


ابر آروان
شـرکت دانش بنیـان »نویـان ابـر آروان« )سـهامی خـاص(  در 
سـال ۱۳۹۴ و در قالب یک اسـتارت آپ با سـرمایه گذاری هلدینگ 

»فنـاپ« تاسـیس شـد. 
عرضـه ی ۱۰ محصول یکپارچـه ی ابری و اسـتفاده ی بخش بزرگی 
از کسـب وکارهای آنالین و وب سـایت های بـزرگ و کوچک ایرانی 
از بسـتر ابـری آروان، سـبب شـده اسـت تا ایـن شـرکت، بزرگ ترین 

ارایه دهنـده ی خدمات ابری در کشـور باشـد.
ابـر آروان توانسـته در مـدت ۴ سـال فعالیـت خـود، بـا عرضـه ی 
محصـوالت متنـوع و اعتمـاد مشـتریان، رهبر بـازار خدمـات ابری 
کشـور شـود؛ به گونـه ای  کـه بزرگ تریـن شـرکت های فعـال در 
زمینه ی تجارت الکترونیک کشور، سازمان های دولتی، بانک ها، 
خبرگزاری هـا و... از خدمـات مختلف ابر آروان اسـتفاده می کنند.

شبکه ی توزیع محتوا
CDN

امنیت ابری
Cloud Security

رایانش ابری
Cloud Computing

پلتفرم پخش زنده
Live Platform

تبلیغات ویدیو
Video Ads

پلتفرم ابری
Platform as a Service

فضای ابری
Object Storage

پلتفرم صدا
AoD  Platform

پلتفرم ویدیو
VoD Platform

DNS ابری

Cloud DNS

DNSدامنهها وامنتر مدیریتسریعتر،راحتتر

دسترسی به محتوای آنالین از نزدیک ترین 
نقطه ی جغرافیایی، با باالترین سرعت و کیفیت

ایمن تر در مقابل انواع حمالت و تهدیدات سایبری

نگه داری، پردازش و استریم ویدیوها در فضای ابری

نگه داری و پخش فایل های صوتی 
در فضای ابری

پخش زنده ی ویدیو با کم ترین تاخیر و 
باالترین کیفیت

ذخیره  ی فایل ها در فضای نامحدود ابری

سرور ابری با مقیاس پذیری آنی

نمایش راحت و هوشمند تبلیغات روی 
محتوای ویدیویی

پلتفرم عرضه ی سریع اپلیکیشن ها با حذف 
مراحل پیکربندی و آماده سازی زیرساخت
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مهاجرت امن به سرویس های ابری
ابـر آروان بـا توجه به پیچیدگی ها و سـختی های انتقال یک زیرسـاخت گسـترده سـنتی به زیرسـاخت 
کـرد.  خواهـد  یـاری  پایـدار  و  سـریع  امـن،  مهاجرتـی  در  را  سـازمان ها  و  شـرکت ها  ابـری،  یکپارچـه 

ایـن کار زیـر نظـر ابـر آروان و بـه کمـک مشـاوران و متخصصانـی انجـام می شـود کـه در حـوزه ی فناوری 
اطالعـات و معماری کامپیوتر فعالیت می کننـد و تجربه و مهارت کافی در زمینه ی فنـاوری ابری دارند. 
در سـطوح مختلـف برنامـه »کـوچ ابـری« خدمـات مشـاوره، طراحـی، تغییـر معمـاری، مهاجـرت از بسـتر 
سـنتی به زیرسـاخت ابری، هم چنین آموزش های سازمانی در اختیار مشـتریان ابر آروان قرار می گیرند.
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برخی از مشتریان ابر آروان
ابـــر آروان در چهـــار ســـال فعالیـــت خـــود موفـــق شـــده اســـت بـــا در اختیـــار داشـــتن بیـــش از  40 پاپ ســـایت در نقـــاط 
مهم ایران و جهان، به بیش از ۲0،000 مشتری فعال سرویس دهی کند که در ادامه برخی از آن ها شرح داده شده اند. 

