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 چکیده
ای روشن و روز به روز در حال افزایش است که المللی به قدری سریع صورت گرفته و مزایای مرتبت با آن به اندازهتجارت الکترونیک در سطح بینگسترش 

کردن، گسترش و سازی تجارت الکترونیک، نهادینه های خاصی را برای پیادهحال توسعه به شدت در استفاده از آن ترغیب شده و هر کدام برنامه رکشورهای د

است که مورد  اینترنتروزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، شیوه انجام مبادلات از طریق  پیشرفتبا اند. رشد آن انتخاب کرده

به عنوان سومین  ، اینترنتی از اشیاءاینترنت و تلفن همراههای ارتباطات از راه دور کامپیوتر، از شبکه پس ها و مشتریان قرار گرفته است.توجه بسیاری از سازمان

بسترهای اینترنتی قادر است خدمات گسترده و متنوعی فناوری با تکیه بر هوشمندسازی اشیاء و استفاده از . این آیدبه شمار می تحول در صنعت اطلاعات جهانی

نت در حال افزایش است. بنابراین تر از طریق اینترکیفیت تر و بااربران برای خدمات متنوع. این درحالیست که تقاضاهای کایجاد نماید در تجارت الکترونیک

های روز دنیا در تجارت در این مقاله یکی از جدیدترین فناوری. های نوین مورد نیاز استمبتنی بر فناوریهای کاربردی و کسب و کارهای جدیدی پیوسته برنامه

دهند که تحقیق نشان میاین نتایج  سازی و ایجاد کارآفرینی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته.استفاده از آن جهت بومیالکترونیک معرفی و تأثیرات 

ارتقاء عملکرد کنندگان، مشتریان و محصولات، زمینه کنندگان، تولیدکنندگان، توزیعایجاد یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه و قوی از تأمیناینترنتی از اشیاء با  فناوری

سازی این فناوری در تجارت الکترونیک جهت رسانی بهتر در تجارت الکترونیک را فراهم آورده است. همچنین در بخش آخر مقاله چارچوب پیادهو خدمات

 استفاده مدیران کشور در صنایع مختلف ارائه گردیده است.

 

 گراسیم، معماری سرویسبیهای حسگر شبکه هوشمند،اشیاء ، الکترونیکتجارت اینترنتی از اشیاء،  ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه. 1

و تداوم حضور را در بازارهای رقابتی داشته باشد. یکی های فناوری، انتظار موفقیت تواند بدون توجه به تحولات و پیشرفتهیچ جامعه و شرکتی نمی

های مطرح در کسب و کار و تجارت نوین، استفاده درست از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اگر چه سابقه آن طولانی نیست، اما از پدیده

ست. دلیل این امر هم عدم آگاهی واقعی و نبود بسترهای شکافی که بین جامعه ما و جامعه جهانی در این حوزه شکل گرفته، بسیار نگران کننده ا

رسد بازار جهانی امروز از باشد. به نظر میهای نوین میجهت استفاده درست از این فناوری -چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجرایی –مناسب 

ها و ها ایدههای خود را مطابق با آخرین پدیدهزمینه، فعالیت ها در هر دوسنتی و بازار الکترونیک شکل گرفته و بسیاری از شرکتدو بخش بازار 

  دهند.ها شکل میتکنیک

ن رو، البته در جوامع مختلف میزان گرایش به کسب و کار الکترونیک یکسان نیست، اما رشد استفاده از این پدیده بسیار چشمگیر بوده است. از ای

سازی عوامل مربوط گذاری در ابعاد مختلف، شناسایی الگوهای موفق و پیادهاز امروز به دنبال سرمایهتر خواهند بود که هایی موفقهوها و گرشرکت

 [.1]های خود هستند. به کسب و کار و تجارت الکترونیک در سازمان

اطلاعات گردآوری شده  به صورت یکطرفه انجام شده و گسترهبیشتر مبادلات تجاری گردش اطلاعات در در مدل کسب و کار الکترونیکی فعلی، 

( پیچیدگی 2( تناقض اطلاعات، )1)ها خواهد شد: ی اطلاعاتی سازمانهاباشد که این امر منجر به بروز سه مشکل در سیستمبسیار محدود می
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عی از تقاضای خود نهایی در هنگام خرید به اطلاعات یکپارچه و متنو ، مصرف کنندگاناین مدل( اطلاعات اضافی. در 3های کاربردی و )برنامه

 گردد. گیری آنها دچار مشکلاتی میبنابراین فرایند تصمیم دسترسی ندارند،

باشد. مفهوم اینترنتی از اشیاء به تعامل میان تمام ها در حوزه تجارت الکترونیک میروزترین فناورییکی از به 2«اینترنتی از اشیاء»فناوری نوین 

، حسگرهای مادون (RFID) 3ردفاشگر رتجهیزاتی نظیاز ی بسترهای اینترنتی اشاره دارد. این فناوری با استفاده کارگیراشیاء دنیای فیزیکی، با به

