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 رایانش ابری

  شگفتارپی
                      

های فناوری قدیمی اجازه های قدیمی برتری دارند و سیستمود عقب مانده است، جایی که سیستمها از همتایان خصنعت بیمه سال

ها برای بیمه گرها مهم است، فناوری ابر که کاهش هزینه ده کنند. در زمانیها بتوانند تقاضای مشتری را برآوردهند شرکتنمی

 دهد. کند و یک مزیت برای صنعت بیمه ارائه میا برای انجام چنین کاری فراهم میفرصتی ر

شوند. این  گیرند، از مزایای گوناگونی بهره مند می های ابری را به کار میر آشکار طی چند سال آینده فناوریهایی که به طوشرکت

دهد تا با سرعت در صنعت مسائل را حل  ها می ها نیست، بلکه این امکان را به سازمان ساخت های زیر سئله صرفاً کاهش هزینهم

ی محصوالت و خدمات سنتی گسترش های جدید، نیازها و انتظارات مشتری به سرعت در خارج از مرزها با ظهور فناوری کنند.

توانند چابکی را در عملکرد  یشرفته، مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و رایانش ابری صنایع میهای پ یابد. با استفاده از فناوریمی

گزارش حاضر به مروری بر مفاهیم  ها را کاهش دهند و عملیات را بهینه کنند. مشتری و در کار خود به حداکثر برسانند، هزینه

 ن صنعت بیمه کشور قرار گیرد.رایانش ابری پرداخته است که امیدواریم مورد استفاده فعاال

 بهبود و بیمه صنعت جایگاه ارتقای جهت بیمه صنعت نیاز مورد هایپژوهش انجام با که بیمه پژوهشکده در همکارانم کلیه زا

 تنظیم را حاضر گزارش که پور منطقی دکتر خانم سرکار و آهنگرانی خانم سرکار از ویژه به سپاسگزارم کنندمی تالش آن خدمات

 اندافزوده گزارش این غنای به خود ارزشمند نظرات با که یاسکوئ یاصغر محمدرضاجناب آقای دکتر  محترم ناظر از و اندنموده

 .نمایممی تشکر

 

 کردبچه حمیددکتر 
 رئیس پژوهشکده بیمه
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 خالصه مدیریتی
 

 در میتنظ قابل یمحاسبات منابع از ایافتهی اشتراک منبع به تقاضا لحظه در و راحت یدسترس امکان جادیا یبرا یمدل یابر انشیرا

 هاییژگیو. ردیگ قرار کاربر اریاخت در دهنده خدمات با تعامل و یتیریمد تالش نیکمتر با و سرعت به تواندیم که است شبکه

 انشیرا. است تقاضا لحظه در یرسان خدمت و شبکه به عیوس یدسترس منابع، اشتراک ع،یسر یریپذ انعطاف یابر انشیرا مهم

 داده، کاهش زین را هاساخت ریز ینگهدار نهیهز بلکه سازدیم حداقل را تنها انهیرا کی توسط محاسبات و هانهیهز تنها نه یابر

 . سازد¬یم فراهم ها¬آن به را کاربران یدسترس و کرده یساز نهیبه را هاآن تیریمد

 یابر یها ستمیس از که ییها شرکت. شود یم دهید سازمان داخل در که است یمال یایمزا جمله از یابر انشیرا یها ستمیس یایمزا

 یازین گرید آنها. دهند یم کاهش اریبس را افزار نرم و افزار سخت دیخر نهیهز استفاده، بر یمبتن پرداخت علت به کنند، یم استفاده

 42 هفته در روز 7 و دارند اجیاحت متخصص افراد به ینگهدار و تیریمد یبرا که ندارند یمحل داده مراکز و سرورها دیخر به

 شما شوند، یم ارائه تقاضا صورت در خدمات اکثر که آنجا از و کنند یم مصرف برق و کنند یم اشغال را یکیزیف یفضا ساعته

 یافزار نرم ای یافزار سخت یگذار هیسرما بدون و خود کار و کسب ازین مورد یریپذ انعطاف با و یراحت به سرعت، به دیتوان یم

 .دیباش داشته یدسترس فراوان یمحاسبات منابع به گران

 تالیجید تحول. است شده پرداخته بیمه صنعت در دیجیتال تحول فرآیند به توجه با یابر انشیرا بررسی هدف با گزارش این

 و ها شرکت نیب گفتگو شدن ساده به و کرده عیتسر اریبس را روندها تالیجید تحول است کرده جادیا مهیب یایدن در قیعم یانقالب

 .است کرده کمک انیمشتر

 مهیب صنعت در آن نقش سپس و شودمی مطرح یابر انشیرا مزایای و دهندگان ارائه انواع و یابر انشیرا مفهوم گزارش، این در

 .گردد می بیان
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 رایانش ابری -1

قابل تنظیم در ای از منابع محاسباتی رایانش ابری مدلی برای ایجاد امکان دسترسی راحت و در لحظه تقاضا به منبع اشتراک یافته

های تواند به سرعت و با کمترین تالش مدیریتی و تعامل با خدمات دهنده در اختیار کاربر قرار گیرد. ویژگیشبکه است که می

مهم رایانش ابری انعطاف پذیری سریع، اشتراک منابع، دسترسی وسیع به شبکه و خدمت رسانی در لحظه تقاضا است. رایانش 

ها را نیز کاهش داده، سازد بلکه هزینه نگهداری زیر ساختا و محاسبات توسط یک رایانه تنها را حداقل میهابری نه تنها هزینه

  (.1396سازد)رحیمی و حکیم پور ،ها فراهم میها را بهینه سازی کرده و دسترسی کاربران را به آنمدیریت آن

شود. ابر تعدادی از  ره و بازیابی اطالعات در اینترنت استفاده میرایانش ابری شبکه ای از سرورهای از راه دور است که برای ذخی

دهد.  های داده، نرم افزار، فضای ذخیره سازی مجازی و شبکه را در اختیار دیگران قرار می مانند سرورها ، پایگاه ITهای  سرویس

های خود را بدون  دهد داده ن میدر اصطالح، رایانش ابری به عنوان یک پلتفرم مجازی تعریف شده است که به شما امکا

 .(Simplilearn,2020)محدودیت از طریق اینترنت ذخیره و در دسترس داشته باشید

های کسب و کار، برنامه ها، نرم افزار، اطالعات، توسعه نرم افزار و استقرار و زیرساخت ها را به عنوان  انواع محاسبات، فرآیند ابر

ها به اجزای سخت افزاری خاصی وابسته نیستند  ها و سرویس یک محیط رایانش ابری، برنامه دهد در نتیجه، در سرویس ارائه می

ابر را به عنوان  IBM. (Lynn et al., 2020)کند درعوض، یک شبکه قابل دسترسی جهانی است که ارائه خدمات را مدیریت می

هایی را که روی زیرساخت  کند. بستر ابری سرویس روشی جدید در استفاده و ارائه خدمات مجهز به فناوری اطالعات تعریف می

 .(Lynn et al., 2020)کند شوند، مدیریت می ها اجرا می

ها،  ها، برنامه فناوری اطالعات، از جمله زیرساخت دهد از طریق اینترنت به خدمات مبتنی بر ها امکان می رایانش ابری به شرکت

دهد تا بهتر به نیازهای  امکان می های ابری به فناوری اطالعات ها و فرآیندهای کسب و کار دسترسی پیدا کنند. فناوری عاملسیستم 

 .(Accenture, 2010)متغیر کسب و کار پاسخ دهد، سرویس جدید ایجاد کند و در نتیجه به دستیابی به عملکرد باال کمک کند

