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معرفیاستارتآپها

ســتون اســتارت آپ بایــت قصــد دارد تــا پلــی باشــد میــان صاحبــان ایــده و ســرمایه 
ــد اول آن  ــه 10 ثروتمن ــی ک ــدان فضــای مجــازی. در جهان ــه من ــا عالق ــذاران ی گ
متشــکل از متفکریــن حــوزه آی تــی هســتند و تمامــی آن هــا از یــک اســتارت آپ 
خالقانــه کار خــود را شــروع کــرده انــد بایــد نــگاه بــه ایــن حــوزه جــدی تــر باشــد. 
ــد یکــی از کشــورهای  ــرواز میتوان ــد پ ــراد خــالق و بلن ــع اف ــوان منب ــه عن ــران ب ای
پیشــرو در حــوزه اســتارت آپ هــای فنــاوری اطالعــات قــرار بگیــرد. امــروزه در تلفن 
همــراه هــر ایرانــی چنــد اپلیکیشــن بــه صــورت ثابــت وجــود دارنــد کــه تمامــی آن 
ــوده اســت. بســیاری از ایــن  ــان ایرانــی ب هــا حاصــل فکــر و ذوق و خالقیــت جوان
ــراه  ــه هم ــد ب ــان خــود درآم ــرای صاحب ــان ب ــا توم ــروزه میلیارده ــز ام ــدات نی تولی
دارنــد و حتــی شــرکت هــای ســرمایه گــذار خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن 
ــا طرحــی در ذهــن  ــده ی ــز ای ــما نی ــر ش ــدم میشــوند. اگ ــا پیــش ق ــتارت آپ ه اس
داریــد و آن را حتــی بــه صــورت خیلــی مختصــر پیــاده ســازی کــرده ایــد میتوانیــد 
ــان در  ــام خودت ــا ن ــا ب ــد ت ــال کنی ــا ارس ــرای م ــود را ب ــده خ ــرح و ای ــات ط اطالع
ایــن ســتون معرفــی شــود. همچنیــن اگــر عالقــه منــد بــه حــوزه ســرمایه گــذاری 
در اســتارت آپ هــای فنــاوری اطالعــات هســتید میتوانیــد عالقــه منــدی خــود را 
در ایــن ســتون بیــان کنیــد تــا صاحبــان ایــده بتواننــد بــا دلگرمــی بیشــتری طــرح 

شــما را پیگیــری کننــد.
نــوآوران  مجموعــه  در  تیــم  یــک  بــا  ابتــدا  هســتم.  نقی لــو  آناهیتــا  مــن 
ــدازآن  ــم و بع ــه فعالیــت بودی ــوژا) مشــغول ب ــاوری اطالعــات (ن ژرف اندیشــان فن
ــمت  ــر قس ــا ه ــم ت ــاد کنی ــی ایج ــای مختلف ــه زیرمجموعه ه ــم ک ــم گرفتی تصمی
ــس  ــن تی ــزاری ف ــروه نرم اف ــانند. گ ــه برس ــه نتیج ــود را ب ــای خ ــد ایده ه بتوانن
ــای  ــاخت بازی ه ــد زیرس ــوزه تولی ــه در ح ــت ک ــن زیرمجموعه هاس ــی از ای یک
موبایــل و وب مشــغول بــه فعالیــت اســت و یــک ســال اســت کــه در ایــن حــوزه 
ــن  ــت می کنیم. بازیتک اولی ــی فعالی ــم مخصوص ــا تی ــم و ب ــرمایه گذاری کردی س
ــی  ــبکه اجتماع ــک ش ــت. بازیت ــرده اس ــد ک ــم تولی ــن تی ــه ای ــت ک ــی اس محصول
بــه  آن  اول  فــاز  کــه  اســت  چندنفــره  بازی هــای  و  آنالیــن  بازی هــای 
ــم ســرویس  ــه بتوانی ــن اســت ک ــا ای ــه هــدف م ــیده اســت. هم ــرداری رس بهره ب
بهتــری بــرای توســعه دهنده ها و برنامه نویس هــا فراهــم کنیــم تــا راحت تــر 
ــا بــازی را انجــام دهنــد و درگیــر مســائل فرعــی مثــل  بتواننــد تولیــدات مرتبــط ب
پیچیدگی هــای مربــوط بــه ســرور نباشــند. دراین بیــن هــم ســرویس هایی 
ــم.  ــرار می دهی ــران ق ــار کارب ــردن و... را در اختی ــت ک ــتادن، چ ــوش فرس ــل پ مث
از طرفــی چــون بــه شــکل شــبکه اجتماعــی هســتیم، نقش هــای مختلفــی بــرای 
کاربــران تعریــف کردیــم مثــل بــازی بــاز، بــازی نویــس، بــازی گرافیســت، بــازی 
سناریســت، بــازی دار، بــازی جامــی و ســرمایه گذار تــا بتواننــد بــه شــکل مؤثــری 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــرویس م از س
ــر کار  ــار نف ــا چه ــدا ب ــرد. از همــان ابت ــاز ک ــاه 93 فعالیتــش را آغ بازیتــک از آذرم
خــود را شــروع کردیــم امــا از ابتــدای ســال 94 بــرای این کــه خودمــان هم بــازی 
ــازی هــم بــه تیــم خودمــان اضافــه کردیــم.  تولیــد کنیــم، دو نفــر برنامه نویــس ب
ــه  ــازی ک ــم و هفــت ب ــرداد 94 انجــام دادی ــایت را در خ ــرداری از س ــن بهره ب اولی
ــم.  ــک قراردادی ــایت بازیت ــم را در س ــد کردی ــدی تولی ــای بع ــب در ماه ه ــه ترتی ب

