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جدولشماره437

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 4۳6
بایت جد    ول شماره 4۳۵

۱- یکی از یکاهای اساســی سنجش مقدار داده ها در رایانه- از مرورگرها 
۲- از سوره های قرآن کریم- از سازهای سنتی- دهن کجی فالگیر-  ۳- از 
شرکای پروژه PWAs)صفحه۵( ۴- پوسته های گرافیکی- زارع و دهقان 
۵- به آخرین امتحان دوره تخصص پزشکی گفته می شود ۶- گیاهی است 
علفی و معطر که در تهیه ماءالشعیر استفاده می شود و خواص دارویی دارد- 
تاب و توان- از کنسول گیم های قدیمی ۷- جوی کوچک- فرشته و پری 
۸- یکی از سرویس های پیام رسان)صفحه۵(- سیستم عامل برخی از تلفن 
های همراه ۹- آهســته و خاموش- نرم افزاری جهت رایت سی دی ۱۰- 
پاسخ مثبت- شبکه- مادر در زبان لری ۱۱- مدیر عامل مرحوم شرکت اپل 

عمـودی:

۱- نام یکی از پروتکل های اشــتراک فایل- پسوند شباهت ۲- عدد ۱۱- 
دست آموز و رام ۳- جانب چپ- کبیر و عظیم الجثه- مجسمه سنگی که 
به جای خدا پرســتش شــود ۴- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت 
اپل- مســابقات ماشین سواری ۵- گروه یا نهادی است که با مجموعه ای 
از امکانات و اقدامات فنی و تخصصی نســبت بــه چاپ و توزیع اثر چاپی 
اقدام می نماید- شــخصیت معروف قارچ خور ۶- از گل ها- من و تو می 
شویم ۷- درخت زبان گنجشک- مادر- محلی در مکه که حجاج قسمتی 
از اعمال حج را در آنجا انجام می دهند ۸- روســتایی بسیارمعروف و  زیبا 
در استان گلستان - پافشاری- از کلید های کیبورد ۹- دستگاه کارتخوان 
بیسیم- فرمان کشتی ۱۰- واحد اسبق پول کشور ترکیه - برچسب- از نرم 
افزارهای آفیس ۱۱- از شــرکت های بزرگ تولید کننده بازی های رایانه 

ای- از سیستم عامل های تلفن همراه)صفحه ۵( 

جـــدول

طراح جد ول: شادی طباطبایی 

این  در  بود.  خواهد  استوار  آپ ها  استارت  پایه  بر  آی تی  آینده  جهان   
تحلیل هیچ کسی شک ندارد. معرفی استارت آپ ها عالوه بر اینکه می تواند 
منبع الهام برای فعاالن این حوزه باشد می تواند مسیر موفقیت را برای 
عالقه مندان روشن کند. قصد داریم از این هفته در این ستون به معرفی 

استارت آپ های موفق بپردازیم. 

 با گسـترش و پیشـرفت تکنولوژی ، امروزه شـاهد تغییرات جالب و مفیدی در اطراف 
خـود هسـتیم. گاه ایـن تغییـرات بـه نحـوی در زندگـی ما اثرگـذار می شـوند که حتی 
تصـور گذشـته هم برایمان سـخت می شـود. اسـتارتاپی که ایـن هفتـه می خواهیم در 
مـورد آن صحبـت کنیـم مربوط به سـالمت خانواده می شـود. همه ما با سـایت سـالم 
دکتـر آشـنا هسـتیم . ایـن سـایت در ارتبـاط با نوبـت دهی و مشـاوره آنالیـن فعالیت 
دارد. در ادامـه بـه صحبت هـای آقـای کامیـاب نـژاد مسـئول تیـم فنـی سـایت دکتر 

می پردازیم. سـالم 
»سـایت دکتر سـالم در سـال ۹۲ در حوزه مشـاوره آنالین کار می کرد و بعد از ورود ما 
به عنـوان تیـم فنـی آن را درزمینـه نوبت دهی توسـعه دادیم کـه این موضـوع موردنیاز 
جامعـه پزشـکی و مردم بـود. ابتدا به صورت پایلوت پیاده سـازی کردیم و قصد داشـتیم 
بـه ازای هـر پزشـک نرم افـزار بدهیـم. با مشـورت هایی کـه با افـراد باتجربه داشـتیم 
 گفتنـد کـه ایـن سـایت را تبدیـل به شـبکه کنیـد تـا بتوانیم سیسـتم را بـزرگ کنیم.

