
سال دهم/شماره چهارصد و هفتاد و دو /چهارشنبـه  18 مرداد 1396
9  A u g u s t  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

مشهـد    
مسعود صحرایی

حسن نیک نجار
شهرستان

افقـی:

جدولشماره472

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 4۷۱
بایت جد    ول شماره 4۷۰

یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
ماهمنیرابراهیمپــور-آرینصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی
مهرانبینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلــی-آیدیننوری
سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي
هادییارمحمــدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهســاداتماهبدزاده
غالمحســنگنجبخش-ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایی
الههثابــتقدم-حیدرضروری-زیباجعفریــان-مریمخانبیکی
محمدحســینصفری-بردیازحمتکش-فاطمهخلیلخانیمریم
خانبیکیعلیرضــاالریمی-مهدیصانعــی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم-حمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینــبتفکــری-حســینعســگری-مجیدصادقــیمقدم

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 ۲۰۰۰999 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 نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

۱- راه کاری اســت بــرای کاهش حجم یک فایل و یــا فولدر ۲- تاب و 
توان- شــهري در استان تهران- آب انگلیسي ۳- پرحرفي- روشن بودن 
چراغ اي دي- محل اتصال کف دست به ساعد ۴- مخفف شاه- آبونه شدن 
۵- نیتروژن- قرض- گماشتن کسي به کاري یا شغلي ۶- درست و بي عیب 
و نقص- نوار ابزار 7- از سیســتم عامل هاي بسیار قدیمي- برش در زبان 
رایانه- درون و داخل 8- شیشــه و تنگ آب- برادر مادر ۹- اولین عدد- از 
سبزیهاي معطر ۱۰- آتش- غذاي حاضري که با تخم مرغ تهیه مي شود 

۱۱- از سایت های جستجو اینترنتی- نام نوعي از ویروس ها 

عمـودی:

۱- از نرم افزارها - موتور جستجوی چینی  ۲- مرکز استان فارس- آینه مقعر 
۳- جایز و سزاوار- دره- خون در آن جریان دارد ۴- مکان و محل- توقف و 
ایستادن به زبان التین ۵- نایب رئیس بخش توسعه بینگ- عملی که پس 
از انجام آن می توان روی گوشــی های با سیستم عامل آندروید، نرم افزار 
نصب کرد  ۶- از زبانهاي برنامه نویسي- نویسنده کتاب هاي ارباب حلقه ها 
7- مارک و نشانه چیزي- به حالتي گفته مي شود که در یک لحظه کامپیوتر 
هیچ عملکردي را انجام نمي دهد 8- آبله مرغان بالغین- روش- زمین به 
زبــان ترکي ۹- از حروف ندا- از شــرکت هاي بزرگ تولید کننده دوربین 
عکاسي- نام پیامبر خاتم )ص( ۱۰- پوسته هاي گرافیکي-  از انواع فایل 
ها - واحد وزن ســنتي ۱۱- معادل فارسی واژه Tag - مهم ترین بدافزار 

آلوده کننده 

جـــدول

طراح جد ول: شادی طباطبایی 

چابکی استارتاپی یعنی چه؟
یکی از اشتباهاتی که کارآفرینان بی تجربه به اعتراف متخصصین امر بارها و بارها تکرار 
می کنند، ُکندی بیش از اندازه است. اما سرعتی که برای راه اندازی یک استارتاپ از آن 
صحبت می کنیم آنقدر که به در اختیار داشتن منابع ضروری وابسته است، به اولین بودن 
در بازار وابستگی ندارد. کارآفرینان تازه کار در تالش برای از بین بردن تمام نقایص ایده 
خود، آنقدر زمان و منابع صرف می کنند که خیلی زود پولشان تمام می شود. برای راه اندازی 
استارتاپ باید فرز و چابک بود. حرکت »آهسته و پیوسته« در این مسابقه شما را به جایی 
نخواهد رساند. شما باید کارآمد، قاطع، و آماده یادگیری و تطبیق با شرایط جدید باشید. اما 
برای کسانی که با تأسیس شرکت آشنایی ندارند، حرکت با چنین سرعتی می تواند هراس 
آور باشد. هرچه باشد این رؤیایی شان است که سعی دارند به آن تحقق ببخشند؛ هیچ کس 
نمی خواهد با عجله کردن، رؤیای خود را به ورطه نابودی بکشاند. اما راه اندازی سریع و 
موفقیت آمیز یک استارتاپ نیز راه دارد. برای پشت سر گذاشتن این فرایند با موفقیت، کافی 

