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as a serviceمفهوم مبتنی بر خدمت 
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as a serviceمفهوم مبتنی بر خدمت 

خدمات پست الکترونیک
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Platformسکومفهوم 

6



تجربیات موفق تولید خدمت نرم افزار آن الین

 مثالWhatsapp
( های اینترنتیرسانپیام)شبکه اجتماعی چندرسانه ای ینوع

600(درصد سهم بازار در این حوزه44)2014در آگوست میلیون کاربر
 میلیون کاربر یک مهندس 18به ازای هر ( مهندس۳2فقط )کارمند 55کال
 (درصد20تا 10استاندارد رشد )درصدی نصب روزانه این برنامه ۷2رشد
 خریداریWhatsapp توسطFacebook 2014میلیارد دالر در 19به قیمت
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دالیل موفقیت 

Time to marketکاهش زمان ورود به بازار 

کاهش هزینه ها با استفاده از زیرساختها و سکوهای برخط دیگر شرکتها

افزایش کیفیت با تمرکز بر خلق مزیت رقابتی اختصاصی

تاریخموضوع

2009/5راه اندازی 

Apple2009/12نسخه 

blackberry2010/1نسخه

Symbian2010/4نسخه

Android2010/8نسخه
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۱-نقش سکوهای نرم افزاری در توسعه کسب وکارهای آن الین 

کاهش هزینه ایجاد محصول یا ارائه خدمات1.
 خدمت نرم افزاریچرخه تولید و پشتیبانی خدمات نیازهای ارائه

•Netflixاز زیرساختهای آمازون استفاده می کند

کاهش زمان ورود به بازار2.
ارائه خدمات زیرساخت های موردنیاز جهت توسعه و میزبانی خدمت نرم افزاری

برندسازی و گسترش بازارکاهش زمان بازاریابی و 3.
ارائه خدمات فروشگاه های بزرگ اینترنتی و مدیریت مشتریان
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۲-نقش سکوهای نرم افزاری در توسعه کسب وکارهای آن الین 

کاهش هزینه ایجاد محصول یا ارائه خدمات1.
 خدمت نرم افزاریچرخه تولید و پشتیبانی خدمات نیازهای ارائه

کاهش زمان ورود به بازار2.
ارائه خدمات زیرساخت های موردنیاز جهت توسعه و میزبانی خدمت نرم افزاری

برندسازی و گسترش بازارکاهش زمان بازاریابی و 3.
ارائه خدمات فروشگاه های بزرگ اینترنتی و مدیریت مشتریان
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۳-نقش سکوهای نرم افزاری در توسعه کسب وکارهای آن الین 

کاهش هزینه ایجاد محصول یا ارائه خدمات1.
 خدمت نرم افزاریچرخه تولید و پشتیبانی خدمات نیازهای ارائه

کاهش زمان ورود به بازار2.
ارائه خدمات زیرساخت های موردنیاز جهت توسعه و میزبانی خدمت نرم افزاری

برندسازی و گسترش بازار،بازاریابیکاهش زمان 3.
ارائه خدمات فروشگاه های بزرگ اینترنتی و مدیریت مشتریان
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بازار



ابری؛ مساله اصلی رایانش « -اینترنت

امروز دیگر بسیاری از شرکت ها اساس کسب وکارشان مبتنی بر اینترنت است:
نه اینکه اینکه فناوری اطالعات در خدمت کسب وکارشان باشد.

 ندمی شوسالیانه تعداد زیادی شرکت جدید مبتنی بر این مدل کسب وکار ایجاد.
وبوکفیس گوگلموفق آمازون نمونه های...

11



تعاریف و مفاهیم



ابریرایانشتعاریف 
استانداردهاوفناوریملیمؤسسهتعریفNIST

ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به رایانش
، ذخیره سازی، فضای سرورها، شبکه ها: مثل)پیکربندیقابل تغییر و رایانشیاز منابع مجموعه ای

به که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع یا نیاز( سرویس هاکاربردی و برنامه های
.گردد( رها)سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد فراهم کنندهدخالت مستقیم 



ابریرایانشتعاریف 
استشدهتشکیلاصلی(ویژگی)مشخصه5ازابریرایانشمدل .

(بنابه سفارش)درخواستی سلف سرویس

منابعیک کاسه سازیو جمع آوری

دسترسی فراگیر شبکه

سریعانعطاف پذیری

شدهاندازه گیریسرویس های



On-demand self-service 

ویژگی های اصلی رایانش ابری
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سرویسوانساندخالتبدونخودکارطوربهودهدسرویسیکدرخواستباشدداشتهنیازکهزمانهرکاربر
.گیردقراراواختیاردرسرویسایندهنده



broad network access

ویژگی های اصلی رایانش ابری
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لت، سرور، موبایل، تب)سرویس ها از طریق شبکه و مکانیزم های استاندارد با وسایل و تجهیزات مختلف
.  در دسترس می باشد...( دسکتاپ و



resource pooling

ویژگی های اصلی رایانش ابری
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قراراربرانکراختیاردکهمی شودگرفتهنظردرانباره اییکصورتبهفیزیکیسرورهایازیکهرمحاسباتیمنابع
مرکزیاشهریاکشورحددر)نیستندمطلعگرفتهاختیاردرمنابعدقیقفیزیکیمحلازکاربران،ازیکهیچومی گیرد

