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 کتاب: ای ازخالصه

 هاتوانایی فرآیندها، فعالیتها، حوزه در تحول این باشد؛می کارها و کسب و سازمانها تغییرات و عمیق تحوالت از ایمجموعه شامل دیجیتال تحول

 آنها توسعه از ناشی شده حاصل تغییرات و فناوری ترویج و توسعه از ناشی فرصتهای از بتوانند تا دهدمی اجازه سازمانها به کار، و کسب مدلهای و

 با کشور یا سازمان یک در مفهوم این رگیریبکا با. بگیرند بهره خود هایاولویت و هااستراتژی راستای در آنها از و کرده استفاده بشری جوامع در

 توانمی … و مصنوعی هوش ها،داده تحلیل و کاویداده اجتماعی، هایشبکه موبایل، هایاپلیکیشن ابری، رایانش همچون هاییفناوری از استفاده

 ناپذیراجتناب امری دیجیتال ولتح که است این است مشخص که آنچه. است شده عملیاتی وکارکسب یا و سازمان در دیجیتال تحول که کرد ادعا

هدف این کتاب بررسی تأثیر . نمایند یمتنظ را خود عملکرد و هااستراتژی دیجیتالی؛ تحول با همسو بتوانند که هستند موفق هاییسازمان و است

های متعدد این تأثیرات را مورد بررسی قرار کار است. این کتاب پس از بیان مفاهیم، در قالب مثالهای کسب و تحول دیجیتال بر تغییر مدل

 دهد.می

 اب در ده فصل تنظیم گردیده است. کتاین 

 باشد. های کسب و کار دیجیتال میفصل اول درخصوص مفهوم و چارچوب مدل

به عنوان ( 2000) 1آفو و توسیمدل کسب و کار طبق نظر در این فصل در ابتدا مدل کسب و کار و تعاریف مربوط به آن معرفی گردیده است. 

و اتخاذ  ییرشد نما شده است.پردازد، تعریف ابزاری که به وسیله آن یک کسب و کار در رابطه با شرکای خود  به ایجاد، ارائه و ضبط ارزش می

های کسب مدل نهیدر زم یشده و نقش مهم یتجار یندهایاز فرآ یاریدر بس ریچشمگ شرفتیدر کسب و کارها، منجر به پ تالیجید یهایفناور

 اند. های کسب و کار دیجیتال سوق پیدا کردههای کسب و کار به سمت مدلاز این رو مدل ؛کندو کار و نوآوری ایفا می

که ه مشخص شد اتیدر  ادبمدلسازی کسب و کار در مجموع شش چارچوب . اندسازی کسب و کار معرفی شدههای مدلفصل چارچوب ایندر 

مدل کسب و کار ب و کار، سه چارچوب سنتی )پیش از تحول دیجیتال( که شامل بوم مدل کسمناسب در نظر گرفته شدند.  لیو تحل هیتجز یابر

Navigator  و سه چارچوب جدید )با محوریت دیجیتال( که شامل مدل  باشندارزش می یو مدل طراحDNAب و کار برای مدل ، نوع کس

IoT و کار و چارچوب مدل کسبIoT .است  

ادبیات بسیار بحث شده است و به عنوان  اصطالحی است که در مورد آن در IoTدر واقع  ست.پرداخته ا( 2IoT) اءیاش نترنتیا دوم به معرفیفصل 

زیرساخت  بر مبتنی جهانی اکوسیستم یک عنوان به IoT ،فصل طول در. مطرح شده است هم در صنایع افقی و عمودی موتور رشد هم در صنایع

 . کندمی وصل یکدیگر به هاداده ارتباط و ضبط از استفاده با را مجازی و فیزیکی اشیاء که است شده تعریف

( مدیریت اتصاالت و 6( آنالیز داده، )5اپلیکیشن، ) (4( امنیت، )3( مدیریت داده، )2( محاسبات ابر/ لبه، )1که شامل: ) IoTهای یک پلتفرم ویژگی

