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ظاهرا یک انقالب دیگر در اینترنت کشــور در حال 
به وقوع پیوســتن اســت. مدل فــروش حجمی به 
خاطره ها سپرده می شود. نمی خواهیم ماجرای توقف 
فــروش اینترنت حجمی را خیلی بزرگ کنیم اما چرا 
خداحافظی با این نــوع فروش می تواند برای عرصه 
اینترنت کشــور جذاب باشــد؟ پیش از این کاربران 
در برخی از شــرکت ها در ماجــرای فروش حجمی، 
گالیه هایــی داشــتند. برای مثال حجــم خریداری 
شــده مصرف می شــد و به طور کامل نمی توانستند 
از حجم مورد نظرشــان اســتفاده کنند. یا در برخی 
موارد حجم های اضافه برای اســتفاده به قیمت های 
باالتری عرضه می شدند و برخی از اوقات خرید یک 
سرویس جدید به صرفه تر بود. یا حتی کاربران برای 

اســتفاده از شرایط و قیمت بهتر مجبور بودند شب ها 
در ســاعات خاصی به منظور اســتفاده از حجم های 
رایگان، بیدار بمانند و کار خود را انجام دهند. توسعه 
تلویزیون های  مانند  اینترنتی  سیستم های پر مصرف 
اینترنتی تــا حدی ناممکن بود چرا که کاربران برای 
اســتفاده از خدمات آن باید پــول زیادی تنها صرف 
اینترنــت می کردند و عموما حاضر بــه انجام چنین 
کاری نمی شــدند.از این روســت که می گوییم شاید 
یک انقــالب دیگر برای صنعت اینترنت کشــور در 
راه باشد و امیدواریم ضمن این که هزینه ها در سطح 
متعادل حفظ شود، این اتفاق بتواند در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشــور باعث پیشرفت و توسعه 

گردد.

 AWS آمازون و بخــش تجاری رایانش ابری آن که
نــام دارد، این اواخر دســت به اقداماتــی زده اند تا 
بتوانند حوزه فعالیت خود را به ســمت تولید و میزبانی 
بازی توســعه دهند. یکی از تازه تریــن اقدامات این 
مجموعه در فصل گذشــته ســال میــالدی رخ داد؛ 
جایی که آمازون در ســکوت رســانه ای شــرکتی به 
نــام GameSparks را تصاحب کرد؛ شــرکتی که 
به عنوان یک ســرویس برای توسعه دهندگان بازی 
شناخته می شــود. این ســرویس به توسعه دهندگان 
بازی این امــکان را می دهد کــه بتوانند بخش های 
متنوعی از بازی را ماننــد Leaderboards بازی ها 
را به طور کامل در بازی ها به نمایش گذاشــته و آن 
را مدیریــت کنند؛ در حالی کــه تمام این کارها را در 
Cloud انجام دهند. بر اساس بررسی های یک گروه 

بررســی معامالت به نــام PitchBook، ارزش این 
معامله آمازون ۱۰ میلیون دالر بوده اســت. شایعات 
پیرامــون صورت گرفتن چنین معاملــه ای در ابتدای 
 همین ماه گذشــته پخش شــد. بر اســاس گزارش

TechCrunch هیچ جزئیاتی از مفاد قراردادها واین 

که آیا اصال چنین معامله ای صورت گرفته، در دســت 
نبود. چه آمازون و چه GameSparks حتی پاسخی 
به ســواالت خبرنگاران نمی دادند. تا این که در هفته 
از   Techcrunch بیشــتر  پیگیری های  گذشــته در 
فردی در آمازون، معلوم شد که وجود چنین معامله ای 
صحت دارد. شــرکت GameSparks که به وسیله 
گریفیــن پری )مدیرعامل(، گبریــل پیج )مدیرفنی(، 
و جان گریفین )رئیس هیات اجرایی( بنیان گذاشــته 
شــده اســت، به توســعه دهندگان بازی ها امکانات 
مختلفــی را ارائــه می دهد که بتوانند بــه مدد آن ها 
Server-side Capa�  توانایی های ســمت سرور یا
bility بــه بازی های خود اضافه کنند. این اقدامات به 

وســیله کدهای Cloud و  APIهایی صورت می گیرد 
که این شــرکت تولید کرده اســت. توانایی هایی که 
توســعه دهندگان می توانند بــه بازی های خود اضافه 
کنند شامل تولید و کنترل فهرست قهرمان های بازی 
یا همــان Leaderboards، بازی هــای چندگانه یا 

Multiplayer لحظه ای و نوبتی، تولید اعالنیا همان 

Notification و ذخیره داده های بازی افراد می شود. 

