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معرفیاستارتآپها

استارت آپ های موفق جهان در سال 2016

سال 2016 تقریبا به اتمام رسیده است و طبق آماری که اعام شده خوشبختانه این سال 
برای صنعت تکنولوژی سال بسیار خوب و پرباری بوده است. شاید بد نباشد که با بهترین 

استارت آپ هایی که در این سال به مرحله اجرایی خود نزدیک شده اند، آشنا شوید.

تبلیغات سبزیجات به یک بشقاب پاستا
Ben McKean که پیش از این یکی از مدیران شرکت Groupon بوده Hungryroot را 

با هدف ارائه یک بشقاب پاستای سبزیجات راه اندازی کرده است. غذا های ارائه شده توسط 
این استارت آپ 80 درصد سبزیجات و 20 درصد پروتئین است. (نودل  ها هم از سبزیجات 

تهیه می شوند) این استارت آپ در ماه نخست راه اندازی خود 10هزار غذا فروخته است.

پخش آنالین تصویر با سرویس پریسکوپ
اپلیکیشن  یک  واقع  در  که  کرد  راه اندازی  را  پریسکوپ  سرویس  توئیتر  مارس  ماه  در 
برای پخش مستقیم ویدئو توسط کاربران است. کاربران به طور آناین می توانند برای 
شده  پخش  آناین  ویدئوهای  این که  ضمن  بگذارند،  کامنت  شده  پخش  ویدئو های 

می توانند آرشیو شده و بعدا هم قابل دیدن باشند.

اسکوتر تسال
هر چند Gogoro امسال معرفی شد، اما این پروژه از سال 2011 به طور مخفیانه مشغول به کار بود. 
این محصول امسال در نمایشگاه الس وگاس عرضه شد که یک اسکوتر هوشمند برقی بدون نیاز 
به شارژ کردن است. این دستگاه در واقع با باتری  های قابل تعویض کار می کند که در نقاط مختلف 
شهر های بزرگ به رانندگان ارائه می شود. این اسکوتر در واقع بسیار مناسب مسیر های کوتاه است 
و سرعت آن به 60 مایل در ساعت می رسد و با آن می توان مسافتی معادل 100 مایل را با یک 
شارژ پیمود. این دستگاه همچنین به سیستم  های رایانش ابری و تلفن همراه نیز متصل می شود.

ارزان تر و بهتر سفر کنید
 Uber Garrett Camp and Travis Kalanick بنیان گذاران همراه  به   Oscar Salazar

استارت آپ Ride را اوایل امسال راه اندازی کردند. هدف این استارت آپ یک سفر مقرون به صرفه 
از نقطه ای به نقطه دیگر و به خصوص در جایی است که سیستم حمل و نقل عمومی ندارد. با استفاده 
از این اپلیکیشن افراد می توانند از خودرو های یکدیگر برای طی کردن یک مسیر استفاده کنند.

مراقبت از والدین
این استارت آپ با هدف مراقبت از والدین یا کسانی که در خانه هستند و نیاز به مراقبت دارند ایجاد 
شده است. افراد حرفه ای سرویس  های مختلفی از قبیل نظافت منزل، یادآوری مراقبت  های 
پزشکی، حمل و نقل افراد مسن و... توسط متخصصانی که این استارت آپ آن ها را استخدام کرده 
انجام می شود و فرد سفارش دهنده می تواند گزارش حضور مراقبت یا پرستار را روی اپلیکیشن 
موبایل خود مشاهده کند. هزینه حضور در منزل از حداقل 15 دالر در ساعت شروع می شود.

رفع مشکالت مربوط به اختالل وای فای
اختال در وای فای یا نداشتن آنتن کافی چیزی است که همه ما در محل کار یا آپارتمانمان با 
 Eero سعی در حل کردن آن دارد. با استفاده از Eero آن روبه رو هستیم این چیزی است که
می توان یک شبکه وای فای را توسعه داد. دستگاه  های Eero با استفاده از بلوتوث و یک ارتباط 
رادیویی داخلی به هم متصل می شوند و قادر به قدرتمندکردن سیگنال وای فای هستند. یک 

دستگاه Eero 125 دالر قیمت دارد و 3 دستگاه آن 299 دالر است.

