرداخته

وکار میان محااان ماتلف بوم کساابدرخصااوص تعریف زیساات

ای از این ادبیااات نیز از ادبیااات بااش عماادهوجاود ناادارد. 

بوم . ترمینولوژی زیستاست های بیولوژیک نشات گرفتهبومزیست
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مطرح گردید و ساا ا توسااط  6وکار اولین بار توسااط مورکسااب

های بوممحاااان متعددی توساااعه داده شاااد. تعاریف زیسااات

ادی اقتصوکار عمدتا مبتنی بر این اصل هستند که عاملان کساب

برای باا و موفایت خود به یکدیگر وابسته هستند.  به هس مرتبط،

توانااد نواقص و بوم میکرد کااه مفهوم زیسااااتمور ادعااا می

هاای قبلی نظیر اتحاادهای هاای موجود در چاارچوبکااساااتی

  [. 71]های مجازی را برطرف نمایدو سازمانراهبردی 

 مشااتریان، ها،وکار متشاکل از ساازمانهای کساببومزیسات

های ارائه دهنده خدمات مکمل هساااتند و ساااازمان ها،واساااطه

. از [77]صااورت فازی اسااتمرزهای موجود در اکوساایسااتس به

ای از وکار شاااامل مجموعهبوم کسااابدیادگاهی دیگر زیسااات

های بهس وابسااته و مرتبط اساات که هس به ایجاد و هس سااازمان

 وبوم کسب، یک زیستگردی تعبارپردازد. بهتاصایص ارزش می

ای از بازیگران پیرامون یک فناوری مرکزی اساات که کار شاابکه

 .[76]برای موفایت و باای خود به یکدیگر وابسته هستند

عناوین  وکار،های کسببوممتناساب با مطرح شادن زیساات 

بوم یستز بوم کارآفرینی،زیست بوم دیجیتال،مشابهی نظیر زیست

 بوم فناوری نیز شکل گرفتند.تزیساجتماعی، 

های بازیگران   به تعریف ناش6118، 6116یانسیتی و لوین)

، 9ناش بازیگر کلیدی 8کاار پرداختند و وبوم کسااابدر زیسااات

. [78-76]را مطرح کردند 2گرو سالطه 6، هاب8ایبازیگران گوشاه

وکار به ندرت از تجانا های کساابآنها نشااان دادند که شاابکه

های متمایز و منحصر به بوم ناشبوده و اعااای زیسات برخوردار

فردی دارند. آنها شاابکه را یک ساایسااتس منسااجس و همکارانه 

ای نیازمند معیارهای کنند که سااختار شبکهدانند و عنوان میمی

جادیدی برای ارزیابی سااالامت صااانعت و چگونگی موفایت در 

وری شبکه از تئ 6111در سال  باشد. در ادامه هارتیقصانعت می

بوم اساااتفاده برای توساااعه معیارهای ارزیابی سااالامت زیسااات

 [.76]نمود

توانند ثابت و یا متغیر باشاااد. بوم میها در زیساااتساااازمان

د توانمی صااورت ثابت باقی بماند،بوم بهکه در زیسااتدرصااورتی

های گذاری در زیرساختمنجر به ایجاد اعتماد شاده و از سارمایه

های متغیر نیز ساابب افزایش ود. سااازمانمند شاامشااتر  بهره

صااورت ها نیز بهبومشااود. برخی از زیسااتبوم میچابکی زیساات

ها با روابط ای از ساااازمانکه شاااامل مجموعه اساااتهیبریدی 

 

2 More, 1996 

3 Keystone 
4 Niche player  
5 Hub Lanlords 

 [.72است]مدت مدت و کوتاهبلند

 وكار كسب بومهاي طراحی زیستمدل-3-2

ایجاد ارزش درون وکار، بوم کسباصل اساسی در ایجاد زیست

های رشااد بوم جهت جذب و حفظ اعاااا و ایجاد فرصااتزیساات

بوم و شااناسااایی راهی برای تسااهیس ارزش درون درون زیساات

بوم از طریق نوآوری حاصاال بوم اساات. ایجاد ارزش درون زیساات

ها حول توان باا ایجاد شاااایساااتگیمی ،منظورشاااود. بادینمی

های مشتری و بهبود راهمحصاولات ساازمان، مشاارکت مستمر با 

داز انتدوین چشااس گویی به نیازهای فعلی و آتی مشااتریان،پاسااخ

 بوم تلاشبوم که در نتیجه آن زیساااتبلندپروازانه برای زیسااات

های خود جهت کاهش فاصااله کند تا به توسااعه شااایسااتگیمی

 [.71]وضعیت موجود و مطلوب خود ب ردازد

بوم ی طراحی زیساااتهاادر ادامااه بااه بررسااای انوام ماادل 

 وکار خواهیس پرداخت:کسب

 BEAMبوم براساس مدل طراحی زیست -3-2-1

وکار، مطالعات های کسااببوموتحلیل زیسااتمنظور تجزیهبه

بوده که در نتیجه آن  1ساااازی مبتنی بر عواملاولیه بر پایه مدل

سازی مدل 7 شماره مطرح گردیده است. در شکل 8متدولوژی بیس

نمایش داده شده  BEAMوکار براسا  مدل های کسببومزیست

اساات. در حالت تراکنش مسااتایس محصاااولات و خدمات درون 

صورت آنی و به محض انجام تراکنش بوم، کساب ارزش بهزیسات

های غیرمسااتایس، ایجاد ارزش درون گردد. در تراکنشمحاق می

که مسااائولیت حفظ روابط  3کنندهبوم از طریق هماهنگزیسااات

ایس را با مشاااتریان دارد و به ارائه خدمات مبتنی بر تجربه مسااات

 کننده در ماابل ارائهشود. هماهنگپردازد، انجام میمشاتریان می

کند و آن را به ای از خدمات و محصولات پول دریافت میمجموعه

 [.73و  78]دهدبوم تاصیص میاعاای زیست

 بوم براساس مدل كارهينيمی طراحی زیست-3-2-2

لازم اساات تا  بومبرای ساااخت زیساات[، 1]ر رویکردی دیگرد

 موارد زیر شناسایی شود:

6 Dominator  
7 agent-based modeling 

8 Business Ecosystem Analysis Methodology 

9 Orchestrator 



 
 علیرضا یاري و سحر کوثري

 

 7 8931سي و هفت، پاییز  شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 BEAMبوم براساس مدل طراحی زیست -1شكل 

 

