ﮔﺰارش ٢٠٢٠
وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ذﻫﻦ ﭼﺎﺑﮏ
ذﻫﻦ ﭼﺎﺑﮏ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮآور و ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزش و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﻮل
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﺤﻮل ﭼﺎﺑﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻫﺒﺮی ﭼﺎﺑﮏ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎب ،ﻧﻮآوری ﺑﺎز در ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی،
ﻧﻮآوری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﺤﻮل در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺎب ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺗﻼف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوران ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ذﻫﻦ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪار و ارزش آﻓﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎدﯾﻮم
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ایﭘﯽآی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ :روﺷﯽ ﭼﺎﺑﮏ ،اﻣﻦ و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ .ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
دهﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻓﻨﺎپ در »ﺑﺎزارﭼﻪ ایﭘﯽآی و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺎدﯾﻮم« ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﯾﻮم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﮔﺎه اراﺋﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻄﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﭘﺎدﯾﻮم ،ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه« در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ در ﭘﺎدﯾﻮم ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی
واژه ایﭘﯽآی ) (APIﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﺎدل داده ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻧﻮآوری ﺑﺎز در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت و داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد را )اﻋﻢ از ﻣﺤﺘﻮا ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺤﺼﻮﻻت( از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺑﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ایﭘﯽآیﻫﺎ را در ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل/ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ارزﺷﻬﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎزهای ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺮماﻓﺰار‐ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل داده و ﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی در ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ایﭘﯽآی ﻣﺤﻮر در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎز و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی ﺑﺎز دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮو از اﯾﻦ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ردﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺳﻼﻣﺖ،
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ایﭘﯽآی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل‐ﻣﺤﻮر ﺑﻪ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻖ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ایﭘﯽآیﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ ایﭘﯽآی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده ،ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی درﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ایﭘﯽآی را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ رو ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Postmanﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری و ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ارزﺷﻤﻨﺪی
را در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻧﻘﺸﻪ راه درﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی ﻣﺤﻮر ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ،
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﭘﯿﺸﺮو در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﺬارد.
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ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ایﭘﯽآی ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ  Postmanاز اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد –ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺶ از  ١٣۵٠٠ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺴﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ایﭘﯽآی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ :از اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع ایﭘﯽآی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ایﭘﯽآی ﭼﯿﺴﺖ.

ﺳﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺣﻮزه ایﭘﯽآی ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮ روی
ﺣﻮزه ایﭘﯽآی در ﻃﻮل دوازده ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ از ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺣﻮزه
ایﭘﯽآی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،اﻣﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٩٠درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ دورﮐﺎری روی آورده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم از آﻧﻬﺎ )(٪٣٠٫۶
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ –ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
دورﮐﺎری ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ٨۴٫۵%از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﺑﺘﮑﺎرات ﺣﻮزه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
ﺑﯿﺶ از  ٪۶٠ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻤﺮه  ۵ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ )از  (١٠را در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ  API-Firstﺑﻪ ﺧﻮد دادهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮج ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﻄﺢ  .Cدر واﻗﻊ ده درﺻﺪ از اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﺣﻮزه
ایﭘﯽآی ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دارﻧﺪ –از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﺢ  Cﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ.
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ایﭘﯽآیﻫﺎ )ﭼﻪ داﺧﻞی ،ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد( ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ‐ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
آﻧﻘﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ٪۵۵٫٨ .درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "آﻧﻘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ" را ﺑﺮای
ایﭘﯽآیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ٪۶٠٫۴ ،ﺑﺮای ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و  ٪۶١٫٢ﺑﺮای ایﭘﯽآیﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺒﻮد زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ایﭘﯽآیﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۵اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﺮه  ٩ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دادهاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎ ایﭘﯽآی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن )،(٪٧١٫۶
اﻣﻨﯿﺖ ) ،(٪٧١ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ) (٪٧٠٫٩و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ).(٪٧٠٫٣
اﻧﺘﻈﺎرات در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﻤﻞ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ٪١۵از زﻣﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ )در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ٪١١ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده( .ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺣﺪود  ٪١١از زﻣﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪٨٫٧از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ  ٪١٧از زﻣﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل  ٪١٠ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 RESTﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ایﭘﯽآی اﺳﺖ ﮐﻪ  ٪٩٣٫۴ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
زﯾﺎد ،در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪی WebHookﻫﺎ ) SOAP ،(٪٣۴٫۴ﺑﺎ ) (٪٣۴٫۴و  GraphQLﺑﺎ ) (٪٢٢٫۵ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ JSON
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ایﭘﯽآی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  %٧۵٫۶از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ  Swagger ٢٫٠ﺑﺎ
) OpenAPI ٣٫٠ ،(٪۴٣٫٩ﺑﺎ ) (٪٢٧٫٨و  GraphQLﺑﺎ ) (٪٢٢٫۵ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ) Kubernates ،(٪۴٨٫٧ﺑﺎ ) (٪۴٣٫۶و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎ
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ) (٪۴٢٫٢ﻫﯿﺠﺎن زدهاﻧﺪ.
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ﻇﻬﻮر API-First
ﺗﻌﺮﯾﻒ API-First
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺧﺎص آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﺣﻮزه ایﭘﯽآی ،از واژه  API-Firstاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ واژه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ" :واژه API-
 Firstﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد؟"
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﻬﺎ  ٪١٣از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی
 API-Firstﭼﯿﺴﺖ و  ٪٨٧ﺑﺎ اﯾﻦ واژه آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻣﻔﻬﻮم  API-Firstاﺳﺖ.