 انواع ابر 1-1

 :شوند بندی می ابرها به چهار دسته طبقه

اتی در سراسر اینترنت در دسترس عموم مردم قرار دارد. این ابر را ارائه ابر عمومی: ابری است که در آن منابع زیرساختی و محاسب

 (.1399)زنجانی،رساند های ابری را به مشتریان می کند و سرویس دهنده سرویس اداره می

بخشی  های خاصی است. اگرچه این نوع ابر از نظر هزینه اثر ها، مخصوص شرکت ابر خصوصی: در این ابر زیرساخت و سرویس

 (.1399)زنجانی،سازی ارزش زیادی دارد ابر عمومی را ندارد، اما از بعد امنیتی و شخصی
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های ابرهای گوناگون است و به کمک رابط کاربرها با این ابرها تعامل  ساخت ابری، ترکیبی کامل از زیرساخت ابر ترکیبی: این زیر

کند؛ بنابراین ابر، حجم کار را بدون هیچ دردسری برای  ی را تسهیل میساز های پیاده مندی از مزایای انواع مدل دارد؛ بنابراین بهره

 (.1399)زنجانی،دهد کاربران، میان میزبان خصوصی و عمومی انتقال می

ها و منافع انطباقی مشابه را با یکدیگر به اشتراک  مشی های ویژه است که منافع، خط ابر انجمنی: این ابر برای تعدادی از شرکت

کنند و در مقایسه با ابر خصوصی، هزینه کمتری دارد؛ زیرا  ها مدیریت می این ابر را یک شرکت یا گروهی از شرکت گذارند. می

 (.1399)زنجانی،شود ها تقسیم می هزینه میان گروهی از شرکت

 ابر عمومی و خصوصی

شرکتی که از ابر خصوصی استفاده می انتخاب بین ابرهای خصوصی و عمومی نمایانگر تعامل بین امنیت و انعطاف پذیری است. 

های خود نگهداری  ها و خدمات ابری را در زیرساخت شود، زیرا داده کند، از مزایای کم خطر و امنیت اطالعات باالتر برخوردار می

همچنین  شود، اما های کاربر در کنار سایر مشاغل نگهداری می شود، زیرا داده کند. در ابر عمومی خطر بیشتری مشاهده می می

 .(Accenture, 2010)انعطاف پذیری و مقیاس پذیری بیشتری نسبت به یک ابر خصوصی دارد

 مزایای رایانش ابری2-1

شود مشاغل به استفاده از رایانش ابری بپردازند. این  های ابری امروزه مزایای قابل توجهی را به همراه دارند که باعث می پلتفرم

 :(Simplilearn,2020)مزایای عمده عبارتند از

 سرعت 

 هزینه 

 مقیاس پذیری 

 دسترسی 

 امنیت بهتر 

 سرعت1-2-1

خواهید، تقریباً بالفاصله در دسترس است. این یک مزیت قابل توجه نسبت به استفاده  از طریق ابر می ITاگر یک منبع یا سرویس 

از یک محیط قدیمی است. این امر به بسیاری از خدمات مشاغل کمک کرده است که خیلی زودتر از شروع فعالیت خود 

 .(Simplilearn,2020)درآمدزایی کنند
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 هزینه 1-2-2

برنامه ریزی و خرید نوع صحیح سخت افزار همیشه یک چالش در محیط سنتی بوده است. اگر سخت افزاری متناسب با نیازهای 

کنید ، احتماالً الزم است که به مدت نامحدود از آن استفاده کنید. با این حال، این مسئله در مورد ابر وجود  خود خریداری می

کنید و پس از اینکه  زی به خرید سخت افزار ندارید. در عوض، برای استفاده از سخت افزار هزینه پرداخت میندارد، زیرا شما نیا

کنید  توانید آن را رها کرده و با پیکربندی بهتری جایگزین کنید. از این طریق، پس انداز زیادی می متناسب با نیاز شما نباشد، می

 .(Simplilearn,2020)کنید ینه میزیرا فقط برای زمان استفاده شده خود هز

 مقیاس پذیری 1-2-3

در صورت لزوم برای تأمین تقاضای متغیر اشاره  ITمقیاس پذیری در محاسبات ابری به توانایی افزایش یا کاهش منابع 

 .(Vmware,2021)دارد

 دسترسی  1-2-4

ها دسترسی داشته باشید، به شرطی  ها، خدمات و برنامه دادهخواهید به منابع،  دهد از هرجایی که می رایانش ابری به شما امکان می

دهند هر زمان که الزم بود  ها به شما امکان می که به اینترنت متصل باشید. اگر به اینترنت متصل نباشید، برخی از ابزارها و تکنیک

 .(Simplilearn,2020)به ابر دسترسی پیدا کنید

 امنیت بهتر 1-2-5

های ها و اطالعات رایانش ابری اشاره دارد. امنیت ابری شامل ایمن سازی محیطها، دادهاز محیط، برنامه امنیت ابر به محافظت

های شما در مکانی  اطمینان از اینکه داده( BeyondTrust,2020)ابری در برابر استفاده و دسترسی غیر مجاز و سایر خطرات است

های مشتریان  اغل است. این ابر فضای ذخیره سازی بسیار مطمئنی را برای دادهشوند، در اولویت همه مش امن و بادوام ذخیره می

های ذخیره  کند. همچنین، تمام داده کند، با این وجود امکان دسترسی به آن را در هر زمان و هر مکان مورد نیاز فراهم می فراهم می

 .(Simplilearn,2020)ود نداشته باشدشده در ابر رمزگذاری شده و ایمن هستند تا امکان دستکاری در آنها وج

  ارائه دهندگان ابر 3-1

به عنوان یک سرویس و نرم افزار به پلتفرم توانند اجزای رایانش ابری مانند زیرساخت به عنوان یک سرویس،  ارائه دهندگان ابر می

اطالعات را به عنوان خدماتی از طریق عنوان یک سرویس را ارائه دهد. ارائه دهندگان خدمات ابر فروشندگانی هستند که فناوری 

 Guru99) های خود دسترسی پیدا کنید کنند تا از سرور راه دور به داده های ابر به شما کمک می دهند. شرکت اینترنت ارائه می

,2020 ). 
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ای پیکربندی را برای شما فراهم ه ها، مدیریت آنها از طریق پورتال ها و اجرای برنامه ارائه دهندگان ابر توانایی ذخیره و بازیابی داده

 Microsoft Azureهای آمازون و  کنند. دو مورد از بهترین ارائه دهندگان ابر موجود امروزه خدمات وب سرویس می

 .(Simplilearn,2020)هستند

آنجا که برای اولین دهد. از  های سریع، انعطاف پذیر، قابل اعتماد و مقرون به صرفه ارائه می که راه حل 1های آمازون وب سرویس

 (Guru99 ,2020)بار وارد فضای رایانش ابری شد، محبوب ترین است

 عبارت است از: های آن ویژگی

  استقرار سریع 

 مراحل ثبت نام آسان 

 امکان مدیریت آسان برای اضافه کردن یا حذف ظرفیت 

 دسترسی به ظرفیت نامحدود 

  حساب و مدیریت متمرکز صورت 

 های ترکیبی  ارائه قابلیت 

های خود  تر دست یابید، از داده کند به نتایج سریع بزرگترین شرکت رایانش ابری چینی است که به شما کمک می 4علی بابا

 .(Guru99 ,2020)محافظت و پشتیبانی کنید

Azure  تم عامل ابر منبع باز و انعطاف راه اندازی شده است. این سیس 4111یک بستر ابری است که توسط مایکروسافت در فوریه