بوم در آن قرار دارد شامل محیط سیاسی، محیطی که زیست -7

  اجتماعی، اقتصادی، فناوری

 ساالامت کار،وهای کسااببوم)شاابکهچگونگی فعالیت زیساات -6

 معیارهای اساسی  بوم، زیست

  بومهای آنها درون زیستبازیگران اصلی و ناش -9

 ها،راهبردها، ناش ها،بوم)فنااوریچگونگی تغییرات زیسااات -8

هاا و الگوهاای رقااابتی  و کااار، دیناامیزمهاای کسااابمادل

 تحلیل گردد.وتجزیه

پارامترهای کمی و اصاالی زیساات  های فوق،در نتیجه تحلیل

بوم پذیری زیستی اساسی که منجر به قابلیت رقابتهابوم، دارایی

ها و های عملیاتی ، ناشمدل متادها،هاا، گردد)نظیر فنااوریمی

ها و تغییرات محتملی های فعلی به همراه شناسایی شکافراهبرد

توان در زیسااات بوم داشااات، روندهای آینده و تغییرات و که می

متدها و منابع اطلاعاتی  ها،وکار و در نهایت ابزارهای کسبفرصت

مورد شااناسااایی قرار  بوم لازم اساات،که برای مدیریت زیساات

 گیرد. می

 بوم مبتنی بر چرخه عمر طراحی زیست-3-2-3

وکار، ناسااات باید های کساااببوممنظور طراحی زیسااات به

تا براساااا  آن اقداماتی که  ددرکی از چرخه عمر آن ایجاد گرد

کار انجام شده و وبوم کسبباید در هر مرحله از چرخه عمر زیست

دساااتااوردهای هر مرحله تبیین گردد. در مراحل آغازین چرخه 

 صورت تصادفیها بهروابط میان سازمان وکار،بوم کسبعمر زیست

ورت صبوم، این روابط بهکه با توسعه و تکامل زیستدرحالی  است

پذیرد که ساابب وابستگی ای صاورت مییافتهمنساجس و سااختار

 .  گرددرقابت و پویایی میهمکاری،  ها،متاابل میان سازمان

مجموعه اقداماتی  وکار،بوم کسببا توجه به چرخه عمر زیست

 6به شاارح جدول شااماره  که باید برای طراحی آن انجام شااود،

 نشان داده شده است:
وكار مبتنی بر چرخه بوم كسبفازهاي طراحی زیست -2جدول 

 [22و  11]عمر

 )پيشگامی( 1فاز 
 2فاز 

 )توسعه(
 )اقتدار( 3فاز 

 4فاز 

)بازآفرینی/ 

 افول(

شناسایی بازیگران بر 

مبنای پارامترهایی 

مانند درآمد، نادینگی، 

موقعیت  سهس بازار،

های جغرافیایی، راهبرد

 تحایااتی

شناسایی 

میان روابط 

 بازیگران

برگزاری جلسات 

 طوفان فکری

تحلیل ارزش 

 بومزیست

شناسایی ناش و 

اهمیت هر یک از 

بوم بازیگران در زیست

وکار با استفاده از کسب

های منتاب سنجه

نفور،  مانند قدرت،

منافع و ... و س ا 

بندی آنها براسا  دسته

ناش و وزنی که در 

 دکننبوم ایفا میزیست

محصولات و شناسایی 

خدمات قابل عرضه به 

 مشتریان

ترسیس 

دقیق 

ماتریا 

روابط 

براسا  

معیارهای 

 کمی

تدوین راهبردهای 

ساماندهی بازیگران و 

کار وتدوین ساز

 بردنمناسب برای بالا

افزایی توان و هس

 قدرت بازیگران،

کاهش تعارضات، 

زمینه افزایش تعامل 

 میبت بین بازیگران

شناسایی ساختار و 

گونگی ایجاد چ

ارزش میان 

 بازیگران ماتلف

تحلیل نااط 

و  بومکنترل زیست

هایی که باش

وجود مدیریت 

برای هدایت 

بوم ضروری زیست

 است

شناسایی بازار و 

 هامحدودیت

دهی وزن

به روابط 

میان 

 بازیگران

برقراری ارتباط 

مستایس با بازیگران 

 بوماحتمالی زیست

شناسایی قوانین و 

ماررات تاثیرگذار بر 

 بومزیست

کسب نظر از خبرگان 

-در خصوص مدل

 بومسازی زیست

شناسایی تهدیدها 

های و عدم قطعیت

موجود و تدوین 

های سناریو

محتمل برای 

 گویی به آنهاپاسخ

استاس مدل نگاشت جریان ربوم بطراحی زیستت-3-1-4

 ارزش

به یک مدل شابکه ارزش تعاملات مشاص در داخل شبکه را 

های اندازی برای در  ناشدهد تا چشسشاکل بصری نمایش می

ارزش و روابط فراهس کنااد و نمااایی پویااا از چگونگی  کننادهخلق

های مالی و غیرمالی به اقساااام ماتلف ارزش ارائه تبادیل دارایی

توان برای هر ناش، کند که چگونه میدهد. این مدل تشااریح می

های رد و چگونه از داراییصاااورت کاارآماد محاق کارزش را باه

ملمو  و ناملمو  خلق ارزش بهره گرفت. در این روش بازیگران 

شاااامل شاااود که بندی میطباهگروه اصااالی  9بوم در زیسااات

وکار مرکزی دربرگیرنده بازیگرانی که به ارائه بسااته اصاالی کساب

وکار توسااعه یافته دربرگیرنده پردازند، کساابپیشاانهاد ارزش می

ت ليل سروی 

تحلیل توزیع ارزش تحلیل عملکرد خدمات مدل سازی رفتار موجودیت ها

شبيه سازي  ینامي م سروی  هاي زیست بوم

موتور شبیه ساز تحلیل حساسیت

مدل سازي و طراحی سروی  هاي زیست بوم

طراحی سناریوهاي كسب وكار

مدل تااضا

طرح کسب وکار

وقایع محیطی

طراحی مدل كسب و كار

شریک تجاری

مکانیزم های تسهیس درآمد

تدارکات

انتااب مشتریان هدف

قیمت گذاری

تاصیص توانمندی ها

مدل زیست بوم خدمت مبتنی بر ناش



 ... وکارهاي فراگیر آیندهبوم کسباصول طراحي زیست
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وکار پردازند و کسااابه باه ارائاه خدمات مکمل میباازیگرانی کا

بوم دربرگیرنده بازیگرانی که به ارائه خدمات توانمندساااز زیساات

توان براسااا  اینکه هر یک از بازیگران در پردازد. درنتیجه میمی

های مناسااب برای راهبرد گیرد،بوم قرار میکدام باش از زیساات

مدیریت آن بازیگران و روابط میان آنها را تدوین نمود. در شاااکل 

وکار بوم کسبای از این مدل که مربوط به زیستنمونه 6شاماره 

 شرکت اپل است نشان داده شده است: 

 

 
  [5]بوم اپلنگاشت جریان ارزش زیست -2شكل 

 

ها در هر بوم با ترسااایس ناشنگاشااات جریان ارزش زیسااات

های ماتلف انجام یافته میان ناشسیستس و نمایش ارزش جریان

 [:6]های اصلی برای تدوین این مدل عبارتند ازشود. گاممی

  تعریف دامنه، مرزها، زمینه و اهداف -7 

  ها و بازیگرانشناسایی ناش -7

  ملمو  و غیرملمو های ها و خروجیناسایی تراکنشش -6

 ها.ترسیس توالی تراکنش -9

 وكار بوم كسباصول طراحی و تدوین زیست-3-2

طور هه شاااده، بهای ارائ، با توجه به بررسااای مدلطورکلیبه

، در ابتدا باید های تحلیلمشااااباه باا بیشاااتر رویکردهاا و روش

بوم مشاص گردد. س ا با شناسایی ناش بازیگران اصالی زیست

 ها برقرار اسااات روابطی کاه میاان آن هر یاک از آنهاا،و اهمیات 

میان  در نهایت باید راهبردهایی برای ساماندهی روابطمشاص و 

وکار در بوم کسااببازیگران تدوین گردد. اصااول طراحی زیساات

 ، نشان داده شده است: 9شماره  قالب شکل

 
[نگارندگان]وكاربوم كسباصول طراحی زیست -3شكل

وکار شااامل موارد زیر های کسااببوماصااول طراحی زیساات 

اساات: چه ارزشاای از سااوی چه بازیگرانی به چه بازیگران دیگری 

شااود؟ عناصااار این ارزش پیشااانهادی چیسااات؟ و چه ارائه می

های ارزش افزوده یا خلق ارزش توسط چه بازیگرانی انجام  فعالیت

7-
شناسایی 
بازیگران و
رینفعان

شناسایی-6
ناش و 
اهمیت 
بازیگران

دسته -9
بندی 
بازیگران

شناسایی-8
روابط 
بازیگران

تدوین -6
راهبردهای 
ساماندهی 
بازیگران
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 شود؟ راهبردهای ساماندهی موضوعات چگونه است؟می
 

مطالعه چندمور ي)جویشتتگر بومیر رایانش ابرير كلان -4

  ا ه و اینترنت اشيا(

در این مااله براسااا  مبانی نظری بررساای شااده و اصااول 

وکار بوم کسبطراحی زیست 9 شماره استاراو شده مطابق شکل

جویشاااگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشااایا مدنظر 

های بومه نتایج طراحی زیساات، به ارائقرار گرفته اساات. در ادامه

 مطالعات موردی مربوطه خواهیس پرداخت. 

 بومی 12وكار جویشگربوم كسبطراحی زیست-4-1

ترین خدمات جستجو ه بهئانداز طرح جویشگر بومی اراچشاس

. توانایی بالا در جسااتجو به زبان فارساای، اسااتدر زبان فارساای 

ها و ماایسااه مطالعات و همچنین کیفیت بالا در شااناسااایی مکان

تحایق بر جویشگرهای جستجو خارجی و نیازهای کاربران محلی 

برای پیشاابرد اهداف رکر شااده اساات. جویشااگرهای جسااتجوی 

راسا  محتوا و طراحی محلی برای هایی را بمحلی باید سارویا

   .فرهنگ محلی محفو  نگه دارند

هدف از ایجاد جویشاگر بومی با توجه به وجود جویشگرهایی 

 ،دانماانناد گوگال، یاهو، بینگ و ... که بازار جویش دنیا را گرفته

بلکاه هادف پرداختن باه بحا   تنهاا بحاا امنیتی آن نیسااات

های کلیدی ی از طرحاقتصاادی آن است. طرح جویشگر بومی یک

در راسااتای شاابکه ملی اطلاعات اساات و قصااد دارد زیرساااخت 

های حوزه ای که شاارکتاطلاعاتی در کشااور فراهس کرده به گونه

فنااوری ارتبااطاات و اطلاعات در کنار هس قرار بگیرند و یک ارچه 

شااده و در نهایت بسااتر خدمات و محتوای داخلی فراهس شااود. 

