
 

 

 متحرک ریتصاو نیآنال گاهیپا جادیا دهیا یمعرف

به  (Start) استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان شروع پائول گراهام از دیدگاه

های اخیر وکارهایی هستند که دارای رشد بسیار سریع هستند. در سال، کسبهاحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) سمت اوج

مورد از برترین  ۰۵در این مجموعه مقاالت با  .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب نیز مشاهده کردیم که

ی دیدی ایم و تنها هدفمان ارائهخاب کردههای جهانی انتها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال ایده

های بسیاری با مخاطبان خارجی ها برای مخاطبانی که تفاوتهای جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهنسبت به برترین ایده

 از تصاویر متحرک آنالین پایگاه یک اندازیراه ایده معرفی با مقاالت مجموعه این ششم قسمت در دارند، کاری از پیش نخواهد برد.

 .با رسانه اکوموتیو همراه باشید

 پایگاه آنالین تصاویر متحرک 

 Giphy  :ی خارجینمونه

توانید از فیلم مورد نظرتان، یک عکس متحرک بسازید و یا از چند عکس متحرک، یک با استفاده از این ابزار می

 .اسالیدشو ایجاد کنید

Giphy  این دهدهای متحرک را میگذاری فایلیک پایگاه آنالین و موتور جستجو است که به کاربران امکان جستجو و به اشتراک .

 .اندهای مختلف وجود دارند و با هشتگ مرتب شدهبندیصویر متحرک است که در دستهسایت، شامل هزاران ت

توانند به سرعت باعث جذب مخاطب به وبالگ یا شبکه اجتماعی شوند. همچنین بایت حجم دارند و میها فقط چند کیلواغلب گیف

توان شمار زیادی از مخاطبان را جذب عی میها فرصت مناسبی برای نمایش دادن شخصیت برند هستند و با کمی شوخ طبگیف

 .کرد

ای در این حوزه بودند که متوجه شدند هنوز راه چانگ و دوست نزدیکش، کوک، در حال تفکر برای پیدا کردن ایده ۸۵۰۸در سال 

ز که قبل ا -ها قرار نداده است. بنابراین، چانگ راهی برای جستجوی آنها وجود ندارد و حتی گوگل هم خوبی برای پیدا کردن گیف

 .ها را برای وب ایجاد کندچند ماه زمان گذاشت تا ابزاری بسازد که بتواند این نوع فایل -های زیادی کار کرده بود این در استارتاپ

کردند و ممکن م هنوز برای پیدا کردن گیف در گوگل سرچ میدر ابتدای کار با آن مواجه بود، این بود که مرد Giphy مشکلی که

ها را که فقط به همین کار اختصاص یافته بود، حتی نبینند. به همین دلیل این استارتاپ مجبور شد زمان زیادی را بود سایت آن

شود جزو باالترین ا انجام میهها و مسائل مربوط به آنهایی که برای گیفبرای سئوی خود اختصاص دهد تا مطمئن شود در سرچ

 .ها استسایت

 

 (GIF) شروع به کار کرد و در ابتدا، تنها به عنوان موتور جستجو برای پیدا کردن تصاویر متحرک ۸۵۰۲این سرویس در سال 

ها را در تصمیم به گسترش خدمات خود گرفت. در قدم اول به کاربران خود اجازه داد که گیف  Giphyشد. بعد از آن، اده میاستف

 .ها را پست کنندفیس بوک به اشتراک گذاشته یا آن

https://giphy.com/


 

 

بعد از انتخاب شد. سه ماه  ۸۵۰۲سایت برتر سال وب ۰۵۵به عنوان یکی از  PC Magazine از طرف  Giphy، ۸۵۰۲در سال 

ها را به اشتراک بگذارند. در سال ها، آنگیف URL سایت با توییتر شروع به همکاری کرد تا کاربران بتوانند با استفاده ازآن، این وب

میلیون  ۰1میلیون دالری شدند و در سری دوم سرمایه گذاری نیز  ۸.2ی گذاری، موفق به جذب سرمایهدر سری اول سرمایه ۸۵۰2

 .سرمایه جذب کردند ۸۵۰۰ دالر در سال

ها را در ساخت خودشان گیف بسازند و آناپلیکیشن دوم خود را النچ کرد که کاربران را قادر می  Giphy، ۸۵۰۰همچنین در سال 

 میلیون کاربر فعال دارد که این ۰۵۵سایت اعالم کرده است که به صورت روزانه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارند. این وبشبکه

 .کنندافراد بیشتر از یک میلیارد گیف استفاده می

Giphy  کندسایت محبوب است که کار جستجو و یافتن تصاویر متحرک را برای شما بسیار راحت مییک وب. 

 -: نمونه ایرانی

برای  همین وب سایت توانند ازسایت که ساخت یا استفاده از تصاویر متحرک است، کاربران ایرانی نیز میبا توجه به ماهیت این وب

های اجتماعی مختلف بهره گیرند و شاید همین دلیل باعث شده است که تاکنون استارتاپی در این زمینه ها در شبکهاستفاده از گیف

 .در ایران شروع به فعالیت نکند

  

 


