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برخی از مشتریان ابر آروان

عرضهکننــدهی تنهــا محصــول، 10 عرضــهی بــا آروان  ابــر

حــال  در و اســت ایــران  در ابــری یکپارچــهی زیرســاخت

ــناز نالی آ ــبوکار ــایتوکس وبس ــزار 33ه ــشاز ــر،بی حاض

میکننــد. اســتفاده آن محصــوالت

ــر  ــب وکارها ب ــن کس ــوع ای ــتره ی متن گس

کــه  اســت  به گونــه ای  آروان  ابــر  بســتر 
ترافیــک هــر ایرانــی در طــول روز چنــد بــار 

از زیرســاخت ابــر آروان عبــور می کنــد.

نالیــن،پرداخــتپولدر نالیــن،خریدآ گرفتــنیــکتاکســیآ از

رســانههاووبســایتها، درگاههــایبانکــی،جســتوجودر

ــک ی ــرکتدر ــفر،ش ــتس ــدبلی ــو،خری ــنویدی نالی ــایآ تماش

نالیــنو... مســابقهیآ
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نقـاطمهـم داشـتن۴0پاپسـایتدر اختیـار آروانبـادر ابـر

نزدیکتریـن  از را محتـوا تـا میکنـد تـالش جهـان، و ایـران

نقطـهیجغرافیاییبهدسـتکاربرانوبسـایتهابرسـاند.

گستره ی سرویس دهی

بینالمللــی، آروانبــرایورودبــهبــازار همچنیــنبــاتــالشابــر

جهانمشــتریفعــالدارد. 38کشــور آرواناز اکنــونابر

لبانی.هلند.رومانی.ایسـلند.نیوزلند.روسیه لمان.سـوییس.فنالند.آ کانادا.ایاالتمتحدهآمریکا.برزیل.آرژانتین.اسـترالیا.آ

اوکرایـن.ارمنسـتان.آذربایجـان.گرجسـتان.هنـد.پاکسـتان.افغانسـتان.ترکیـه.عـراق.عربسـتانسـعودی.امـاراتمتحدهی

نگوال.سـاحلعـاج.الجزایر.سـریالنکا.مراکش عربـی.چیـن.کرهجنوبـی.هنگکنـگ.مالزی.فیلیپیـن.اندونزی.تایلنـد.مصر.آ
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۱۳۹4
۱۳۹۵ ۱۳۹7

روند  زیر  نمودار  در شد.  آغاز سال139۴  از آروان  ابر فعالیت

آروانرامیبینید. عرضهیمحصوالتوافزایشمشتریانابر

روند عرضه ی محصوالت و رشد مشتریان 

آروان ــر اب ــتر ــرویسرویبس ــازیس ــانفعالس ــنزم میانگی

کم تــر از ۳0 ثانیــه

۱۳۹۶ ۱۳۹۸
)CloudSecurity(امنیتابری

)CDN(شبکهیتوزیعمحتوا

)CloudDNS(ابریDNS

)LiveStreamingPlatform(پلتفرمپخشزنده

)VoDPlatform(پلتفرمویدیو

)CloudSecurity(امنیتابری

)CDN(شبکهیتوزیعمحتوا

)CloudDNS(ابریDNS

)CloudComputing(رایانشابری

)LiveStreamingPlatform(پلتفرمپخشزنده

)VoDPlatform(پلتفرمویدیو

)CloudSecurity(امنیتابری

)CDN(شبکهیتوزیعمحتوا

)CloudDNS(ابریDNS

)Marketplace(بازارچهیابری

)Platform(زیستبومابری

)PaaS(سکویابری

)CloudStorage(فضایابری

)VideoAds(تبلیغاتویدیویی

)AOD(پلتفرمصدا

)CloudComputing(رایانشابری

)LiveStreamingPlatform(پلتفرمپخشزنده

)VoDPlatform(پلتفرمویدیو

)CloudSecurity(امنیتابری

)CDN(شبکهیتوزیعمحتوا

)CloudDNS(ابریDNS
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هر هفته ۵00 مشتری جدید به 
مشتریان ابر آروان افزوده می شود

نمودار رشد استفاده از محصوالت ابری آروان
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۱۳۹4                                            ۱۳۹۵                                            ۱۳۹۶                                            ۱۳۹7                                            ۱۳۹۸

به آروان  ابر سرویسهای هزینهی محاسبهی شیوهی

به تنها مشتریان که است Pay-As-You-Go شیوهی

اندازهیمصرفشانهزینهپرداختمیکنند.