تعریف شاده است که هر چه بیشتر در بازار هدف اینگونه  ،درواقع

درصاااد از بازار  31 افزوده ایجاد کنیس. گوگل حدودمحلی ارزش

جساااتجوی ایران را در اختیاار دارد ولی قاادر به تامین مطلوب 

ه شود کلذا نیاز به جویشگری احسا  می  نیازهای محلی نیسات

وکار بنه کسکننده نیاز واقعی بازار باشد و نیاز کشور در زمیتامین

 و کارآفرینی را تامین و بازار رقابتی ایجاد کند.

وکار ابتدا بازیگران و بوم کسببراساا  اصاول طراحی زیست

شوند و س ا ناش و اهمیت بندی میرینفعان شاناسایی و طباه

شاااود و در نهایت هریاک از بازیگران و روابط بین آنها تعیین می

 شود.ه میرائبوم ا بردهایی جهت توسعه زیستراه

 شناسایی بازیگران و ذینفعان -4-1-1

وکار جویشااگر بوم کسااببازیگران ماتلف حاضاار در زیساات

کننادگان زیرسااااخت، نهادهای بومی شاااامال کااربران، تاامین

کنناادگااان محتوا، توانمناادساااااز، تجمیع حاااکامایتی، رقبااا،

دهندگان خدمات، پلتفرم ارائهگذاران، تولیدکننده محتوا، ساارمایه

کنندگان وساااایل کاربر نهایی، واساااط تبلیغات، مرکزی، تاامین

 شماره ها هستند)شکلنهادهای آموزشای و پژوهشای و استارتا 

جریاان خدمت میان دو بازیگر در شااابکه ارزش  ،از نظر فنی . 8

تواند انوام ماتلفی داشته باشد که از آن میان جویشاگر بومی می

وجو و ارساااال تصااااویر ن به مواردی همچون دریافت پر توامی

مرتبط خدمات آماری، تجربه کاربر، کاهش هزینه تولید، ارساااال 

وکاری، افزاری و کسبافزاری، ساااتات نرمتصااویر مرتبط، خدم

امکان نمایش تصاویر مکان جستجو شده در سرویا ناشه، امکان 

، دریافت جسااتجوی افراد در شاابکه اجتماعی براسااا  تصااویر

[.9]وجو و ارسال تصاویر مرتبط اشاره نمودپر 

  

 
 [3]مبواج اي نگاشت جریان ارزش زیست -4شكل 

 بندي و شناسایی نقش و اهميت بازیگران طبقه-4-1-2

های زیر برای بازیگران جویشگر بومی مدنظر قرار گرفته ناش

 
10 Mustang 

 است:

جوی وشاامل سکوی جویش)جست :كليدي الف( بازیگران

كاربران  تامين كننده زیرساخت نها  حاكميتی رقبا نها  آموزشی و پژوهشی

ت مي  كننده م توا توانمندساز سرمایه گ اران توليد كننده م توا استارت آ 

ارا ه  هنده خدمت پلتفرم مرك ي وسيله كاربر نهایی واس  تبلي ات

جریان خدمات

جریان مالی و اعتبار

جریان اط عات و  ا ه

جریان ارزش ناملموس
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 آورندگان محتوا،تصویر، صوت و متنی  و فراهس

تنظیس  شااامل حاکمیت)ساایاسااتگذار، :بازیگران هاب ب(

آورنده ها ، فراهسهای صنفی، سمنبدنه استاندارد، انجمن ماررات،

 کنناادگااان وساااایاال کاااربر نهااایی)مرورگر،زیرسااااخاات، فراهس

های خصوصی، دهندگان برنامه کاربردی ، کاربران)شارکتساعهتو

کنندگان خدمات)ناشاااه، نهایی  و فراهس و های دولتیساااازمان

  شبکه اجتماعی 

کنناادگااان شاااااماال فاراهس :ايازیگران گوشتتتهب  (

خدمات نشاار ، دارندگان محتوا،  و اخبار، کاریابی خدمات)ترجمه،

پرداخت، پساات الکترونیک، کنندگان خدمات ها، فراهساسااتارتا 

  واسط تبلیغات و نهادهای آموزشی و تحایااتی

   [.9]شامل اپراتورهای شبکه و رقبا :گرابازیگران سلطهت( 

 شناسایی رواب  بين بازیگران-4-1-3

تواند میان بازیگران وجود هاای ارزشااای که میانوام جریاان 

مالی، اطلاعاتی و ارزش شامل خدمات،  ینوعطور به ،داشاته باشد

بوم جویشگر ناملمو  اسات. تعامل خدمات میان بازیگران زیست

ای هتواند دربرگیرنده جریانبومی علاوه بر موارد رکر شاده بالا می

ای، سرویا جستجو مبتنی بر تصویر تافیف مالی، خدمات رسانه

تبط ئه اخبار مرآپلود شده، پلتفرم یک ارچه، بستر کاری، امکان ارا

ل حبا تصویر آپلود شده، تجربه کاربر)مبتنی بر پروفایل  و ارائه راه

های ارزش میان ها و جریانکنش [.9]باشاادو برنامه کاری نیز می

بندی دسته 9شماره توان مطابق جدول بوم را میبازیگران زیسات

 نمود:  

   هاترسيم توالی تراكنش-4-1-4

هساااتند که بین دو بازیگر صاااورت هایی ها فعالیتتراکنش

 هایی که بین دو بازیگر تبادلگیرند و یا منابع، اطلاعات و آیتسمی

توانند کالاها و شاااوند که میشاااده یا به اشاااترا  گذاشاااته می

خدمات، پول و اعتبار، اطلاعات و یا ارزش ناملمو  باشند. در یک 

س مستایصاورت مستایس و یا غیرمدل ارزش دقیق و پایدار، چه به

عماال "هااا از طریق تبااادلااات ارزش بین بااازیگران در تراکنش

وجود دارد. ارزش پیشاانهادی مرکزی شااامل مشااتریان  "متاابل

صاااورت نهایی یا کاربران و آن دساااته از بازیگرانی اسااات که به

کنند. ارزش مکمل، آن مساااتایس باا کاربر نهایی تبادل ارزش می

 تر شادن بستهجذابتواند سابب ارزش پیشانهادی اسات که می

های هدف ارزش ارائه شااده به مشااتریان شااود و همچنین گروه

پشتیبانی و توانمندساز شامل  بیشتری را مااطب قرار دهد. شبکه

هایی اسااات که اجزایی برای آن دساااتاه از باازیگران و تراکنش

کنند یا ناشااای در یک اارچگی باا ارزش پیشااانهادی فراهس می

 کنند.دی ایفا میتوانمندسازی ارزش پیشنها

هاای ارزش موجود میان بازیگران جویشاااگر بومی با جریاان

اساتفاده از اطلاعات وضاعیت موجود)تحلیل اسناد و دریاقت نظر 

 کارگیری ماتریانفعان طرح  و تحلیل وضعیت مطلوب و با بهری

ور اثرپاذیری میان بازیگران تعیین شاااده اسااات. مح-اثرگاذاری

عمودی بازیگران اثرگذار و محور افای بازیگران اثرپذیر را نشاااان 

تواند بر یک و یا چند بازیگر دیگر در قالب دهاد. هر بازیگر میمی

های خدمت، مالی اطلاعات و ارزش ناملمو  اثرگذار باشد. جریان

های ارزش میان برخی از بازیگران تعامل جریان، 8شااماره  جدول

اطلاعات و ارزش ناملمو   مالی، ارزش خدمت، جریان 8بر مبنای 

دهد. لازم به رکر اساات که به ساابب محدودیت در را نشااان می

نشااان دادن جریان ارزش میان کلیه بازیگران، در این جدول تنها 

جریان ارزش میان تعداد معدودی از بازیگران نشااان شده است و 

.موجود است 6 شماره تصویر کامل آن در شکل

 

 [3]بوم جویشگرهاي ارزش نوعی ميان بازیگران زیستها و جریانكنش -3جدول 
 خدمات ■
 کاری، خدمات رسانه، پلتفرم  حمایت مالی، تافیف، خدمات آماری، تجریه غنی کاربر، کاهش هزینه تولید، مدیریت زیرساخت، راه حل و برنامه

 یک ارچه، خدمات دسترسی، خدمات ارزش افزوده، بستر کاری
 مالی و اعتبار جریان ■
  خرید عمده، حق امتیاز مالکیت فکری، مجوزها، خدمات پریمیوم، خرید خدمات، هزینه دساترسای، کمیسیون، سهس از تبلیغات، سفارش حجس

 بالا، هزینه تولید محصول/ خدمت، کارمزد فروش محصول/ خدمت، حق اشترا ، فروش اطلاعات.