 اند. ( مدیریت دستگاه در این فصل به طور اجمالی معرفی گردیده7)

 به آن تشریح گردیده است.  و موارد اخالقی مربوط IoTهای ، چالشهای کسب و کارمدل نوآوریبر  IoTدر ادامه فصل نقش 

                                                           
1 Afuah and Tucci 
2 Internet of Things 



 

 

 دهد. مورد بررسی قرار می ،کنددهی استفاده میبه عنوان ابزار سرویس IOTرا  که از  شرکتیدهی ی سرویسسوم مراحل رسیدن به مرحلهفصل 

محصوالت  سنتی تا از توسعه کندیها کمک مو به شرکت کردهفراهم  یدهسیسرو یرا برا یرینظیبکسب و کار  یهافرصت IoT، بیترت این به

به سمت  لیفروش اتومب گی تغییر مسیر ازچگون، لیصنعت اتومب در کسب و کارفصل، توسعه  نیا در .سوق پیدا کنند ی خدماتسمت ارایهبه 

 یهایگسترده از فناور استفادهگیرد. ل به اینترنت مورد بررسی قرار میو مدلهای جدید کسب و کار  برای اتومبیل های متص سرویسفروش 

و  ترمنیروزمره را کارآمدتر، ا یکه سفرها یکرده است، در حال لیتبد یتالیجید یزندگ یفضا کیرا به  هالی، اتومبهینقل لیاطالعات در وسا

 لیفروش اتومب تغییر ینحوه بهتوجه و  یفعل یتجار یهادر مدل رییتغ یو تحول به معنا رییتغ نی، الیکنندگان اتومبدیتول یبرا .کندیم دارتریپا

 باشد.میبه فروش خدمات 

 یبر کشاورز دیها با تأکحوزه نیکسب و کار در ا دیجد یهامدل و همچنین هاستمیارزش و اکوس یهارهیشدن زنج یتالیجید فصل چهارم بر تمرکز

 هایسازمان، مدل نیکه شامل چند رندیگیم قرار یو جالب مورد بررس دیجد میها، مفاهحوزه نیتمام ا در است. یو خرده فروش دی، تولتالیجید

 گذارانسرمایه دگاهیرا از د یمختلف یهاو مدل پرداخته یاصل یهایژگیو یفصل به بررس نیا .باشدمی توجه قابل یهاتو مشارک دیجد یتجار

 H2020پروژه  نهیدر زم ایجاد شده یهاستمیمتعدد از روش اعمال نفوذ در اکوس یهانمونه قیکار از طر نیا  .کندیم سهیمختلف مقا

TagItSmart انجام شده است.  آن یتجار یهاتیو فعال 

 روی بر یمطالعه مورد نیا .کندیم یبررس ،یمورد یمطالعه قیاز طررا  یاتیعمل یهااستخراج ارزش کسب و کار از داده یچگونگ پنجم فصل

نتایج حاصل از و استخراج  ییدر حال رشد متمرکز شده و روند شناسا یسازمان تجار یکی هاداده آنالیزو  کالن داده شده توسطمقادیر ارایه 

 تیهستند که ابتکار عمل داده را هدا انیمورد خاص، اغلب مشتر نیا در .دهدیقرار م یبررس ردرا مو های جمع آوری شده در طول عملیاتداده

د، نباور دار ندهایاز نظر ارزش افزوده به فرآ لیو تحل هیکه به ارزش بالقوه کالن داده و تجز انیرهبر به کمک تهایفعالاین از  ایمزا نیشتری. بکنندیم

 شتریب یریگمیتصم یالگو کیکسب و کار، انتقال به  مختلف یتقاضاها نیحال، در همان زمان، اختصاص منابع محدود ب نیا با .شوندیمحقق م