.(استتعیینقابلداده



rapid elasticity or expansion

ویژگی های اصلی رایانش ابری
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Rapid elasticity

.نمودآزادراهگرفتقراراختیاردرمنابعبتوانراحتیبهیاویابندافزایشبتوانندخودکارصورتبهوراحتیبهسرویس ها
.نمایدهزینهاستفادهمیزاناساسبرمی تواندکاربرصورتایندر



measured service

ویژگی های اصلی رایانش ابری
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میزانزارشگ.نمایندکنترلومانیتورورصدفردهرتفکیکبهراشدهاستفادهمنابعمی توانندابریسیستم های
.می باشدسرویسکنندگانفراهمومشتریانبهارائهقابلاستفاده



ابریرایانشالیه های
خدمتعنوانبهزیرساخت»یاابریزیرساختسرویس های»



ابریرایانشالیه های
خدمتعنوانبهسکو»یاابریسکویسرویس های»



ابریرایانشالیه های
خدمتعنوانبهنرم افزار»یاابریکاربردیبرنامهسرویس های»



مفهوم سکوهای نرم افزاری

23

4G + 3G
شبکه هایزیرساخت 

ملی پهن باند

Communication Infrastructure (CT) 

IaaS

Service Infrastructure and Cloud Platform 

PaaS App. Store Mobile and Web 
Payment

Web Apps

FTTX

Mobile Apps
Desktop 

Apps
E-Commerce 

Stores

Apps and SaaS (Software as a Service) 

Search 
Engine

1

2

3

LBS (Location 
Base System)

خلق ارزش

MultiMedia
Contents

واسط میان زیرساخت ها و 
کاربردها

:طریقازارتباطیزیرساختهایفعال سازی
(انتزاعیالیه)آنهادستر س پذیریافزایش-
(بهره وری)موجودظرفیت هایازبهره برداریافزایش-

:طریقازهاAPPنیازهایتامین
پایهسرویسهایبهدسترسی-
کاربردهاپذیریتوسعهازپشتیبانییا-

مراکز داده



ابریرایانشپیامدهای اقتصادی 



ابری رایانشآمار رشد ترافیک بر اساس 



ابری رایانشآمار رشد درآمد 
 ابریرایانشمیزان بازار



GDPدر ابری رایانشتاثیر 

 در ابریرایانشآمار تاثیرGDP
 درصد رشد کل 0.۳تا 0.1به صورت میانگین بینGDP ساله5در دوره



اشتغال ابری در ایجاد رایانشتاثیر 



اشتغال ابری در ایجاد رایانشتاثیر 
آمار شاغلین حوزه در دنیا

 2015برای سال پیش بینیمیلیون شغل 1۳.8تعداد

 2015برای سال تحقق یافته میلیون شغل 18.۳تعداد

(2015پیش بینی تا سال : )کشور هند
میلیون 2.1: ابرتعداد مشاغل مبتنی بر 

شغل
درصد کل 0/41: ابرمشاغل مبتنی بر 

نیروی کار

(2015پیش بینی تا سال : )کشور برزیل
هزار 414: ابرتعداد مشاغل مبتنی بر 

شغل
درصد کل 0/۳۷: ابرمشاغل مبتنی بر 

نیروی کار

(۲۰۱۲در IDCطبق گزارش )



ابریرایانشپیامدهای فرهنگی 



تولید محتواابری رایانشتاثیر 
 ید محتوامحتوا و سهولت در تولپلتفرمهایو سکوهارشد نمایی تولید محتوا به واسطه
 می کندتولید محتوا را اقتصادی
اتصال همزمان تولید کننده و مصرف کننده



ابریرایانشچالشهای 



ابریرایانشفضای جدید متاثر از چالش هایبرخی از 

حفظ حریم خصوصی

رعایت مسائل اخالقی 

حق مالکیت معنوی 

امنیت 



از فعالیتهای انجام گرفتهنمونه ای



ابریرایانشرصد فعالین حوزه 



اطالعاتفناورینرم افزاریزیرساخت هایارائهوتوسعه،تحقیق
دادهمراکزابریزیرساختراهکارهایانتشاروتوسعه،طراحی•
یمخابراتشبکه هایابری سازیآزمایشگاهینمونه هایتوسعهوپژوهش•

(NFV)
نرم افزاریپلتفرم هایارائهوراهبردیاسنادتدوین،پژوهش

اشیاءاینترنتدراستفادهموردابریپلتفرم هایتوسعهنقشه راه•
هدادکالندراستفادهموردابریپلتفرم هاینقشه راهتدوینوپژوهش•
iPaaSوaPaaSاولیهنمونهپیاده سازیوطراحی،تحقیق•

بنیاندانشصنعتتوسعهدرمشارکت
فناوریحوزهدانش بنیانشرکت هایارزیابیچرخهدرمباشرتومشاوره•

اطالعات
نرم افزاریسکوهایوزیرساختالیهخدماتومحصوالتتجاری سازی•
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