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گــوگل هفتــه گذشــته مدلــی از پلتفــورم ابــری خــود 
ــران  ــه کارب ــگان ب ــری رای ــات اب ــه در آن خدم را ک
ــانی در  ــته به روز رس ــد، در بس ــه می ده ــی ارائ متقاض
دســترس قــرارداد. ایــن مــدل رایــگان کــه بــه کاربــر 
ایــن امــکان را می دهــد در فضــای ابــری گــوگل یــک 
برنامــه کوچــک را بــه اجــرا بگــذارد، در کنار اســتراتژی 
جدیــد گــوگل در گســترش برنامــه رایــگان ارائــه شــده 
اســت. ایــن مــدل رایــگان همچنیــن 300 دالر اعتبــار 
ــد،  ــا بتوان ــذارد ت ــی می گ ــر متقاض ــار کارب را در اختی
بــرای 12 مــاه از امکانــات آن اســتفاده کنــد. پیــش از 
ــات مــدل  ایــن به روز رســانی، مــدت اســتفاده از امکان
رایــگان تنهــا بــه 60 روز یــا دو مــاه محــدود می شــد. 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــم اش ــه ه ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــه طــور چراغ خامــوش به روز رســانی  ــوگل کامــا ب گ
ــت.  ــرده اس ــه ک ــود را ارائ ــری خ ــورم اب ــد پلتف جدی
از  بخشــی  تنهــا  به روز رســانی  ایــن  همچنیــن 
خدمــات ابــری پلتفــورم گــوگل را ماننــد ذخیــره 
ابــری و عملیــات ابــری شــامل می شــود. پایــگاه 

ــانی  ــته به روزرس ــه بس ــزارش داد ک Techcrunch گ

جدیــد پلتفــورم ابــری گــوگل تنهــا بــرای ارائــه 
ــت.  ــده اس ــاده ش ــری آم ــات اب ــرویس از خدم 15 س
ــور  ــوگل، موت ــری گ ــات اب ــن خدم ــر از ای ــی دیگ یک
ــر آن ظرفیــت  محاســبات اســت کــه گــوگل عــاوه ب
5 گیگابایتــی را هــم بــرای بســته به روزرســانی جدیــد 
خــود درنظــر گرفتــه اســت کــه شــاید همیــن مــوارد از 
ــوگل  ــانی گ ــته به روزرس ــای بس ــن بخش ه مهم تری
ــری  ــرویس های اب ــه س ــا هم ــه تقریب ــرا ک ــند چ باش
ــر  ــار کارب ــات را قبــل از ایــن دراختی دیگــر ایــن امکان
ــد. متاســفانه فعــا بر اســاس گــزارش  خــود قرارداده ان
ــرای  ــانی ب ــته های به روز رس ــن بس Techcrunch ای

برخــی از کاربــران آمریــکا در دســترس اســت و بقیــه 
ــوگل در  ــر گ ــه ظاه ــد. ب ــر بمانن ــد منتظ ــراد بای اف
ــای  ــتقیم فعالیت ه ــور مس ــه ط ــود ب ــت خ ــن حرک ای
ــه باشــد چــرا کــه پیــش از ایــن  AWS را نشــانه گرفت

ــری برخــوردار  ــات AWS از محدودیت هــای کمت خدم
ــا از  ــران اجــازه مــی داد ت ــه کارب ــود و 12 مــاه هــم ب ب

ــوگل  ــت گ ــد. در حقیق ــتفاده کنن ــات اس ــن خدم ای
ســرویس  روی  را   AWS مشــابه  محدودیت هــای 
ابــری خــود اعمــال کــرده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 
مــدل همیشــه رایــگان AWS از ماشــین مجــازی بهره 
ــده  ــه در آین ــی رود ک ــار م ــور انتظ ــن ط ــرد. ای نمی ب
ــوگل واکنــش  ــن عمــل گ ــه ای ــم ب ــک AWS ه نزدی
ــگان  ــی را در ســرویس های رای نشــان دهــد و تغییرات
ــه درســت حــدس  ــور ک ــان ط ــد. هم ــه کن ــود ارائ خ
زده ایــد، هــدف از ایــن رفتــار گــوگل، گســترش 
اســت و  آن  ابــری  از خدمــات  کاربــران  اســتفاده 
خدمــات  از  نرم افزار هــا  توســعه دهندگان  اغلــب 
گزارش هــا  بر اســاس  می کننــد.  اســتفاده  ابــری 
ــرای  ــتر از AWS ب ــم بیش ــد ه ــعه دهندگان جدی توس
ــه  ــرا ک ــد چ ــتفاده می کنن ــری اس ــوزش فضــای اب آم
ــش از  ــرویس پی ــن س ــگان ای ــه رای ــات 12 ماه خدم
معرفــی بســته به روز رســانی جدیــد گوگل، بــرای 
ــت. ــوده اس ــر ب ــه صرفه ت ــرون ب ــیار مق ــا بس آن ه

 کاالی اساسی به جای کالای لوکس و خطرناک
شورای  مجلس  در  امسال  بودجه ای  بحث های  از  یکی 
گزارش ها  از  که  طور  آن  و  بود  اینترنت  قیمت  اسامی 
برمی آمد ظاهرا صحبت بر سر افزایش قیمت اینترنت بوده 
است. ارزش آفرینی اینترنت در حوزه های کسب و کار در 
دنیا به اثبات رسیده و از این رو در دنیا شاهد آن هستیم که 
اینترنت در هر جایی رخنه کرده است. شاید تحول بعدی در 
صنعت جهان همین اتصال کوچکترین اشیاء دور و برمان 
به اینترنت باشد که چند سالی است کلید آن زده شده است. 
متاسفانه در کشور ما با مقوله اینترنت آن طور که شاهدش 
هستیم، به درستی برخورد نمی شود. مشکات اینترنت در 
به  مربوط  بخشی  و  است  داخل  به  مربوط  بخشی  کشور 
خارج کشور. آن بخش از مشکات اینترنت که مربوط به 

