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مرورگر کروم
جمعیت کل جهان بالغ بر  ۷میلیارد نفر است که نزدیک
به  ۲میلیارد دارای یک ویژگی مشترک هستند و این
ویژگی چیزی نیست جز نصب مرورگر کروم
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تعریف مساله
مرورگر چیست؟
– کارکرد مرورگر

• نمایش محتوای وب (مرتبط با طرح جویشگر)
• یا محصول نرمافزار کاربردی و کانال

– مولفههای اصلی مرورگر

تأثیر مرورگر و موتور جستجو بر هم
رابطبرنامه های
کاربردی

مرورگر وب
1995

2009

مرورصفحاتوب

2008

1998

Mobile Internet Usage In India : Statistics, Facts & Opportunities
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سود مرورگر کجاست؟
•
•
•

تعریف مساله
• مرورگر بومی چیست؟

مدل درآمدی مرورگر مبتنی بر ارزش (نه درآمد)!
مرورگر در یک اکوسیستم منجر به ارزش افزوده میشود.
برای مرورگر مدل اقتصادی و درآمد لحاظ نمیشود.

– تفاسیر متفاوت از مفهوم بومی

• بومیسازی چیست؟
– تفاسیر متفاوت از بومیسازی
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سهم بازار مرورگرها

سهم بازار مرورگرها

• روند تاریخی تغییرات سهم بازار مرور وب

• فتح کاربری وب از طریق موبایل شروع عصر اینترنت مبتنی بر موبایل

تغییراتبسیارزیاد
 ۱۰سالآیندهسهمبازارچگونهاست؟
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سهم بازار مرورگرها

سهم بازار مرورگرها
• مرورگرهای موبایل و تبلت

• مرورگرهای رومیزی

2015

2009

روند تاریخی تغییرات سهم بازار مرور موبایل
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ماتریس ذینفعان مرورگر

کروم و رایانش ابری
• توسعه مدل رایانش ابری در حوزه وب و ترویج SaaS
زمینهسازان

بازیگراناصلی

درت

سایربازیگران

دیگران

تمایل

تعریف بازیگرانیاذینفعان جدید

تغییر درجایگاهذینفعان
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درگاه و سکوی ورود و استفاده خدمات وب
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مدل اجرایی پروژه توسعه مرورگر
بر اساس توسعه مبتنی بر جامعه

سناریوهای پیشنهادی

طرح
جویشگر

دانشگاهای
فعال

تولیدازپایه

انتخابوبومیسازی

جوامع
کاربری
فعال

مشارکت حل مشکالت

انتخابومشارکتدرتوسعه

پروژه مرجع
موضوع مرورگر
مشکالت و
نیازهای بومی
تمامی
مرورگرها

شرکتهای
فعال

تعریفپروژهمرجعورفعمشکالتمرورگربرایمحیط
فارسیوخدماتجویشگر ومشارکتدرتوسعه
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برگزاری سمینارها و شرکت در نشستها
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مالحظات
• مرورگر بومی یا بومیسازی مرورگر
• زمان تولید محصوالت بومی
–  -۳۰تا  ۴۰درصد سهم بازار جویشگر و توسعه در کنار جویشگر

دانشگاهعلموصنعت
ایران
دانشگاهخواجهنصیر دانشگاهصنعتیشریف

دانشگاهعلموصنعت

دانشگاهتربیتمدرس

دانشگاهشهیدبهشتی

• توسعه مبتنی بر افزونه
• توسعه مبتنی بر کاربرد خاص منظوره
– کاربرد حیاتی ،کاربرد کودکان ،کاربرد معلولین و...

ارائهپنل تخصصیدربیستو
دومینکنفرانسملیکامپیوترایران

15

توسعه مبتنی بر فعالیت مشارکتی آنالین

میزان مشارکت اعضا
تعداد دانشنامهها در حدود
 ۷۷مورد

میزان مشارکت اعضا
میزان ثبت نام

18
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نتایج فعلی تاکنون

برنامههای پیشنهادی آتی
بر راریتعامالتبینفعالیتهایجامعهمرورکر ودیگرفعالیتهایترویجیجویشگر

ایجادفضایمشارکتی باحضوربازیگرانوفعاالنحوزهمرورگر بهصورتبرخط

حمایتازادامهفعالیتهایترویجیجامعهتخصصیمرورگر مانندتولیدمحتواوبرگزارینشست

شناساییشرکتهاوتیمهایفعالمرورگردرکشور
روندتوسعهمرورگرهاوسهمبازارآنهادرچندسالگذشته

ارائهنقشبیشترتصمیمگیری بهبازیگرانغیردولتیدرتوسعهفضایتوسعهزیستبوممرورگر

استخراجانواعکاربردهایمرورگر وتغییراتپیرامونآندرچندسالگذشته

حمایتهایمالیازپروژهها وا داماتفنیموردنیازبرایتوسعهاجرایبومیمرورگر توسطجامعه

کمکبهشناختمحصوالتمتنوعحوزهوتقویتفضایر ابتی

حمایتازفعالیتهایمشترکتوسعهدهندگان مرورگر ومشتریانخاص(محصوالتسفارشی)

آمادهسازی فضایحمایتیازتوسعهمرورگر وراهکارهایفعالیتمستمر

حمایتازتوسعهمحصوالتکاربردخاصمنظوره

استخراجنیازهای خدماتوپروژههای مرتبططرحجویشگر ازپروژهمرورگر

حمایتازراهاندازی آزمایشگاهها برایبهارتقادانشونگهداریوارزیابیمحصوالتوابزارهای
مرورگر دردانشگاهها ومراکزپژوهشی

طراحیوتوسعهفضایثبتنیازهایخدماتموضوعمرورگر

استمراردراستخراجفعالیتهاوپروژههای مرتبططرحجویشگر ونیازهایبازاردرحوزهمرورگر

برگزارینشستهایتخصصیدرحوزهمرورگر دردانشگاهها بامشارکتذینفعان جامعه

پروژه مرتبط در فراخوان دوم

پرسش و پاسخ

آزمایشگاهمرورگر توسطدانشگاهامیرکبیر

اهدافپروژه

شرحخدمات 

مدلکسبوکار

مدلتعاملبابازیگران
دیگر

هزینهوزماناجرا

نحوهاجراوپیادهسازی
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