۴٠٪
٣۵٪
٣٠٪
٢۵٪
٢٠٪
١۵٪

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی

ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآیﻫﺎ و ﻃﺮحواره
آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری
ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآیﻫﺎ

١٠٪

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
) ٠ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ  API-Firstﻧﯿﺴﺘﯿﻢ(
١
٢
٣
۴
) ۵ﺗﺎ ﺣﺪی  API-Firstﻫﺴﺘﯿﻢ(
۶
٧
٨
٩
) ١٠ﮐﺎﻣﻼ API-First ﻫﺴﺘﯿﻢ(
٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪

۵٪

٠٪

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو دﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ :ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﻮل اﺳﺘﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﮏاﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( و
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻓﻮل اﺳﺘﮏ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪٢٩از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻓﻮل اﺳﺘﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﮏاﻧﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﻌﻤﺎر ﻓﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل
داﻧﺸﺠﻮ/اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻨﺪس دوآﭘﺲ
ﻣﻬﻨﺪس داده
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ) / (CXOﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻨﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ UX/UI
٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪

۵٪

٠٪

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
ﺣﻮزه ﮐﺎری
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﭘﯽآی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از  ٪٧٧از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد را »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ/
ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .دوآﭘﺲ ) ٪٢۶در ﺳﺎل  (٢٠١٩و ایﭘﯽآی آﭘﺲ ) ٪٢١در ﺳﺎل  (٢٠١٩اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع  ٪٣۴از ﺣﻮزه ﮐﺎری اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺣﻮزه ﮐﺎری »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن/ﺗﺒﻠﯿﻎ ایﭘﯽآی«  ٪١٣ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ٪٧٫۵در ﺳﺎل  .(٢٠١٩آﻣﻮزش ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﭘﯽآی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ.

٨٠٪
٧٠٪

۶٠٪

۵٠٪

۴٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪
٠٪
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ/
ﺣﻘﻮﻗﯽ/ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺣﺴﺎﺑﺪاری/ﻣﺎﻟﯽ

ﻓﺮوش/ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی/
ﺗﺒﻠﯿﻎ )(Evangelism

اﻣﻨﯿﺖ

دوآﭘﺲ/
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ /ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ/ﺗﺴﺖ
ایﭘﯽآی آﭘﺲ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی
)(DevOps/API Ops

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ/
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺻﻨﻌﺖ
از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ،در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖﺷﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﻮد .ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ  ٪۴١٫٧در ﺻﺪر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار دارد
)در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ٪۵٢٫٣ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر/ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(٪١٫٢
۴۵٪
۴٠٪
٣۵٪
٣٠٪
٢۵٪
٢٠٪
١۵٪
١٠٪
۵٪
٠٪
ﺑﺎزی ﺳﺎزی

ﺧﯿﺮﯾﻪ/ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

دوﻟﺖ/اﻣﻮر دﻓﺎﻋﯽ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت/ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ

ﺳﻼﻣﺖ

ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر/
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﻨﺎوری

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ٪٧۴ .از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ﺑﯿﻦ  ٠ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ،رﻫﺒﺮان  API-Firstﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

٧٠٪

۶٠٪

۵٠٪

۴٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪
+١٠

۶-٩

١-۵

٠

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ )ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺣﻮزه ﮐﺎری ،ﺻﻨﻌﺖ ،و ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﻣﺮﺗﺒﺎً در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺪام راه و روش ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدی را
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

اﻧﺪازه ﺗﯿﻢ
از اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺗﯿﻢﺷﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد  ١٠ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﺗﯿﻢ  ١٣و ﻣﯿﺎﻧﻪ آن  ٧ﺑﻮد
)ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ(.
در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ )/(CXOﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ) (VPﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات را در ﺗﯿﻤﻬﺎیﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  CXO/VPﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را در ﺗﯿﻢ ایﭘﯽآی دارد .در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن/
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را در ﺗﯿﻤﻬﺎیﺷﺎن دارﻧﺪ .رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل در ﺣﻮزه
ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ.

