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معرفیاستارتآپها

استارت آپ هایی برای مبارزه با حریق

حریـق و بـه دنبال آن ریزش سـاختمان پاسـکو زنگ خطـری جدی را بـرای مدیریت 
بحـران و حـوادث شـهری به صـدا درآورده اسـت؛ هشـدار و خطـری که بهتر بـود قبل 
از وقـوع فجایعـی ماننـد ایـن احسـاس می شـد تـا شـاید تصمیمـی جـدی و اقدامـی 
عملـی بـرای آن انجـام شـود. در واقـع کشـورهای پیشـرفته بـه کمـک فناوری هـا و 
نوآوری هایـی نـه چنـدان پرهزینـه امـا کاربـردی و مفیـد کمتـر شـاهد چنیـن فجایعی 
هسـتند. درسـت بـه همیـن دلیـل هـم هسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای جهـان 
مدیریـت  زمینـه  در  فعـال  اسـتارت آپ های  در  زیـادی  هدفمنـد  سـرمایه گذاری های 
بحـران می شـود تـا در چنیـن شـرایطی در کنـار دیگـر ابزارهـای فناورانـه ، بـه کمک 
آمـده و حتـی از وقـوع حوادث و فجایعـی این چنین جلوگیـری کنند. در همین راسـتا در 
اینجـا بـا بعضی از بهتریـن اسـتارت آپ ها و راهکارهـای نوآورانه آنها بـرای جلوگیری و 
مدیریت بحران های شـهری آشـنا می شـویم کـه قطعا این روزهـا کمبود آنها را بیشـتر 

از گذشـته احسـاس می کنیـم.
One Concern: این اسـتارت آپ در ماه مه سـال 2015 از سـوی دو فارغ التحصیل 
دانشـگاه اسـتنفورد با هـدف ایمن تر کردن خانه ها و شـهرها تاسـیس و راه اندازی شـد. 
ماموریـت ایـن اسـتارت آپ کمک بـه نهادهـای عمومی بـرای گرفتن تصمیمـات مهم 
در هنـگام وقـوع حادثـه بـا اطاعـات بیشـتر در زمـان کمتر اسـت. ماجـرا از آنجـا آغاز 
شـد کـه در ماه آگوسـت سـال 2014 «احمـد وانـی» مهنـدس فارغ التحصیل دانشـگاه 
اسـتنفورد توانسـت از یـک سـیل ویرانگـر در منطقـه کشـمیر هندوسـتان نجـات پیـدا 
کنـد. چنـد روز بعـد وقتـی بـه اسـتنفورد برگشـت بـه کمبـود تکنولوژی هـای مبتنی بر 

اطاعـات در بحران هـا و حـوادث اینچنینـی فکـر کرد.
وقتـی بـا «نیکـول هـو» دانشـمند علـوم کامپیوتـری و «تیم فرانـک» متخصـص زلزله 
و زمین لـرزه ماقـات کـرد، آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه روی به کارگیـری علوم 
اطاعـات و یادگیـری ماشـینی بـرای کمـک بـه حادثه دیـدگان در بایـای طبیعـی و 
حـوادث، کار کننـد. چیـزی کـه در ابتـدا به عنـوان یـک پـروژه تحقیقاتـی آغاز شـد، در 
نهایـت بـه راه انـدازی و تاسـیس این اسـتارت آپ منجر شـد. ایـن اسـتارت آپ پلتفرمی 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی دارد کـه با ارائـه اطاعـات مهم و حسـاس از قبیل نقشـه 
دقیـق مـکان حادثه، مسـیرهای تخلیـه و راه های فـرار، امـکان تصمیم گیـری و انجام 

اقدامـات فـوری را بـرای نیروهـای امـدادی فراهم مـی آورد.
FireStop: ایـن اسـتارت آپ در زمینه ارائه راهکارهای آتش نشـانی مدرن با اسـتفاده 
از نرم افزارهـای موبایل و تحلیل اطاعات و داده ها فعالیت می کنـد. FireStopp در واقع 
یـک پلت فـرم نرم افـزاری ویـژه موبایل اسـت که امـکان بـه اشـتراک گذاری اطاعات 
مهـم و حیاتـی مربـوط به مصدومـان و دسـته بندی اطاعـات در لحظـه را می دهد. این 
پلت فـرم بـا اسـتفاده از جمـع آوری اطاعـات و پـردازش پیشـرفته آنها می توانـد به طور 
قابـل توجهـی بـه کاهـش تلفـات ناشـی از آتش سـوزی، از بین رفتـن امـوال عمومی و 
مدیریـت بهتـر منابـع و نیروهـای امـدادی کمک کنـد. ایـن اسـتارت آپ نیویورکی حاال 
در بسـیاری از شـهرهای آمریکا مورد اسـتفاده ایسـتگاه های آتش نشـانی قـرار می گیرد.
کـه  دیگـر  نیویورکـی  اسـتارت آپ  یـک   :Echo Response Technologies

