آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﺑﺮ آروان در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻟﮑﺎﻣﭗ  - ۹۷دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺬر از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ،ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺰرگﺷﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؛ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (CDNاﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه وب و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»اﺑﺮ آروان« در ﺳﺎل  ۱۳۹۴و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻓﻨﺎپ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از آنﻫﺎ
دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺑﺮ آروان اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای را ﺑﺎ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﺑﺮ آروان ﻫﻤﮑﻼم
ﺷﺪﯾﻢ» .ﻓﺮﻫﺎد ﻓﺎﻃﻤﯽ« ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎ اﺑﺮ آروان را اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۳و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  CDNو ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮی ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ  CDNﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺖ وب  DDoSرا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاﻓﻤﺎن دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮ آروان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮ آروان ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا راﯾﺎﻧﺶ و ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه.

»ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﺑﺮ آروان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور اﺑﺮی ،ﺷﺒﮑﻪ اﺑﺮی و ﻓﺎﯾﺮوال اﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻀﺎی اﺑﺮیﻣﺎن را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ  S3آﻣﺎزون ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺶ را در آن
ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﺪ«.
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﺺ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﺳﺖ و ﻓﻌﻼ روی  B2Bﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنﻫﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از  APIﻫﺎی اﺑﺮ آروان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻤﺎن از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻌﺪادی از ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺑﺮی اﺑﺮ آروان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده
ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪود ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ از ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺑﺮ آروان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ؟

»ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ادﻋﺎﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﯾﮏ اﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت  CDNﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﺎﻧﺶ
اﺑﺮیﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﺑﺮ آروان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  CDNآنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی دارد
ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺒﺮی ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺎﻃﻤﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ آروان را اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از  DDoSﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺑﺮ آروان ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﺮان و

ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  83ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﮐﻮرد
ﺟﺪﯾﺪی را در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﺒﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل راﺿﯽ ﺑﻮده و ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﺜﺒﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﻮده
ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی:

»ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .وﻟﯽ اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎتﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﺑﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ«.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ،
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ آروان در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺮای درﺧﺸﺶ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر در
ﺑﺮآورده ﮐﺮدن وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