این خدمــات در پلتفورم ها و موتورهای مختلف مانند 
Unreal، Unity، PS4، xBox، iOS، گــوگل پلی 

و Steam پشتیبانی می شــود و این شرکت نام های 
 Rovio، Ubisoft، اســتودیوهای  ماننــد  بزرگــی 
Square Enix، Bandai Namco را در فهرســت 

مشــتریان خود دارد. این شرکت که مقر اصلی آن در 
دوبلین ایرلند واقع شــده است، دفتری هم در یورک 
در شمال انگلستان دارد.  PitchBook همچنین اشاره 
کرده است که GameSparks تنها ۸۲۰ هزار دالر 
را برای امور خود از ســرمایه گذاران دولتی و شخصی 
جمــع آوری کرده اســت. یکی از رقبــای بزرگ این 
شرکت، PlayFab اســت که در سیاتل واقع شده و 
تا کنون توانسته ۱٣ میلیون دالر را برای کسب و کار 
خود جذب کند. عالقه آمازون به این شرکت به درستی 
با اقدامات آن در حوزه بازی و خصوصا بازی هایی که 
 به صــورت آنالین ارائه داده اســت، همخوانی دارد.

اینترنت در حال گذار از حجمی به نامحدود
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

آمازون شرکت GameSparks  را تصاحب کرد

جنگلی از بازی ها!

سیر وسفر
به گشت و گذار در طبیعت پر رمز و راز بپردازید

با گرم تر شدن روزهای تابستان ، بازار سفرهای تابستانی نیز بیش از پیش داغ می 
شود. به همین منظور در اولین لینکدونی این هفته به این مقوله خواهیم پرداخت. در 
وب ســایت تراول می توانید هر اطالعاتی که از سفر به دور دنیا نیاز دارید به دست 
بیاورید.  اگر شما به دنبال سایتی برای مسافرتهای جهانی هستید قادر خواهید بود 
با عضویت در این وب سایت از تمامی امکانات آن بهره مند شده و از سفرهای آتی 
خود لذت بیشتری ببرید. همچنین از بهترین امکانات و قابلیت های این وب سایت 
می توان به قابلیت مشاهده ساعت های پرواز و لیست قیمت رزرو هتل ها اشاره کرد. 
www.travelchannel.com

لباس دوز
ایده های نو در زمینه طراحی لباس را بشناسید

وب ســایت بعدی این هفته لینکدونی درباره طراحی لباس است. در سایت انجمن 
طراحان لباس و پارچه ایران، شما ضمن شناخت کلی طراحی البسه مختلف، با کتاب 
های متنوعی در این زمینه آشنا خواهید شد. این وب سایت باهدف ترغیب و تشویق 
طراحان و تقدیر از آنان، انتشار نشــریه در ارتباط با رشته طراحی لباس و پارچه، 
ثبــت آثار طراحان و پیگیری اجرای قانون کپی رایت، بررســی تدوین طرح جهت 
ایجاد تعرفه برای آثار طراحان، توجه به خالقیت و استقبال از ایده های نو در جهت 
طراحی لباس و پارچه راه اندازی شده است. همچنین در این سایت با انواع پارچه 

های دوران های مختلف تاریخی آشنا خواهید شد. 
www.iftda.ir

علم وراثت
از جدیدترین اخبار حوزه ژنتیک با خبر شوید

پیشنهاد بعدی این هفته درباره مهندسی ژنتیک است. در پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیک و زیست فناوری می توانید با جنبه های مختلف این فناوری مفید آشنا شوید. 
در این وب سایت که تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود قادر 
خواهید بود از جدیدترین اخبار حوزه ژنتیک و سلول های بنیادی آگاه شده، از زمان 
و مکان همایش ها و کارگاه های مرتبط با ژنتیک مطلع شده و به نمونه آزمون های 
تخصصی دسترسی پیدا کنید. همچنین از دیگر بخش های این وب سایت می توان 

به آرشیو سخنرانی های علمی و نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد .
www.nigeb.ac.ir

 
بافت قالی

قالی بافی را به صورت نوین و امروزی بیاموزید
لینکدونی سوم این هفته به هنر قالی بافی مربوط می شود. در وب سایت قالی بافی 
می توانید این هنر ارزشمند را همراه با فیلم های آموزشی فرا گرفته، با ابزارهای بافت 
قالی به صورت کامل آشــنا شده و نمونه نقشه های قالی را مشاهده کنید. همچنین 
در این وب ســایت می توانید پاسخ ســواالت خود در زمینه بافت فرش و قالی را 
دریافت کرده و از گالری تصاویر قالیبافان دیدن نمایید. عالوه بر موارد باال نرم افزار 
قالی بافی مخصوص اندروید نیز در ســایت وجود دارد. نمونه های فرش دستباف و 
طراحی نقشه فرش با فتوشــاپ دیگر بخش های این سایت را تشکیل می دهند .

 www.qalibafi.ir