نمایند. فناوری های متصل به اینترنت، اقدام به هوشمند سازی اشیاء میشبکه ریاب جهانی و سایر تجهیزات حسگر دهای موقعیتقرمز، سیستم

پروتکل مورد توافق برای مبادله اطلاعات و ارتباطات، به شناسایی هوشمندانه، ردیابی موقعیت، مدیریت و نظارت اشیاء اینترنتی از اشیاء بر اساس 

 [.7] پردازد.هوشمند می

برابر گسترش  چندینهای مبتنی بر اینترنت با شتاب اطلاعاتی به سرعت در حال رشد هستند، استفاده از فناوری هایسیستمدر دنیای امروز که 

ها و خاص سازمانکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء به عنوان یک سیستم جامع اطلاعاتی در تجارت الکترونیک مورد توجه هرو بیابد. از اینمی

 رداین فناوری نقش تا با معرفی فناوری نوین اینترنتی از اشیاء و بررسی کاربردهای آن، سعی گردیده  این تحقیق . درقرار خواهد گرفتمحققان 

  مورد بحث و بررسی قرار داده شود.کشور توسعه تجارت الکترونیک 

 

 (IOT) اینترنتی از اشیاء. مفهوم 2

طریق تجهیزات هوشمندسازی مختلف و اتصال به اینترنت با که در آن تمام اشیاء از  دارد اشاره گسترده از اشیاء شبکه یک به اشیاء از اینترنتی

به  پذیر است کهیک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و انعطاف به وجود آوردنای از اشیاء هوشمند . هدف از ایجاد شبکه[8] دیکدیگر در ارتباط هستن

این  ،فناوری اینترنتی از اشیاء .در دسترس قرار خواهد گرفتلاین از اشیاء شناسایی، کنترل، ردیابی، و دریافت اطلاعات آن رخدماتی نظیوسیله آن 

افزایی موجب رشد قابل توجهی در با یکدیگر به تبادل اطلاعات پرداخته و با ایجاد همآورد تا اشیاء پیرامون ما به طور مجازی امکان را فراهم می

 کیفیت زندگی بشر شوند. 

با  .آیدبه شمار می همراه تلفن و اینترنت کامپیوتر، دور راه از ارتباط هایشبکه از بعد جهانی اطلاعات صنعت موج ینسوماینترنتی از اشیاء  یفناور

ها، ها، جادهنظیر فرودگاههای فیزیکی ها درهم شکسته خواهد شد. در تفکر سنتی، زیرساختتفکر سنتی در مورد زیرساخت ،انتشار این فناوری

، ولی با تفکر شددر نظر گرفته میجدا پهنای باند و غیره  ،های شخصیمانند مراکز داده، رایانههای فناوری اطلاعات از زیرساختها و غیره ساختمان

( یک نمایش 1شکل ) [2]شود. ن به طور یکپارچه در نظر گرفته میاها برای ارائه خدمات متنوع به مشتریاینترنتی از اشیاء تمامی این زیرساخت

 دهد.از قرارگیری اشیاء در شبکه و تعامل میان آنها را نشان میشماتیک 

 
 : نمایش شماتیک قرارگیری اشیاء در اینترنتی از اشیاء( 1) لشک

                                                            
2 Internet of Things(IOT) 
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 اینترنتی از اشیاء عناصر تشکیل دهنده فناوری. 2-1

 عبارتند از:  آورندمیفراهم برای ما را سازی کسب و کار الکترونیک پیادهکه امکان  اینترنتی از اشیاءدر اصلی  هایمؤلفه

 الف( سخت افزار: حسگرها، عملگرها

 ها سازی برای تجزیه و تحلیل دادهب( میان افزار: ابزارهای پردازش و ذخیره 

 است.ها پرداخته شده تشریح مختصر این مؤلفهدر ادامه به  ها با قابلیت درک آسان.سازی و تفسیر دادهج( ارائه: ابزارهای تجسم 

 

 4شناسایی از طریق امواج رادیویی. 2-1-1

سـازد. ها فـراهم مـیسیم دادهها را برای ارتباط بیهای الصاقی بوده که طراحی مایـکروچیپستیک دستاورد مهم در زمینه سیستم RFIDفناوری 

 [19]. نماینـدیک بارکد الکترونیکی عمل می انبه عنوکند، در حقیقت آنچه که به آن متصل هستند کمک میر این فناوری در شناسایی خودکار ه

RFID از ترتیـب ایـن به و کند فراهم فرایندهای تجاری از مرحله هر در آن شناسایی و کالا اطلاعات ذخیره برای اطلاعاتی مناسبی بستر تواندمی 

 و انبارداری ردیابی، در خود هایتوانایی استفاده از با سیستم این بکاهد. شودمی نیتأم زنجیره ندـیفرا شدن که سبب کند تکراری و اضافی عملیات

 و سـرعت افـزایش بـا توانـدمی شود. همچنین شده محصول تمام قیمت کاهش نتیجه در و هاهزینه کاهش باعث تواندها میفعالیت مکانیزه کردن

