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API بعنوان محصول 

(API as Product) 

ها راهکارهایی جهت ارتباط بین برنامه ها و تبادل داده بین آنها هستند. آنها فرایندهای تجاری، سرروی  هرا،  API خالصه :

ی قررار محتوا، داده ها و به عبارتی کلیه دارایی های دیجیتالی یک سازمان را در دسترس توسعه دهندگان برنامه های کاربرد

محرور بروده و بره سررعت، -می دهند تا آنها بتوانند برای مشتریان خود خلق ارزش کنند. آنها قدرت محرکه اقتصاد نرم افراار

به همین دلیل است که در سالهای  تبدیل به استانداردی جهت تبادل داده و ساخت تجربیات هوشمند برای مشتری شده اند.

 ها برای ارتباط با سایر سروی  های نرم افااری اسرتااده مری کننرد. APIبوده ایم که از  اخیر، شاهد رشد تولید برنامه هایی

که در حوزه های مختلف فرین ترک دخردمات مرالی، بیمره ای و برازار سررمایه  هستند امروزه شرکتهای زیادی در کشور ما 

عملیاتی ساخته انرد. جالرت توجره ای خود ه APIمااهیمی چون بانکداری و بیمه داری باز را با کمک  بوده ومشغول به کار 

تهرران » ههایی مانند شهرداری تهران نیا برا رررو سازمانفقط محدود به شرکتهای فین تک نبوده و برای مثال  تِرِنداینکه این 

تاکرر  . api.tehran.irبه سایر کست و کارها و سازمان ها حرکت کررده اسرت د APIبه سمت تاکر عرضه  خود،« هوشمند

و در نتیجه  با نگاهی بلند مدت به ایجاد ارزش از طریق آن API، به معنای طراحی و عرضه APIمحور در خصوص -لمحصو

با روشی مشابه با طراحی سایر محصوالت دیجیترال  API های مشتری است. جاء کلیدی این تاکر، طراحیتغییر در خواسته

ستااده از آن توسط توسعه دهندگان و برنامه نویسان دبه عنروان تواند بر روی میاان سادگی امی API است. چگونگی طراحی

به افرراد درگیرر در  این دوره همبا این ذهنیت،  ..کارگیری در دراز مدت تاثیرگذار باشدمشتریان محصول شما  و در نتیجه به

ود را برای ارزش آفرینی در حوزه دیجیتال خ APIحوزه کست و کار و هم به طراحان کمک می کند تا استراتژی و نقشه راه 

 ترسیم نمایند.
 

 روزه  دوساعت دبه شکل یک بوت کمپ  61 مدت دوره:

 آشنا باشد دهرچند الاامی نیست .و وب سروی   APIبهتر است مخاطت با ماهوم  نياز: پيش

در حوزه  مدیران فنینرم افااری،  مدیران و مالکان محصوالتمدیران اجرایی، کارآفرینان و صاحبان کست و کار،  مخاطب:

 ، کارشناسان توسعه نرم افاار، نرم افاار
 

 اهداف دوره:

 در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 APIرا بشناسد و انواع برنامه های  APIدیدگاه محصول محور به آشنا می شود.  APIتحول دیجیتال با کمک  با ماهوم

و مدلهای کست و کاری و  APIبرای او مشخص شود و نحوه مدیریت  APIیدهای موفقیت برنامه سازمان ها را بداند. کل

و عرضه آن به برنامه نویسان آشنا شود. در نهایت مخاطت با  APIدرآمدی آن را بداند. همچنین با تکنیک های بازاریابی 

 فنی آشنا شود.-با نگاهی کست و کاری APIروش های مدرن طراحی 
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 وره:سرفصل د

  دگرگونی دیجیتال و نقشAPI 

  دیدگاه محصول محور بهAPI 

  کلیدهای موفقیت برنامهAPI 

  مدیریتAPI 

  جذب توسعه دهندگان به برنامهAPI 

  طراحیAPI 

  ارتباطAPI  با مااهیمDevOps  و میکروسروی 

 


