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معرفیاستارتآپها

متمایزترین استارت آپ ها در سال 2016

بـازار  در  حاضـر  اسـتارت آپ  های  جملـه  از  مختلـف  شـرکت  های  رفتـه  رفتـه 
کسـب وکار، خـود را بـرای حضـوری جدی تـر در سـال 2017 میـالدی آمـاده می کنند. 
اسـتارت آپ  هایی کـه امیـد زیـادی برای ثبـت رکورد هـای مالـی به مراتب بهتـر و البته 
پیشـرفت موثرتـر دارنـد. با ایـن وجود در میـان همیـن اسـتارت آپ  ها، نمونه هایی وجود 
دارنـد کـه با عرضـه تکنولوژی یـا خدماتی متمایـز از دیگـران، موفق به جذب سـرمایه 
کافـی و نهایتـا آماده  سـازی خـود بـرای درخشـش در سـال آینده میـالدی شـده اند. در 
ادامـه بـه نمونه  هایـی از ایـن اسـتارت آپ های فعـال در حـوزه تکنولوژی و کسـب وکار 

اشـاره خواهیـم کرد.
Docker ابداع یک بازار جدید

ایـن شـرکت کـه مقـر اصلـی آن در سان فرانسیسکوسـت توانسـته در 5 مرحلـه، 180 
میلیـون دالر سـرمایه جذب کند. این شـرکت کـه در سـال 2014 ایده بکر خـود را ارائه 
داد در سـال 2016 توانسـت درخششـی به مراتـب بیشـتر داشـته باشـد و حـاال خـود را 
بـرای رسـیدن به اوج در سـال 2017 آمـاده می کند.این شـرکت در طـرح منحصربه فرد 
خـود، صنعـت جدیـدی بـه نـام «Containers» را ابـداع کـرد. بـا اسـتفاده از راه حـل 
ارائـه شـده توسـط داکـر، برنامه نویسـان می تواننـد کد هـای خـود را در داخـل ایـن 
Container هـا یـا همـان ظـروف مجازی قـرار دهند تـا امکان اجـرای آن هـا در قالب 

تمامـی سـرویس  های ابری و دسـتگاه  های مختلف وجود داشـته باشـد. می تـوان گفت 
اکنـون تمامـی سـرویس دهندگان اصلی خدمـات ابری از داکـر پشـتیبانی می کنند و در 
سـال گذشـته نیـز مجموعـه گسـترده ای از رقبای بـزرگ (حتی شـرکتی ماننـد گوگل) 
و اسـتارت آپ  های مختلـف بـه ایـن بـازار اضافه شـدند امـا داکـر همچنان پیشـتاز این 

اسـت. بازار 
امضا های کاغذی حذف می شوند

ایـن شـرکت نیز دفتر اصلـی آن در سان فرانسیسـکو قرارگرفته و توانسـته در 14 مرحله، 
508,1 میلیـون دالر سـرمایه جمـع آوری کنـد. تبدیل شـدن نـام این شـرکت به عنوان 
یـک فعـل مسـتقل نیز خـود حکایـت از تاثیـر شـگرف آن بر بـازار دارد. در حـال حاضر 
از عنـوان Docusign بـه عنـوان یـک فعـل در محـدوده مسـتندات دیجیتال اسـتفاده 
می شـود و بـه جـای واژه آن  را امضا کنیـد از معـادل «آن  را Docusing کنید» اسـتفاده 
می شـود. این شـرکت، روشـی سـاده و امن را برای امضا کردن مسـتندات آنالین پیش 
روی کاربـران قـرار می دهـد تـا تمامـی افـراد حاضـر در دنیـای کسـب و کار دیجیتـال 
بتواننـد راهـکاری سـریع در حوزه  هـای مختلـف از فعالیت  هـای مرتبـط بـا خریـد و 
فـروش امـالک تـا بیمـه خـودرو یـا سـرویس  های مسـافرتی در اختیار داشـته باشـند. 
سـرمایه گذاری چیـزی در حـدود 400 میلیـون دالر در طـول دو سـال گذشـته نیـز خود 

حکایـت از عالقـه شـدید سـرمایه گذاران روی فعالیت  هـای ایـن شـرکت دارد.
کسب و کار با نرم افزار