 اطلاعات و  ا ه ■
 افزار ، وکار، دانش تولید محصاول)سااات افزار، نرموکار، ایده کسابشااصای، اطلاعات فنی/ فروش/ کسااب محتوا، اطلاعات شااصای، توصاایه

 های بزرگ، سمینار و همایش.ها/ دادهسازی، لاگ دادهترجیحات کاربران/ سفارشی

 ارزش ناملموس ■
  ،دقت و کیفیت، رضاایت مشتری، بستر فروش، شاهرت، ساهولت، کانال خدمات، آگاهی، جامعه کاربران، پشاتیبانی گساترده/ پوشاش خدمات

 سازی، امنیت/ اطمینان خاطر.یک ارچه



 
 علیرضا یاري و سحر کوثري
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 [3]ارزش ميان بازیگران طرح جویشگر بومی نمونه جریان -4جدول 

 ايبازیگر گوشه هاب بازیگر كليدي      

      
آورندگان فراهم

 م توا

 كنندگان خدماتفراهم

 واس  تبلي ات
 ارندگان 

 م توا
 هااستارتا 

 ناشه      
شبکه 

 اجتماعی

بازیگر 

 كليدي

سكوي 

 جویش

-جست

وجوي 

 تصویر

خاادمااات آماااری، 

کاهش هزینه تولید، 

حااال کااااری، راه

خدمات دسااترسی، 

 پالتفرم یک ااارچااه

هزینه دسااترساای،  

 ساااهاس تابلیغااات

اطاالاااعااات فنی و 

وکاار،  ایده کساااب

وکااااار، کسااااااب

 ترجیحاات کاربران

ساااهولاات، کااانااال 

خادماات، کیفیاات، 

 سازییک ارچه

خدمات آماری، 

حل و برنامه راه

کااری، کاااهش 

هزینااه تولیااد، 

پااالاااتااافااارم 

یااکاا ااارچااه، 

خادمات ارزش 

 افاااااااااازوده

مالکیت فکری، 

هاااازیاااانااااه 

دسترسی، سهس 

 از تااباالاایغااات

ماحاتوا، دانش 

 تولید محصااول

سااهولت، کانال 

خاااادمااااات، 

کاایاافاایاات، 

 سازییک ارچه

دماااات خااا

آماااااااری، 

تجربااه غنی 

کااارباار، راه 

حل و برنامه 

کااااااااری، 

پاالااتاافاارم 

 یااک ااارچااه

ساااهااس از  

تااباالیغااات، 

هااازیاااناااه 

تااوسااااعااه 

ماحصاااول، 

فاااااااروش 

 اطاالاااعااات

مااحااتااوا، 

اطاالاااعااات 

فااانااای و 

وکار، کسااب

-ساافارشاای

 ساااااااازی

ساااهولاات،  

کاایاافاایاات، 

رضااااایاات 

مشاااتااری، 

-یک ااارچااه

 سازی

تافیف، خادمات 

آماااری، تاجربااه 

 کااااااارباااااار

حااق امااتاایاااز 

مااالکیاات فکری، 

 وش اطلااعات،فر

 سااهس از تبلیغات

محتوا، اطلااعاات 

ماااااورد  در

تاارجاایااحااات 

کاربران/ سفارشی 

-لاگ داده سازی،

هاااای هاااا/داده

 باااااااااااازرگ

آگاهی،  سااهولت،

دقاات و کیفیاات، 

 رضایت مشتری

خاااادمااااات 

دساااترسااای، 

 بساااتر کااری

کاامیسااایون، 

ساااااهااس از 

 تااباالاایااغااات

تااوصااااایااه 

شااااصااای، 

اطلاعات فنی، 

 وکارایده کسب

جااااماااعاااه 

کاربران، بستر 

 فروش، شهرت

ل و برنامه حکاهش هزینه تولید، راه

کاااری، بساااتر کاااری، خاادمااات 

 دسااااااااااتااااااارساااااااااای

 اروکمحتوا، اطلاعات فنی، ایده کسب

شااهرت، سااهولت، جامعه کاربران، 

 پوشش خدمات، دقت و کیفیت
 

 هاب

 

 كاربران

 

كاربران 

-)شركت

هاي 

 خصوصی(

حاال و برنااامااه راه

کاااری، خاادمااات 

دسااترساای، بسااتر 

 کاااااااااااااااری

عمده، مجوز، خرید 

هزینه دسااترساای، 

 ساااهس از تبلیغااات

مااحتوا، اطلاااعااات 

وکار، فنی و کساااب

 ساافارشاای سااازی

کااانااال خاادمااات، 

جااامعااه کاااربران، 

 سازییک ارچه

تجربااه کاااربر، 

 بساااتر کاااری

ماااجاااوزهاااا، 

خاااادمااااات 

پااریااماایاامااوم،  

 سهس از تبلیغات

اطلاعات فنی و 

وکار، ایده کسب

وکااار، کسااااب

 سازیسافارشی

سااهولت، کانال 

ات، خاااادماااا

 سازییک ارچه

تجربه کاربر، 

حااال و راه

برنامه کاری، 

 بسااتر کاری

خااادماااات 

پاریامیموم، 

هااازیاااناااه 

دسااترساای، 

سااااهااس از 

 تابالاایغااات

مااحااتااوا، 

اطاالاااعااات 

فااانااای و 

وکار، کسااب

-ایده کسب

 وکااااااااار

شااااهاارت، 

کااااانااااال 

خااادماااات، 

تاجاربااه کاااربر، 

حال و برناامه راه

 کاااااااااااااری

خریاد خادمات، 

 کااایسااااایاااون

محتوا، اطلااعاات 

کاااار، وکساااااب

 سازیساافارشاای

جاامعاه کاربران، 

 پوشش خدمات:

حل و برنامه راه

کاری، خدمات 

رسااانه، بسااتر 

 کااااااااااری

مجوزها، خرید 

خااادمااااات، 

کارمزد فروش 

 مااحصاااااول

اطلااعات فنی 

وکار، و کسااب

 سازیسفارشی

شاااااهااارت، 

سهولت، کانال 

خدمات، بستر 

 فروش

 حامااایاات مااالی، بساااتر کاااری

مااالکیاات فکری، هزینااه توساااعااه 

 مااااااااااااحصاااااااااااااااول، 

محتوا، توصاایه شاااصاای، اطلاعات 

 وکاااار،فااانااای و کسااااااب

 دانش تولیااد محصاااول ، همااایش

شااهرت، سااهولت، جامعه کاربران، 

 پوشش خدمات



 ... وکارهاي فراگیر آیندهبوم کسباصول طراحي زیست
 

 

