
 

 

 کاربران یبرا لیارسال فا لیتسه 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 سالها، کسبحرکت 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 ارائههای جهانی انتخاب کردهها 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

 کوموتیوا رسانه با کاربران برای فایل ارسال تسهیل ایده معرفی با مقاالت مجموعه این نهم قسمت در دارند، کاری از پیش نخواهد برد.

 .باشید همراه

 تسهیل ارسال فایل برای کاربران 

 Wetransfer  :جیی خارنمونه

شود نیاز است که به طریقی به دیگران منتقل در هر لحظه مطالب زیادی در حال تولید هستند و هنگامی که یک محتوا ایجاد می

را به صورت آنالین ارسال کنید، اما تنها چند  های بزرگدهد تا فایلشود. اگر چه ابزارهای زیادی وجود دارد که به شما اجازه می

است  wetransfer سایتها وبدهند. یکی از آنی انتقال فایل را به صورت رایگان به شما میسرویس کامل وجود دارند که اجازه

 .کندرا به راحتی ایجاد می ارسال فایل با هر حجمی امکان که

ت کافی است تا فقط آدرس ایمیل گیرنده، ایمیل فرستنده، پیغام متنی و فایل موردنظر را سایبرای ارسال فایل با استفاده از این وب

 که یکی از مزایای اصلی این نام و وارد کردن اطالعات نیستنیازی به ثبت سایتوارد کنید. برای ارسال فایل توسط این وب

 .رودسرویس به شمار می

بایت وجود دارد و گیگا ۸شود که در حالت رایگان امکان ارسال فایل تا به دو صورت پولی و رایگان ارائه می Wetransfer خدمات 

فایل کامالً رایگان برایشان ارسال شود. همچنین این  نفر را به عنوان گیرنده وارد کرد تا ۸۵توان آدرس ایمیل تا در حالت پولی می

 .در دسترس است IOS سرویس برای مرورگر وب، سیستم عامل اندروید و

کنند. با استفاده از اکانت های پریمیوم استفاده میاز طریق تبلیغات و کاربرانی است که از سرویس Wetransfer پلن درآمدی

 .هایشان را شخصی سازی کنندگیگ ارسال کنند و پروفایل ۸۵های خود را تا توانند فایلپریمیوم کاربران می

فرم کامالً امن طراحی شده است به این معنی که تنها شما و کسی که فایل را برای آن توان گفت که این پلتاز لحاظ امنیت نیز می

 .های منتقل شده دسترسی دارندارسال کردید به فایل

، مؤسس آن، در عدم توانایی به Beerens ی آن از سرخوردگیدر کشور هلند تأسیس شد و ایده ۸۵۵0این استارتاپ در سال 

میلیون یورو سرمایه جذب  ۸۰ی خود توانست در سری اول جذب سرمایه ۸۵۰۰های بزرگ ایجاد شد. در سال اشتراک گذاری فایل

 2۸آن برند سازی در آمریکا و اروپا اختصاص داده است. هر ماه  کند که این سرمایه را در ابتدا برای رشد نوآوری محصول و بعد از

 .کنندکشور بیشتر از یک میلیارد فایل را از طریق این پلت فرم ارسال می ۰0۰میلیون یوزر در 

 

https://wetransfer.com/


 

 

 پیکوفایل  :نمونه ایرانی

های ابری مانند دراپ باکس یا سرویس wetransfer های خارجی مانند همینیشتر از سرویسهر چند در ایران برای اشتراک فایل ب

د بخشهایی به این سرویس دارد و امکان اشتراک فایل را تسهیل میافزاری که تا حدودی شباهتشود اما به عنوان نرماستفاده می

 .توان از پیکوفایل نام بردمی

گذارند توانند با دیگران به اشتراک بخواهند یک پرونده، عکس، نرم افزار و یا هر آنچه که میکاربرد پیکوفایل برای کسانی است که می

ی کار هم به این صورت است که باید فایل موردنظر را روی سایت پیکوفایل آپلود کرد، سپس را روی اینترنت منتشر کنند. طریقه

می های تلگراتوانیم در جایی که مد نظرمان است مانند وبالگ، سایت و گروهیک لینک خواهد داد که آن را می ی پیکوفایلسامانه

 .قرار دهیم تا اشخاص دیگر با کلیک بر روی آن، فایل را دانلود نمایند
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