آروان میـــــانگیـــــنمحــــــاسبهیماشیــــنحســـــابابــــــر

۶0،000،000
ماه یک  در محاســـبه

Pay-As-You-Go

ســهممشــتریان
آروان   ابـــــــــــــــــر مشتریاندولتی )%۱۹(

قراردادی )%۱(

مشتریانخصوصی )%۸۱(

نالین )%۹۹( کیفپولآ

نســبتمشــتریان
قــراردادیبهشــارژ
نالیــن کیــفپــولآ
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جایگاه جهانی CDN ابر آروان

CDNشش یکیاز
امکــانجهـــان پـــر

بیشترینترافیکدرلحظه

بیشترینRequestدرلحظه
120،000درخواست

حالافزایش ظرفیتدر

۵0 بــــرابـــــر
ظرفیتکنونی

2۵ برابر  
1Tb/s

ظرفیتکلشبکهی
زیــرســـاختکشـــور

185.4Gb/s
ظرفیتمصرفشده
وان آر ابر مشتریـاناز

ودهCDNپــــــر جـــــز
استــفــــادهیجــهــــان
w3tech اساسآمار بر

CDNســه یکــیاز
اقتصـــادیجهـــان

۹4درصـــــــد مشتـــــــریـــــان CDN  ابــــــــر آروان بـــــــه 
رایگـــــــــــان از ایــــن محصـــول  اســـتفاده می کننــــد

آروان ابـــر   CDN زیرســـاخت  پاســـخ گویی  ظرفیـــت 
نســـبت ترافیـــک ابـــر آروان بـــه کل زیرســـاخت کشـــوربـــــــه نســــــبت ظـــرفیـــــــت مصــــــرف مشتـــریــــــان
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۳۳    دقـــــــیـــــــقـــــــه
مدت زمان پاسخ گویی

مجراهای آروانx2۴ 7استوتیممشتریاناز ابر پشتیبانیدر

اجتماعی، شبکههای و تلفنی تماس تیکت، مختلف

پاسخگوینیازهاوپرسشهایمشتریانهستند.

امســال ۱۱00 راهنمــا و محتــوای آموزشــی 
تولیــد و منتشــر شــدند تــا اســتفاده از 
ــتریان  ــرای مش ــر آروان را ب ــوالت اب محص

ســاده تر کنیــم.

پشتیبانی

2۵20  تیکت در ماه ۱۸40  تماس در ماه

یک ساعت و ۵0 دقیقه
زمــان مــدت  میانگیــن 
حــــــــل مـــــســـــالـــــــه

۱۹۸۶ پـــــــــاســـــــــــخ در 
اجتماعــی  شــبکه های 
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z

۳2%

که وقتی تا بود نخواهد ممکن هدفی هیچ به دستیابی

یکتیمکاربلد،باانگیزهوهدفمندپشتآنباشد.آروانیها

همهستندوتالشمیکنندتایکدنیایابریفناورانه کنار

عین  در و باشند جهان  در فناوری و وری نوآ پیشرو بسازند،

کنند. وزیباتر حال،جهانپیرامونشانراانسانیتر

وضعیتسنیآروانیها

رشد مسیر درصدآروانیهایخبرهبهآروانیهایدر

آروان یکسالابر رونددریافترزومهتااستخدامدر

تیم ابر آروان

۹۶

۶۳

۳۱
۱2۵

۱۳۹4  ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  ۱۳۹7  ۱۳۹۸

نمودار رشد تیم ابر آروان

باالتریــن ســن: ۵2 سال

میانگین سنی: 2۸ سال

جــــــوان تریــــن: ۱۹ سال

آروانیهایخبره
رشد مسیر آروانیهایدر

۶۸%

207۵
%۸7%۳۳%2،07

4۳ %۸7۶۸۶

مصاحبهشدگانرزومههایدریافتی جذبرزومههایردشده
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گزارشهای
زیـرساختــی
وان آر ابـــــــر

2۴

2۶

30

3۴

نالین وبسایتهاوکسبوکارهایآ مقایسهیساعتمصرفکاربراناز

DDoSیو مقابلهباحمالتسایبر

اختالالتاینترنتکشور

ونا 1۶0ساعتقطعیاینترنتتاکر نالین؛از کابوسکسبوکارهایآ
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نالین مقایسه ساعت مصرف کاربران از وب سایت ها و کسب وکارهای آ
این اطالعات از میانگین پیک ترافیکی مشتریان ابر آروان در هر دسته ی کسب وکاری به دست آمده است.