  بانک  ها و موسسات مالی و اعتباری
هم چنیــن  کاربــران،  تجربــه ی  کیفیــت  بهبــود  هــدف  بــا  نیــز  اعتبــاری  و  مالــی  موسســات  و  بانک هــا  از  برخــی 
ایــن  از جملــه  آروان اســتفاده می کننــد.  ابــر  از خدمــات و راهکارهــای  نالیــن خــود  افزایــش امنیــت ســرویس های آ
آروان  ابــر  کــرد.  اشــاره  آینــده«   »بانــک  هم چنیــن   ســامان«،  »بانــک  و  پاســارگاد«  »بانــک  بــه  می تــوان  مشــتریان 
را  کشــور  بانک هــای  از  برخــی  کــه  بــاال  بســیار  حجــم  در    DDoS حملــه  یــک  جملــه  از  و  متعــدد  حمــالت  تاکنــون 
هــدف گرفتــه بودنــد به طــور کامــل دفــع کــرده  و کارنامــه موفقــی در ایــن زمینــه از خــود به جــای گذاشــته اســت.

  مرکز ماهر و سامانه های حساس دولت الکترونیک
براسـاس تفاهم نامـه ای کـه در سـال ۱۳۹۶ بیـن شـرکت ابـر آروان و مرکـز ماهـر بـه امضا رسـید،  مقرر 
شـد ۱۰۰۰ دامنـه از وب سـایت های دولتـی تحت پوشـش شـبکه ی توزیع محتـوا و امنیت ابـری آروان 
قـرار بگیرنـد. عملکـرد شـرکت ابـر آروان به گونـه ای بـوده اسـت کـه تا کنـون بیـش از ۴۵۰۰ دامنـه و 

زیردامنـه دولتـی هم چنیـن دانشـگاه های دولتـی از راهکارهـای ابـر آروان اسـتفاده می کننـد. 

  حوزه ی کسب وکار آنالین
واناعتمــادکردهانــد. آر ویسهایابــر نالیــنبــهســر آ زمینــهیکســبوکار رگتریــنشــرکتهایایرانــیفعــالدر بز

آروانبهرهمیبرند. محصوالتابر نالینبسیاریاز آ حوزهیکسبوکار همچنینشرکتهایکوچکواستارتآپهایفعالدر

  نهاد ریاست جمهوری
طــی امضــای تفاهم نامــه ای بــا نهــاد ریاســت جمهــوری، پخــش   زنــده ی تمــام 
ســخنرانی های رییس جمهــور در بســتر اینترنــت، به کمــک پلتفــرم ویدیویــی 
نالیــن هم   ابــر آروان انجــام می شــود. گفتنــی اســت تعــداد بازدیدکننــدگان آ
زمــان ایــن برنامه هــا در مواقعــی بــه بیــش از یــک میلیــون نفــر رســیده اســت.

  شبکه های خبری
وب ســایت ها و شــبکه های خبــری نیــز از راهکارهــای مختلــف ابــر 
آروان از جملــه شــبکه ی توزیع محتوا و پلتفرم ویدیویی اســتفاده 
خبرگزاری هــای  بــه  می تــوان  مــوارد  ایــن  جملــه  از  می کننــد. 
ایســنا، مهــر، باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وب ســایت های خبــری 

ــرد. ــاره ک ــو و... اش ــت، دیجیات ــون زومی ــدی هم چ پربازدی
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داســتان های موفقیــت
ابـــر آروان توانســـته اســـت بـــا ارایـــه خدمـــات گوناگـــون بـــه موفقیت هـــای بزرگـــی دســـت پیـــدا کنـــد:

  رکورد شکنی اسنپ کیو در پخش زنده با استفاده از سرویس پلتفرم پخش زنده آروان
نخسـتین رکورد اسـنپ کیـو در شـب یلـدای ۱۳۹۷ در پاسـخ دهی بـه تعـداد ۲۵۰هـزار کاربـر در یـک روز و در 

قـم خـورد؛ رکـوردی کـه بسـیار زود در بهمـن ۱۳۹۷ بـه عـدد شـگفت انگیز ۲۰۰هـزار  مجمـوع شـش مسـابقه ر

کاربـر هم زمـان تنهـا در یـک مسـابقه رسـید.