 81 8931سي و هفت، پاییز  شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

بوم جویشگر بومی برای زیست نمونه شابکه ارزش پیشنهادی

های بدست آمده از ماتریا اثرگذاری و  با استفاده داده با توجه به

 وکار در شااکلبوم کسااباز مدل نگاشاات جریان ارزش زیساات 

وم ببه نمایش گذاشته شده است. بازیگران کلیدی زیست 6 شماره

آورندگان محتوا، ارزش پیشنهادی سکوهای جویش و فراهسشامل 

ای هطور متاابل جریانهاصلی را به کاربران نهایی منتال کرده و ب

نمایند. شبکه ها هدایت میارزش کاربر را به سوی سایر موجودیت

وکار جویش نوم کسب 2های ارزش برای ارزش پیشنهادی جریان

وی مرجع جویش، سکوی بوم جویشگر بومی شامل سکدر زیسات

خدمات ناشااه، سااکوی خدمات نشاار، سااکوی خدمات محتوای 

رسانه، سکوی خدمات ارتباطات و  سکوی خدمات خرید و فروش 

 گذارد.  ش مییکالا را به نما

های بین دو موجودیت، ارزش منتال روی هر کادام از پیکاان

نفع درو شده شده با توجه به نوم آن با رنگ خاص نزدیک به ری

ترین جریانات خدمات، مالی، توان مهساسااات. باه این ترتیب می

بوم به نمایش اطلاعات و جریان ناملمو  را بین بازیگران زیسااات

-یک ااارچااه

 سازی

كتتاربتتران 

 نهایی

حااال کااااری راه

خادمات پریمیموم، 

هزینه دسااترساای، 

حق اشاااتراکمحتوا، 

اطلاعات شاااصاای، 

ایااده کسااااب و 

کارشاااهرت، کانال 

خاادمااات، جااامعااه 

کاااربااران، کااانااال 

افاازایااش فااروش، 

 دسترسی

کاری، راه حال 

وارد کاااردن 

اطلاعات مربوط 

بااه اماااکاان و 

کمک به توسعه 

سااااارویاااا 

خاااادمااااات 

پااریااماایاامااوم، 

خریاد خدمات 

اطااالااااعاااات 

شاااصاای، ایده 

کساااب و کار، 

تاارجاایااحااات 

 کاااااربااااران

شااهرت، جامعه 

کااربران، کانال 

فروش، افزایش 

 دسترسی

راه حااال  

کااااااااری 

خااادماااات 

پاریامیموم، 

خااااریااااد 

 خااادماااات، 

اطاالاااعااات 

، شاااصاای

ایده کسب و 

کاااااااااار، 

ساافارشاای 

سااااااازی، 

تاارجیحااات 

 کاااارباااران

شااااهاارت،  

جااامااعاااه 

 کاربران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمک به شناخت 

صاافحات هرز در 

تبلیغات از طریق 

-گزارش آنها، راه

 حااال کااااری

 توصاایه شاااصی

 جامعه کاربران

تولیااد محتوا، 

راه حااال و 

 برنااماه کاری

هااازیاااناااه 

 دساااترسااای

تااوصااااایااه 

شااصی، ایده 

کار، کساااب و 

-سااافارشااای

 سااازی، محتوا

کانال خدمات، 

 جامعه کاربران

 تاجاربااه کاااربار، بساااتاار کاااری

 هاازیاانااه تااوساااعااه مااحصاااول

محتوا، اطلاعات شااااصااای، دانش 

 تااااولاااایااااد مااااحصااااااول

 شهرت، سهولت، جامعه کاربران

كنندگان فراهم

 زیرساخت

تاصایص دیتاسنتر 

افزار مورد و ساااات

نیاز برای گسااترش 

سااارویا، تافیف، 

تولید، کاهش هزینه 

مدیریت زیرساخت، 

خدمات دسااترسی، 

بستر کاری اطلاعات 

وکار، فنی و کساااب

-ایاااده کساااااب

وکااارسااااهااولاات، 

پشاتیبانی گسترده، 

ساااازی، یک ااارچااه

 امنیت

کااهش هزیناه تولیاد، مدیریت 

زیرسااخت، خدمات دسااترسی، 

کاااری اطلاااعااات فنی و بساااتر

وکار سااهولت، پوشااش کسااب

 خدمات،  یک ارچه سازی، امنیت

 

 

 

 

یاااص تااااصاااا

دیاتاااسااانااتر و 

افزار مورد سااات

نااایااااز بااارای 

گسااااااتاااارش 

سرویا، مدیریت 

زیاارساااااخاات، 

خااااادماااااات 

دسااااتاارساااای، 

بسترکاریاطلاعات 

 وکارفنی و کسب

ساااااهاااولااات، 

ساااازی، یک ارچه

 امنیت

حل و برنامه راه

کاری، خدمات 

رسااانه، بسااتر 

 کااااااااااری

اطلاعات فنی، 

-ایده کساااب

وکااااااااااار، 

 سازیسفارشی

سهولت، کانال 

خااادمااااات، 

رضاااااایااات 

 ، بسترمشتری

 فروش

حماایت مالی، تجربه کاربر، کاهش 

 هاااازیاااانااااه تااااولاااایااااد

حق امتیااز ماالکیات فکری، هزینه 

 تاااوسااااااعاااه ماااحصااااااول

 هااای بزرگاطالاااعااات فنی، داده

شااهرت، سااهولت، جامعه کاربران، 

 بک ارچه سازی

 اپراتور سلطه گر

حاامااایاات مااالاای، 

حاال تااافایف، راه

کازی، بسااتر کاری 

خرید عمده، هزینه 

دسااااتاارسااااای، 

کارمزد کمیساایون، 

فروش حق اشترا  

اطلااعات فنی، ایده 

وکار، دانش کساااب

تولیااد محصاااول، 

ساافارشاای سااازی 

سااهولت، شااهرت، 

کااانااال خاادمااات، 

جااامعااه کاااربران، 

کیفیات، یک اارچااه 

 سازی

حماایات ماالی، تافیف، تجربه 

کااربر، کاهش هزینه تولید،  راه 

حاال کااازی، پلتفرم یک ااارچااه 

خدمات پریمیموم، هزینه توسعه 

محصول/خدمت، فروش اطلاعات 

اطلااعات فنی و کساااب و کار، 

های بزرگ سفارشی سازی، داده

ساهولت، شهرت، کانال خدمات، 

جامعه کاربران، پوشش خدمات، 

کیفیت، رضایت مشتری، ، بستر 

 سازی، امنیتفروش، یک ارچه

 

خادماات آماری، 

تاجاربااه کاااربر، 

حال و برناامه راه

کااازی، پاالااتفرم 

 یاااکااا اااارچاااه

سهس کمیسایون، 

از تااباالاایااغااات، 

فروش اطلاااعااات 

اطلاااعااات فنی و 

-وکار، دادهکسب

 هاااای بااازرگ

جاامعاه کاربران، 

بساااتاار فروش، 

 سازیهیک ارچ

-تااافیف، راه

حاال کااازی، 

خدمات رسانه، 

 بساااتر کااری

خریااد عمااده، 

هااازیاااناااه  

دساااترسااای، 

کاامیسااایون، 

کارمزد فروش، 

 حق اشااترا ،

-ایده کساااب

وکااااااااااار، 

سازی سفارشی

شاااااهااارت، 

سااااهااولاات، 

رضاااااایااات 

تری، بستر مش

فااااااااروش، 

 سازییک ارچه

حماایت مالی، تجریه کازبر، کاهش 

هزینه، برنامه کازی، هزینه توساااعه 

محصاااول/خادمت، خرید خدمات، 

 فاااااروش اطااااالااااااعاااااات

توصاایه شاااصاای، اطلاعات فنی و 

وکار،  دانش تولید محصااول، کسااب

 داده بااااااااااااازرگ

کانال خدمات، جامعه کاربران، بستر 

 سازیفروش، یک ارچه



 
 علیرضا یاري و سحر کوثري
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تواند بر ساااایر بازیگران کلیدی گاذاشااات. هر بازیگر کلیدی می

 تواند بهوجوی تصااویر میعنوان میال جسااتتاثیرگذار باشااد. به

دمات آماری، تجربه کاربر، خدمات آورندگان محتوا جریان خفراهس

وکااری ارائه دهد. همچنین افزاری و کسااابافزاری، ساااااتنرم

تواند از طریق حق امتیاز مالکیت فکری، جوی تصااویر میوجسات

صاااورت جریان مالی بر خادماات پریمیموم و فروش اطلااعات به

ی جووجست ،آورندگان محتوا تاثیرگذار باشد. از سوی دیگرفراهس

تواند انوام اطلاعات نظیر محتوا، اطلاعات شااااصااای، ر میتصاااوی

ساااازی و اطلااعاات در مورد ترجیحاات کااربران/ سااافارشااای

آورندگان شااده را در اختیار فراهسسااازی های شاااصاایراهنمایی

و جوی های یاد شااده، جسااتمحتوا قرار دهد. متناسااب با جریان

ی گاهی، شادتصویر پتانسیل ایجاد و یا افزایش شهرت، سهولت، آ

، دقت و کیفیت و رضاااایت مشاااتری در قالب ارزش شاااهروندان

 آورد.آورندگان محتوا را به ارمغان میناملمو  برای فراهس

نفعانی قرار دارد که خدمات در ساطح بعدی شبکه ارزش ری

کند. در این ارزش افزوده و مکمل برای جویشااگر بومی فراهس می

 ستا همجنین خدمات پشتیبانی و توانمندساز قرار گرفتهساطح 

باشااد. رقبا و که بسااتری برای رشااد و تاویت سااایر خدمات می

وی اند که بر رنفعانی درنظرگرفته شدهعنوان ری-حاکمیت نیز به

بوم جویشااگر تاثیرگذارند. ارتباطات بین بازیگران ماتلف زیساات

ی میباات ارزش در هاااموجااب خلق ارزش افزوده و ایجاااد حلاااه

های جدید شود. به مرور زمان شرکتبوم میراستای تعالی زیست

ها به سمت همگرایی و تشکیل بوم خلق شاده و پلتفرمدر زیسات

رود. ها و اتحادهای راهبردی پیش میکنسرسیوم

  