 [.2]د را بهبود بخش رهیزنجپذیری انعطاف و کیفیت ... و هادوباره کاری کاهش مشتری، به زمان پاسخگویی کاهش دقت،

 5سیمهای حسگر بیشبکه. 2-1-2

سیم، باعث پیدایش تجهیزات بسیار کوچـک یکپارچه سازی و ارتباطات بیر ی تکنولوژیک اخیر در مدارهای الکترونیکی با قدرت پایین دهاشرفتیپ

وری یـک راه دور گردیده است. ترکیبی از این عوامل، باعث بهبـود بهـرهبا قدرت کم، هزینه کم و کارامدی بالا برای استفاده در کاربردهای سنجش 

آوری شـده از شبکه حسگر متشکل از تعداد بیشماری از حسگرهای هوشمند و نیـز پـردازش، تجزیـه و تحلیـل و اشـاعه اطلاعـات ارزشـمند جمـع

اشتراک قرار گرفتـه و بـرای انجـام تجزیـه و تحلیـل بـه سیسـتم های حسگر، مورد های گرداوری شده از میان گرهداده .شودمی تجاری فرایندهای

هـای شـبکه( سخت افزار 1دهند عبارتند از: سیم را تشکیل میهای حسگر بیشوند. اجزایی که شبکه نظارت شبکهمتمرکز یا توزیع شده ارسال می

 [.19] ها( انباشته امن داده4 ،یان افزارم (3 ،سیمهای حسگر بیشبکه ( ذخیره ارتباطی2 ،سیمحسگر بی

توان بـه که می استحسگرها  اینهای هوشمند ساز، گستره متنوع نسبت به دیگر فناوری کسب و کار الکترونیکدر  از بارزترین مزایای این فناوری

تواننـد شـرای  ا الصـا  بـه اشـیاء مـیاین حسگرها بـ. نموداشاره  هاآنمغناطیسی و محیطی، شیـمیایی، بـصری انـواع مکـانیکی، گرمایـی، زیست

 [.11] های هوشمندساز وجود نداردگیری نمایند در حالی که چنین توانایی در دیگر فناوریمختلف محیطی را نیز اندازه

اینترنتی از اشیاء در گیرند به عنوان زیربنای اصلی فناوری که برای تبدیل اشیاء به اشیاء هوشمند مورد استفاده قرار می هوشمندساز های آوری فن

 منفعلانه یا فعالانه تواندمی پس از هوشمندسازی افزوده خواهد شد و شیء های یک شیءدر حقیقت به قابلیت .شوندتجارت الکترونیک محسوب می

 در هوش تعبیه شده و ستا قابل شناسایی حسگرها از استفاده با شیء یک درونی فیزیکی نماید. همچنین وضعیت برقرار ارتباط کاربران نهایی با

ها برای ارائه خدمات پشتیبانی منتقل نماید. این به سیستم مرکزی شرکت اینترنت طریق از این قابلیت را دارد تا اطلاعات پردازش شده را آنها

 [.2] شودها در ارائه خدمات الکترونیک میمزیت باعث افزایش توان رقابتی شرکت

 

 6دهیهای آدرس. شیوه2-1-3

بسـیار حیـاتی اسـت. ایـن امـر نـه تنهـا اجـازه شناسـایی  اینترنتی از اشـیاءکارگیری فناوری اشیاء برای موفقیت به فردمنحصربهتوانایی شناسایی 

آورد. هم مـیفـرانیـز اینترنت را  لهیبه وس، بلکه کنترل تجهیزات از راه دور دهدقرار می انکاربراختیار  دررا  های تجاریپروسهکالا در  فردمنحصربه

پذیری. هر کالایی عبارتند از: یکتا بودن، قابلیت اطمینان، پایداری و تداوم و مقیاس فردمنحصربهی حیاتی برای ایجاد یک آدرس هایژگیو نیترمهم

شـناخته  فردمنحصـربهی هـایژگیوکه از قبل به شبکه اطلاعاتی زنجیره تأمین متصل شده و یا قصد اتصال دارد باید توس  یک شناسنامه، مکان و 

 شود. 

                                                            
4 RFID 
1 WSNs (Wireless Sensor Networks) 
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 هاسازی داده. تجزیه و تحلیل و ذخیره2-1-4

ها به مسائل با اهمیتـی تبـدیل سازی، مالکیت و انقضای دادهباشد. ذخیرهها میای از دادهسابقهتولید حجم بی اینترنتی از اشیاءهای یکی از خروجی

مطمئناً ایـن مقـدار رشـد قابـل تـوجهی  اینترنتی از اشیاء کند و با اجرایشده دنیا را مصرف میاز کل انرژی تولید  % 1شده است. امروزه اینترنت، 

-وری انرژی و همچنین قابلیت اطمینان خواهد بود. داده، تضمینی برای بهره7داشت. بنابراین ایجاد مراکز داده متمرکز نظیر ابرهای اطلاعاتید خواه