پلتفـرم ویدیـو ابـر آروان در یکپارچگـی با شـبکه ی توزیـع محتوا یـا CDN )کـه اکنـون بیـش از ۵ میلیـارد 

درخواسـت روزانـه را پاسـخ می دهـد( توانسـت بـدون هیـچ مشـکلی، بـا تاخیـر ثابـت و یک سـان بـرای تمـام 

کاربـران، اسـتریمینگ اسـنپ کیـو را بـه چندصدهـزار کاربـر هم زمـان تحویـل دهـد.

  رکورد باال ترین فروش بلیت آنالین با استفاده از شبکه ی توزیع محتوا )CDN( و DNS   ابری
تـر، در  نالیـن بلیـت دو دوره جشـنواره ی موسـیقی و دو دوره جشـنواره ی تآ تیـوال بـا همـکاری آروان  فـروش آ
کنـار بلیـت  فروشـی پروژه هـای بـزرگ در پیـک زمانـی کوتـاه را بـدون هیچ گونـه اختاللـی مدیریـت کرده اسـت. 

  جلـو گیـری از بزرگ تریـن حمـات سـایبری بـه بانـک پاسـارگاد بـا اسـتفاده از CDN بانکـی 
و راهکارهـای امنیـت ابـری

سـال ۹۶، بزرگ ترین حمله ی سـایبری بانکی در کشـور رخ داد که ابر آروان موفق به دفع آن از وب سـایت بانک 
پاسـارگاد شـد؛ حمله ای به بزرگی Gb/s ۵۶ که میـزان آن حدود ۷۵۰ برابر ظرفیت معمول شـبکه های بانکی 
نالین بانـک پاسـارگاد در زمان وقـوع حمله، بـدون هیچ گونه  کشـور اسـت. در نتیجـه ی این مقابلـه، خدمـات آ

اختاللی عرضه شـد.

  کمک ابر آروان به مسیریاب نشان برای پاسخ به بیش از یک میلیارد درخواست روزانه
از بیـش از یـک میلیارد درخواسـت روزانه ی نشـان، بیش از ۸۰درصـد به کمک Cache شـبکه ی توزیع محتوا 
ابـر آروان پاسـخ داده می شـود و در نتیجـه هیـچ اختاللـی در سـرویس دهی ایـن اپلیکیشـن اتفـاق نمی افتد. 

هم چنیـن با وجـود رونـد رو به افزایـش کاربران، ایـن کسـب وکار نگرانی برای توسـعه زیرسـاخت ندارد.

  تسهیل توسعه  کسب وکار آنالین مستر بلیط به کمک زیرساخت یکپارچه ی ابری آروان
مسـتر بلیـط بـرای تمرکـز و چابکـی توسـعه ی کسـب وکار خـود و فراغـت از دغدغه هـای زیرسـاختی، به جـای 
تهیـه و نگهداشـت زیرسـاخت های سـنتی، از زیرسـاخت یکپارچه ی ابـری آروان بهـره برد و اکنـون مجموعه  ای 
از تمـام محصـوالت ابـری آروان را به شـکل یکپارچـه بـه کار گرفته اسـت. در نتیجه به تناسـب رشـد کسـب وکار 
و افزایـش مشـتریان، دیگـر دغدغـه ای بـرای افزایـش منابـع زیرسـاختی نـدارد و بـا توجـه بـه مقیاس پذیـری 

محصـوالت ابـری درلحظـه می توانـد منابـع مـورد اسـتفاده ی خـود را افزایـش یـا کاهـش دهد.
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پروانه ی فعالیت سمتا

عضو انجمن انفورماتیک ایران

پروانه ی فعالیت در حوزه ی 
خدمات عملیاتی افتا

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهی صالحیت ارایه خدمات 
مشاوره پدافند غیرعامل

عضو شرکت های دانش بنیان
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