 .(Guru99 ,2020)کند ها، مدیریت خدمات کمک می پذیر که به توسعه، ذخیره سازی داده

 :(Guru99 ,2020)عبارت است از های آن ویژگی

 دهد. موثرترین راهکار را برای نیازهای داده شما ارائه می 

  کند. فراهم میمقیاس پذیری، انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن را 

 دهد منابع فناوری اطالعات خود را با توجه به نیازهای کسب و کار خود مقیاس بندی کنید. به شما امکان می 

                                                           
1 Amazon Web Services(AWS) 

2 Alibaba Cloud 
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و غیره را ارائه  Sales Cloud  ،Service Cloud ، Marketing Cloudچندین سرویس ابری مانند  Salesforceرایانش ابری 

 .(Guru99 ,2020)دهد می

 عبارت است از:های آن  ویژگی

 دهد در مورد کسب و کار خود تصمیم گیری صحیح و قاطع انجام دهید. به شما امکان می 

 کند. به مدیریت ارتباط با مشتری، خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار و غیره کمک می 

Oracle Cloud دهد  خدمات ابری نوآورانه و یکپارچه ای را ارائه میOracle Cloud کند تا کسب  ها کمک می همچنین به شرکت

 و کار خود را تغییر داده و از پیچیدگی آن بکاهند.

 عبارت است از: های آن ویژگی

 دهد. های بیشتری برای نحوه انتقال خود به ابر ارائه می اوراکل گزینه 

 چت، یادگیری ماشین و موارد  های های مدرن از جمله هوش مصنوعی، ربات کند تا اهمیت فناوری اوراکل به شما کمک می

 دیگر را درک کنید.

 کند. اوراکل از حمالت پیچیده سایبری محافظت می 

IBM cloud  یک پلت فرمcloud stack های عمومی، خصوصی و ترکیبی قرار دارد. این یکی از بهترین ارائه  است که در محیط

 .(Guru99 ,2020)ای قدرتمند از ابزارهای پیشرفته و هوش مصنوعی ساخته شده است دهندگان ابر است که با مجموعه

 عبارت است از: های آن ویژگی

 IBM cloud دهد. و بستر را به عنوان سرویس ارائه می را به عنوان سرویسها را به عنوان سرویس، نرم افزار  زیرساخت 

  این ارتباطات و خدمات ابر، عملکرد باال را در محیطIT دهد. شما ارائه می 

 انواع سرویس های رایانش ابری 4-1

 زیرساخت به عنوان یک سرویس .1
غیره را میزبانی که در آن ابر موارد زیرساختی مانند سرورها، نرم افزار، ذخیره سازی و 1

 .(Markandey et al., 2019) و ..... ها ها، تعمیر و نگهداری، پشتیبان گیری از داده کند. همچنین امنیت داده می

                                                           
1 Infrastructure as a service (IaaS) 
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های فناوری اطالعات است که می توانید از طریق ارائه دهنده خدمات ابری بصورت پرداخت مبتنی بر  زیرساختاین دسته شامل 

، نمونه ای عالی از زیر ساخت به عنوان یک سرویس  AWSیا EC2ها و سایر موارد.  استفاده اجاره کنید، از جمله سرورها، شبکه

 .(Simplilearn,2020)است

 یک سرویسنرم افزار به عنوان  .4
در این مدل،  (Markandey et al., 2019)های مختلفی قادر به استفاده هستند که در آن برنامه1

های خود را مستقر  توانید کدها و برنامه شود، جایی که می دهندگان ابر به شما ارائه مییک پلتفرم از قبل ساخته شده از طرف ارائه 

مثالی از پلتفرم به عنوان یک سرویس AWSها.  ها را مدیریت کنید، نه زیرساخت کنید. شما فقط باید کدها و برنامه

 .(Simplilearn,2020)است

ها را روی ابر  توانند برنامه خود را توسعه دهند، آن را اجرا کنند و آن برنامه که در آن کاربران می 4به عنوان یک سرویس  . پلتفرم3

 .(Markandey et al., 2019)مدیریت کنند بدون اینکه در کد، زیر ساخت و ذخیره سازی دچار مشکل شوند

توانید مستقیماً از  تواند یک برنامه یا نرم افزار باشد که می دهند که می در اینجا، ارائه دهندگان ابر محصول نهایی را به شما ارائه می

کند اما تجهیزات را  افزار را حفظ می طریق اشتراک خریداری کنید. به عنوان بخشی از این سرویس، مشتری کنترل محیط نرم

وجود دارند که نرم افزار به عنوان سرویس را ارائه  Azureو  AWSکند. برخی از محصوالت  نگهداری نمی

 .(Simplilearn,2020)دهند می

مزیت رقابتی  های رایانش ابری، وارد مرحله بلوغ شدند. با بلوغ راه حل 4115های رایانش ابری در سال  ها و راه حل فناوری

های کاربران،  های سنتی فناوری اطالعات بارزتر است. در اکوسیستم رایانش ابری، سه نقش اصلی به نامرایانش ابری نسبت به مدل

ارائه دهندگان و سازندگان وجود دارد. کاربران، کاربران نهایی خدمات مختلف رایانش ابری هستند، از جمله مصرف کنندگان 

ارائه دهندگان ارائه دهنده خدمات (Hui & McLernon, 2019) ، کاربران آموزشی و مشتریان شرکتولتیفردی، کاربران د

هستند.  و زیرساخت به عنوان سرویس مختلف رایانش ابری، از جمله نرم افزار به عنوان سرویس، پلت فرم به عنوان سرویس

ها و خدمات مانند ارائه دهندگان امنیت اطالعات و ارائه  اساسی، راه حلسازندگان تأمین کنندگانی هستند که انواع مختلفی از منابع 

 (Hui & McLernon, 2019).دهند دهندگان شبکه را ارائه می

های  ها به دنبال راه حل های مختلف هستند. این شرکتهای مختلف اجتماعی به ویژه شرکتکاربران سازمانی عمدتاً شامل سازمان

ها حل مشکالت  که نیازهای آنها را در اکوسیستم رایانش ابری برآورده کند. هدف اصلی این شرکتفناوری اطالعات هستند 

مدیریت داخلی مانند مدیریت موجودی کاال و مدیریت فروش و همچنین مسائل مدیریت خارجی مانند مدیریت زنجیره تامین و 

چنین به طور مستقیم به دنبال خدمات ابری در اکوسیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. به عنوان کاربران سازمانی، آنها هم

 (Hui & McLernon, 2019).موجود هستند ITهای  رایانش ابری به عنوان یک مکمل پویا برای مراکز داده خود و یا زیرساخت

                                                           
1 Software as a service (SaaS( 

2 Platform-as-a-service (PaaS) 
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 های ابر چالش 5-1

های زیادی روبرو  صنعت با چالش های بزرگی را به همراه دارد، اما هنوز هم از نظر فناوری، بازار و رایانش ابری فرصت

 (Hui & McLernon, 2019).است

 امنیت داده ها

های رایانش ابری  به طور کلی، رایانش ابری هنوز در مراحل ابتدایی است. مسائل مربوط به امنیت داده یکی از مهمترین نگرانی

ها و اطالعات مشتری، یا اطالعات  اطالعات شرکت های کسب و کار مانند توانند داده است. برای کاربران پلتفرم ابری، آنها می

 Hui).حریم شخصی را در بستر ابر ذخیره و اجرا کنند. با این حال، مهمترین نگرانی آنها چگونگی کنترل خطرات امنیتی داده است

& McLernon, 2019) 

