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معرفیاستارتآپها

نوآوران سال جدید در دنیای استارت آپ  ها

همـه مـا دوسـت داریـم اتفاقـات و روند هـای مهـم دنیـای آینـده را پیش بینـی کنیـم. 
دوسـت داریـم بدانیـم آیـا در دنیـای اسـتارت آپ  ها در سـال جدیـد میـالدی، واقعیـت 
مجـازی، سـرویس  های آنـی و بات  هـا بـار دیگـر می درخشـند؟ آیـا توجـه عمومـی به 
اپلیکیشـن  های پیام دهـی، امنیـت سـایبری و هـوش مصنوعـی همچنان ادامـه خواهد 
داشـت؟ بـه همیـن منظـور، اسـتارت آپ  هایی را کـه ارزش دارد فعالیت شـان در سـال 

جدیـد پیگیـری شـود معرفـی می کنیم.
)Magic Leap( مجیک لیپ

مجیـک لیـپ یـک اسـتارت آپ  آمریکایی اسـت کـه بیشـترین تناسـب را با این لیسـت 
دارد، به خصـوص بعـد از این کـه رسـانه ها در اواخـر سـال 2016 توجـه زیـادی بـه آن 
نشـان دادنـد. مجیـک لیپ روی نمایشـگر های سـربند مجـازی کار می کند کـه تصاویر 
رایانـه ای سـه بعدی را بـا اسـتفاده از یـک فیلتر نـوری دیجیتـال، روی اشـیایی از دنیای 
واقعـی وارد می کنـد. در سـال 2010 رونی اباویتز مجیک لیپ را تاسـیس کـرد و با کمک 
سـرمایه گذارانی همچون گوگل و علی بابا توانسـت 4/ 1 میلیارد دالر تامین سـرمایه کند.

Kiip کیپ
کیپ یک شـبکه تبلیغات موبایل اسـت که در سـال 2010 برایان وونگ، کورتنی گرتین 
و آمادئـوس دمـارزی آن را تاسـیس کردند. ایده تاسـیس کیپ در داخـل هواپیما به ذهن 
وونگ رسـید. او متوجه شـد بیشـتر مسـافر ها در حـال انجام یـک بازی موبایل هسـتند. 
او بـه ایـن فکر کرد چطـور تبلیغاتی بسـازد که حیـن بازی، بـرای کاربر مزاحمتـی ایجاد 
نکنـد و بـه این نتیجه رسـید کـه لحظه  های پیـروزی در بازی مثـل رفتن بـه مرحله بعد 
یـا امتیـاز گرفتن می تواند برای تبلیغات مناسـب باشـد. در سـال 2017، ارزیابی می شـود 
کـه هزینه  هـای تبلیغات موبایلی بیـش از 26 درصـد کل هزینه  های بازاریابـی در آمریکا 
را تشـکیل دهـد. ایـن رقم تـا سـال 2020 به 33 درصـد افزایـش خواهد یافـت. بنابراین 
از آنجـا کـه برند ها بـه دنبال روش  هـای جدید دسـتیابی به مشـتریان خود هسـتند، این 
نوع شـرکت ها طرفداران بیشـتری می یابنـد. تبلیغات اینترنتی سـنتی دیگـر تاثیرگذاری 
چندانـی ندارنـد و شـرکت ها در مـورد این کـه پول هـای تبلیغاتـی آن هـا دقیقـا بـه کجا 
مـی رود، نگراننـد امـا کیـپ فقـط یـک شـبکه تبلیغاتـی نیسـت، بلکـه بر «هدف گذاری 
لحظـه ای» متکی اسـت. ایـن هدف  ها بـا لحاظ کـردن عوامـل مهمی ماننـد مکان یابی 

جغرافیایـی و عملکـرد ابزار هـای موبایـل، تنهـا بر یک صفحـه یا فضا متکی هسـتند.
)Octane.ai( اکتان

2016 سـال بات  هـا بـود و پلت فرم  هـای پیام دهـی بیشـتر و بیشـتر شـدند. در ایـن 
مـدت، ده  هـا هـزار چت بـات جدیـد بـرای کاربرد هـای مختلـف ایجاد شـدند. از سـوی 
دیگـر، برند هایـی کـه بـه دنبال انقـالب بزرگ بعدی هسـتند، تـالش می کننـد دریابند 
چگونـه سـوار ایـن مـوج شـوند. یکـی از آن هـا اکتـان اسـت. ایـن اسـتارت آپ کـه در 
سـال 2016 به وسـیله مـت شـلیک، موسـس مجله چت بـات و دو نفـر دیگـر راه اندازی 
شـده، در نتیجـه دشـواری در ایجـاد و مدیریـت چت بات  هـا بـه وجـود آمـد و امـکان 
سـاختن ایـن بات  هـا را بـرای برند هـای مختلـف آسـان کـرده اسـت. مـت از وقتـی 
فهمیـد پلت فرم  هـای پیام دهـی بزرگ تـر از شـبکه  های اجتماعـی مطرحـی همچـون 
فیس بـوک هسـتند و سـریع تر از آن هـا رشـد می کننـد، بـه ایـن عرصه عالقه  مند شـد 
و ابتـدا مجلـه «چت بـات» را راه انـدازی کـرد. در حـال حاضـر، برندهـا ، اسـتارت آپ  ها و 
سـرمایه گذاران متعـددی بـه شـرکت او روی آورده انـد تـا در دنیـای چت بات  هـا حرفی 
بـرای گفتـن داشـته باشـند. مـت پـی بـرد کـه هـر کسـی از موسـیقیدانان گرفتـه تـا 
معلم  هـا و برند هـای بـزرگ بـه پلت فرمی سـاده نیـاز دارند تـا بتوانند ظرف چنـد دقیقه 

بات  هایـی بـا ویژگی  هـای خـاص خـود تولیـد کنند.
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رمز جد    ول 449  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
 (1 افقی و 1 عمودی) - (10 افقی و 6 عمودی) - (2 فقی و 3 عمودی) - (9 افقی و 11 عمودی) - 

(11 افقی و 8 عمودی)  

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  448: رایانامه

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.
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1- مرورگــر موزیال - حافظه رایانــه 2- ذریه و دودمــان- از بین بردن 
سایت های اینترنتی- پنجره ای از مایکروســافت 3- متضاد راست- ماده 
کشنده- سر و حرف پنهانی 4- از خزندگان- از نرم افزار ها5- از انواع میوه 
ها- مکمل مرد اســت- ســازه ای که برای اتصال میان دو منطقه احداث 
می شــود 6- پرچم- نوار ابزار- صدای بلند 7- پروردگار- شبکه اجتماعی 
چینی ارائه دهنده بازی های رایانه ای آنالین 8- بزرگترین موتور جست وجوی 
چینی- از کشــور های آسیایی بسیار پهناور 9- مادر- اهلی و دست آموز- 
بهتان و دروغ بستن 10- عضو پرواز در پرندگان- از انواع مرکبات- سخن 

بیهوده 11- سایت مایکروسافت- از پستانداران
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