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
٠ : ٠٫٣٪
١-٢ : ٨٫۴٪
٣-۵ : ٢٨٪
۶-١٠ : ٣۶٪
١١-٢۵ : ١٩٫٣٪
٢۶-۵٠ : ۵٫١٪
+۵١ : ٢٫٨٪

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﭘﯽآی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ :ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  ١٠ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ) ،(٪٢٨٫۶و در رده دوم ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ) ۵٠١ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ).(٪١٩٫۶
در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﻨﺪس دوآﭘﺲ ،ﻣﻌﻤﺎر ﻓﻨﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس/داﻧﺸﻤﻨﺪ داده و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﮏاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ اﮐﺜﺮاً دارای  ۵٠٠ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ "ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ/ﺗﻮﺳﻌﻪ" را دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﻧﻔﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻫﺒﺮان  API-Firstﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.

 : ٢٨٫۶٪ﮐﻤﺘﺮ از ١٠
١٠-٢۵ : ١۵٫٩٪
٢۶-۵٠ : ١٠٫٢٪
۵١-١٠٠ : ١٠٫۶٪
١٠١-٢۵٠ : ٨٫٧٪
٢۵١-۵٠٠ : ۶٫۴٪
+۵٠١ : ١٩٫۶٪
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ﯾﮑﺮوز ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎل از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه روی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  ،٢٠١٩در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
) .(٪٣٩٫۴در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮏاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .در
ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ دوآﭘﺲ /ایﭘﯽآی آﭘﺲ و اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن/ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ایﭘﯽآی ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در
ﻫﻔﺘﻪ روی ایﭘﯽآی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﻫﺒﺮان  API-Firstزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺮ روی ایﭘﯽآی ﺻﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ٪٣٩٫۴ :
 ١٠-٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ٪٣۶ :
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ٪٢۴٫۶ :

زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی
از اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ زﻣﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺻﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ/ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٪٢٩٫۴٩و ﻣﯿﺎﻧﻪ  .(٪٢۵اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ در رده دوم ﻗﺮار دارد )ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٪١٧و ﻣﯿﺎﻧﻪ .(٪١٠
ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ٪١٠اﺳﺖ ).(٪١٠٫٨٣
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در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮏاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ/ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺮف ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ/ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ
اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ و ﺗﺴﺖ دﺳﺘﯽ
ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ایﭘﯽآی
ﻫﻤﮑﺎری روی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ایﭘﯽآی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Artifactﻫﺎی ایﭘﯽآی
اﻧﺘﺸﺎر ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآیﻫﺎ

٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪

۵٪

٠٪

از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از  ١٠٠ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ.

زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی :ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل
اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎنِ واﻗﻌﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻗﺪری ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ) (٪١٠٫٧۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎً اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ) (٪٨٫۶٧ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
) (Mockingایﭘﯽآیﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ) (٪١۴٫٨٩ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ) (٪١٠٫٨٣روی ﺗﺴﺖ
ﺧﻮدﮐﺎر وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ) (٪١٠٫٧۵را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ) (٪١٧ﺑﺮای اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻧﯿﺰ وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ) ٪۴٫۵٢در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ٪۵٫٧٢ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ(.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮلاﺳﺘﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮏاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺣﻮزه ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ایﭘﯽآی ﺻﺮف ﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری
ﻧﯿﺰ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ/ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎد دارد.
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ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  6ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ایﭘﯽآی اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ/ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ
اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ و ﺗﺴﺖ دﺳﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﻫﻤﮑﺎری روی ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ایﭘﯽآی
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ایﭘﯽآی
اﻧﺘﺸﺎر ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Artifactﻫﺎی ایﭘﯽآی

٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪

۵٪

٠٪

از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ از  ١٠٠ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ :اﺷﺨﺎص
ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻃﻮل  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ۵ ،ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ) ٢-١ایﭘﯽآی  ٪٢٢٫٩و  ۵-٣ایﭘﯽآی  .(٪٢٢٫٨ﺣﺪود  ٪١۶ﻋﺪد ﺻﻔﺮ و  ٪۵٫٨درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ۵٠ﻋﺪد ایﭘﯽآی را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎران ﻓﻨﯽ و  CXO/VPﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵١ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻃﻮل  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ  ۵١ﻋﺪد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآی ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن/ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ایﭘﯽآی ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآی دارﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
٠ : ١۵٫٨٪
١-٢ : ٢٢٫٩٪
٣-۵ : ٢٢٫٨٪
۵-١٠ : ١۴٫٧٪
١١-٢٠ : ١٠٫٣٪
٢١-۵٠ : ٧٫٨٪
+۵١ : ۵٫٨٪

ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ایﭘﯽآی وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  ١ﺗﺎ  ۵٠٠ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺮ  ۵٠ﻋﺪد ایﭘﯽآی اﺳﺖ )ﺟﻤﻌﺎً .(٪۴۶٫٩
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را دارﻧﺪ.

٠ : ٣٫۴٪
١-٢ : ٨٫۶٪
٣-۵ : ٩٫۵٪
۵-١٠ : ٨٫٨٪
١١-٢٠ : ٧٫٣٪
٢١-۵٠ : ٩٫٣٪
۵١-١٠٠ : ٨٫٢٪
١٠١-۵٠٠ : ٨٫٩٪
+١٠٠١ : ۶٫١٪
 : ٢۶٫۵٪ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
۵٠١-١٠٠٠ : ٣٫۵٪

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ :اﺷﺨﺎص
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآی را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  ۵ﺗﺎ  ١٠ایﭘﯽآی ) ،(٪١٩٫۴ﭘﺲ از آن  ٣ﺗﺎ  ۵ایﭘﯽآی ) (٪١۶٫٢و  ١١ﺗﺎ  ٢٠ایﭘﯽآی ) (٪١۶٫١ﺑﻮد.
در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎران ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از  ۵١ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻨﺎوری
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن/ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ایﭘﯽآی ﺑﯿﺶ از  ۵١ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.

اﮐﺜﺮ رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺶ از  ۵١ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

٠ : ١٫۶٪
١-٢ : ٧٫٩٪
٣-۵ : ١۶٫٢٪
۵-١٠ : ١٩٫۴٪
١١-٢٠ : ١۶٫١٪
٢١-۵٠ : ١٢٫٩٪
+۵١ : ١۴٪
 : ١١٫٩٪ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻌﺪاد ایﭘﯽآیﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در  ١٢ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ایﭘﯽآی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد :ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ) (٪٣٣٫٧در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش/ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﻓﺮوش/ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از ١٠٠٠
ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﺶ از ١٠٠٠
ایﭘﯽآی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

٠ : ٠٫۴٪
١-٢ : ٣٪
٣-۵ : ۶٫١٪
۵-١٠ : ٨٫۶٪
١١-٢٠ : ٨٫۵٪
٢١-۵٠ : ٩٫٩٪
۵١-١٠٠ : ٨٫٧٪
١٠١-۵٠٠ : ٨٫٣٪
۵٠١-١٠٠٠ : ۴٪
+١٠٠١ : ٨٫۴٪
 : ٣٣٫٧٪ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ٪۴٠٫٧ ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﮐﺎر ﺑﺮ روی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺰان ﺗﻼشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ایﭘﯽآی در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان  API-Firstدارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
درﺻﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.

٣۵٪

٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪

۵٪

٠٪

 +٧۶٪ﺗﻮﺳﻌﻪ

 ۵١-٧۵٪ﺗﻮﺳﻌﻪ

 ٢۶-۵٠٪ﺗﻮﺳﻌﻪ

 ١-٢۵٪ﺗﻮﺳﻌﻪ

 ٠٪ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ٪۴٧٫۴٧ :ﻣﯿﺎﻧﻪ٪۵٠ :

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ایﭘﯽآی
داﺧﻠﯽ ،ﺷﺮﮐﺎ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ
درﺻﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ) (٪۵۶٫٩۶در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ) (٪۵٢٫٨اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮلاﺳﺘﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ایﭘﯽآیﻫﺎی آﻧﻬﺎ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزی ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﺗﯿﻢﻫﺎی دوآﭘﺲ/ایﭘﯽآی آﭘﺲ و ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ/ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﺗﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎی داﺧﻠﯽ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

داﺧﻠﯽ )ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(٪۵۶٫٩۶ :
ﺷﺮﮐﺎ )ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(٪٢۶٫٧۵ :
ﺧﺎرﺟﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ روی وب ﻗﺮار دارد(٪١۶٫٢٩ :

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ :ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ایﭘﯽآی
از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﻗﺒﻞ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن« ﺑﺎ  ٪٧١٫۶ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪری ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺎﻣﻞ اول اﺳﺖ
)ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻی .(٪٧٠
ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ) ٪۵٩٫۴و  (٪۵٧٫٢و ﭘﺲ از آن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن رای دادهاﻧﺪ ).(٪۴٧٫٩