 [.19] نظارت هوشمند استفاده شوندبرای مناسبی  به طورها باید ذخیره و 

 8سازیتجسم. 2-1-5

آورد. بـا بسیار حیاتی است، به ایـن عنـوان کـه امکـان تعامـل میـان کـاربر و محـی  را فـراهم مـی اینترنتی از اشیاءسازی برای کاربردهای تجسم

سازی همراه هوشمند بسیار قابل درک گردیده است. تجسمهای ها و تلفنهای صفحات نمایش لمسی، استفاده از تبلتی اخیر در فناوریهاشرفتیپ

 [.19] از اهمیت بالایی برخوردار است اینترنتی از اشیاءبا جذابیت و قابلیت فهم ساده برای افراد غیر متخصص در فناوری 

 

 . کاربردهای اینترنتی از اشیاء 2-2

های یکپارچه اطلاعاتی، ترین سیستمهای شناسایی خودکار و نیز یکی از جامعفناوری اینترنتی از اشیاء به عنوان یک فناوری نوظهور در سیستم

که در  طورهماندسته بندی شده ارائه گردیده است.  صورت به( این کاربردها 2کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف ایجاد کرده است. در شکل )

 حمل و نقل، شهرها،ها، خانهها نظیر باشد. امروزه برخی از این حوزهع و متنوع میشکل هم قابل مشاهده است گستره کاربرد این فناوری بسیار وسی

 [.8] اندداشتهگیری استقبال چشمزنجیره تأمین و لجستیک مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء 

 
 بندی کاربردهای فناوری اینترنتی از اشیاء: طبقه( 2) لشک

 

 2الکترونیک تجارت. 3
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در تعریفی ساده، تجارت الکترونیک یعنی سه سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مصطلح گردید.  1225واژه تجارت الکترونیک در سال 

یک  ECدر واقع  .«ای و اینترنتی، بدون نیاز به حضور فیزیکی در معاملههای رایانهانجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه»عبارت است از 

 [.3] کندروند را توصیف میهایی که برای افزایش اثربخشی رواب  دادوستد به کار میمفهوم کلی است که طیفی از فناوری

( مدیریت ب ها در تبادل الکترونیکی پول،وریایجاد و به جریان انداختن نوآ پذیرد؛ الف(الکترونیک طی مراحل زیر انجام می تجارت کارگیریبه

های سیستمخ(  و ( سیستم مدیریت موجودی،و ها،( مبادله الکترونیکی دادهه های آنلاین،( پردازش تراکنشد ( بازاریابی اینترنتی،ج ن،زنجیره تأمی

مبادله سازد، همچنین میمیسر مختلف را در صنایع ثرتر و ارتباطات بهتر ن تعامل مؤتجارت امکااین نوع  [7]. هاآوری دادهمکانیزه جمع

محی  تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت و نیز  [12] .نمایداز محصول به کاربران ارائه می تریدقیق اطلاعات کاربردیخدمات و  ،الکترونیکی

اقدام  های اینترنتیدهد تا برای جستجوی اطلاعات، خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاهاست، این امکان را به مشتریان می

 کنند.

رگون تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای نوین عصر اطلاعات، عرصه تجارت جهانی را دستخوش تغییر فراوانی کرده و قواعد بازی را دگ

است. تجارت  کنندگان و شرکای آنها شدهها با مشتریان، تأمینساخته و در هر نوع و شکل آن موجب ایجاد تحولاتی در نحوه برخورد سازمان

ها گشوده است تا های زودگذر، عرصه جدید را در رقابت میان شرکتبرداری از فرصتها و بهرهالکترونیک به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه

ها به شرکت [ از اینرو4]. ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشتشود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجهآنجا که گفته می

های نوین تصمیمات مرتب  با راهبرد فناوریهای جدید در این عرصه هستند که سازی فناورینیازمند پیاده رمنظور حفظ توان رقابتی خود در بازا

 باشد:در تجارت الکترونیک شامل موارد زیر می

 هوشمندی فناوری 

 انتخاب فناوری 

 معرفی فناوری جدید بندیزمان 

 ب فناوریهای اکتساروش 

 راهبرد افقی فناوری 

 انتخاب پروژه، ارزیابی، تخصیص منابع و کنترل 

 [ 1سازماندهی مدیریت فناوری.] 

 

 19گرامعماری سرویس. آشنایی با 4

زاری است که با هم در تعاملند. که هدف آن ایجاد اتصال گسترده میان عوامل نرم اف شودمحسوب میمعماری از یک سبک  اگرمعماری سرویس

شود تا دریافت کنندگان خدمت به نتایج نهایی مورد نظر خود دست یک خدمت یک واحد از کاری است که توس  ارائه دهندگان خدمت انجام می

-عوامل نرم افزاری به نمایندگی از طرف مالکین اجرا می وسیله بههایی هستند که قشـ، نآن افت کنندهـت و هم دریایابند. هم عرضه کننده خدم

. ا را بهم متصل نمایدها و پردازش آنهمتفاوت است و قویا بر این امر تأکید دارد که کاربر باید داده اگرافزارهای شیءنرممعماری سرویس گرا از  شود.