است این ۳ مورد را در نظر داشته باشید:
۱- اصول چابکی استارتاپ ها را درک کنید: فرایند سنتی راه اندازی یک کسب و 
کار اساساً به برنامه ریزی قبلی وابسته است. شما تصمیم می گیرید چه شرکتی بزنید، ایده خود 
را پاالیش می کنید، فرایندی برای تحقق بخشیدن به این ایده تعریف می کنید، نیرو استخدام 
می کنید، و پیش از آنکه محصولی تولید کنید هزاران قدم ریز و درشت دیگر را بر می دارید. 
پیدا کردن و تعریف هر یک از این قدم ها نیازمند زمان و پول است که در آغاز کار در اختیار 
نخواهید داشت. اینجاست که چابکی استارتاپی وارد می شود. راه اندازی سریع یک استارتاپ 
و عرضه نسخه های مختلف محصول در طول این مسیر و همزمان با آن، از جمله اصول اولیه 
این دیدگاه هستند. هیچ برنامه سفت و سختی وجود ندارد، بلکه تنها مجموعه ای از آزمون و 
خطا در اختیار دارید که فرضیات خود را پیرامون شرکت و محصولتان به واسطه آنها به بوته 
آزمایش می گذارید. نتایج هر یک از این آزمون های کوچک به شما اجازه می دهند محصول 
خود را پاالیش کنید. این شیوه به شما اجازه می دهد سلیقه بازار هدف خود را پیدا کنید و با 
دانش به دست آمده، قدم های بعدی خود در مسیر رشد و توسعه را بردارید. از آنجایی که 
یادگیری شما در حین طی مسیر رخ می دهد، الزم نیست نگران پایبندی به یک برنامه از 
پیش تعیین شده باشید. اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ داد نیز می توانید به جای بازگشت به میز 

طراحی و شروع همه چیز از اول، به مسیر خود ادامه دهید.
۲- اشتباهات خود را بپذیرید و از آنها درس بگیرید: بسیاری از انسان ها اشتباه 
را مترادف با شکست می دانند. آنها فکر می کنند یک تصمیم اشتباه به معنای پایانی برای 
شرکتشان خواهد بود. در نتیجه، شروع می کنند به دلشوره و تأمل بیش از حد روی تک تک 
قدم هایی که بر می دارند. همین موضوع باعث کند شدن این فرایند خواهد شد. متأسفانه 
ترس از شکست، به خاطر تأخیرهایی که به وجود می آورد، واقعاً می تواند به شکست منجر 
شود. به جای آنکه نگران تک تک اشتباهات احتمالی تان در آینده باشید، این حقیقت را 

بپذیرید که ممکن است اشتباه کنید. 
3- در توسعه شرکت یا محصول خود زیاده روی نکنید: ایده های استارتاپی 
خوب، پتانسیل زیادی برای رشد و توسعه دارند. با این حال، استارتاپ های خوب این را 
می دانند که الزم نیست همه ویژگی ها یا محصوالت ممکن از همان ابتدا به کامل ترین 
شکل خود آماده شوند. اگر توسعه محصول خود را از جایی فرا تر از محصول حداقلِی پایه آغاز 
کنید، وقت خود را تلف کرده اید. ابتدا هسته اصلی شرکت خود را به مشتریانتان عرضه کنید. 
ببینید نظرشان درباره محصول شما چیست، دوست دارند چه ویژگی هایی به آن اضافه شود یا 
چه انتظارات دیگری از شرکت شما دارند. سپس از این اطالعات برای اولویت بندی قدم های 
بعدی خود استفاده کنید. استفاده از آزمون و خطای A/B پس از ورود به بازار، فرصت های 
واقعی استارتاپتان را به شما نشان خواهد داد.  وقتی صحبت از تأسیس یک استارتاپ به میان 
می آید، »سرعت« رمز موفقیت شما خواهد بود. هرچه سریع تر روی پا های خود بایستید، 
سریع تر می توانید ایده خود را به دیگران ثابت کنید و سریع تر شاهد درآمدزایی آن خواهید 

بود. از این قدم ها پیروی کنید و شاهد رشد هرچه سریع تر کسب و کار خود باشید.

رمز جد    ول 4۷۲  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۲ افقـي و 8 عمـودي( - )۱۱ افقـي و ۱۰ عمـودي( -  )۶ افقـي و ۹ عمـودي( - )۵ افقـي و ۲ عمـودي(

)8 افقــي و ۱۰ عمــودي( - )۹ افقي و ۴ عمودي(

(like) رمز جدول 4۷۱: الیک

معرفیاستارتآپها


