ﭘﺮدازش اﺑﺮی در اﯾﺮان

ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی و اراﯾﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن آن در اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻌﺪادی از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی در اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ و از آنﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادهﺷﺪه از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮدازش اﺑﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮدازش اﺑﺮی روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ،
ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺮدازش اﺑﺮی ﯾﮏ اﺑﺰار ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آزﻣﻮدن اﯾﺪه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﯾﺎﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی« ﺷﻤﺎره  205ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﭘﺮدازش اﺑﺮی داﺧﻠﯽ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮدازش اﺑﺮی داﺧﻠﯽ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﺮور ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎرغ از درﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن آن( اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد :ﯾﮑﯽ
ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﮕﯿﺰه رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻮق ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
داﺧﻠﯽ آنﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور در ﻗﺎره دﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﺳﺮوﯾﺲ داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺪام ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ؟
ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺷﺮح دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﻧﺮماﻓﺰار دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺪام زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮآروان اﺳﺖ .اﺑﺮ آروان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اراﺋﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ،(CDNﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه وب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﮕﺎم
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻬﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺣﺴﺎس دوﻟﺘﯽ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ) (DDoSﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮﺧﻂ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺑﺮآروان ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ:

• ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ):(CDN

اﺑﺮ آروان ،ﭘﺎپﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ را از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎرﺑﺮی را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

• اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮی ):(Cloud Security
اﺑﺮ آروان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت  ،DDoSدﯾﻮاره آﺗﺶ اﺑﺮی ) ،(Firewallدﯾﻮاره آﺗﺶ وب ) ،(WAFﻣﺤﺪودﯾﺖ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  SSLو  HSTSرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.

•  DNSاﺑﺮی:
ﻣﻌﻤﺎری  anycastاﺑﺮ آروان ﺣﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  ،IPﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺎرﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ
ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﺪاول ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎم در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن دارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ  DNSﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن،
DNSﻫﺎی اﺑﺮ آروان را از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮآروان ﺣﻤﻼت ﻣﻨﻊ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﯾﺎ  DDoSدر اﯾﻦ ﻻﯾﻪ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

• راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ):(Cloud Compute
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺳﺮور ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ
اﺑﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺴﮏ اﺑﺮی ) ،(Block Storageاﺑﺮک ) ،(Instanceﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی
) (Virtual Networkو دﯾﻮاره آﺗﺶ ) (Firewallاﺳﺖ.

• ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ):(Cloud Storage
اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﺮ ﻧﻮع دادهای را در ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• ﭘﻠﺘﻔﺮم :VOD
ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﺪﯾﻮ اﺑﺮآروان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎم
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺑﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

• ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ):(Live Streaming
اﺑﺮ آروان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه وﯾﺪﯾﻮ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯽﺷﻤﺎری
در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪه( از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ.

• ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﺪﯾﻮ ):(Video Ads
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﯾﺎ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﺑﺘﺪا ،اﻧﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ،راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و اﯾﺠﺎد

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﮏ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ.

ﭘﻮﯾﺎ
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻨﻠﻮ؛
ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬ
ار اﺑﺮ
آروان

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎواﻣﺠﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
• ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ )رﻧﺪر( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ) Dasasﺳﺮﻧﺎم ( Desktop As A Service
• اراﺋﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اداری ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ...
• ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Backup As A Service
• اراﺋﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی VPS
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﭘﺮوا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺣﻮزهﻫﺎی  IaaS، PaaS، CDN، Back Upو وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ
ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده؛ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎوا ﻣﺠﺪ

داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ؟
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦ اﺑﺮآروان
ﺑﻪاﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﭘﺎپﺳﺎﯾﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮیﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪون دردﺳﺮ )ﺑﻪ رﯾﺎل( ،ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دردﺳﺘﺮسﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  CDNﯾﺎ  ،IaaSﺗﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﺘﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی از ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎزار ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن دارﻧﺪ«.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎوا ﻣﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﻋﺪم ﺑﻼک ﺷﺪن آیﭘﯽ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻃﺮف ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﭘﺮوا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻی ﻧﺮماﻓﺰار در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﺴﻨﺲﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﮐﻼود وﯾﻨﺪوزی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Azureدﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در اﯾﺮان ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺳﺖ«.

ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل
ﺣﺴﯿﻨﯽ؛
ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﺎرس ﭘﮏ

ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان؟
ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮ ﻣﺎ از ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺪام ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی اﺳﺖ؟
اﺑﺮآروان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  CDNاﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮوﯾﺲ  IaaSﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه  ،ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪرو اﺳﺖ .رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در روﻧﻖ
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی  IaaS، PaaSو  SaaSﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی روزآﻣﺪ ،اﺑﺮی
ﻧﮑﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﯾﺎ در
ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎواﻣﺠﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ » :ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﻋﺪم ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت و  ...ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎرس ﭘﺮوا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :در اﯾﺮان دو ﺣﻮزه  Platformو  Softwareﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﻮق و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت
اﺑﺮی در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖاﻓﺰار روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮدازش
اﺑﺮی ﻧﺮماﻓﺰاری ) (SaaSﻫﻤﭽﻨﺎن راه درازی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش اﺑﺮی و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در درازﻣﺪت ﻣﺸﻮق
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﮔﺴﺘﺮش ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺸﺪﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
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