این  دهد،ی را در قالب سرویس ارائه میهای توزیع شده که کارکردهای نرم افزارمعماری سرویس گرا رهیافتی است برای ساخت سیستم [7]

در معماری  [5]. گیرندده قرار میهای جدید مورد استفاها هم توس  دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویسسرویس

سرویس گرا، علیرغم ماهیت نامتجانس ساختارهای اطلاعاتی، کالاهای تجاری و سایر اسناد، برقراری ارتباط معنادار میان عرضه کنندگان و 

 [.13] باشدرخواست کنندگان ضروری است. این ضرورت به معنای همکاری و فعالیت متقابل مید

ها هدف نهایی خود را ارائه گردند. این فناوریگرا به بازار عرضه میهای نوظهور در دنیای کامپیوتر با بسترهای سرویسدر حال حاضر اکثر فناوری

گرا دارند. فناوری های سرویسسازی تمام امکانات خود بر روی معماریهمین دلیل سعی در پیادهخدمات تحت شبکه به مشتریان دانسته، به 

مدیریت خانه و اینترنتی از اشیاء نیز از این قاعده استثنا نبوده و در اکثر کاربردهای خود نظیر مدیریت زنجیره تأمین، سیستم مدیریت انبار، 

 گرفته است. گرا برای ارائه خدمات بهرهشهرهای هوشمند و غیره از معماری سرویس

 تجارت الکترونیکهای مختلف بخشاینترنتی از اشیاء در کارگیری هبمزایای . 5
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با ایجاد . باشدهای تجارت الکترونیک می، این فناوری قادر به پشتیبانی تمام بخشاینترنتی از اشیاءفناوری با توجه به اینترنت محور بودن 

شماری از این فناوری در تجارت الکترونیک بود. اید منتظر کاربردهای بیـاسب و هوشمندسازی تمام کالاها در آینده نزدیک، بـهای منزیرساخت

های اصلی تجارت الکترونیک تحت پوشش سازی فناوری اینترنتی از اشیاء تمام حوزه( هم نمایش داده شده است، پیاده3که در شکل ) طورهمان

 شد. در ادامه به تشریح کاربرد این فناوری در هر حوزه پرداخته شده است.قرار داده خواهد 

 
 

 بندی کاربردهای فناوری اینترنتی از اشیاء: طبقه( 3) لشک

 

 . مدیریت اطلاعات :5-1

مواد خام تا تولید از طریق اینترنت در اطلاعات کامل کالا را از آورد تا فراهم می این امکان را برای مشتریان هااینترنتی از اشیاء با هوشمندسازی کالا

دهنده، اطلاعات فرایند تولید، تواند شامل اطلاعات مواد تشکیلگیری خرید از آنها استفاده نماید. این اطلاعات میاختیار داشته و برای تصمیم

وجود اطلاعات دقیق کالا  مورد نیاز مشتری باشد. کنندگان، ضمانت کالا و یا سایر اطلاعاتاطلاعات مربوط به شرکت تولید کننده، اطلاعات توزیع

از جمله دیگر مزایای این فناوری در مدیریت اطلاعات . گرددقابلیت مقایسه را برای مشتریان فراهم کرده که این امر باعث سهولت خرید آنها می

. گردداعتماد در کسب و کار و تجارت الکترونیک میمحصول، عدم دستکاری اطلاعات توس  فروشندگان نهایی بوده که این امر منجر به افزایش 

 در تجارت الکترونیک نمایش داده شده است.  کنندگان مشارکتبا سایر (، ارتباط مشتری 4در شکل ) [2]

 
 [7] : ارتباطات اطلاعاتی مشتریان( 4) لشک
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اطلاعات جامعی نظیر اطلاعات محصول، اطلاعات  اینترنتی از اشیاء، که در شکل نیز قابل مشاهده است، از طریق به کارگیری فناوری طورهمان

 برای مشتریان به راحتی قابل دسترس است.از طریق اینترنت تولید، اطلاعات شرکت تولید کننده، و سایر اطلاعات در زنجیره تأمین 

 پیگیری و ردیابی سفارشات:. 5-2 

با  اینترنتی از اشیاء [14. ]وانایی انجام مبادلات کوچک و پیگیری سفارشات در زمان واقعی استهای مهم در کسب و کار الکترونیک، تیکی از جنبه

در سفارشات،  تعبیه شده اطلاعاتدهی کرده است. این حوزه از تجارت الکترونیک را پوشش ،کدگذاری هر سفارش و تعبیه اطلاعات مورد نیاز در آن

-ها ارسال میآوری دادهشده و به سیستم متمرکز جمعخوانده در هر نقطه از فرایند تولید تا تحویل  رادیوییشناسایی امواج  تکنولوژی از استفاده با

-ها میو از سرنوشت سفارش خود با خبر شوند. همچنین شرکت ،ردیابی کرده واقعی زمان در را خود سفارشات قادرند مشتریانبنابراین،  گردد.