 
 [4]بومیبوم جویشگر نمونه شبكه ارزش پيشنها ي براي  زیست -5شكل 

 

بوم جویشگر هاي راهبر ي توستعه زیستتت لالت-4-1-5

 بومی

افزار، در واقع تمرکز بر این اسااات کاه اگر از لحاا  ساااات

ح گوگل برسیس چه خدماتی برای ها به ساطافزار و زیرسااختنرم

براسا   ،آن خواهیس داشاات؟ در این راسااتا و چگونگی ارائه هارائ

 وکارهایه توسعه جویشگر بومی، گام اول حمایت از کسبراناشاه

که دلیل این امر  ه دهدد خادمات ارائتوانافعاالی اسااات کاه می

ر و تها به کیفیتی قابل قبولرسایدن خدمات و محصولات شرکت

ها برای آغاز گام دوم ناشه همچنین آمادگی بیشاتر خود شارکت

ها بوده اسااات. از پلتفرمها و ایجاد گیری ائتلافراه یعنی شاااکل

 ها در کنارافزایی شااارکتها هسترین دلایل برای ایجاد پلتفرممهس

از خدمات به تنهایی خواهان  یبه این دلیل که بساایار  هس اساات

، بسااایار گیردولی وقتی در کناار یکدیگر قرار می ،زیاادی نادارد

افزوده آن نیز افزایش ارزش ،از سااوی دیگر .دشااوارزشاامند می

یل ها و تشککند. بعد از یک ارچه شدن شرکتگیری پیدا میچشم

تور یافته برای موها گام ساوم رسایدن به اکوسایستس بلو  پلتفرم

جساااتجو اسااات، همانند آنچه برای گوگل اتفاق افتاده اسااات تا 

طور ه شااده و جریان ارزش بهئها در کنار هس اراتمامی ساارویا

سكوي
خدمات نقشه

سكوي ارتباطات
شبكه اجتماعیر خبر

پست الكتروني 

ترجمه

سكوي مرج  
جویش 

سكوي خدمات نشر

كاربر نهایی

توليدكننده م توا

واس  تبلي ات

استارتا  ها

تامين كننده 
زیرساخت

نها هاي آموزشی و 
پژوهشی

فراهم كنندگان وسایل كاربر 
مرورگر -نهایی

كاریابی

جریان خدمات
جریان مالی و اعتبار

جریان اط عات و داده
جریان ارزش ناملمو 

اپراتورها

سایر ذینفعان

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

كسب و كار
توسعه یافته

زیست بوم
كسب و كار

كسب و كار
اصلی 

€ 

سكوي خدمات م تواي رسانه+

€ 

سكوي خدمات 
خرید و فروش كا  

€ 

كسب و كارها

سازمان 
هاي  ولتی

خدمات دسترسی/پلتفرم یک ارچه
خدمات پریمیوم/سهس از تبلیغات

راهنمایی های شاصی سازی شده/محتوا
رضایت مشتری/سهولت/شهرت

خدمات ارزش افزوده مکان محور
اط عات ترجیحات کاربران

رضایت مشتری/سهولت

خدمات دسترسی/تجربه غنی کاربر
محتوا

/امنیت/رضایت مشتری/سهولت
دقت و کیفیت

بهبود کیفیت جویش
اط عات ترجیحات کاربران

جامعه کاربران/شهرت

بهبود کیفیت جویش
اط عات ترجیحات کاربران

جامعه کاربران/شهرت

رتبه بندی ماا ت توسط کاربر
/هزینه دسترسی/حق اشترا 

هزینه فروش
اط عات ترجیحات کاربران

جامعه کاربران/شهرت

 خدمات ارزش افزوده تجربه کاربر،
تحلیل اط عات کاربرانمحتوا، 

دقت و /رضایت مشتری/خدمات کانال
کیفیت

تجربه کاربر، خدمات دسترسی، بستر 
کاری

سهس از تبلیغات 
شهرت، جامعه کاربران، پوشش 

خدمات، بستر فروش

 کارمزد فروش
اط عات فنی و کسب و کار

پلتفرم یک ارچه
سهس از تبلیغات/خدمات پریمیموم

یک ارچه سازی

خدمات ارزش افزوده ترجمه
اط عات ترجیحات کاربر/ اط عات فنی
رضایت مشتری/شهرت

پلتفرم یک ارچه، خدمات دسترسی
خدمات پریمیوم/سهس از تبلیغات
اط عات فنی/محتوا

رضایت مشتری

یا هناسر تامدخ ، خدمات ارزش افزوده
اط عات ترجیحات کاربران،  گ داده، 

اط عات فروش و کسب وکار
جامعه /افزایش دسترسی/ رضایت مشتری
شهرت/شهروندان شاد/ کاربران

تجربه /خدمات دسترسی/پلتفرم یک ارچه
کاربر

سهس از تبلیغات،فروش اط عات
های شاصی سازی شده      راهنمایی

افزایش دسترسی/سهولت

خدمات دسترسی، تافیف
محتوا، دانش تولید محصول 
افزایش دسترسی، شهرت 

پلتفرم یک ارچه، خدمات دسترسی
حق مالکیت فکری، کمیسیون،فروش 

اط عات
اط عات ترجیحات کاربران 

شهرت،کانال فروش، یک ارچه سازی، 

بسترکاری،کاهش هزینه تولید، مدیریت 
زیرساخت

اط عات فنی، دانش تولید محصول
سهولت، یک ارچه سازی، امنیت، 

افزایش دسترسی

اس انسرینگ،کاهش هزینه تولید، بسترکاری
سهس از تبلیغات،کارمزد فروش محصول 

خدمت
اط عات فنی،فروش و کسب وکار
شهرت، بستر فروش، پوشش خدمات

خدمات ارزش افزوده به سرویا ناشه
دانش تولید محصول

کانال فروش،سهولت،رضایت مشتری

تافیف،خدمات ارزش افزوده
ترجیحات کاربران،ایده های جدید کسب 

وکاری
کانال فروش،جامعه کاربران،افزایش دسترسی

پلتفرم یک ارچه،اس انسرینگ،تجربه 
کاربر،بسترکاری

سهس از تبلیغات،کارمزد فروش محصول
 های شاصی سازی شده      راهنمایی

بسترفروش،رضایت مشتری،افزایش 
دسترسی

کاهش هزینه تولید، خدمات دسترسی
محتوا 

سهولت پلتفرم یک ارچه،بستر کاری،خدمات 
دسترسی، تجربه غنی کاربر

حق مالکیت فکری،پریمیوم، کمیسیون 
ط عات ترجیحات کاربرا

شهرت، بستر فروش، افزایش دسترسی

پلتفرم یک ارچه،بستر کاری
سهس از تبلیغات، پریمیوم،

ترجیحات کاربران
شهرت، کانال فروش

خدمات رسانه ای،کاهش هزینه تولید
 کارمزد فروش

محتوا،اط عات فنی، کسب وکار، ایده 
های جدید کسب وکار

افزایش دسترسی،جامعه کاربران

خدمات جویش
پریمیوم،حق اشترا ، 
سهس از تبلیغات  

محتوا
سهولت،جامعه کاربران

خدمات آماری
خرید عمده، هزینه تبلیع

محتوا، اط عات فنی و کسب و کاری
کانال خدمات

تجربه کاربر، راه حل کاری
مجوز، خرید خدمات، هزینه دسترسی

محتوا، اط عات فنی و کسب و کار، ایده کسب و کار، 
همایش

سهولت، کانال خدمات، جامعه کاربران



 ... وکارهاي فراگیر آیندهبوم کسباصول طراحي زیست
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دو چنادان برای کاااربران  ایافزودهکاامال اتفااق افتااده و ارزش 

 بوجود آورند.