اضطـراری  شـرایط  در  بهتـر  کمک رسـانی  بـرای  را  تکنولـوژی  مـدرن  ابزارهـای 
امـا  اسـت،  کارآمـد  مختلـف  بایـای  و  حـوادث  بـرای  راهـکار  ایـن  می دهـد.  ارائـه 
ایـن  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  اورژانـس  مراکـز  و  آتش نشـانی ها  در  بیشـتر 
اسـتارت آپ بـه کمـک ابزارهـای هوشـمند و منحصـر بـه فـرد می توانـد مـکان دقیـق 
مصدومـان یـا لـوازم آسـیب دیده را مشـخص کـرده، نقشـه کامـل لوله کشـی های آب 
و گاز را نشـان داده و بـه ایـن ترتیـب در کمک رسـانی سـریع و بـه موقـع موثـر باشـد.

جـــدول

1- زبان اســتاندارد طراحی صفحات وب 2- واحد سطح معادل 100 متر 
مربع- خواب شــیرین - سخت دل شدن 3- از سوره های قرآن کریم- ال 
و چین و شکن- لباس شنا 4- از شبکه های اجتماعی- از اندامهای حرکتی

5- اهلی و دست آموز- نایاب 6- از عناصر جدول تناوبی- از صفات خداوند 
- جعبه ســخت افزاری رایانه 7- یکی از یکاهای اساسی سنجش مقدار 
داده ها در رایانه- از شبکه های اجتماعی پرطرفدار 8- بهره پول- بزرگ و 
ساالر 9- گلی که نشان خون شهداست- از ویتامین ها 10- طا- خوب و 

پسندیده- رشته کوه معروف در اروپا 11- از شرکت های معروف رایانه ای

زهرا صنعتی

مهران بینایی

امیررضاعجم-مهرانبینایی-احمدکالمی-ســعیدنیرومند-ماه
منیرابراهیمپور-محمداکبریمحمدباقرمحمودی-رضاپورصمدی-
ریحانهپورصمدی-نرگسجاودانبیلندی-محمدعلیکریمیعاطفه
اسالمی-ضیاالدینمیرزایی-محمدصادقعبادی-فاطمهعبادی-
محمدحسنجعفریماهرخجعفری-سیدمهدیموسوی-احسان
جعفری-محمدعلیجعفری-مریمجعفریاحمدجعفری-مجتبی
جعفری-فاطمهاسالمی-محسناسالمی-ملیحهجعفری-مهدی
نوریفتحا...غفاری-یاسرسعادتنژاد-آیدیننوری-سعیدمحمدپور
-سوسنمیرزاییاحمدجلیلییوسفنژاد-مصطفیبردبار-یونس
مهرانی-هادییارمحمدی-فاطمهخوشدلفهیمهکاشانی-صالح
مجاوری-اکبرنجفپور-سمیهاسماعیلزاده-مهریعلیاکبریسید
حسامالدینحسینی-سیدمحمدحسینی-حسننورمحمدی-الهه
ثابتقدم-وحیدضروریرضاحیدری-زهراصنعتی-بیژنکچرانلویی
-علــیکچرانلویی-پروینصنعتی-ریحانهالســاداتماهبدزاده

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 445

رمز جد    ول 447  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
پ)11 افقی و 10 عمودی(- ر)4 افقی و 2 عمودی( - د)2 افقی و 6 عمودی( - الف)6 افقی و 1 عمودی( 
-  ز)1 افقی و 10 عمودی( -  ن)1 افقی و 3 عمودی(  - د)2 افقی و 6 عمودی( -  ه)6 افقی و 9 عمودی(  

رمز جد    ول  446: پرایوسی
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.

افقـی:

مشهد

شهرستان

1- از بازی های معروف رایانه ای 2- از رودهای کشــورمان- جمع ادب- 
حافظه رایانه3- کوچکترین جزء تشکیل دهنده هر جسم- موی بلند گردن 

بعضی از حیوانات 4- خیس و مرطوب- هواپیمای تندرو- فوری
5- از سایت های اینترنتی – فشردن موس 6- از شرکت های بزرگ سازنده 
بازی های رایانه ای- خاموش بودن چراغ آی دی- دزد اینترنتی 7- من و تو 
می شویم- گرامی داشتن- تکرار یک حرف8- قسمتی از دستگاه گوارش- 
عامت تجاری شرکت اپل9- دیدار کردن- تکبیر گوینده در نماز جماعت- 

عدد 11 10- پردازنده رایانه- اولین حرف الفبا11- از سیستم عامل ها

حل جد    ول شماره 446

جدولشماره447