7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 1۴:30 1۵:30 1۶:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30

بلیت سفر

نالین خرید و فروش آ

خریدبلیت برنامه های سرگرمی

سفارش غذا

نالین ویدیو تماشای آ

رسانه های تخصصی

رسانه های خبری

نالین تاکسی آ
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DDoS مقابله با حمالت سایبری و

+10 +۵0 +10،000

+۵0،000Request/s

میانگینحجم

تعداد

+10Gb/s

0

DDoSالیه3و۴
DDoSالیه7

حمالتمرسوموب

گرفتند بیشترینکسبوکارهاییکههدفحمالتسایبریقرار

بزرگترینحمالتسال98 سهنمونهاز

  بانک ها و درگاه های پرداخت آنالین 
  رسانه ها

  زیرساخت های ارتباطی

  DDoS  ــرده ــالت گستــ حم
ــاده از  ــو استفــــ ــا ســـــ بــــ
ــرام ــای  تلگ  MTProxy ه

ــاخت هایحملــــــه به فیـــــن تک هـــا ــه زیرس ــه ب حمل
ارتـبــــــاطــــــــی کـشـــــــــور

اواخر بهمناواسط آباناواخر شهریور

نالینبودند. آنهامتوجهکسبوکارهایآ سال98باحمالتبیسابقهایهمراهبودکهبیشتر

آرواندفعکردهاست. میانگینحمالتماهانهایرانشانمیدهد،کهابر زیر نمودار

وان2۶ آر گزارشساالنهابر



حمله به فین تک ها

DDoS از نوع الیه  7 با ظرفیت 20 برابر  شدیدترین حمله ی 

میانگین حمالت در سطح جهان

هدف حمله: وبسایتهایفینتک

کشور جاز منـشــــــــــــا:خار

2۶ میلیون درخواست در دقیقهحدود یک میلیون اتصاِل باز

ـــاده از  ـــو استفــــــ ـــا ســــ ـــرده  DDoS  بــــ ـــالت گستـــــ حمـــــ

 MTProxy هــــای  تلگــــــرام 

حمله:  هدف 

وان آر ابر  زیرساخت 

منـشـــــا :     

کشور داخل 

۱00،000 درخواست در ثانیه

حجمحمله

ایران ثانیهبراییکسایتبزرگدر میانگیندرخواستدر

۱7000 در ثانیه

شناسایی و دفع ۱۵ هزار بات

ثانیه درخواستدر جهــان:20هـزار در
حملـــــــهبــــــهوبســـایــــــتهای در
فیــــــنتــــــــکداخـــــــــلکشـــــــــور:
ثانیه درخواستدر ۴00هــزار بیشاز

گسترده تریـــــن حملـــه ی DDoS ایــــــران بـــه زیرســـــاخت 

دیتاسنترهـــــای کشـــــور در ســـال ۹۸ 

نهـــــادهــــای )نشانهگیــــــری دیتاسنتــــــرها هدف حمله:

جایگــــــاهبزرگتریــن حـــاکمیتـــــــیوکســبوکـارهــــــادر

دیتاسنتــــــرها( مصرفکننـــدگان

کشور جاز منـشــــــــــــا:خار

بیش از ۱00 گیگابیت در ثانیه

)۱0درصد کل زیرساخت کشور(

حجمحمله
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زیرساخت یدر رگبسیار سال98بااختالالتکوچکوبز در

نیمهیدوم وبودیم.ایناختالالتدر وبهر ر اینترنتکشور

زیرساخت بهواسطهی وان آر  ابر رسید. خود اوج به سال

اطالعات خارجی، و داخلی دیتاسنترهای  در گسترده

واتصاالتآنبابینالملل وضعیتاینترنتکشور دقیقیاز

جایگاه راستایشفافیتاطالعاتودر داردکهدر اختیار در

قالب  در را اطالعات این ،98 دی ابتدای  از مستقل منبع

در radar.arvancloud.com نشانی به  رادار سامانهی

دادهاست. عمومقرار اختیار

وضعیــت شــامل وان آر  ابــر  رادار ســامانهی اطالعــات

اختالالت اینترنت کشور

اطالعات سامانه ی رادار هر یک دقیقه یک بار به روزرسانی می شوند.