 بهبود موثری طور به کلجستی خدمات کیفیت که طوری به مند شودها و نقاط ضعف سیستم خود بهرهشناسایی گلوگاهتوانند از این اطلاعات برای 

 [.2] یابد

 

 . حمل و نقل و جابجایی کالا: 5-3

ها به طور جابجایی توان به شکلی مدیریت نمود کهباشد. این بخش را میهای تجارت الکترونیک، حمل و نقل و جابجایی کالا میترین بخشاز مهم

، فناوری اینترنتی از اشیاء قادر 11یاب جغرافیاییهای موقعیتنقلیه به سیستم تجهیز وسایل و هوشمندسازی کالاها کامل و دقیق قابل رویت باشد. با

 و محل فروشندگان و مشتریان از کنندگان،تامین ترتیب این حال حمل و نیز مبدأ و مقصد سفارش را مشخص نماید. به رخواهد بود مقدار کالای د

شود تأخیرها در تحویل کالا به حداقل رسیده و این فناوری موجب می .گیردبه طور مشخص صورت می کالا مدیریت و یابنداطلاع می کالاها وضعیت

از اشیاء رضایت مشتریان را به طور یا حتی در صورت وجود تأخیر مشتری از عدم تحویل کالای خود باخبر باشد. این قابلیت از فناوری اینترنتی 

 گیری افزایش خواهد داد. چشم

 

 بینی بازارهای رقابتی: تحلیل و پیش. 5-4

 فرایندهایاطلاعات کاملی نسبت به ود به صورت آنلاین نظارت داشته وقادرند به تمامی محصولات خ هاشرکتاینترنتی از اشیاء، فناوری  اجرایبا 

 به و فرایندهای تجاری دراطلاعات  گردش بر تنها نه آنها. با وجود یک پایگاه اطلاعات قوی و یکپارچه، طی شده توس  کالا گردآوری نمایند

تجزیه و تحلیل مورد درلحظه  دقیق و صورت بههای تجاری را داده قادرند این بلکه دارند، نظارت های معاملهاطلاعات میان طرف گذاریاشتراک

برای تصاحب سهم  اربازارهای رقابتی خود را مورد تحلیل قرار داده و روند تجاری آینده خود توانند میاز این طریق ها همچنین شرکت. قرار دهند

  .بخشد بهبود بازار به پاسخ را در هاشرکت توانایی تواندمی این امر در حقیقتبینی نمایند، پیشبه بهترین نحو تشان بازار از تولیدا

 

 . اتوماسیون تولید: 5-5

 سازی سیستمتولید، فعال بخش ترین کاربردهای فناوری اینترنتی از اشیاء در. از مهماستهای تجارت الکترونیک فرایند تولید بخش از دیگر یکی

 حد تا انسانی یاشتباهات نیرو این قابلیت هزینه نتیجه در گردد.پذیر میامکان محصولات و مواد ردیابی و شناسایی باشد که در آنمی اتوماسیون

با هوشمند سازی کالاها در بخش تولید، علاوه بر شناسایی و ردیابی دقیق مواد خام و قطعات یدکی در طول  .کاهش خواهد یافت قابل توجهی

ها و نقاط ضعف در تجارت لیت امکان شناخت گلوگاهباشد. این قابها نیز به صورت دقیق قابل سنجش میفرایند تولید، میزان ضایعات و خرابی

یابد و  پایدار در آنها تحقق و ساده روند تولید کند تااین فناوری موقعیتی را برای صنایع تولیدی ایجاد می. آوردالکترونیک را برای مدیران فراهم می

 [.2] بخشندخود را در سطح کلاس جهانی ارتقاء  محصولات کیفیت زمان، نیز به طور هم

 : 12لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین. 5-6

کی از متمایزترین مزایای فناوری ی ایجاد شود. تدا نیاز است یک مدیریت زنجیره تأمین قوی در شرکتسازی تجارت الکترونیک در اببرای بهینه

-این فناوری علاوه بر بهینه. گذار باشدتأثیر تأمین زنجیرهفرایندهای  بر کل تواندمیاینترنتی از اشیاء  اینترنتی از اشیاء مدیریت زنجیره تأمین است.