مقولتات استتتجراد شتتتده از ستتتایر مطتالعتات -4-2

 مور ي)رایانش ابرير كلان  ا ه و اینترنت اشيا(

به علت اینکه توضااایح مبساااوط تمامی موضاااوعات مطالعه  

بوم جویشگر لذا طراحی زیست  موردی از حدود مااله خارو است

صااورت وکار بهسااببوم کبومی براسااا  اصااول طراحی زیساات

طور مبسااوط توضاایح داده شااد و در مورد سااایر گام و بهبهگام

ده ه گردیئبوم موضوم مربوطه اراموضاوعات پرس کتیوی از زیست

. در اداماه، ابتادا باه تعریف رایاانش ابری، کلاان داده و 77اسااات

به  ،6شاااماره  پرداخته و سااا ا در قالب جدول اینترنت اشااایا

وکار هریک از آنها بوم کساابیسااتموضااوعات محوری طراحی ز

پرداخته شاده اسات. لازم به رکر است که براسا  اصول طراحی 

های بومدر طراحی زیست 8 شماره اساتاراو شاده مطابق شاکل

همواره موضااوم ارزش و جریان ارزش بین بازیگران  ،وکارکسااب

ای برخوردار اساات. لذا در مطالعات موردی ماتلف از اهمیت ویژه

بررسااای)رایاانش ابری، کلاان داده و اینترنت اشااایا  انوام مورد 

های ایجاد شااده)ارزش اصاالی، ارزش توسااعه یافته و ارزش ارزش

ه و یافتتوانمندسااز  به همراه بازیگران هسااته اصاالی، لایه توسعه

 ه شده است.ئارا 9 شماره لایه توانمندساز استاراو و در جدول

ندارها و فناوری در تعریف سااازمان ملی اسااتا رایانش ابري:

ترین تعریف از ، از رایااانش ابری معتبرترین و شااافاااف76آمریکااا

محاسبات ابری را به  NISTهای ابری اسات.ها و سارویافناوری

ماادلی اسااات برای فراهس کردن "کنااد: این صاااورت تعریف می

ای از دسترسی آسان از طریق شبکه و مبتنی بر تااضا به مجموعه

، ساارورها، فاای )مانند: شاابکه79یکربندیمنابع پردازشای قابل پ

 ها  که این دسترسیهای کاربردی و سرویاساازی، برنامهرخیره

ننده کباه مناابع بتواند با کمترین نیاز به مدیریت و دخالت فراهس

به سرعت تاصیص داده گردد. این مدل رایانش ابری  78سارویا

 ویژگی پشااتیبانی کرده و از پنج 76از دسااتر  پذیری مسااتمر

اسااسای)ارائه سارویا براسا  درخواست، دسترسی گسترده به 

گیری های اندازهشبکه، تجمع منابع، قابلیت ارتجاعی بالا، سرویا

 ، SaaSعنوان سرویا)افزار بهشاده ، سه مدل ارائه سرویا )نرم

عنوان  ، زیرساااااخاات بااهPaaSبساااتر بااه عنوان سااارویا)

صی، ابر انجمنی، سازی)ابر خصوو چهار مدل پیاده  IaaSسرویا)

 
بوم هریک از موضااوعات)جویشااگر بومی، طراحی زیساات ،لازم بذکر اسات  11

هاای جاداگانه در محل رایاانش ابری، کلاان داده و اینترنات اشااایاا  در طرح

 شده است.پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام 

  .[73]ابر عمومی، ابر ترکیبی  تشکیل شده است

کلان داده همچنان در ساااطح  از گاارتنرتعریف كلان  ا ه: 

داده گیرد و بیانگر این است که کلانوسیعی مورداستفاده قرار می

خصوصیاتی از قبیل حجس،  های اطلاعاتی است که به لحا دارایی

های دیتا کاوی ماصوص فناوری، سرعت و تنوم بالا نیازمند روش

 .است

ر را کوین اشتون د "اینترنت اشیا"اصطلاح اینترنت اشتيا:  

 اارائه کرد. اینترنت اشاایا به برقرای ارتباط بین اشاای 7333سااال 

جان و هر آنچه که قابلیت اتصاااال متفاوت، جانداران و اشااایا بی

هایی را داشااته باشااد و بدون دخالت انسااان به انجام فعالیت تگ

ها اطلاعات خود را به اشااترا  خواهند ب ردازد. همچنین این تگ

ای از اشیا متصل بهس گذاشت و در پی تعامل این ارتباطات شبکه

بوجود خواهد آمد که شابکه اینترنت اشیا و یا اینترنت همه چیز 

های ابتدا ویژگی 9 شاااماره لدر جدو[. 69]نامیده خواهد شاااد

کلیدی جویشااگر بومی، رایانش ابری، کلان داده و اینترنت اشاایا 

های ایجاد شااده در هریک از این ساا ا ارزش  شااده اساات ارائه

، ارزش توسعه یافته و ارزش وکارها که شاامل ارزش اصلیکساب

است. در ادامه، بازیگران اصلی که  شده ارائهباشد توانمندسااز می

کنند نشاااان داده شاااده آفرینی میها ناشهریک از این لایهدر 

بازیگرانی که در هساته اصلی و در لایه توسعه یافته و لایه  اسات.

 .کنندآفرینی میتوانمندساز ناش
 

 گيرينتي ه -5

وکارهای بوم کسباصول طراحی زیست ،هدف پژوهش حاضار

 ابری، کلانمطالعه موردی: جویشاااگر بومی، رایانش فراگیر آینده)

 ها و کتببا بررسی جامع مااله ،روداده و اینترنت اشیا  بود. ازاین

بوم تلااش گردیاد تاا پادیده زیسااات [.69و  71، 6، 7]معتبر ....

وکار تبیین شود. نتایج پژوهش نشان داد که اصول طراحی کساب

وکار شاامل شاناسایی بازیگران و رینفعان، های کساببومزیسات

اهمیت بازیگران، تدوین راهبردهای ساماندهی شاناساایی ناش و 

. ستاشاناسایی روابط بازیگران  و بندی بازیگرانبازیگران، دساته

ل های ریهمچنین نتایج نشااان داد برای بازیگران جویشااگر ناش

 مدنظر قرار گرفته است: 

جوی والف  بازیگران کلیدی شااامل سااکوی جویش)جساات

   ن محتواآورندگاتصویر، صوت و متنی  و فراهس

تنظیس  ب  بازیگران هاب شاااامل حاکمیت)سااایاساااتگذار،

12 NIST 
13 Configurable 

14 Service Provider 

15 Availability 
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آورنده ها ، فراهسهای صنفی، سمنبدنه استاندارد، انجمن ماررات،

 کنناادگااان وساااایاال کاااربر نهااایی)مرورگر،زیرسااااخاات، فراهس

های خصوصی، دهندگان برنامه کاربردی ، کاربران)شارکتتوساعه

کنندگان خدمات)ناشاااه، سنهایی  و فراهو  های دولتیساااازمان

  شبکه اجتماعی 

 کنندگان خدمات)ترجمه،ای شامل فراهس   بازیگران گوشاه

ها، خدمات نشااار ، دارندگان محتوا، اساااتارتا  و اخبار، کاریابی

کنندگان خدمات پرداخت، پست الکترونیک، واسط تبلیغات فراهس

  و نهادهای آموزشی و تحایااتی

 [.  9]مل اپراتورهای شبکه و رقباگرا شات  بازیگران سلطه

ه خدمات بوم جویشگر بومی ارزش اصلی ارائتدر طراحی زیس

مرجع جویش، فراهس کردن محتوا و خدمات تبلیغات بوده اساات. 