خارج از کشور است همین مسئله خدمات ندادن بسیاری از 
سایت ها به کشورمان ایران است که متاسفانه این اواخر با 
مسدود شدن وب سایت های جدید و قدیم، تشدید هم شده 
است اما آن دسته از مشکات که مربوط به داخل است، 
ریشه در نگرش ما به این پدیده جهانی دارد. برای مثال 
هنوز به اینترنت به چشم یک کاالی لوکس و خطرناک 
در  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  که  آن  حال  می شود  نگاه 
خیابان ها خودرو ها هم به رایگان به اینترنت متصل هستند. 
با فرا رسیدن نوروز، ضمن تبریک این روز ها به تک تک 
به  نسبت  اشتباه  دید  این  داریم  آرزو  نوروز،  دوست داران 
اینترنت عوض شده و اینترنت به یک کاالی اساسی برای 

توسعه پایدار کشور تبدیل شود.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

به دخت
با ادبیات و هنر در حوزه زنان بیشتر آشنا شوید

به مناسبت فرا رسیدن روز زن، اولین لینکدونی این هفته را به یک پایگاه تخصصی در حوزه 
زنان و دختران اختصاص داده ایم. در وب سایت به دخت از اخبار برگزیده و ویژه زنان مطلع 
شده، به مطالعه داستان، داستانک، شعر، نمایشنامه و کتاب  های مختلف پرداخته و در جریان 
پرسش  ها و پاسخ  های حقوقی، روان شناسی، مذهبی و پزشکی در امور زنان قرار خواهید 
گرفت. همچنین این وب سایت تخصصی شامل بخش  های مختلف فرهنگی در زمینه  های 
تاریخ، مذهبی، نقد فیلم و هنر می باشد. ضمن این که مقاالتی در موضوعات تربیتی، طب 
www.behdokht.ir اسامی، ورزشی و پزشکی نیز در این وب سایت گنجانده شده است. 

تماشاخانه شعر
به شعر خوانی شاعران معاصر گوش فرا دهید

شاعران  سایت  وب  می باشد.  شاعری  و  شعر  درباره  هفته  این  بعدی  پیشنهادی  سایت 
ایران از بخش  های مختلفی همچون تازه  ها، برنامه ها، کتاب، شعر، تماشاخانه، انتشارات، 
برنامه  های پیش رو، آرشیو و انجمن تشکیل شده است. در این وب سایت می توانید با آرا 
و نظرات شعرای معاصر آشنا شده و به خواندن شعر های آنها بپردازید. همچنین در این 
سایت تخصصی ضمن اطاع از جلسات هفتگی، بزرگداشت  ها، کنگره ها و برنامه  های 
صدای  آرشیو  شنیدن  به  و  کنید  دیدن  فیلم ها  و  عکس ها  گالری  از  توانید  می  ساالنه، 
شاعران بپردازید نشست. افزون بر موارد باال قادر خواهید بود از تازه ترین اخبار در حوزه 
www.poetry.ir شعرای معاصر نیز مطلع شوید. 

مقاالت اسالمی
به مطالعه مقاالت پژوهشی در زمینه عرفان بپردازید

در  دارد.  اختصاص  انسانی  علوم  حوزه  در  مقاالت  بانک  به  هفته  این  لینکدونی  سومین 
وب سایت پژوهه به عنوان بزرگ ترین بانک مقاالت علوم انسانی و اسامی، بخش  های 
ترویج  و  تسهیل  راستای  در  و...  نفوذ  زندگی،  سبک  نرم،  جنگ  موضوعات  در  مختلفی 
است.  شده  گنجانده  مجازی  فضای  در  انسانی  و  اسامی  علوم  مقاالت  در  پژوهش  امر 
علوم  فرهنگ  سینما،  و  فیلم  نقد،  علمی،  پژوهشی،  مذهبی،  شاخه  های  در  مقاالت  این 
اسامی و تقویم عبادی می باشد. در این وب سایت حوزه علوم انسانی و اسامی مقاالت 
و یادداشت  هایی با موضوعات مختلف مثل اخاق و عرفان، ادیان و فرق، ارتباطات و فقه 
www.pajoohe.ir و اصول وجود دارد. 

رادیو قرآن
اساتید و قاریان برجسته ایرانی وخارجی را بشناسید

آخرین پیشنهاد این هفته یک شبکه رادیویی می باشد. در شبکه رادیو قرآن که زیر نظر 
صدای جمهوری اسامی ایران اداره می شود، می توانید با برترین قاریان داخلی و خارجی 
آشنا شوید و به صوت دلنشین قرائت قرآن توسط آن ها گوش فرا دهید. در این رادیوی 
اینترنتی قادر خواهید بود از جدیدترین اخبار قرآنی کشور آگاه شده، از برنامه  های قرآنی و 
رویداد های قرآنی مطلع و از چند رسانه ای  های این وب سایت بهره  مند شوید. همچنین 
در این رادیوی قرآنی به مجموعه سخنرانی  های علما و فقها دسترسی داشته، اساتید برتر 

قرآنی را شناخته و به مطالعه مجله صبحگاهی والشمس خواهید پرداخت.
www.radioquran.ir  

 گوگل برای رقابت تقلید می کند

 ابر گوگل 12 ماه رایگان می شود