 قابلیت اطمینان رایانش ابری

نیاز دارد، بلکه به اطمینان از به موقع بودن و ثبات کاربران پلت فرم ابر نیز نیاز رایانش ابری نه تنها به خدمات برنامه از راه دور 

شوند. اگر مشکلی در سمت سرور وجود  های کسب و کار در سمت سرور اجرا می دارد. در حالت رایانش ابری، تمام پردازش

های  های اخیر، یک سری خرابی دسترسی داشت. در سالها  توان به داده شوند و نمی های کاربران اجرا نمی داشته باشد، همه برنامه

 (Hui & McLernon, 2019).شبکه باعث نگرانی مردم در مورد قابلیت اطمینان رایانش ابری شده است

 معماری رایانش ابری 6-1

اط برقرار از طریق شبکه یا اینترنت ارتب back-endو  Front-endشود، یعنی  معماری رایانش ابری به دو قسمت تقسیم می

 :(Simplilearn,2020)زیر نشان داده شده است 1-1کنند. نمایش دیاگرام معماری رایانش ابری در شکل  می

 

 معماری رایانش ابری1-1شکل 
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1-6-1 Front-End 

های سمت مشتری  این برنامه شامل رابط کند. هایی را که برای سرویس مبتنی بر ابر مورد نیاز است فراهم می ها و رابط این برنامه

هستند. زیرساخت ابر از اجزای سخت افزاری و نرم  Internet Explorerو  Google Chromeاست که مرورگرهای وب مانند 

ها، سرور و ... تشکیل شده است. همچنین یک رابط کاربری گرافیکی برای انجام کارهای مربوطه در  افزاری مانند ذخیره سازی داده

 .(Simplilearn,2020)دهد معماری رایانش ابری را نشان می Front-End 4-1دهد. شکل  اختیار کاربران نهایی قرار می

 

 

 معماری رایانش ابری front -end 4- 1شکل

 

1-6-2 Back-End 

 کنند. همانطور که در شکل  اجرا میFront-End هایی است که برنامه را در مسئول نظارت بر تمام برنامه

 :(Simplilearn,2020)بخشی مهم و عظیم از کل معماری رایانش ابری است Back-Endزیر نشان داده شده است،  3-1
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 معماری رایانش ابری back-end 3-1شکل 

 برنامه کاربردی

به کاربر نهایی ارائه  Back-Endبرنامه ممکن است هر نرم افزاری یا پلتفرمی باشد بسته به نیاز مشتری، برنامه نتیجه را در 

 .(Simplilearn,2020)دهد می

 سرویس

کند کدام نوع از سرویس را با توجه به نیاز مشتری دسترسی داشته  که مدیریت میسرویس یک جز اساسی در معماری ابر است 

 .(Simplilearn,2020)باشد

 ذخیره سازی

های معروف خدمات  برخی از نمونه.کند ها فراهم میحجم زیادی از ظرفیت ذخیره سازی در ابر را برای ذخیره و مدیریت داده

 ذخیره سازی در زیر آمده است:

 Amazon S3 

 Oracle Cloud-Storage 

 Microsoft Azure Storage 

 .(Simplilearn,2020)ظرفیت آن بسته به ارائه دهندگان خدمات موجود در بازار متفاوت است
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 مدیریت

کند و هماهنگی بین منابع ابری  های ابری کمک می برای مدیریت مولفه هایی مانند برنامه، سرویس، امنیت، ذخیره داده و زیرساخت

 .(Simplilearn,2020)کند ایجاد میرا 

 امنیت

های ابر امن را برای کاربران نهایی  ها و زیرساخت است که منابع، سیستم back-endهای  امنیت بخشی جدایی ناپذیر از زیرساخت

 .(Simplilearn,2020)کند  فراهم می
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 رایانش ابری در صنعت بیمه-2

 مزایای رایانش ابری برای صنعت بیمه 1-2

ها همیشه تحت فشار  ها و افزایش چابکی است. مانند همه مشاغل، بیمه وعده رایانش ابری برای مراکز صنعت بیمه کاهش هزینه

های عملیاتی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به میزان  هزینههای خود را کاهش دهند. رایانش ابری می تواند  هستند تا هزینه

های  در دسترس هستند. این به معنای عدم هزینه 1های ابری در مدل پرداخت مبتنی بر استفاده قابل توجهی کاهش دهد. سرویس

  .(Lynn et al., 2020)اولیه سرویس است

تر و کارآمدتر مشتری را راضی و های سریع های همکاری و ایمیل موجود در فضای ابری و همچنین سرویس استفاده از سرویس

توانند ابزارهای مورد  ظهور، ایمیل ابری، همکاری و سرویس زیرساخت میدارد. در مورد بیمه ها در بازارهای نو  وفادار نگه می

های عمده فراهم کنند که سرمایه آنها برای تولید محصوالت و  نیاز برای پاسخگویی به مشتریان و موارد دیگر را بدون هزینه

 .(Lynn et al., 2020)دهد خدمات را کاهش می

کند تا هنگام ارزیابی مجدد  های بیمه امروزی را مجاب می اند چندین عامل شرکت های بیمه نسبت به ابر بسیار محتاط بوده شرکت

  (Leroy et al., 2018) :های خود را به ابر منتقل کنند. این عوامل عبارتند از ادهها و د های شغلی خود، برنامه فرصت

 نیاز به افزایش چابکی 

  های تحول آفرین دسترسی به فناوری •

 نیاز به کارایی عملکرد فناوری •

 های زیرساخت امکان کاهش هزینه •

کند تا راه  های خاص بیمه موجود در ابر استفاده می حلها اتخاذ یک استراتژی جامع است که از راه  بهترین فرصت برای بیمه

شاید این روش به عنوان یک روش کارآمد برای تبدیل  .(Leroy et al., 2018)های هوشمند و مقرون به صرفه ایجاد کند حل

ان یک راه حل زیر ذخیره سازی به یک ابزار مفید ظهور کرده باشد، اما امروزه رایانش ابری فراتر از این است که فقط به عنو

ها، فضای ذخیره  سیستم عامل(Maletski et al., 2018) کنند دهد استفاده می هایی که ارائه می ها از فرصت ساختی عمل کند و بیمه

های بیمه برای مدیریت ریسک و  های مبتنی بر ابر در حال تغییر نحوه ارائه و ارائه محصوالت و خدمات شرکت سازی و برنامه

مکاری با اعضای کانال و شرکا و ارتباط با مشتریان، نمایندگان و کارگزاران هستند. ابر خصوصی با تضمین امنیت داده، ادعاها، ه

بخشد.  ها را بهبود می ضمن ارائه امکان دسترسی به کارمندانشان به روشی کم خطر و کارآمد، بهره وری و عملکرد عملیاتی بیمه

ها  کند تا هزینه های خارجی به بیمه گران کمک می ها و خدمات در اختیار مشتریان و شبکه دادهابر عمومی با در دسترس قرار دادن 

 : (Maletski et al., 2018) گیرند تا ها از رایانش ابری و خدمات مدیریتی ابری بهره می را کاهش دهند. امروزه بیمه

                                                           
1 Pay-As-You-Go  
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 .دهای مهم مانند صورتحساب و پذیره نویسی پشتیبانی کنندهای اصلی خود را مقرون به صرفه به کار گیرند و از عملکر سیستم •

 های جدید کسب و کار را معرفی کنند. ها و برنامه مدل •

 های تلفن همراه، اطالعات بالدرنگ درباره وضعیت حادثه را بگیرند. های تلفن همراه و برنامه از طریق دستگاه •