ه خدمات مکملی همچون بوم ارائزش توسااعه یافته این زیسااتار

 و محتوای رسااانه و ارائه ساارویا ناشااه، پساات الکترونیک، خبر

های اجتماعی بوده است. ارزش خدمات ساکوی ارتباطات و شبکه

بوم خدمات خرید و فروش، ه به این زیسااتساااز قابل ارائتوانمند

خدمات آموزشااای، پژوهشااای، فراهس کردن وساااایل کاربر نهایی 

ها و .. ، تامین زیرسااااخت و تامین محتوا شاااامل مرورگر، گجت

یت و ارتاا جستجوپذیری ها در جهت تاوهمه این ارزش است. ارائه

توسعه خدمات  اسلامی و -محتوای فارسای، تاویت فرهنگ ایرانی

 .بومی و محلی است

تولید، انتاال،  بوم کلان داده، ارزش اصاالیتدر طراحی زیساا

یافته و . ارزش توسعهاسااتساازی داده تحلیل، پردازش و بصاری

ه ت توسااعه خدما، ارائه شاادهئهای اصاالی اراکننده ارزشتکمیل

افزاری افزاری و نرمه خدمات ساااتزیرساااختهای پردازشاای، ارائ

ای، خدمات ه خدمات مشاااورهساااز قابل ارائاساات. ارزش توانمند

 . استآموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی و تامین زیرساخت 

 72ه خدمات ز بوم رایاانش ابری کلا ارائدر طراحی زیسااات

ه خدمات توسعه ارائاصلی مدنظر قرار گرفته است.  عنوان ارزشبه

افزاری نرمو افزاری ه خدمات ساتئهای پردازشای، ارازیرسااخت

عنوان ارزش مکمل و خدمات آموزشااای و پژوهشااای، خدمات به

ندساز مدنظر عنوان ارزش توانمای و تامین زیرسااخت بهمشااوره

پذیری ها زمینه مایا ه تمامی این ارزشقرار گرفتاه اسااات. ارائ

مناابع و کااهش هزیناه اجرا و نگهداری و  بهتر، مصااارف بهیناه

 کند.سازی را فراهس میتر فااهای رخیرهاستارار سریع

ه شااده ئبوم اینترنت اشاایا ارزش اصاالی ارادر طراحی زیساات

آوری، تحلیل، انتاال و نظارت بر داده و اتصال خودکارسازی، جمع

 
16. XaaS  

ه خدمات اسااات. ارزش مکمل ارائه شاااده شاااامل ارائهمه چیز 

خدمات اتوماسیون صنعت، خدمات هوشمندسازی شهرها سلامت، 

. ارزش توانمندساز دمات هوشامندساازی نال و انتاالات استو خ

ها، تامین زیرساااخت، فراهس آوری کلان دادهه بسااتر جمعئقابل ارا

یل کاربر نهایی و پردازشگر داده کردن وساایل اینترنت اشیا و وسا

وری منابع، رفاه، بهره ها در جهت افزایشه این ارزشئا. ارااسااات

  .است یکدیگر خودکارسازی و اتصال همه چیز به
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نگارندگان( جویشگر بومیر رایانش ابرير كلان  ا ه و اینترنت اشيا )منب :بوم كسب و كار هاي مبا له شده  ر زیست بازیگران و ارزش -3جدول

 جویشگر بومی كلان  ا ه رایانش ابري اینترنت اشيا

 افزایش رفاه 

 وری منابعبهره 

 خودکارسازی 

 اتصال 

 مایا  پذیری بهتر 

 مصرف بهینه منابع 

 کاهش هزینه اجرا و نگهداری 

 تراستارار سریع 

 حجس زیاد داده 

  تولید بالاسرعت 

 تنوم زیاد داده 

  صحت 

  تاویت و ارتاا جستجوپذیری محتوای فارسی 

 تاویت فرهنگ ایرانی اسلامی 

 توسعه خدمات بومی و محلی 

 ویژگی ها

 خودکار سازی 

 آوری، تحلیال، انتااال و نظاارت بر جمع

 داده

 اتصال همه چیز 

 خدمات  ارائهSaaS 

 خدمات  ارائهIaaS 

 خدمات  ارائهPaaS  ... وXaaS 

 تولید داده 

  انتاال داده 

 تحلیل و پردازش داده 

 بصری سازی 

 خدمات مرجع جویش 

 فراهس کردن محتوا 

 تبلیغات 

 ارزش اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 ای ا  ارزش

 ارائه خدمات سلامت 

 ارائه خدمات اتوماسیون صنعت 

 ارائه خدمات هوشمندسازی شهرها 

 ازی نال و ساااارائاه خدمات هوشااامند

 انتاالات و ....

 های خادماات توساااعاه زیرسااااخت ارائاه

 پردازشی

 خدمات سات افزاری ارائه 

 خدمات نرم افزاری ارائه 

 های پردازشیخدمات توسعه زیرساخت ارائه 

 خدمات سات افرازی ارائه 

 خدمات نرم افزاری ارائه 

 خادماات مکمل نظیر ناشاااه، پسااات  ارائاه

 الکترونیک، خبر و محتوای رسانه

 های هخدمات سااکوی ارتباطات و شاابک ارائه

 اجتماعی

ارزش توستتعه 

 یافته

 هابستر جمع آوری کلان داده 

 تامین زیرساخت 

  فراهس کردنIoT devices  و وسایل کاربر

 نهایی

 فراهس کردن پردازشگرهای داده 

 خدمات آموزشی پژوهشی 

 ایخدمات مشاوره 

 تامین زیرساخت 

 ایخدمات مشاوره 

 خدمات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی 

  زیرساختتامین 

 خدمات خرید و فروش کالا ارائه 

 خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه 

  فراهس کردن وساااایل کاربر نهایی)مرور گر و

 ها و ... گجت

 تامین زیرساخت 

 تامین کننده محتوا 

ارزش 

 توانمندساز

 ارائه دهندگان خدمات 

 اپراتورهای شبکه بی سیس 

  ارائه دهندگان بسترهای کاربردی 

 کاربران نهایی 

 کننده یا خرده فروش محتواتجمیع 

 سازیفراهس آورنده مراحل یک ارچه 

  دهنده خدمات ابری  ارائهکسااب و کارهای

 های مرتبطیا فناوری

 مشتریان سرویا ابری 

 تامین کنندگان داده 

 سازی دادهفراهس آورندگان مراحل یک ارچه 

 توزیع ارزش تولید شده 

 مشتریان کلان داده 

 دهمشتریان خدمات کلان دا 

 دهنده پلتفرم مرکزی جویش ارائه 

 های تولید محتواوکارکسب 

 های محتواوکارکسب 

 های واسط تبلیغاتوکارکسب 

 کاربران 

 های دولتیسازمان 

 هسته اصلی
بتتازیتتگران 

 اصلی

  تامین کنندگان شبکه 

 تامین کنندگان خدمات امنیت 

 تامین کنندگان سات افزار 

 فراهس آورنده زیرساخت 

 توسااعه دهنده محصااولات  وکارهای کسااب

 خدمات ابری

 افزارتوسعه دهندگان نرم 

 بازار عرضه داده 

  دهنادگاان خادمااات،  ارائااهتولیادکننادگاان و

 کننده خدمات مکمل ارائههای وکارکسب 

 

لتایته توستتعه 

 یافته
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  اپراتور شبکه 

 تامین کننده تجهیزات سات افزاری 

 عرضه کننده کاربرد پلتفرم 

های مرتبط با کلان داده محصاااولاات و فناوری

 مانند خدمات ابری و اینترنت اشیا

  تولیدکنندگان و واردکنندگان سات افزار مورد

 نیاز در چرخه فناوری کلان داده

 تعیین کنندگان استاندارد 

 اهمراکز آموزشی و آزمایشگاه 

 شتاب دهندگان 

 تامین گنندگان منابع مالی 

 مراکز پژوهشی 

  های اینترنت اشیااستارت آ 

 نهاد تنظیس ماررات 

  

 های مرجع استانداردسازمان 

 های مالیسازمان 

 های آموزشی و پژوهشیسازمان 

 گذارهای سرمایهسازمان 

 سازمان تنظیس ماررات 

  های رایانش ابریاستارتا 

 نهادهای حاکمیتی و قانونگذار 

  های کلان دادهاستارتا 

 نهادهای استانداردساز 

 گذارهاسرمایهگذاری و های سرمایهصندوق 

 فعالان آموزشی و پژوهشی 

 ایدهندگان خدمات مشاورهارائه 

 های کلان دادهآزمایشگاه 

 تولید کننده محتوا 

 تامین کننده زیرساخت 

 اپراتورها 

 نهادهای آموزشی و پژوهشی 

 فراهس کنندگان وسایل کاربر نهایی 

  هااستارتا 

 دهنده خدمات ساااکوی خرید و فروش  ارائه

 کالا

 اپراتورها 

 لایه توانمند ساز

 رقبا 

 نفعانسایر ری 

 نهادهای حاکمیتی 

 رقبا 

 سایر رینفعان 

 نهادهای حاکمیتی 

 رقبا 

 نفعانسایر ری 

 نهادهای حاکمیتی 

 رقبا 

 نفعانسایر ری 

 نهادهای حاکمیتی 

 سایرین
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