ایـن شـرکت کـه مقـر آن در سان فرانسیسـکو قـرار دارد توانسـته در 7 مرحله، سـرمایه 
339,9 میلیـون دالری بـرای خـود دسـت و پا کنـد.Slack توانسـته با رسـیدن به ارزش 
8/ 2 میلیـارد دالر در کمتـر از دو سـال، به توفان اسـتارت آپ  های سـیلیکون ولی تبدیل 
شـود. برنامـه ارتباطـی-کاری ایـن شـرکت، تنهـا ابزاری بـرای انتقـال پیام  هـا در میان 
خـودکار  هشـدار های  دریافـت  از  مختلفـی  قابلیت  هـای  می توانـد  و  نبـوده  کارکنـان 
توئیتـری تـا درخواسـت تاکسـی یـا حتـی جسـت وجو بـرای رسـتوران  های موجـود در 
نزدیکـی محـل کار را برای شـما سروسـامان دهـد.Slack در حـال حاضـر 7/ 1 میلیون 
کاربـر فعـال روزانـه دارد کـه در مقایسـه بـا 1/ 1 میلیـون کاربر فعـال روزانـه در ابتدای 

سـال جـاری میـالدی، یـک پیشـرفت خـوب به شـمار می آید.

جـــدول

1-پلتفورمی نرم افزاری برای فراگیری زبان )صفحه 4( 2- از شرکت های 
بزرگ تولیدکننده بازی های رایانه ای- لوح فشــرده 3- شخصیت معروف 
قارچ خور- عالمت تجاری شرکت اپل 4- از طوایف غرب ایران- زرو طال- 
نام دیگر انرژی هسته ای5- صفحات شخصی اینترنتی 6- جنس مذکر از 
هر گونه- سازمان جاسوسی آمریکا- تکرار یک حرف 7- نوار ابزار- خالق 
فایرفاکس )صفحه5( 8- صدای آهسته- نام شبکه جدید پلتفورم دووالینگو 
)صفحــه4( 9- یمن ناقص!- مدیرعامل ویکــی از بنیانگذاران دووالینگو 
)صفحه4(- رخسار و چهره 10 - شیطان- از آالت موسیقی 11- یک پایگاه 
داده با ساختار درخت واره ای است که از آن برای ذخیره و بازیابی تنظیمات 
پیکر بندی های موجود در ویندوز 32 بیتی استفاده می شود - نام نقطه نوشتن 

آدرس های اینترنتی

میالد دهمرده

محمد میرانی

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 441

رمز جد    ول 443  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
  )4 افقی و 1 عمودی( -  )4 افقی و 9 عمودی( -  )10 افقی و 9 عمودی( -  )11 افقی و 2 عمودی( -

  )6 افقی و 6 عمودی( -  )3 افقی و 11 عمودی(  

)DotNet( رمز جد    ول  442: دات نت
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 442

افقـی:

1- از نرم افزار های کاربردی برای مدیریت دانلود 2- او- پروردگار- ستاره 
3- قرض- قشــرنازک شیشــه ای یاشیشه مانندی اســت که )درفرایند 
لعابکاری( برسطوح بعضی اجسام سرامیکی پوشش داده می شود.-از ماه های 
فصل زمستان 4- نام نسخه انتشار با پشتیبانی تمدید شده فایرفاکس )صفحه 
5(- از نرم افزار های رایانه ای 5- سنگریزه- الفبای موسیقی 6- کسی که 
پدرش مرده باشــد- دانه روغنی سرشار از پروتئین 7- کوچک- حروف و 
حــرکات کلمات را به صورت جدا جدا بیان کردن 8- از طعم ها- ســایت 
خبرگزاری تخصصــی بین المللی قرآنی 9- یکی از سیســتم عامل های 
مایکروســافت )صفحه5(- تکرار یک حرف- از حروف الفبای انگلیســی 
10- کشــت با آبیاری باران- از سخت افزار ها 11- از شرکت های بزرگ 

رایانه ای- معادل فارسی این واژه در زبان رایانه درگاه می باشد

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-ســانازمیوهدوست-علیادانشمندی
-بتولنیزاری-محمدباقررمضانی-حمیدرضانیزاری-حمیدرضا
یاوری-لیالقاسمیکیا-اکرمالساداتابراهیمنژاد-علیاکبرموید
محسنی-حسینمنتصری-نجمهساداتصفوی-فروغالسادات
صفوی-رضاقاســمی-فاطمهبنکدار-محمدرضاقاسمی-مژگان
قاسمیکیا-مســعودقمرینژاد-محمدظفرکامل-صفاسادات
صفوی-غالمرضامهرایی-محمدحســینپارسی-محمداکبری

جدولشماره443