اگـر نگاهـی گـذرا بـه اطراف خـود داشـته باشـیم می توانیم رشـد فعالیت هـای مرتبط 
بـا فنـاوری اطالعـات و تحت وب را مشـاهده کنیـم. نمونه های زیادی هـم وجود دارد 
و مـردم بـا فعالیت هـای اینترنتـی آشـنا هسـتند و تقریبـاً همه مـا در مورد مشـکالت 
نوبت دهـی آگاه هسـتیم. وضعیتـی کـه جلوی در مطب ها کاغذ بچسـبانند و از سـاعت 
۴ صبـح منتظـر بماننـد، یا کاربـران از شهرسـتان ها مراجعه کنند و حاال اینکه پزشـک 
حضـور دارد یـا خیـر و خیلـی مشـکالت دیگـر کـه در جریان آن هسـتید. شـاید اصل 
ایـده خیلـی ناب نباشـد، ما حتی رقبا را بررسـی کردیـم و بیش از ۶۰ مـورد نوبت دهی 
در حـال کار هسـتند. مـا می خواسـتیم ایـن فکـر را طـوری پیاده سـازی کنیـم کـه 
کاربـردی باشـد، از اول تـا آخـر آن را اجـرا کنیـم نـه اینکه صرفـاً بخشـی از مراحل تا 
فقـط نـام آن را داشـته باشـند. بـرای این قضیه نیاز داشـتیم کـه با جامعه پزشـکی در 
ارتبـاط باشـیم و یکـی از نقـاط تمایـز مـا همین اسـت. ایـن ارتباطاتی که با پزشـکان 
داریـم بسـیار بـه مـا کمـک می کند تا بـا ذهن بازتـری نگاه کنیـم. من به عنـوان یک 
فـرد فنـی اگـر یک سیسـتم طراحی کنم شـاید با آنچـه جامعه واقعـاً نیـاز دارد ممکن 
اسـت فاصلـه زیـادی داشـته باشـد ولـی زمانـی کـه جامعـه و بخـش مهـم آن یعنی 
پزشـکان نیـاز را مطـرح می کننـد، نتیجه متفاوت اسـت. این بـه همان نقطـه تمایز ما 

و تیـم پزشـکی مربوط می شـود.
ما تا پایان سـال ۹۴ حدود ۱۲ پزشـک داشـتیم، که دو الی سـه نفر را به طور حضوری 
مالقـات کردیـم و بقیـه به طـور اینترنتی در سـامانه ثبت نـام کردند؛ اما از ابتدای سـال 
۹۵ کـه بـرای افزایش تعداد پزشـکان سـامانه فعالیت کردیم توانسـتیم این تعـداد را به 
۵۰ پزشـک افزایـش دهیـم. اصـل خدمتـی که ارائـه می کنیـم کاماًل قانع کننده اسـت 
بـه شـرطی کـه بتوانیـم آن را خـوب انتقـال دهیـم. مجوزهایی کـه دریافـت کردیم و 
اینکـه عضـو پـارک علم  و فنـاوری هسـتیم به ما کمـک می کند تـا بتوانیم پزشـکان 

را قانع کنیم. 
مـا در ایـن دو سـال بیـش از ۱۰ مـدل تغییـر داده ایـم. کاری را انجـام می دادیـم و بعد 
کـه بازخوردهـا را دریافـت می کردیـم متوجـه می شـدیم اشـتباه اسـت. سـرانجام بـه 
ایـن مـدل رایـگان رسـیدیم که باید اکوسیسـتم رشـد کنـد و بعـدازآن بتوانیم با رشـد 
اکوسیسـتم خدمـات جانبـی ارائـه دهیـم تـا بخشـی از جامعـه کاربـری مـا حاضـر به 

پرداخـت هزینـه برای آن باشـند. 

معرفیاستارتآپها

رمز جد    ول 4۳7  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۱۱ افقی و ۱ عمودی( - )۷ افقی و ۸ عمودی( - )۶ افقی و ۴ عمودی( - )۱۰ افقی و ۱ عمودی( - )۱ افقی و ۱۱ عمودی(

)Jeff Bezos( رمز جد    ول  4۳6: جف بزوس

نیمازندکریمی-ماهمنیرابراهیمپور-سجادیاراحمدی-سعیدنیرومند
-محمدشگفته-حسنیوسفپور-رضاحسینی-ابوالفضلمرشدلو-
سوسنمیرزایی-رضاغالمی-عیسیدهقان-تهمینهدهقان-زهره
غالمی-رضاغالمی-آیدیننوری-فتحا...غفاری-پوریاسادات-
ضیاءالدینمیرزایی-آرینصانعی-معصومهعابدی-محمداکبری
-محمدرضاتقوي-محمدرضاعصمتیراد-الههثابتقدم-وحید
ضروری-حسنغالمیفاردقی-محسننجفپورثانی-زهراصنعتی
-مریمدهقانیان-پروینصنعتي-بیژنکچرانلویي-نداصدقینژاد
-مهدینجفپورثانی-حسننورمحمدی-سیدمحسنصمیمی-
معصومهایلبیگیقلعهنی-رضاحیدری-مهدینوری-نرجسسزاوار

بایت به ۲ نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره ۲000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرســتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.