 اینکه ، ضمناستفاده قرار گیرند مورددها ندر طول فرای ثرمؤ طور به منابع تا شودمی باعثسازی زمان در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین، 
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از طریق این  [2] شود.نهایت منجر به پویایی و یکپارچگی زنجیره تأمین میدر  و ؛شایانی خواهد داشت بهبود تأمین زنجیرهدر  اطلاعات شفافیت

بخش، اطلاعات محصول، اطلاعات مربوط به محل قرارگیری کالاهای در حال حمل، اطلاعات مسیر حمل، اطلاعات زمان تحویل، اطلاعات مشتری و 

 است. یابیدستسایر اطلاعات مرتب  از طریق لجستیک قابل 

 

 مفهومی کسب و کار الکترونیکی مبتنی بر اینترنتی از اشیاء چارچوب. 6

ادغام نمود و به صورت دقیق و یکپارچه توان در مدل تجاری مربوط به تجارت الکترونیکی سنتی، اطلاعات گردآوری شده از کاربران مختلف را نمی

یده تا با ادغام فناوری اینترنتی از اشیاء در تجارت الکترونیک و به همین منظور در این تحقیق سعی گرد همچنین قابلیت تنوع بخشی وجود ندارد.

های کاربردی فناوری اینترنتی از اشیاء، مشکلات روش سنتی برطرف گردیده و کاربران های مختلف این نوع تجارت توس  برنامهدهی بخشپوشش

معماری کسب و کار الکترونیک مبتنی بر اینترنتی از اشیاء، مشکل  . دردر سطوح مختلف تجاری به اطلاعاتی یکپارچه و امن دسترسی داشته باشند

علاوه بر آن از طریق اطلاعات متناقض، فرآیندهای پیچیده، اطلاعات تکراری و سایر مشکلات مربوطه در تجارت الکترونیک سنتی قابل حل است، 

 چارچوبساختار  [7] ری خواهد یافت.یگارتقاء چشمت ادهندگان خدمکیفیت و مزایای خاص مربوط به ارائه ارائه شده،  چارچوبپیاده سازی 

 ( نمایش داده شده است.1در شکل )پیشنهادی 

 
 [7] کارگیری تجارت الکترونیک مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء: چارچوب به( 5) لشک

 

 ها:لایه تشریح

 نماید. برخی از تجهیزاتی که در این لایه آوری میطریق تجهیزات هوشمند ساز جمع راهای مربوط به کالا این لایه داده: هاداده آوری جمع لایه

این تجهیزات با  .هوشمند سازیو سایر ابزارهای سیم بیحسگرهای شبکه  یاب جغرافیایی،سیستم موقعیت: ردفاشگر، گیرند عبارتند ازقرار می

 آورند. اشیاء در تجارت الکترونیک را فراهم می دهی کامل کالاها زمینه اجرای فناوری اینترنتی ازپوشش

 

  ذخیره  13ای نامتجانس در پایگاه داده خامداده افزار میاناند، از طریق اول دریافت شدهکه از لایه هایی داده ای نامتجانس:داده افزار یانملایه

افزارهای بخش تجارت الکترونیک در اختیار لایه برای استفاده در نرمو  شده دهیسازمانداده  افزار میان وسیله بههای دریافت شده دادهشود. می

 [.7] ی مختلف قابل استفاده خواهند بودهای کاربردسپس در برنامهشوند. پردازش قرار داده می

                                                            
13 Raw Data Database 
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 تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات در لایه سوم مورد ها ، دادههای نامتجانسداده افزار یانمها در دهدا دهیسازمانپس از  ها:لایه پردازش داده

برای تحلیل، اجرا، عهده دارد. ر ها را بگردد. در حقیقت این لایه وظیفه مدیریت دادهمورد نیاز هر بخش از تجارت الکترونیک از آن استخراج می

ای کاربردی حاصل شده است، همه اطلاعات در لایه هو لایه برنامه سها در لایه میان افزار نامتجانادغام و مدیریت اطلاعاتی که از پردازش داده

 شود. ها ذخیره میپردازش داده

 

 آوردمـیفراهم  نهاییاربران ـدمات مختلفی را برای کـخهای پیشین هـبا استفاده از عملکردهای لای لایهاین در حقیقت : گرالایه معماری سرویس. 

 . دمات یا اطلاعات را در دسترس ذینفعان قرار دهدگردد تا خمحسوب می یالکترونیکمعماری سرویس گرا یک راب  برای بستر تجارت 

 

 :در تجارت الکترونیک را در اختیار هر یک از کـاربران قـرار  مشارکت کنندگاناین لایه اطلاعات مربوط به دیگر  لایه مربوط به مشارکت کنندگان

توانند اطلاعـات تولیـد و پشـتیبانی کالـای مـورد نظـر خـود را بـه دسـت آورنـد، همچنـین در حقیقت از طریق این لایه مشتریان می [7] دهد.می

ن در حوزه کاریشان آشنا اتوانند علاوه بر شناخت الگوی بازار مصرف از طریق اطلاعات مشتریان، با گستره وسیعی از تأمین کنندگتولیدکنندگان می

هـای مختلـف تجـارت در بخـش تریکـاربردتـر و رود اطلاعـات بـه صـورت دقیـقشیاء بالاتر میها در فناوری اینترنتی از اهر چه سطوح لایه شوند.