 بارهای کاری را به ارائه دهندگان خدمات، کم هزینه و با بازده باالتر منتقل کنند. •

 مقرون به صرفه 2-1-1

تواند  های کسب و کار آنها است. با این حال، محاسبات ابری می های بیمه نگران آن هستند هزینه جنبه قابل توجهی که اکثر شرکت

وقفه کنترل کنند. با استفاده از خدمات مبتنی بر ابر، بخش بیمه احتماالً  ود را بسیار بیهای خ های بیمه کمک کند تا هزینه به آژانس

تواند در برخی دیگر از نقاط مهم سرمایه گذاری شود. عالوه بر این، پذیرش ابر  تواند مبلغ زیادی را پس انداز کند که می می

 .(matellio ,2020)کند بهبود یافته تجاری را تسهیل میکند و فرآیندهای  همچنین انعطاف پذیری و کارایی را تضمین می

 تراستقرار سریع 2-1-2

دهد  گیرد. به شما این امکان را می های سنتی فناوری اطالعات، زمان بسیار کمی را برای استقرار می رایانش ابری، برخالف سرویس

عالوه بر این، رایانش ابری منابع کافی زیادی را در  تا در مدت زمان کوتاهی از خدمات و عملکردهای عالی خود استفاده کنید.

 matellio)اختیار دارد که برای چندین کاربر در محیط مشترک کافی است. این منابع نه تنها موثر بلکه مقیاس پذیر نیز هستند

,2020). 

 مقیاس پذیری 2-1-3

هایی را در کسب و کار بیمه توان جهش ت. میاگرچه بخش بیمه کامالً یک صنعت ثابت است، اما همه چیز همیشه ثابت نیس

سازد تا با  های مبتنی بر ابر، مدیران بیمه را قادر می شود. راه حل مشاهده کرد که به طور کلی از تقاضای باالتر برای منابع ناشی می

 .(matellio ,2020)های مختلف را حذف یا کاهش دهند هزینه کم و بدون درنگ و با کارآیی بیشتر، جهش

 مدیریت ریسک بهینه شده 2-1-4

توان به طور موثر خطرات مختلف مرتبط با بخش بیمه را کاهش داد. ابر به مشاغل بیمه اجازه  های مبتنی بر ابر، می با راه حل

های مختلف خطر را در چارچوب خود ادغام کنند تا به شما  های ارزیابی ریسک و شاخص های ریسک، گزارش دهد تا داده می

 .(matellio ,2020)ها و تخلفات متعدد محافظت کنید های خود در برابر سرقت ند از دادهکمک ک
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 دسترسی ساده 2-1-5 

کنند،  های مبتنی بر ابر استفاده می های بیمه اگر از راه حل دسترسی ساده یکی از مهمترین مزایای سیستم مبتنی بر ابر است. شرکت

توانند از یک امکان ورود به سیستم  ها می ، شرکت1استفاده از مدیریت هویت و دسترسیتوانند مزایای زیادی کسب کنند. با  می

شود. یعنی به محض خروج از  کند. عالوه بر این، کلیه حقوق دسترسی کاربر کنترل می استفاده کنند که کار را بسیار ساده تر می

 .(matellio ,2020)سازمان، حقوق دسترسی آنها به طور خودکار از بین می رود

 بهره وری باالتر 2-1-6

دهد. همانطور که در نکاتی که  های بالدرنگ را ارائه می ها در افزایش کارایی و بهره وری کلی، داده رایانش ابری برای کمک به بیمه

مشتری دید کند و همچنین برای درک بهتر نیازهای  در باال ذکر شد بحث شد، رایانش ابری دسترسی ساده کاربران را فراهم می

 matellio)های قوی ابر را به یک راه حل مناسب برای بخش بیمه تبدیل کرده است دهد. همه این ویژگی جامعی را به آنها ارائه می

,2020). 

 تجربه بهبود یافته مشتری 2-1-7

شناسایی کنند و این خود  کنند تا نیازهای مشتری را به راحتی های بیمه کمک می های مبتنی بر ابر به شرکت در حالی که سیستم

های بزرگ دسترسی پیدا  توانند به طور یکپارچه به داده ها می شود. با استفاده از رایانش ابری، بیمه باعث افزایش تجربه مشتری می

آنها می  ها و آن روندها ، کنند تا به شناسایی آخرین روندهای جذاب کاربران در سراسر جهان کمک کنند. و با استفاده از این داده

کند، بلکه  های جدیدی را تأمین کنند که نیازهای مشتریان را تأمین کند. این نه تنها به حفظ مشتریان موجود کمک می توانند راه حل

 .(matellio ,2020)کند به جذب مشتریان جدید نیز کمک می

 عملیات ساده 2-1-8

های سربار خود را کاهش دهند و  کند تا هزینه های بیمه کمک می آژانسهای قابل اعتماد، به  های مبتنی بر ابر، با ویژگی راه حل

توانند به طور یکپارچه به کارمندان کمک کنند تا روی چیزهای مهم دیگر تمرکز  ها می عملیات کسب و کار خود را ساده کنند. بیمه

های جدید، رایانش ابری همیشه  رار سیستمکنند. چه در حال برقراری ارتباط مجازی با مشتریان خود باشید و چه در حال استق

 .(matellio ,2020)تر هستند دهد که همه این عملکردها سریعتر و راحت اطمینان می

 بهبود سرعت در بازار 2-1-9

 های رایانش ابری مبتنی بر توانند از راه حل ها می با فشار بیشتر برای کاهش زمان عرضه محصوالت و خدمات جدید به بازار، بیمه

 .(Leroy et al., 2018)تر را ارائه دهند بیمه استفاده کنند تا قابلیت تحقق فناوری اطالعات بیشتر و زمان اجرای پروژه کوتاه

                                                           
1 Identity and Access Management(IAM) 
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 تسریع رشد کسب و کار 2-1-10

تر از ها و نرخ تبدیل باال های تعامل بهتر فرصت توانند از طریق مدیریت هدفمند کمپین و مدل های بیمه مبتنی بر ابر می راه حل

فرصت به فروش را فراهم کنند. این می تواند منجر به فروش باالتر و افزایش قیمت شود. رایانش ابری همچنین می تواند با ارائه 

 .(Leroy et al., 2018)خدمات بهتر و ارتباط بهتر با مشتریان نهایی، تجربه ادعاها را ارتقا بخشد

 گسترش جهانی 2-1-11

های ابری می توانند به ارتقا سطح باالیی از انعطاف پذیری  دنبال گسترش ردپای جهانی خود هستند، راه حلها به  در حالی که بیمه

و استاندارد سازی در چندین منطقه جغرافیایی کمک کنند. مدیر ارشد فناوری اطالعات بیمه در حال ایجاد روابط استراتژیک با 

هایی از  های ابری خود و تسهیل چنین استاندارد سازی هستند. همچنین نشانه ختارائه دهندگان نرم افزار بیمه برای ایجاد زیرسا

 .(Leroy et al., 2018)در بیمه وجود دارد و حرکت به ابر می تواند ادغام را با مشکل کمتری روبرو کند 1M&A افزایش فعالیت

 نوآوری موثر 2-1-12

ونه کارهای برنامه فناوری اطالعات خود را برای پشتیبانی از نیازهای کنند تا نم مدیرهای ارشد فناوری اطالعات بیمه تالش می

های جدید را به کار گیرند و  توانند به آنها کمک کنند تا به سرعت فناوری های ابری می کسب و کار آماده نگه دارند. سرویس

 ,.Leroy et al)جدید همکاری کنندآزمایش کنند و در اکوسیستم فروشندگان استراتژیک خود برای توسعه محصوالت و خدمات 

2018). 