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒCXO/VP ،ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن« را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ایﭘﯽآی اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اول ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »اﻣﻨﯿﺖ« ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ/ﺗﺴﺖ و دوآﭘﺲ /ایﭘﯽآی آﭘﺲ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن« را ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ایﭘﯽآی ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی
دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ایﭘﯽآی ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺬﯾﺮی
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺳﻼﻣﺖ/زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن
ﺗﻐﯿﯿﺮات/ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ
اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ/ﭘﺬﯾﺮش
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺘﺮی

٧۵٪
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۶۵٪

۶٠٪

۵۵٪

۵٠٪

۴۵٪

۴٠٪

٣۵٪

٣٠٪

٢۵٪

اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود
 ٪٧٠از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ» ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ« اﺳﺖ» .ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﻠﯽ و
ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ« ﺑﺎ  ،٪۶١و »ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮی‐ ﻣﺪاراﻧﻪ« ﺑﺎ  ٪۵٩در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮل اﺳﺘﮏ ،ﻣﻌﻤﺎران ﻓﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﮏاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻌﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآی
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ
اﻓﺰودن/ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻓﺰودن/ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺴﺖ
ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ/ﻧﻈﺎرت در ﺳﺎزﻣﺎن
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرآﻣﺪ
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اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ :ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ایﭘﯽآیﻫﺎ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود
 ٪۶٠٫١از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ» ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« ﺑﻮد» .اﻓﺰودن و ﯾﺎ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ«
) (٪۵٧٫۶و »ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن« ) (٪۵۶٫۴در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺟﺰو ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۵٠اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ :ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،٪۴٨٫۵و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
.٪۴۴٫٨
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ایﭘﯽآی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ.
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ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ »ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن« را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ
اﻓﺰودن/ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻓﺰودن/ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺴﺖ
ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ/ﻧﻈﺎرت در ﺳﺎزﻣﺎن
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ/ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرآﻣﺪ

۶۵٪

۶٠٪

۵۵٪

۵٠٪

۴۵٪

۴٠٪

٣۵٪

٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی را در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ٪۵۵٫۵ .از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ٪١۵٫٩ .ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی را در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ).(٪٢٫۶
اﻓﺮاد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی را در ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ/ﻣﺎﻟﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد واﺣﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ/ﺗﺴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی در ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن در اواﯾﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد٪١۵٫٩ :
ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد٪۵۵٫۵ :

ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد٪١٩٫۴ :
ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی در اواﺧﺮ ﭘﺮوژه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد٪٢٫۶ :

ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ٪۶٫۵ :

اﺟﺮای ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ایﭘﯽآی
اﮔﺮ ﭼﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﺸﺎن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎد از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ایﭘﯽآیﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﺸﺎن زﯾﺎد از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ایﭘﯽآی ،ﻧﺮخ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ایﭘﯽآیﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
روزاﻧﻪ

ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ

داﺧﻠﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﺮﮐﺎ

١٠٠٪

٩٠٪

٨٠٪

٧٠٪

۵٠٪

۶٠٪

۴٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٠٪

ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ  ٪۵٢٫٣ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ) (٪٣۶٫۴و ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﻻزم ) (٪٣۵٫١در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﺎن ،ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن
ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن )ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ/ﻣﺒﻬﻢ(
ﻫﻤﺮاﻫﯽ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻤﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ

۵۵٪

۵٠٪

۴۵٪

۴٠٪

اﻣﮑﺎن دادن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

٣۵٪

٣٠٪

٢۵٪

٢٠٪

١۵٪

١٠٪
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ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ایﭘﯽآیﻫﺎ
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ایﭘﯽآیﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎ  ٪۵۴٫٣ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ آن داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ رای دادهاﻧﺪ.

ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ رﻫﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ
ﮐﻤﺒﻮد اﺑﺰارﻫﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات ذﯾﻨﻔﻌﺎن )ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ/ﻣﺒﻬﻢ(
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ﻫﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآیﻫﺎ
از اﻓﺮاد ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآی ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری URLﻫﺎی اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ایﭘﯽآی« )ﻣﺎﻧﻨﺪ  Swagger، OpenAPIو ﻏﯿﺮه( ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮد ) ٪۴٠ .(٪۴٣٫٢از ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی  GitLab، GitHubﯾﺎ  Bitbucketاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪات ایﭘﯽآی ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل
ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ٪٣٩٫٢در رده ﺳﻮم ﻗﺮار دارد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮﯾﻊ اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارﻧﺪ
).(٪٢٨
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ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری  URLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ایﭘﯽآی

اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ایﭘﯽآی ﺑﺮ روی GitHub/GitLab/Bitbucket

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪات ایﭘﯽآی ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل ایﭘﯽآی

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ایﭘﯽآی از ﻃﺮﯾﻖ workspaceﻫﺎ

ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری دﺳﺘﻮرات  cURLاز ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺘﻨﯽ

ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ایﭘﯽآی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺑﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺒﺎرهﻫﺎی ﮔﯿﺖ ) (Git repositoriesاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(٪۶٢٫٩در
ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ایﭘﯽآیﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ ) (Versioning APIﺑﺎ  ،٪۵٩ﮐﺪ ﺳﺮور ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ )(versioning server code
ﺑﺎ  ،٪٣۴٫۶ﮐﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ ) (versioning client codeﺑﺎ  ٪٢٧٫٨و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ) (semantic versioningﺑﺎ
 ٪٢٠٫٩ﻗﺮار دارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ اول را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ ﺑﺮای
ایﭘﯽآیﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
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ﮐﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ

ﮐﺪ ﺳﺮور ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ

ایﭘﯽآیﻫﺎی
ﻧﺴﺨﻪ دﻫﯽ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
اﻧﺒﺎرهﻫﺎی ﮔﯿﺖ

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
ﺗﺴﺖ ایﭘﯽآی
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ) (functional testingﺑﺎ  ٪٧٠٫۴در
رده اول ﻗﺮار دارد و ﭘﺲ از آن ،روﺷﻬﺎی ﺗﺴﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ) (integration testingﺑﺎ  ،٪۶٧٫١ﺗﺴﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ) (performance testingﺑﺎ
 ،٪۴٨٫۴ﺗﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮش ) (acceptance testingﺑﺎ  ٪۴٢٫٨و ﺗﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ  ٪٣۵٫٨در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر

ﺑﺎر )(load

اﻣﻨﯿﺖ

ﺗﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮش

ﺗﺴﺖ ﮐﺎراﯾﯽ

ﺗﺴﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ

ﺗﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮد
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ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
از اﻓﺮاد در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ
) (٪٢٧٫٧ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  ۵ﺗﺎ  ١٠ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺎﻻی  ۵اﺳﺖ ) (۵٫٠۶و ﻓﻘﻂ  ٪٢٫٣ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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)ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ(

٩

٨

٧

۶

۵
)ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ(

۴

٣

١

٢

٠
)ﺧﻮب ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺪه(

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ۵٫٠۶ :

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ایﭘﯽآی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد اﺳﺖ ) (٪۶۶٫۴و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ ) (٪۶٢٫٨و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی
) (٪۵٣ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ،اﺑﺰارﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ و SDKﻫﺎ را ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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اﺑﺰارﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ

SDKﻫﺎ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ
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ﺑﻪ روز ﺑﻮدن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
واﻗﻌﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ

ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات – ﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات از ﯾﮏ ایﭘﯽآی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ایﭘﯽآی ) (٪۵۴٫٩و
ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی آن ) (٪۵۴٫٨دو ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد.
ﺳﻼﻣﺖ ایﭘﯽآی و/ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن ) (uptimeدر رده ﺳﻮم ﻗﺮار دارد ) .(٪۴۶٫۶ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
 ٪۴٠٫١از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ) ،(٪٢١ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ) (٪١۵٫٧و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ایﭘﯽآی )(٪١٠
ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ).(٪٢٨٫٨
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ایﭘﯽآی« را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎراتﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ایﭘﯽآی
ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ایﭘﯽآی
ﺳﻼﻣﺖ/ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ایﭘﯽآی
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽﻫﺎی ایﭘﯽآی
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ایﭘﯽآی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎﯾﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ!
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ایﭘﯽآی
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اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻮزه ایﭘﯽآیﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻮزه ایﭘﯽآی
از اﻓﺮاد ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻪ اﺑﺰاری در ﺣﻮزه ایﭘﯽآی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Postman .در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ) (٪٩۴٫۵و ﭘﺲ از آن
 SwaggerHub ٢٣٫٣٪ ،SmartBear ٨٫٨٪ ،Mulesoft ٧٫۶٪و  Insomniaﺑﺎ  ٪٧٫۶در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی  Postmanو  SwaggerHubرا ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺑﺰارﻫﺎی  Postman، SwaggerHubو  SmartBearاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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Postman
SwaggerHub
SmartBear
Mulesoft
Insomnia
Readme.io
Oracle/Apiary
Kong
API Fortress
APIMatic
Talend
Paw
Stoplight
Restcase
Rest United
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ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺰا
از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ،ﺗﺴﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺧﻮد از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﺠﺰا .ﺑﯿﺶ از  ٪۵٠از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻌﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ٪٣٣٫٣ :
از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ٪١۵ :
از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ٪۵١٫٧ :
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اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآی
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺪ/
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ) (٪٨٧٫۶دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ) (٪۴٣٫١و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪ
) (٪٣٨٫٧ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ایﭘﯽآی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺪ/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ ایﭘﯽآی/ﺗﺴﺖ دﺳﺘﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی/ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ایﭘﯽآی
ﺗﺴﺖ ﺑﺎر/ﮐﺎرآﯾﯽ ایﭘﯽآی
ﭘﺮﺗﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﭘﯽآی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ایﭘﯽآی
اﻧﺘﺸﺎر ایﭘﯽآی
ﺗﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی داده
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اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ایﭘﯽآی
از اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ) (٪٧٨در ﺻﺪر
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﭘﺲ از آن اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ) (٪٣٠٫٣ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺪ/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺗﺴﺖ ﺧﻮدﮐﺎر
اﺷﮑﺎل زداﯾﯽ ایﭘﯽآی/ﺗﺴﺖ دﺳﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪ
ﭘﺮﺗﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﭘﯽآی
ﻃﺮاﺣﯽ ایﭘﯽآی/ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ایﭘﯽآی
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ایﭘﯽآی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ایﭘﯽآی
ﺗﺴﺖ ﺑﺎر/ﮐﺎرآﯾﯽ ایﭘﯽآی
ﺗﺴﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی
ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی داده
اﻧﺘﺸﺎر ایﭘﯽآی
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اﺑﺰارﻫﺎی دوآﭘﺲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ دوآﭘﺲ اﺑﺰار  Jenkinsرا راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دوآﭘﺲ در ﺣﻮزه ایﭘﯽآی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ) (٪۴١٫٣و ﭘﺲ از آن  AWS DevOpsﺑﺎ
) (٪٣٠٫٧و  Azure DevOpsﺑﺎ ) (٪٢۶٫١ﻗﺮار دارﻧﺪ GitHub Actions، GitLab Pipelines .و  Bitbucket Pipelinesدﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی  ١۵دارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺰار  Jenkinsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

Jenkins
AWS DevOps
Azure DevOps
GitHub Actions
GitLab Pipelines
Bitbucket Pipelines
CircleCI
Google CI/CD
Hashicorp
TeamCity
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اﺳﺘﻘﺮار ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ایﭘﯽآیﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﭘﺎﯾﭙﻼﯾﻦﻫﺎی ﺳﯽ آی /ﺳﯽ دی ) (٪۵٣٫۴و ﭘﺲ از آن ،اﺳﺘﻘﺮار ایﭘﯽآی ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺮ ) (cloudاﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،از اﻏﻠﺐ روشﻫﺎی زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ایﭘﯽآیﻫﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﭙﻼﯾﻦﻫﺎی CI/CD
ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺮ
ﻓﺮﯾﻢورﮐﻬﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺪون ﺳﺮور )(Serverless
دروازهﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪ
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ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ایﭘﯽآی
ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری
در ﺧﺼﻮص ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ایﭘﯽآیﻫﺎ ،درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ) (٪٩٣٫۴ﺑﺎ  RESTآﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ از
webhookﻫﺎ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ از websocketﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی راﻫﮑﺎرﻫﺎی روﯾﺪاد‐ﻣﺤﻮر )(event-driven
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی  SOAPﺑﺎ  ٪٣٣٫۴و  GraphQLﺑﺎ  ٪٢٢٫۵ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻤﺎری  RESTاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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REST
Webhookﻫﺎ
SOAP
GraphQL
WebSocketﻫﺎ
gRPC
روﯾﺪادﻫﺎی Server-Sent
AMQP
MQTT
EDI
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ﺗﻮﺻﯿﻒ ایﭘﯽآیﻫﺎ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ از ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ) (Specificationایﭘﯽآیﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ JSON Schema .ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ،ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﻮده اﺳﺖ ) (٪٧۵٫۶و ﭘﺲ از آن از  Swagger ٢٫٠و  OpenAPI ٣٫٠اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
درﺻﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  GraphQLﻧﯿﺰ  ٪٢٢٫۵اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ درﺻﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از  ٪۵٫٨دارﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش  JSON Schemaاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

