
 

 

 قسمت سوم - دیفق در سال جداستارتاپ مو کی یراه انداز یبرا دهیا 05

استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان  پائول گراهام از دیدگاه

وکارهایی هستند که دارای رشد ها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) به سمت اوج (Start) شروع

 .بسیار سریع هستند

در این مجموعه  .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب های اخیر نیز مشاهده کردیم کهدر سال

های جهانی ها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال مورد از برترین ایده ۰۵مقاالت با 

ها های جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهین ایدهی دیدی نسبت به برترایم و تنها هدفمان ارائهانتخاب کرده

 .های بسیاری با مخاطبان خارجی دارند، کاری از پیش نخواهد بردبرای مخاطبانی که تفاوت

 گذاری تصویرسرویس اشتراک 

 500px   :ی خارجینمونه

سایت به را نشنیده باشید. این وب 500pxسایت ای باشید و نام وبغیر ممکن است که یک عکاس حرفهتقریبا 

است. در این  ایگذاری عکس برای عکاسان حرفهسرویس اشتراک نوعی یک فروشگاه اینترنتی عکس و

برای عدم محدودیت توانید فعالیت کنید. سایت شما هم به عنوان خریدار عکس و هم به عنوان یک عکاس میوب

عکس در هفته  ۸۵دالر را پرداخت کنید )با اکانت رایگان محدودیت  ۰۵در دانلود عکس باید اشتراک سالیانه 

درصد  ۲۵های خود را برای فروش بگذارید و توانید عکسخواهید داشت(. اگر هم به عنوان عکاس فعالیت کنید می

 .مبلغ فروش به شما تعلق خواهد گرفت

های ترین انجمنآغاز کرده است و در واقع یکی از قدیمی LiveJournal ایت کار خود را با فتوبالگساین وب

 های مشابهتر است. این سایت از دیگر سرویسعکاسی آنالین است که حتی از رقبای معروف خود نیز قدیمی

سرویس  ای سر لوحه کاری اینهمتفاوت است؛ چراکه پایبندی به پیشرفت عکاسی با کیفیت باال و کار عکاسان حرف

ای به خاطر عکاسی درجه یک و امکانات عالی از فلیکر به این سایت نقل مکان است. بسیاری از کاربران حرفه

 .اندکرده

یک هزار کاربر داشت و در در تورنتو کانادا توسط دو عکاس ایجاد شد و در سال اول  ۸۵۵۲این سرویس در سال 

سایت به کاربران وب ۸۵۰۰هزار نفر افزایش یافت و در اکتبر  ۲۰سایت به بیش از تعداد کاربران وب ۸۵۰۰سال 

 گذاری بهترین آثار خود، این سایت را گسترشبیش از سه میلیون نفر رسید و کاربران زیادی با عضویت و اشتراک

 .اندداده



 

 

به خاطر آن دوست دارند، کیفیت عالی کارهای هنری نشان داده شده در را  500pxکه کاربران  یکی از امکاناتی

شود که البته تازگی عکس را نیز به حساب ها با یک الگوریتم خاص داده میسایت است. رتبه کاربران به عکس

ردن کاربران را تشویق به اضافه کآورند که های جدید و با کیفیت باال، امتیاز بیشتری میآورد. در نتیجه عکسمی

وب های محبتواند رتبه باالیی در بخش انتخابهای کاربران جدید نیز میکند. حتی ساختهمداوم مطالب جدید می

 .های اشتراک عکس مشکل استبه دست آورد، چیزی که در سایت

500Firepaper  هد شی و صفحه نمایش شما خواسایت است که تصاویر آن را به گواپلیکیشنی مربوط به این وب

تصاویر  یی ارائههایی که در زمینهدهد. تاکنون اکثر اپلیکیشنای جالب انجام میآورد که البته این امر را با شیوه

دادند؛ اند به صورت یک گالری بوده و تصاویر مختلفی را به صورت جداگانه در اختیار شما قرار میزمینه تولید شده

رت دهد که به صودر اختیار شما قرار می ''الیو والپیپر''کرد این اپ به این صورت است که تنها یک ی کاراما نحوه

 ی گوشیمتصل است و کافیست تا تنها برای یک بار آن را به عنوان تصویر زمینه 500pxآنالین به سرورهای 

خص، اقدام های زمانی مشیو والپیپر در بازهتنظیم کنید. بعد از این و در صورت برقرار بودن ارتباط اینترنتی، این ال

نقص بی نواز وسایت مذکور کرده و به این ترتیب روزانه چندین تصویر چشمبه دانلود تصاویر جدید و اتفاقی از وب

 .ی گوشی شما نمایش خواهد دادسایت را در صفحهاین وب

 فلیکر  :نمونه خارجی دیگر

گذاری تصویر و ویدئو، خدمات وب و جوامع آنالین است که توسط های اشتراکترین سایتفلیکر یکی از بزرگ

توسط یاهو خریداری شد. این سایت به مرور به یک  ۸۵۵۰ایجاد شد و در سال  ۸۵۵2در سال  ludicorp شرکت

گزارش داد که فلیکر تا آن زمان در مجموع  ۸۵۰۰ژوئن شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس تبدیل شده است. یاهو در 

با توجه به گزارش  ۸۵۰۰میلیون بازدید کننده منحصر به فرد داشته است. تا ماه اوت  ۲۵میلیون عضو ثابت و  ۰۰

 های فلیکر، نیازی به بازها و فیلممیلیارد تصویر را در خود جای داده بود. برای دسترسی به عکس 6منابع، فلیکر 

گذاری باید در فلیکر حساب کاربری باز کرد. کاربرانی که در فلیکر کردن حساب کاربری نیست؛ اما برای اشتراک

های آپلود کرده خود را در یک صفحه تماشا کنند. ها و فیلمتوانند همه عکساند، میحساب کاربری باز کرده

ب کاربری باز کرد. در جریان انتخابات دهم ریاست توان با یک دستگاه تعداد نامحدودی حساچنین در فلیکر میهم

 .های پس از انتخابات، در ایران فیلتر شدهایی از درگیریجمهوری، سایت فلیکر به دلیل انتشار عکس

 - :نمونه ایرانی

 نجمعیت قابل توجهی از مردم ایران برای آپلود عکس از اینستاگرام استفاده می کنند که البته مقدار زیادی از ای

ارجی های خای هم بیشتر تمایل خود را به استفاده از نمونهدهند. عکاسان حرفهتعداد را عکاسان آماتور تشکیل می

 .ی ایرانی موفقی برای انتشار عکس و فیلم وجود نداردتوان گفت در حال حاضر نمونهاند و مینشان داده

 