کنند در دو یا سه سال گذشته سه برابر شده است و از های بیمه که از رایانش ابری استفاده میطبق تحقیقات نوواریکا تعداد شرکت

مزایای قابل  های بیمهمشخص شده است شرکت 1-4درصد رسیده است. همان طور که در شکل  71درصد به بیش از  41کمتر از 

 .(Novarica,2018)کنندتوجهی از جمله سرعت، انعطاف پذیری و ظرفیت را در استفاده از رایانش ابری مشاهده می

                                                           
1 mergers and acquisitions 
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 های بیمه از مزایای رایج ابردرک شرکت 1-4شکل 

 

 های ابری های بیمه امروز و راه حل چالش 2-2

های  ها دائما به دنبال راهمشاغل سراسر دنیا منحصر به فرد نیستند. آن های قابل توجه در بین های بیمه در مواجهه با چالش شرکت

ها، افزایش درآمد، بهبود همکاری، ارائه ارزش به مشتریان خود و کاهش زمان بازاریابی محصوالت  جدید برای کاهش هزینه

د در هر کانال انتخاب شده تحویل داده خواهند که به طور کارآم هستند. مشتریان امروز محصوالت سفارشی و با ارزش باال را می

 ,.Maletski et al).ها با کاهش تقاضا رو به کاهش است در همین حال، رقابت در حال افزایش است شوند. اما سود بیمه می

2018) 

ذاری کنند. این ها باید بتوانند محصوالت و خدمات خود را در پاسخ به بازارهای پویا و تغییرات رقابتی تطبیق داده و قیمت گ بیمه

تر  ها بطور مداوم قابلیت های محاسباتی خود را ارتقا داده و گسترش دهند و چابک شود که بیمه های سخت باعث می خواسته

های پیچیده، انبارهای داده، نرم افزار  گذارد. برنامه های کسب و کار آنها تأثیر می شوند، که این امر بر فناوری اطالعات و فعالیت

ها به آنها احتیاج دارند، قدرت محاسباتی زیادی را می  های کسب و کار جدیدی که برای پاسخگویی به این چالش اه حلسرور و ر

های  های واجد شرایط و حرفه ای برای نصب، اجرای، نگهداری و به روزرسانی آنها نیاز دارند. سیستم طلبند آنها همچنین به تیم

ها ها را گسترش دهند. همه این های در حال رشد باید زیرساخت ساخته نشده اند. شرکتهای مدرن  قدیمی به سادگی برای چالش

 (Maletski et al., 2018).هزینه بسیار باالیی دارد

ها و  توان از طریق قابلیت ها را می های اساسی روبرو است هر یک از این چالش صنعت بیمه با مجموعه منحصر به فردی از چالش

ها، فرآیندهای کسب و کار و پیشنهادات و بازارهای  ها تا برنامه های مبتنی بر ابر از زیرساخت توسط راه حل مزایای ارائه شده

 :ها عبارتند از این چالش (Accenture, 2010)جدید برطرف کرد
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 فشارهای شدید زمان و هزینه 2-2-1

گذاری به سودآوری دست یابند، ضمن اینکه سرعت خود را در بازار  بیمه گران باید در مدت کاهش حق بیمه و درآمد سرمایه 

ها را می توان از طریق یک راه حل مبتنی بر ابر حل  فشارهای شدید رقابتی مقاومت کنند. این چالشدهند تا در برابر  افزایش می

دهد و همچنین با  های مالکیت فناوری اطالعات را به طور دائمی کاهش می دهد، هزینه کرد، که انعطاف پذیری مالی را افزایش می

 .(Accenture, 2010)دهد های عملیاتی را کاهش می ، هزینهاطمینان از مدل پرداخت هزینه سرویس مبتنی بر استفاده

  های خرید ظهور و فرصتبازارهای نو  2-2-2

تر عملیات جدید،  تر و ارزانهای ابری، ادغام آسان افزایش انعطاف پذیری و استاندارد سازی ایجاد شده توسط هر الیه از راه حل 

کند. این امر امکان گسترش هدفمند به بازارهای نو ظهور جغرافیایی و محصول را با  های مشترک را تسهیل می خریدها و مشارکت

 .(Accenture, 2010)کند سرعت بیشتر و با هزینه کمتری، کاهش سرمایه مورد نیاز و ریسک کمتری را فراهم می

  ساختارهای جدید بازار جهانی 2-2-3

به همین ترتیب، انعطاف پذیری و انطباق پذیری ابر توانایی بیمه گر را در پاسخگویی به تغییر بازار و تغییر شکل مدل عملیاتی  

ان و هزینه مورد نیاز برای اجرای دهد همچنین زم های جدید و نو ظهور افزایش می ها و چالش خود برای پرداختن به فرصت

 .(Accenture, 2010)دهد های جدید را کاهش می آزمایشی پروژه

  نیاز به محصول و قیمت گذاری چابک و متفاوت 2-2-4

ها و فرآیندهای مبتنی بر ابر، دسترسی به اطالعات یکپارچه مشتری و بخش  سرعت بهبود یافته در بازار و پاسخگویی توسط برنامه

پیشرفته، می تواند توانایی بیمه گران را در انطباق در هر کجا و هر زمان، و توانایی استفاده سریع و انعطاف پذیر از تجزیه و تحلیل 

و قیمت گذاری مجدد محصوالت و خدمات خود در پاسخ به بازار و تغییرات رقابتی تغییر دهد. این به حفظ تمایز و برتری رقابتی 

 .(Accenture, 2010)کند در یک بازار پویا کمک می

 تقاضای بیشتر مشتریان 2-2-5

روز افزونی را برای آنها فراهم  تر و متناسب با نیازهای آنها باشد و ارزش مشتریان انتظار محصوالت و خدماتی را دارند که مناسب 

کنند. مزایای ابر از نظر هزینه، انعطاف  کند. آنها همچنین خواهان تعامالت منسجم در هر کانالی هستند که برای استفاده انتخاب می

رآورده ها را ب کند تا این خواسته پذیری، چابکی و دسترسی گسترده به اطالعات یکپارچه مشتری، همه به بیمه گران کمک می

 .(Accenture, 2010)کنند
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  ابرهای مبتنی بر  اینشورتک محرک راه حل 3-2

شبکه دیجیتالی یکی از قدرتمندترین روندهای امروزی برای مصرف کنندگان است، اما بیش از همه برای مشاغل است و البته این 

کند، اینشورتک  های کسب و کار بخش خدمات مالی را مختل می کند. در حالی که فین تک مدل امر در صنعت بیمه نیز صدق می

های دیجیتالی خود  های بیمه با سرعت بیشتری استراتژی کنند. بنابراین شرکت بازار بیمه وارد می ایده های دیجیتالی جدیدی را به

 .(msg life,2020)های حیاتی استراتژی دیجیتالی سازی نقش مهمی دارد را دارند. رایانش ابری به عنوان یکی از مولفه

کند: طبق نظرسنجی انجام شده توسط شرکت  های ابری بنا می حل های دیجیتالی سازی خود را بر پایه راه صنعت بیمه نیز استراتژی

استراتژی ابری داشتند. این  4118های بیمه آلمان در سال  درصد شرکت Lünendonk & Hossenfelder  ،39تحقیقات بازار 

های کاربردی فناوری اطالعات خود را به ابر  ها و برنامه های آلمانی قبالً به تدریج عناصر زیرساخت بدان معنی است که اکثر بیمه

های بیمه  را از بستر ابری تهیه کنند. آنچه شرکت های جدید دهند خدمات زیرساخت و برنامه اند و اکنون ترجیح می منتقل کرده

 .(msg life,2020)دهند که به کاربران امکان دسترسی به نرم افزار از طریق اینترنت را می است  Saasدانند  جالب توجه می

مه در ابر، از چابکی های موجود بی شود، تحول آفرینان در بیمه با بهره گیری کامل از راه حل دیده می 1-4همانطور که در جدول 

 .(Leroy et al., 2018)کنند ابر برای ورود به بازارهای دارای پیشنهادات متفاوت به روشی مقرون به صرفه استفاده می

 .(Leroy et al., 2018)های مبتنی بر ابر اینشورتک محرک راه حل 1-4جدول 

Trov, Inc. 