 .کندیبر داده در شرکت را کندتر م یمبتن

 از یاری، در بسبیترت نیهم به  فروش و سازمان مورد بحث قرار گرفته است. یهادر کانال های کسب و کارمدل ینوآور ریتأث ششمفصل  در

 میو ارتباط مستق یاصل زاتیکنندگان تجه دیتول یبرا یقبل یهاشکل مجدد کانال رییتغ ای لیامکان تبد جادیممکن است با ا سازیدیجیتال ؛موارد

، شودیم یتجار ستمیدر اکوس گذارانسرمایه یچالش برا جادیمسئله باعث ا نای شود. فعلیفروش  یهامنجر به اختالل در کانال یینها انیبا مشتر

 یاساس و درپیپی راتییتغباعث  کسب و کار یشدن مدلها یتالیجدی کند. رییبه انواع مختلف رقابت تغ یروابط موجود از همکارممکن است  رایز

ها و شده معموالً از نظر مشوق یمحصوالت و خدمات بسته بندهای متمرکز بر فروش راه حل ها و فروش  رای، زشوندمیدر سازمان فروش 

به  مربوط یاساس یهااز چالش یفصل تعداد نیا درفرد محصوالت هستند.  ی و منحصر بهمتفاوت از فروش اختصاص اریبس یستگیالزامات شا

مختلف شرکت  یهااز قسمت یبر اساس مطالعات مورد ،های کسب و کار دیجیتالمدل یهاینوآور یمعرف مراه بافروش و سازمان ه یهاکانال

 قرار گرفته است. ی، مورد بررسHusqvarna یسوئد

گسترش  یراه را برا نترنتیکه ا ییجا در .نمایدرا بررسی می  یالملل نیسطح بدر های کسب و کار دیجیتال، مدلکاوش  یچگونگهفتم فصل 

در مرزها با مشکل روبرو  یتالیجید کسب و کارهای شتریبگسترش بوک باز کرده است،  سیمانند گوگل و ف ییهاشرکت یبرا یالملل نیب عیسر

 یهابنگاه یبرا یالملل نیب یریپذ اسیعوامل مق نییفصل به تع نی، اییاروپا ینترنتیا یاز شرکتها یها و مطالعات موردداده براساس .می باشد

 یالملل نیتجارت که به دنبال ب رانیمد یبرا یعمل یهاهیو توص دیجد ینظر یهانشیب و به ارائه پرداختههای کسب و کار دیجیتال مدل یدارا

 پردازد.می، تندخود هس تالیجید یهاکردن تجارت



 

 

 یهاو حفاظت از داده هاآنبه ات اخالقی مرتبط و شئونهای کسب و کار دیجیتال مدل تیامن به ،یشخص میبر حفظ حر دیضمن تأک هشتم فصل

فصل در  نیا یاصل تمرکز کنند. جادیرا در نظر گرفته و ای اطالعات مناسبحفاظت  دیها باها، شرکتداده تیبر امن شتریب دی. با تأکپردازدیم یکل

 اروپا است. GDPRمربوط به  یشغل یهاو فرصت دیجد یهاالگو جادیا

در  .کندیم یمتعادل بررس استیس کردیرو کی یرا برا زیرساختارهای خرد و یبرق هینقل لیوسا یبراپیشرو  تالیجید یتجار یهامدل نهم فصل

، جادیا یآت یانرژ یهاستمیدر س 3EVارزش خود را با استفاده از  توانندیمدیجیتال کسب و کار سی می شود که چگونه پیشروان ربر این فصل

 مختلف و یهاتیفعال نیمتقابل ب ی، وابستگکنندهمصرف -کسب و کار تولیدکننده تالیجید یهافصل با تمرکز بر مدل نای .ضبط کنندو  لیتحو

 .دهدیرا نشان م یانرژ ستمیس کیدر توسعه  ازیمورد ن عوامل

 های آتی پرداخته است. بندی مطالب فصلو درنهایت فصل دهم به جمع
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