
 نقش دولت در توسعه اکوسیستم رایانش ابری در ایران
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 به نام خدا

 مرتضی سرگلزایی جوان

 جامعه آزاد رایانش ابری ایران



 مقدمه

 توسعه موانع عمده“ :(تهران دانشگاه فلسفه اساتید از) مجتهدی کریم دکتر•
 راه شود، برطرف فرهنگی موانع این اگر و است فرهنگی موانع ما، علمی

 ”.شود می باز خودبخود علمی توسعه برای
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 بحث آزاد

 (اتالف وقت)بحث آزاد و بدون موضوع 1.

 (بداهه)در جلسه بحث آزاد همراه با تعیین موضوع 2.

 (BrainStorming)بحث آزاد همراه با تعیین موضوع قبلی 3.

 (تصمیم سازی)و ارایه آزاد همراه با تعیین موضوع قبلی بحث 4.

 (گیریتصمیم )باز  مستندسازی+ ارایه + موضوع قبلی + بحث آزاد 5.

 (بهبود)باز و دریافت بازخورد روی مستندات و تصمیمات قبلی گفتگوی 6.
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FASTER 2013 

 (در آمریکا)نمونه فعالیت های در حال انجام بر اساس مدل باز در سطح کالن •
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FASTER 2014 
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FASTER 2015 
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 اکوسیستم رایانش ابری

 سال 2تا  1: سطح عملیاتی 1.

 سال 5تا  2: سطح کسب و کار2.

 سال 10تا  5: سطح صنعت3.

 سال 20تا  10: سطح حاکمیتی4.

 سال 20بیش از ( : فلسفی)سطح جهان بینی 5.
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 رایانش ابری

 ... اروپا آمریکا

IT آموزش ... سالمت 

NIST DARPA … IBM 

Bluemix MRC CRASH Watson … 



اطالعاتمدل هاي توسعه فناوري   
NITRD (1992~2015) 

1992 

… 

2009 2010 2014 2015 2013 2011 2012 

High-Performance Computing Act of 1991 
“Continued United States leadership in high-performance computing.” 
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NITRD - 2015 



 حوزه های فعالیت در اکوسیستم رایانش ابری

 (صنعت)ارایه سرویس یا محصول •

 (دانشگاه+ صنعت )توسعه دانش و فناوري •

 ( دولت) توانمندسازي+ مصرف + بستر سازي •
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NSF Grant to  
14 Universities (US) 

$5 million 

E.U Funds Research   
$10.1 million  
+ €3 million  
from the companies E.U funding ICTs research projects 

on cloud. (60+) 
$492 million 

Top Research  
Trends 

Top 10 Trends  
In Datacenters  Google Cloud 

Amazon Cloud 
Microsoft Azure DCGS-A, Afghanistan 

CIA Invests in Cloud 

White House funding $734 million 
(11.9 Billion until 2017) 

2020 2017 

IBM 
$1B 

US Billion$ 



 مدل برنامه ریزی؟

 :لزوم برنامه ریزي در سطح اکوسیستم •

 (و نه یک محصول یا سرویس)•
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Cloud 
Ecosystem 

Government 
Companies 

Academia Supporting 
Organizations 



  دولت در توسعه اکوسیستم رایانش ابری در ایراننقش 

برای توسعه اکوسیستم رایانش ابری چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ دولت •
 چه کارهایی نباید انجام دهد؟ 

 

دولت  متقابالهای کمک به دولت در اجرای طرح های مربوطه کدام است و راه •
 کند؟چه کمکی میتواند به افراد فعال 

13 



 نقش دولت

 (با مدل باز)فعال دولت در فعالیت های جامعه رایانش ابری  حضور•

 

 (، دانشگاه، صنعتدولت)مورد نیاز  مسائلتعریف •

 

 دولتمسائل مطرح شده در جامعه توسط حل حمایت از •

 (ایجاد اعتماد/ تامین زیرساخت : مثال)•
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