از  های مشتری بیمه خانگی با یک انبار هوشمند از دارایی

طریق یک قفل دیجیتال آنالین از طریق هاست ابری ارائه 

 .کند می

CoverWallet, Inc. 

کند و به آنها امکان دسترسی  مشاغل کوچک را حفاظت می

ها، مشاوره و ابزارهای مدیریت بیمه نامه به صورت  به قیمت

 دهد. آنالین یا تلفنی را می

Versicherix AG 

سوئیس. جنبه فنی این پلتفرم اجازه اولین بیمه همتا به همتا 

های  های بیمه دهد سرمایه گذاران، مشتریان و شرکت می

 اتکایی آزادانه وارد سیستم شوند.

FitSense Insurance 
Services Pty Ltd 

های سنی و  تالش برای ارزیابی ریسک بیمه در گروه

 .جنسیت مختلف

مه تلفن همراه استفاده از ابزارهای ردیابی تناسب اندام و برنا

 برای جمع آوری اطالعات فعالیت کاربران است.

Lemonade Insurance 
Company 

یک بیمه گر همتا به همتا که متمرکز بر بیمه اجاره کنندگان 

و صاحبان خانه است، استراتژی تصویب نظارتی 

 کند. تری را دنبال می گسترده
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های متعدد به دو  های بیمه رشد تصاعدی حجم و سرعت داده را از کانال دارند. شرکتها قرار  ها در قلب تحول دیجیتال بیمه داده

ها از یک اکوسیستم بزرگ که شامل خود سازمان  داده .(Leroy et al., 2018)اند شکل ساختار یافته و بدون ساختار مشاهده کرده

ها، پشتیبانی  اطالعاتی شخص ثالث گرفته شده است. دادههای  های اجتماعی و پایگاه است و همچنین از منابع خارجی مانند رسانه

 .(Leroy et al., 2018)های بی سابقه ای را در تجزیه و تحلیل به وجود می آورد شده توسط ابر، سطح بینشی و فرصت

 تجزیه و تحلیل

کنند. این اتصال به بیمه  ها اشاره می بیلها و اتوم های پیشرفته متصل به ابر، از جمله پوشیدنی ناظران مدام به تعداد روزافزون دستگاه

توانند از طریق تجزیه و تحلیل ابر  دهد به عنوان مثال، بیمه گران خودرو می گران امکان دسترسی به اطالعات گسترده جدید را می

طالعاتی راجع به مشخصات های تلفن همراه برای ردیابی عادات و الگوهای استفاده از رانندگان، ا ها و دستگاه با استفاده از برنامه

های  توانند به شرکت ریسک رانندگان و تمایل آنها به انجام عادات ایمن رانندگی را به دست آورند. ابزارهای تجزیه و تحلیل ابر می

کند تا  می های بازاریابی، تبلیغاتی و ارتباطی برای دستیابی به مشتریان موثرتر هستند و به آنها کمک بیمه کمک کنند که کدام کمپین

 .(Leroy et al., 2018)های تبلیغاتی را به طور مداوم طراحی و به روز کنند برنامه

 

 مقرون به صرفه و قابل برنامه ریزی 

ها مجبورند محصوالت و خدمات  هستند. امروزه، بیمه SaaSهای اقتصادی از عوامل بسیار مهم مدل  عالوه بر انعطاف پذیری، جنبه

 SaaSها هستند پیشنهادات  ها موظف به کاهش هزینه خود را به طور مداوم متناسب با الزامات قانونی جدید تنظیم کنند. بیمه

ل هزینه، بهره وری و زمان توانند به این امر کمک کنند، زیرا دارای پتانسیل بسیار زیادی هستند، به ویژه از نظر کاهش و کنتر می

می تواند هزینه فناوری اطالعات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. دیگر نیازی به خریدهای گران  SaaSواکنش. استفاده از 

 .(msg life,2020)قیمت و سرمایه گذاری در سخت افزار و نرم افزار نیست

 دسترسی به داده ها 

مشتری، باز هم گرایش روشنی به سمت رایانش ابری وجود دارد: طبق مطالعه ای که توسط با نگاهی به مدیریت ارتباط با 

مدیریت ارتباط با  ، هفت از ده شرکت در حال حاضر از راه حل های4118انجام شده است در سال  MUUUH تحلیلگران در

 .(msg life,2020)کنند یا قصد دارند در آینده این کار را انجام دهند در فضای ابری استفاده می 1مشتری

ها، استاندارد سازی و محل  ها ، امنیت داده های ابری، حفاظت از داده از مهمترین معیارها هنگام تصمیم گیری در مورد راه حل

های مشتری و  ای راجع به مکان ذخیره داده ز کشورها قوانین سختگیرانهذخیره سازی است. زیرا در صنایع مالی و بیمه بسیاری ا

های  های امنیتی برای ابر باید نیازهای اضافی، باالتر و فراتر از آنهایی را که برای راه حل دسترسی افراد به آن دارند. بنابراین راه حل

                                                           
1 CRM 
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های ابری و معماری نرم افزاری را انتخاب کنند  باید راه حلهای بیمه فقط  معمولی اعمال می شود، برآورده کنند. بنابراین شرکت

 .(msg life,2020)ها مطابق با استانداردها و مشخصات آنها باشد که از نظر امنیت، انطباق، مدیریت ریسک و ادغام داده

 مهاجرت، تسریع و رشد و نوآوری 4-2

ها و نرم افزارها به  شده است که در مهاجرت زیرساخت به سه مرحله مهاجرت، تسریع و رشد و فناوری اشاره 4-4در جدول 

کند. در مرحله تسریع  دهد و مقیاس پذیری را در صورت تقاضا امکان پذیر می را کاهش می IT فضای ابری هزینه های اجرای

کار  تر، تسریع در پیشرفت فناوری و تأثیرگذاری بر کارآیی اساسی در عملیات کسب و های ابر قوی ایجاد زیرساخت

 .(Saldanha et al.,2020)است

 .(.2020Saldanha et al,) مهاجرت، تسریع و رشد و نوآوری 4-4جدول

نمونه های معماری برنامه  مرحله

 ابری

نمونه های مورد استفاده در  

 بیمه

های سودآور برای بیمه  فرصت

 گران

 گزارش نظارتی • انبار داده و گزارش گیری IT مهاجرت: هزینه اجرای

 ها انبار کردن داده •

 گزارش مشتری •

 گزارش کسب و کار •

کاهش هزینه  - 41-61٪

 فناوری

 کارایی عملیاتی

 کاهش اشتراک فایل • بهینه سازی ذخیره سازی IT مهاجرت: هزینه اجرای

بایگانی و ذخیره سازی  •

 ایمن

بهبود برنامه ریزی  -11-91%

 ظرفیت؛

 های فناوری؛ کاهش هزینه

 امنیت بیشتر

تسریع: هزینه تغییر فناوری 

 اطالعات

های وب و دیجیتال  برنامه

و  IaaS  ،PaaS)شامل 

SaaS) 

