ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺑﺮی اﻓﺮاﻧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛
ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۴
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ را در ﭘﯽ دارد و ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶ

اﺑﺮی رﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداﻣﻪ

ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎزه و ﺧﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازش ،ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎد ﺑﺮ روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ

ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺎﻧﺸﯽ »ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ« و »ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی« )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ ،ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ( ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﯾﺎ آزاد ﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،اﯾﻦ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺒﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺴﺮﻋﺖ در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ) (Cloud Servicesدر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل از دو ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (Standard Cloudو ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )(Advanced Cloud
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ  CDNرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻓﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی« و »اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی« ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز،
ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻐﺮ
آن و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪ
درﺻﺪی ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ در دو دﺳﺘﻪ  IaaSو  PaaSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در ﺧﺼﻮص اﺑﺰارﻫﺎ و
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و آﻣﺎده و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
)ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻮدی(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ) (Nodeﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت »اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ« )اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد  (Nodeﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺧﻮدﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰودهﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ در

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮفﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاﻧﺖ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ،ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻣﻬﯿﺎ و آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶﺷﺪه ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ

اﺑﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ﻓﻮق و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای اﻓﺮاﻧﺖ ) (Afranet CDN Serviceﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  600ﻧﻮد در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ اﺻﻠﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮدد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺘﻮای ذﺧﯿﺮهﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ در ﻧﻮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ً
ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.afranet.comو ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻔﺎرش ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی اﻓﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.afracloud.netﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

