
04.3.2017 

NEWSLETTER 
 

 חברי הפריים של אמזון 
  

  אחת המניות החמות ביותר כיום בשוק היא המנייה של אמזון
AMZN 

ולמה ? אחרי שהציגה מספרים מדהימים של מכירות ברבעון 
    האחרון של השנה, האניליסטים

כי שנת 2017 ובכלל בשנים הבאות אמזון הולכת לשלוט.  חוזים
בשירותי הענן שלה.  אבל   אבל לא רק במסחר האון-ליין אלא גם

בשנה האחרונה אמזון מביאה פייט רציני בשירות 
הסטרימינג שלה לסדרות וסרטים ונראה כי גם בתחום זה הולך 

 להיות חם - נטפליקס נכנסת לכוננות - יהיה מעניין

סדנת הבידול של "אמזון בקליק" - הצלחה 
 אדירה ! מחזור #2 נפתח עכשיו

כיתה שלמה למדה והשכילה על איך לבדל מוצר. היה מרתק 
 ...ומאלף והתגובות שקיבלנו היו ... ואואוא

חומר באמת איכותי שלא נלמד באף מקום. תודה לכל מי 
 שהגיע

יום שלישי.. מספר  - 21.3יוצאת לדרך. מתי ?  #2סדנת בידול 
 המקומות מוגבל

  לפרטים והרשמה
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גליטץ -תכירו את המושג החדש   
glitches  

ב 28.2 למשך כמעט 4 שעות שירותי האחסון של אמזון 
  באיזור

של צפון וירגניה שבתו. גליטץ - הדבר גרם לכם שאתרים 
  רבים, החל מאתרי

חדשות, ממשל ועוד..פשוט לא היו פעילים. אז מה קרה שם ? 
  ההסבר

  הוא שצוות שנקרא
S3 

היה עסוק בבדיקה של מערכת בליניג שהייתה איטית. אבל  
אז מסתבר חבר צוות שלא היה מורשה ביצע פקודה ידנית 

 שגרמה למעשה להורדה של כמה שרתי
אחסון ראשיים...טעות אנוש. המעניין הוא שאמזון מודים כמובן 

 והוציאו
הודעה מסודרת לעיתונות עם זמנים וכמובן הבטחה איך לשפר 

 את זמני התגובה
   שווה לקרוא

https://aws.amazon.com/message/4192
6/ 

 הגג של אמזון  
אמזון התחילה בפרוייקט חדש במחסנים שלה, או יותר נכון  
על גגות המחסנים שלה. פרוייקט ענק של התקנה קולטים 
סולרים נעשה בימים אלו וההערכה היא שעד סוף השנה 
 יותקנו הקולטים על 15 מחסנים ועד שנת 2020 על  50

 ,אבל למרות זאת אמזון, על פי הארגון העולמי לסביבה ירוקה
GreenPeace 

עדיין נשארה מאחור לעמות חברות כגון גוגל, אפל, פייסבוק 
בכל הנושא של אנרגיה מתחדשת. פרוייקט זה נועד להראות 
לארגון כי אמזון לוקחת ברצינות את הדוח שהארגון הוציא 
בינואר השנה. ירוק  - סביבה ירוקה - אנרגיה מתחדשת - 

 נושא חם

https://aws.amazon.com/message/41926/
https://aws.amazon.com/message/41926/


בשנים האחרונות - במיוחד אצל האמריקאים - בידול מוצרים - 
 כבר אמרנו? תחשבו על זה

 

 תכירו את המוצר החדש של אמזון
  

אמזון התחיל פיתוח של מוצר חדש - מצלמת מעקב ואבטחה לבית.  
התמונה הושגה בדרך לא דרך )לא על ידי כותב שורות אלו כמובן( וכמו 

שניתן לראות הוא מאוד דומה לעיצוב של אלקסה. 2 מיקרופונים 
בחזית, חיישני אינפרא ועוד. הכל כמובן בגדר ניחוש עד שתהיה 

הכרזהז רישמית. המוצר מתווסף למוצר הבית של אמזון, האלקסה, 
שכבר יודע להקשיב לנו בבית )אני אומר לנו כי יש לי אלקסה על 

הקינדל שלי...וזה...מדהים(. אז ביחד עם השילוב החדש של המוצר 
 .הזה...אמזון פשוט...יצפו בנו
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