های مشتری و  پورتال •

 نمایندگی

• CRM / CLM  و افزایش

 تجربه مشتری

های داخلی  پورتال بیمه نامه •

 ها و خسارت

نوآوری در کسب و  - 31-51٪

کار مطابق با برنامه توسعه 

دیجیتال،چابکی ، تمرکز بر 

 درآمد

تسریع: هزینه تغییر فناوری 

 اطالعات

 طراحی محصول • ها حاکمیت و امنیت داده

 کارهای آماری •

 Front officeبرنامه های  •

تحویل سریع برنامه  -% 31-21

 ، امنیت بیشتر

فضاهای کاری مجازی و  • مجازی سازی فضای کاری تسریع: کارآیی کسب و کار

 ابزار همکاری

به اندازه کردن ابزارها برای  •

 بهره وری و نوآوری بیشتر

زمان بازار، چابکی و  -11-31%

 انعطاف پذیری ؛

 افزایش بهره وری کارکنان
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نوآوری و رشد: رشد کسب 

 و کار، دقت خسارت ها

اکوسیستم و تجزیه و تحلیل 

حجیم )شامل های  داده

یادگیری ماشین / هوش 

 مصنوعی(

تجزیه و تحلیل محصوالت  •

 بیمه مبتنی بر استفاده

مدل سازی ریسک و  •

تجزیه و تحلیل قیمت گذاری 

مبتنی بر ابر برای بازاریابی و 

 تبلیغات هدفمند

های  ایجاد راه حل - 21-71٪

جدید، بازاریابی / فروش 

 هدفمند
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 سوم:جمع بندی و پیشنهادات بخش
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 بندی و پیشنهادات  جمع -3

شود. این یک عنصر  ها و قراردادها از انواع مختلف اعمال می ها، فرم بهینه سازی و کارایی همچنین در تولید اسنادی مانند بیمه نامه

توان چنین فرایندهایی را به صورت کامالً دیجیتالی و ابری  بسیار گران قیمت و پیچیده از فرآیندهای شرکت بیمه است. امروزه می

 PASS_Insurance، یک شرکت بیمه برتر اروپا، با پلتفرمRGIبا همکاری  Doxeeدقیقاً همان کاری است که  مدیریت کرد. این

شود و سپس از طریق پلتفرم، نرم افزار،  ها آغاز می های ابر با زیر ساخت مراتب فرصت  سلسله .(doxee,2019دهد) انجام می 4.0

 .است  خالصه شده 1-3وکار در شکل  فرآیند کسب های و ابر

 

 .(Accenture, 2010)زنجیره چهار فرصت محاسبه ابری برای بیمه گران 1-3شکل 

 

توانند از آن برای تسهیل یا تسریع تحول در کسب و کار خود استفاده  های بیمه می رایانش ابری یک مدل تحویل است که شرکت

را به عنوان خدماتی که از طریق شبکه برای خدمات شخصی، صرفه جویی در مقیاس و منابع  ITها و منابع  کنند و برنامه، داده

ها  دهد. ابر نیرویی است که هم تحول آفرین و هم مخل است. بنابراین، بیمه شود، در اختیار کاربران قرار می انعطاف پذیر ارائه می

های فناوری اطالعات خود جای دهد و آن را با  ری را در استراتژیباید یک استراتژی و برنامه اجرایی تهیه کنند که رایانش اب

 .های کسب و کار خود هماهنگ کند مدل
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ثابت کرده است که یک بنیاد مهم فناوری اطالعات در عصر  SaaSرایانش ابری دیگر یک تجربه در دنیای کسب و کار نیست. 

ان ارشد فناوری اطالعات بیمه، زمانی که تمایلی نداشتند، اکنون گیرد. مدیر مدرن است و صنعت بیمه سرانجام شتاب بیشتری می

ای هستند که با خدمات ابری همراه است. بسیاری از مزایا مانند صرفه جویی در هزینه، مقیاس پذیری  شاهد پتانسیل فوق العاده

 بیشتر و بهره وری بیشتر همه مهمترین تأثیر را برای بیمه دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رایانش ابری

32 

 منابع -4

 .روند توسعه، زنجیره ارزش و کاربردها ،رایانش ابری(. 1399زنجانی.م.) .1

-.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4http://shamizanjani

-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B

-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C

-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87

%D9%88/-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 

های مکانی.  های رایانش ابری در پردازش داده کارگیری فناوری (. مروری بر به1396رحیمی محمد مسعود، حکیم پور فرشاد) .4

 نشریه علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی. 

3. Accenture. (2010). How Cloud Computing will Transform Insurance. 16. 

4. Lynn, T., Mooney, J. G., Rosati, P., & Fox, G. (2020). The Business Value of Cloud Computing. 125. 

5. Leroy,R., B. de Fontenay,E., Murugavel,k.(2018).INSURANCE CLOUD.Accenture 

6. Saldanha,K., Murphy,S., Viswanath,V., Simon,R., Mélin,F.(2020). THE CLOUD IMPERATIVE 

FOR INSURANCE.Accenture 

7. Guru99.(2020). Top 25 Cloud Computing Service Provider Companies (2020). 

https://www.guru99.com/cloud-computing-service-provider.html. 

8. msg life.(2020). Insurance companies heading towards the cloud. https://www.msg-life.com/en/your-

topics/cloud-solution/. 

9. doxee.(2019). The Impact of Cloud Computing on the Insurance Industry. 

https://www.doxee.com/blog/technology/impact-cloud-computing-insurance-industry/. 

10. Markandey, A., Dhamdhere, P., & Gajmal, Y. (2019). Data access security in cloud computing: A 

review. 2018 International Conference on Computing, Power and Communication Technologies, 

GUCON 2018, 633–636. https://doi.org/10.1109/GUCON.2018.8675033. 

11. Hui, Huaihai; McLernon, Des (2019). [ACM Press the 9th International Conference - Prague, Czech 

Republic (2019.08.23-2019.08.26)] Proceedings of the 9th International Conference on Information 

Communication and Management - ICICM 2019 - Design and Application of a Service Outsourcing 

Cloud for the Insurance Industry. , (), 1–5. doi:10.1145/3357419.3357420. 

12. Maletski, G., Officer, C. T., & Division, C. (2018). How Cloud Computing is Reshaping the Way 

Insurers Work May 2018. May. 

13. matellio.(2020). How Does Cloud Computing Benefit The Insurance Industry?. 

https://www.matellio.com/blog/cloud-computing-benefit-insurance-industry/ 

http://shamizanjani.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88/
http://shamizanjani.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88/
http://shamizanjani.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88/
http://shamizanjani.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88/
http://shamizanjani.ir/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88/


  

33 

 رایانش ابری

14. Simplilearn.(2020). Cloud Computing Architecture: A Comprehensive Guide. 

https://www.simplilearn.com/tutorials/cloud-computing-tutorial/cloud-computing-

architecture?source=sl_frs_nav_playlist_video_clicked 

15. Novarica.(2018). 70% of Insurers Now Using Cloud Computing, With Additional Growth Planned, 

Says Novarica. https://novarica.com/70-insurers-now-using-cloud-computing-additional-growth-

planned-says-novarica/ 

16. VMware.(2021). What is cloud scalability. https://www.vmware.com/topics/glossary/content/cloud-

scalability#:~:text=Cloud%20scalability%20in%20cloud%20computing,its%20exploding%20populari

ty%20with%20businesses. 

17. BeyondTrust.(2020). Cloud Security/Cloud Computing Security. 

https://www.beyondtrust.com/resources/glossary/cloud-security-cloud-computing-security 

 

 