JSON Schema
Swagger 2.0
OpenAPI 3.0
GraphQL
Protocol Buffers
RAML
AsyncAPI
Avro
API Blueprint
Thrift
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آﯾﻨﺪه ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭼﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﯿﺠﺎن زده ﻫﺴﺘﯿﺪ؟«
ﺳﺎل  ٢٠١٩ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ در ﺻﺪر اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺴﺎل  Kubernatesﺑﻪ رده دوم ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻞ،
ﻣﯿﺰان اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روی  ۵ﻓﻨﺎوری اول ﺑﯿﻦ  ٪٣٣٫۴و  ٪۴٨٫٧اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
Kubernates
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺪون ﺳﺮور
GraphQL
HTTP 2.0
روﯾﺪاد‐ﻣﺤﻮر
Pub/Sub
Service Mesh
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی آﯾﻨﺪه
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ایﭘﯽآیﻫﺎ را در  ١٢ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ٪١٧٫٩ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻮزه ایﭘﯽآی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۴ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی را روی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن در
 ١٢ﻣﺎه آﯾﻨﺪه زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ روی ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﻢ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ روی
ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد٪۴۵٫٧ :
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻢ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ را
ﺑﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد٪٣٢٫۵ :
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻢ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮ روی
ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد٪٣٫٩ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪١٧٫٩ :

ایﭘﯽآیﻫﺎ و اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ،و ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎً از آن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮم از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ) (٪٣٠٫۶ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ایﭘﯽآی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ١٩ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﭘﯽآی ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ دورﮐﺎری را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ٪۶٫٢از آﻧﻬﺎ
اﺟﺎزه دورﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﮐﺎری روی آوردهاﻧﺪ ،از ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ‐ ١٩داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت دورﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ‐١٩
دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ایﭘﯽآیﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻮوﯾﺪ‐ 19ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد دورﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دورﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﭘﺲ از ﮐﻮوﯾﺪ‐ ١٩ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ٪٨٩ :
ﺧﯿﺮ٪۶٫٢ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪۴٫٨ :

آﯾﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن ﺑﺮای دورﮐﺎری در ﺣﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ١٩ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ٪٣٠٫۵ :
ﺧﯿﺮ٪۴٩٫۵ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪٢٠٫١ :
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آﯾﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ‐ ١٩ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ٪٣٠٫۶ :
ﺧﯿﺮ٪۴۴٫٣ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪٢۵٫١ :

ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۴٢از
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺣﻮزه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ  ٪٨۴٫۵از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ایﭘﯽآیﻫﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻢ اﯾﻦ
رﻫﺒﺮان و ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در
ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی اﺑﺘﮑﺎرات ﺣﻮزه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ٪۴١٫۴ :
ﺧﯿﺮ٪٢۴٫٧ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪٣٣٫٩ :

ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی
آﯾﺎ ایﭘﯽآیﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺑﺘﮑﺎرات ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ٪٨۴٫۵ :
ﺧﯿﺮ٪۶٫٢ :
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ٪٩٫٣ :

آﻣﻮﺧﺘﻦ درﺑﺎره ایﭘﯽآیﻫﺎ
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ایﭘﯽآی
از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه داﻧﺶ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ) (٪۶۶٫٨داﻧﺶ ﺧﻮد را از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ایﭘﯽآیﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽﺷﺎن و/ﯾﺎ از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﻼﮔﻬﺎ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﻀﻮری )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪارس ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان  API-Firstو ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ایﭘﯽآی را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ اول را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ایﭘﯽآی
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ/ﮐﻼﺳﻬﺎ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻼﮔﻬﺎ
ﻣﺪارس ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﻀﻮری/ﮐﻤﭗﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺣﻮزه ایﭘﯽآی
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ
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ﮔﺰارش  ٢٠٢٠وﺿﻌﯿﺖ ایﭘﯽآی

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺰارش
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از  ١٣۵٨۶ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ایﭘﯽآی از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ و در
ژوﺋﻦ و ژوﻻی  ٢٠٢٠اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ١٣ ،دﻗﯿﻘﻪ و  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻏﯿﺮﻋﺪدی ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﻮﮔﯿﺮی در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  Postmanاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻤﯿﻞ ،اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار و وب ﺳﺎﯾﺖ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ  Postmanداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﯾﮏ  ،Nintendo Switchﭘﻨﺞ ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ  ١٠٠دﻻری آﻣﺎزون ،ﯾﺎ ده
ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ  ۵٠دﻻری ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Postmanرا داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺘﺎب "ایﭘﯽآی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ایﭘﯽآی را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ؟" را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻧﻘﺸﻪ راه درﺳﺖ ﺑﺮای ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد ایﭘﯽآی را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

