ﮐﻼود آﻣﺎزون  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ از رﻗﺒﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ )ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد( ﮐﻼود ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب آﻣﺎزون ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 14
رﻗﯿﺐ ﺑﻌﺪی اش دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﺟﺪول ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﻼود آژور
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع  13ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪی

ﺟﺪول اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮان ﻋﻈﯿﻢ ﻏﻮل ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎزون و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه دﺷﻮار اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻼود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب آﻣﺎزون ،ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎری  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﮔﺎرﺗﻨﺮ آﻣﺪه ،ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در رﺷﺪ آﻣﺎزون ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼود ﺟﺬب ﮐﺮده.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ آﻣﺎزون ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ »اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻤﻦ« ﺑﺪل ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آﻣﺎزون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،آﻣﺎزون ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ رﺷﺪ ﺳﺮوﯾﺲ
آژور ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮوری و ﻧﺮم اﻓﺰاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎرﺗﻨﺮ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯿﻒ ﺗﺎزه ای از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی »ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻼود« را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﻦ ﺟﺪول را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﻣﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎم ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻏﻮل ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮار
دادن ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  Rackspace Hostingﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
آﻣﺎزون در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺧﺎص ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 Virtustreamﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اوراﮐﻞ و  SAPرا اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب آﻣﺎزون ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،آژور
وﯾﻨﺪوز ﯾﮑﭙﺎرﭼﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ را دارد و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻼود ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻗﺪری از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﻠﻮب
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