ــت هســتیم. ــه فعالی ــم هشــت نفره مشــغول ب ــا یــک تی االن ب
ــحال  ــیار خوش ــا بس ــم ام ــو بردی ــخصی کار را جل ــداز ش ــا پس ان ــر ب ــال حاض در ح
می شــویم کــه بــا تأمیــن ســرمایه مالــی از ســرمایه گذاران بتوانیــم ایــن اســتارت آپ 

ــم. ــعه دهی ــی توس را به خوب

جـــدول

1- از شــرکت های بزرگ رایانه ای 2- تعلیم و یاد دادن- از انواع حشرات 
بی آزار 3- اجرا شــدن در زبان رایانه- از اندام بدن بســیاری از حیوانات- 
مالکیت و دارایی 4- فشردن موس- از زبان های برنامه نویسی- کل و بی مو 
5- جعبه ســخت افزاری رایانه- روشن بودن چراغ آی دی- نقشه به زبان 
انگلیسی 6- سرپرستی- دومین مهره گردن- ارائه دهنده مرورگر سافاری 7- 
از ماه های فصل پاییز- صفحات اینترنتی- از ضمایر فاعلی ۸- پاسخ منفی- 
مردم- بله در زبان انگلیسی 9- موتور جست وجوی مایکروسافت- حافظه 
رایانه- دزد اینترنتی 10- صدای بلند - قلم 11- یک شــرکت آمریکایی 
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بایت جد    ول شماره 437

رمز جد ول 439 را د ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید
- عمودی(   9 و  افقی   1(  - عمودی(   11 افقی   10(  - عمودی(   2 و  افقی   1(  - عمودی(   1 و  افقی   7( 

)5 افقی 1 عمودی( - )2 افقی و 9 عمودی(

رمز جد ول 438: " الرس باک"
طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

عمـودی:

بایت به 2 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 2000999 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 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

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

حل جد    ول شماره 438

افقـی:

1 -خالق شبکه اجتماعی فیس بوک 2- جمع امل- واژه ای که برای ساکت 
کردن فرد یا افرادی به کار می رود 3- شــرکت چینی ارائه دهنده خدمات 
اینترنتی- هویت و اســم 4- به حالتی گفته می شود که کسی در گوشه ای 
نشســته و درخود فرو رود - کلمه پرسش از زمان چیزی- در اصطالح به 
ناگهان به هم ریختن رایانه گفته می شود 5- بزرگ شدن- از اسامی دختر- 
از پستانداران آبزی 6- از فلزات- به رایانه ای متصل به اینترنت گفته می شود 
که حاوی یک یا چند وب سایت می باشد 7- ماده کشنده- یکی از موتور های 
جست وجو- نوار ابزار ۸- از ماه های فرانسوی- از ویتامین ها- پوسته های 
گرافیکی 9- یک روش استاندارد برای نشان دادن نوع فایل- از اعداد تک 
رقمی 10- چراغی که با نفت می ســوزد و شامل لوله و سر پیچ می باشد- 

انتقال فایل از محلی به محل دیگر 11- از مرورگر ها

جدولشماره439