پـذیری و بسـیاری از دیگـر خصوصـیات اطلاعـات در ایـن در دسترس خواهد بود. سرعت، دقت، یکپارچگی، عدم تناقض، قابلیت انعطافالکترونیک 

 .الکترونیک فراهم خواهد آوردهای پیشرفت فراوانی را در آینده تجارت فناوری، زمینه

 

 نتیجه گیری

باشد که می ایهای توسعه یافتهبه معنی وجـود و تکامل اینترنت و شبکه یکپارچه آینده است، در حقیقت ایناینترنتی از اشیاء، بخشی از اینترنت 

ظهور اینترنتی از اشیاء این  کنند.اطلاعاتی و اجتماعی عمل میعنوان مشارکت کنندگانی فعال در فرآیندهای تجاری،  در آن اشیاء و تجهیزات به

به جایی برسد  نهایتاًها از میان بردارد و در جهان واقعی را با همتایان دیجیتال خود در شبکه هاهویتداشته است که فاصله بین  همراه بهنوید را 

در  هوشمندسازیهای شرای  دنیای واقعی را رقم بزند. این امر از طریق فناوریهای اطلاعاتی شرایطی مانند که با ارائه اطلاعات از طریق سیستم

سیم فراگیر و ردفاشگرها و سایر فعال سازها در اینترنتی از اشیاء، اطلاعات مناسب و است. فناوری حسگرهای بی یابیدستاینترنتی از اشیاء قابل 

آورند. این نوآوری با قرار دادن تجهیزات الکترونیکی در اشیاء فیزیکی، هوشمند فراهم می اهشرکترا برای عملیات فیزیکی در درون و بیرون  دقیقی

ها در حوزه تجارت، مزایا و تسهیلات قابل گردد. با ورود این فناوریسازی در زیرساخت جهانی توانمند میساختن اشیاء و میسر نمودن یکپارچه

  .دهای قبلی تجارت الکترونیک قابل تعریف نبودنکه در مدل راهم گردیده استتوجهی در بخش تولید، محصول، مشتری و شرکت ف

ها مهیا گردیده است، مشتریان به اطلاعات محصول، اطلاعات مربوط به تولید، و اطلاعات در زنجیره با خدمات و اطلاعاتی که از طریق این فناوری

یابند. بنابراین اطلاعات مربوط به برنامه مسیر توزیع، برنامه زمان توزیع و توزیع بومی، سوابق فروش، تغییر سفارش، وضعیت تولید و تأمین دست می

در دسترس خواهد بود. همچنین اطلاعات مربوط به لجستیک شامل اطلاعات مسیر حمل و نقل، از طریق اینترنت وضعیت فروش برای مشتریان 

گردد. تولیدکنندگان نیز به اطلاعات محصول، اطلاعات فرآیند تولید، اطلاعات طلاعات مشتری، محل قرارگیری کالاها نیز مشخص میزمان تحویل، ا

های بازاریابی، شناخت محصول مله اطلاعات دیگر در این حوزه شامل شناخت استراتژیـلجستیک، اطلاعات موجودی دست خواهند یافت. از ج

 باشد.می و شناخت الگوی خرید مشتریان محصولات وجدید، کنترل تولید 

ها هزینه کمتری را برای نگهداری موجودی صرف نمایند، زمان شوند تا شرکتبه چنین تسهیلاتی از طریق اینترنتی از اشیاء موجب می یابیدست

علاوه بر افزایش اینترنتی از اشیاء  بنابراین ند.یابد، و مشتریان از جعل و تقلب مصون بمانکمتری صرف عملیات شود، سطوح خدمات ارتقاء می

و بازده را در کسب و  خدمت رسانی و خواهد داد تغییر را الکترونیک تجارت هایسبک و هاروش زیادی حد تااعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، 

 .خواهد بخشید بهبود کار الکترونیک

تجاری درگیر هستند باعث  هایفعالیت)نیاز به تحلیل تجاری، تصمیم گیری و ...( کاربران نهایی که در  یافته دهمچنین ضرورت تأمین نیازهای رش

شوند تجاری درگیر می هایفعالیتچگونه در  هارکتـشیازها تأثیرات قابل توجهی بر اینکه ـاین ن .تشده اس تجارت الکترونیکنوعی تحول در 

از یک مدل کسب و کار سنتی به سمت مدل تجاری جدیدی که از اینترنتی از اشیاء استفاده شده است،  گذاشته است. در این مقاله سعی شده تا
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مشارکت  وها، میان افزار داده نامتجانس، پردازش داده، معماری سرویس گرا مع آوری دادهج) هحرکت کنیم. بنابراین چارچوبی متشکل از پنج لای

شده، مشکل اطلاعات متناقض، فرآیندهای پیچیده،  ارائهو کار الکترونیک مبتنی بر اینترنتی از اشیاء کسب  چارچوبکنندگان( ارائه گردید. در 

اطلاعات تکراری و سایر مشکلات مربوطه در تجارت الکترونیک سنتی قابل حل است، کیفیت خدمات و مزایای خاص مربوط به ارائه دهندگان 
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