شــامل پرترافیــک  دیتاســنتر 10 اینترنتــی ارتباطــات

آســیاتک،ایرانســل،همــراهاول،هــایوب،رســپینا،افرانــت

و اصفهــان مشــهد، تهــران، شــهرهای  در مبیننــت و

ــه ــیب ــکلHTTPSدسترس وت ــقپر طری ــهاز ــتک اس ــز تبری

ــی ــدخارج ــایتپربازدی ــیو۵س ــدداخل ــایتپربازدی ــهس س

ویکیپدیــا، ســه، زش ور دیجــیکاال، آپــارات، شــامل

ــد. ــدمیکن ــچرارص ــتاگراموتویی ــاب،اینس ــوگل،گیته گ

گرفتــهوتایپــو متــنبــاالیباکسهــاچــوناینجــاقــرار

هــر  رادار ســامانهی اطالعــات بیــاد: شــکلی ایــن نشــده

میشــوند. رســانی وز بهر  یکبــار دقیقــه یــک

تعــــــــداد اختـــــــــالالت
بیش ترین مدت زمان اختاللکم ترین مدت زمان اختاللشدیـــد در ســــــــــال ۹۸

۱0 ساعتکم تر از ۵ دقیقه۱2
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اتفاقات سال 98 سال بگذریم، که اینترنت اختالالت  از

زمانیکه نالینبود.از یبرایکسبوکارهایآ عجیببسیار

2۵آبان،قطعشدووضعیتیکهانتظار عصر اینترنتکشور

میرفتمشابهاتفاقاتگذشتهنهایتنچندساعتبهدرازا

کسبوکارها  از ی بسیار و کشید طول هفته یک بکشد،

بحرانکردتازمانیکه بهویژهکسبوکارهایکوچکرادچار

کسبوکارهاست، یاز ونقبسیار ماهمنتهیبهعیدکهر در

به  منجر و برد قرنطینه به را ایران ونا، کر ناخوانده وس ویر

یبرایکسبوکارهاشد. کسادیبسیار

که کوچکی وبسایت 18،000 وضعیت سو،  دیگر  در اما

که میدهد نشان بودند مشغول نالین آ  کسبوکار به

اینترنت، اتصال  از پس حتا و خوردند شدیدی ضربهی

وضعیتاینکسبوکارهانتوانستبهحالتقبلبازگردد.

نالین؛ از ۱۶0 ساعت قطعی اینترنت تا کرونا کابوس کسب وکارهای آ

۱۸،000 کسب وکار آنالین کوچک،  بزرگ ترین 
بازندگان اکوسیستم در قطعی اینترنت

اثراتقطعیاینترنت واناز آر ابر یاز اطالعاتترافیکعبور

منفی  تاثیر اینترنت قطعی که میدهد نشان  کشور  در

نسبت به  کشور  برتر وبسایت  ۵00 ترافیک  بر را ی کمتر

داشتهاست. وبسایتهاوکسبوکارهایکوچکتر

قطعن حفظ یا افزایش ترافیک این وب سایت ها به معنای 

بدون مشکل بودن وضعیت این کسب وکارها نبود و این 

به  متعددی  گزارش های  و  مصاحبه ها  در  کسب وکارها 

این  در  که  هنگفتی  خسارت های  و  عدیده اشان  مشکالت 

بازه ی زمانی متحمل شده اند، اشاره کرده اند.

توانستند  رگتر بز کسبوکارهای اینترنت قطعی پیک  در

ی راهانداز پیامک، راه  از اطالعرسانی همچون اقداماتی با

یا  کشور داخل به ورها سر سریع جابهجایی وموشن، پر

بار بودند، دیده تدارک قبل  از که قوی زیرساخت به اتکا

اتصال  از پس البته که دهند افزایش را ترافیکیشان

اینترنتاینوضعیتبهحالتعادیبرگشتهاست.

نالیـــن کوچـــک کشـــور آمـــار رونـــد ترافیکـــی وب ســـایت های ۱۸ هـــزار کســـب وکار آ
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در دوران کرونا
نالین، بلیت سفر نالین، رکود شدید سفارش غذا، تاکسی آ رونق رسانه  ها و مارکت های آ

نالینغذا سفارشآ

یک ســـــــوم
بلیتبرنامههایسرگرمی

یک پـنـجــــــــــــــم
نالیــــــن تاکســـــیآ

یک ســـــــوم
خریـــدبلیــتسفــر

یک چهـــــارم

وضعیت افزایش ترافیک وب سایت هاوضعیت کاهش ترافیک وب سایت ها

خبرگزاری ها و 
وب سایت های خبری

نالین نالین ویدیوسوپرمارکت  آ تماشای آ

2 برابــر2 برابــر ۱.۵ برابر
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