جـــدول

1-اپلیکیشنی کاربردی که عاوه بر امکان انجام فیلمبرداری با کیفیت باال.با 
سرعت باالیی اسکرین شات می گیرد)صفحه13(- به موسسه یا فردی که 
کتابی را چاپ می کند گفته می شود 2-فوت و فن کار 3- دیواره آتش- به 

کسی که پدرش مرده باشد گفته می شود- پوشش بدن برخی از حیوانات
4-تنومند و بلند قامت- مقصد و مراد- برچسب 5-آدمی 6-آبگیر- نوعی 
حشــره از خانــواده هزارپایان 7-یک ابزار جمع آوری داده محســوب می 
شود)صفحه12(- تکرار یک حرف 8-پوشش سنگی که برخی از جانوران با 
رفتن به درون آن از خود محافظت می کنند- باالپوش- برادر مادر 9-تازه 
و جدید- از بین بردن سایت های اینترنتی- از فلزات 10-از قله های رشته 
کوه زاگرس- تاب و توان- معادل 3 کیلوگرم است 11-صفحات اینترنتی- 
اپلیکیشنی برای بهینه کردن مصرف باتری گجت های مختلف)صفحه13(

یونس فرقانی فر

احمد ادریسی

سعیدنیرومند-محمدحسینپارسیمود-نیمازندکریمی-ابوالفضل
مرشدلو-رضاپورصمدی-زهراصنعتي-بیژنکچرانلویي-پروین
صنعتي-محمدحسینبنکدار-غزلقاسمی-محمدقاسمینور-
آیدیننوری-غالمحسنگنجبخش-سعیدمحمدپور-محمداکبری
-احمدجلیلییوسفنژاد-سیدحسامالدینحسینی-سیدمحمد
حسینی-احمدکالمی-حسننورمحمدی-الههثابتقدم-وحید
ضروری-سیدمحسنصمیمی-صالحمجاوری-فاطمهقنبری-مجید
سعیدی-حسینسعیدی-سانازمیوهدوست-علیادانشمندی-بتول
نیزاری-محمدباقررمضانی-حمیدرضانیزاری-حمیدرضایاوری-لیال
قاسمیکیا-اکرمالساداتابراهیمنژاد-علیاکبرمویدمحسنی-
محمدحسینبنکدار-حسینمنتصری-نجمهساداتصفوی-فروغ
الساداتصفوی-رضاقاسمی-فاطمهبنکدار-محمدرضاقاسمی-
مژگانقاسمیکیا-مسعودقمرینژاد-محمدظفرکامل-صفاسادات
صفوی-غالمرضامهرایی-محمدحســینپارسی-محمداکبری

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 440

رمز جد    ول 442  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
(8 افقـی و 8 عمـودی) - (9 افقـی و 1 عمـودی) - (1 افقـی و 1 عمودی) - (4 افقـی و 10 عمودی) 

- (10 افقـی و 4 عمودی)

)DotNet( طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  441: دات نت

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 441

افقـی:

1-از شــبکه های پیام رســان)صفحه5(- از شــرکت های تولیدکننده 
لپ تاپ)صفحه10( 2-مادر- از مواد تشکیل دهنده بتن - از چهارپایان اهلی 
3-شبکه ای اجتماعی که از فیلترهای سرویس پریسما تقلیدکرد)صفحه 4(

4-کاهبــردار- خون در آن جریان دارد- به حالتی گفته می شــود که در 
حین کار کردن با رایانه، غیرفعال می شود 5-آینده- از پرندگان- واحد اندازه 
گیری سطح معادل 100 متر مربع 6-تاریک و کدر- معادل هفت روز است

7-از سخت افزارها- از شرکت های تولیدکننده دوربین 8-خاموش بودن 
چراغ آی دی- از صفات خداوند به معنای بی نیاز- از ویتامین ها 9-از شرکت 
های بزرگ رایانه ای- اضافه کردن آی دی جدید- مادر 10-ریه- سرویسی 

که قصد راه اندازی شبکه های اجتماعی مختص به خود را دارد)صفحه4(
11-یکی از روش های بهبود امنیت)صفحه5(- از سازهای سنتی 

جدولشماره442


