
  للنشر - صحفي خبر
 

 
 

  2017-6-22بيروت: 
 
  

AUB: االجتماعي التواصل مواقع على وكالمھا الصور يستخدم جديد علمي بحث 

  الطبيعية الكوارث في الطوارئ لحاالت السريعة لالستجابة

 
 من االالف مئات وقوع فى متسّببة عام، كل تقع طبيعية كارثة أربعمئة من يقارب ما أن الى التقديرات ُتشير

 مليارات ثالث من أكثر استعمال ومع. دوالر مليار وخمسين مئة قيمتھا تتجاوز مادية وأضرارٍ  اإلصابات
 الفيسبوك مثل االجتماعية االعالم مواقع في ُتنشر الكوارث صور أن المستغرب من فليس لالنترنت، شخص

 ً  سمعان مارون كلية في البحثي وفريقھا عواد مارييت البروفسورة وتساءلت. الكارثة وقوع وقت في غالبا
 للمستجيبين مفيدة الصور ھذه كانت إذا عما  (AUB)بيروت في األميركية الجامعة في والعمارة للھندسة
  .للكارثة األوائل

  
  ُعقد والذي اإلنترنت، إلى المستندة واألنظمة والصور اإلشارات لتكنولوجيا عشر الثاني الدولي المؤتمر وفي
 جديدة آلية مقاربةً  رزق ويارا جمعة ھادي وطالباھا عواد البروفسورة عرضت إيطاليا، في نابولي في

 من  اإلنترنت على بھا الناس ُيرفقھا التي والكلمات الصور بين للتنقيب للكمبيوتر، اإلنسانية لالستعماالت
 التطوير من األولى المراحل في ھو النظام ھذا. النوع حسب وتصنيفھا الكوارث على بسرعة التعرف أجل
  .الضرر تصنيف في٪ 95 تفوق ِدّقة اآلن حتى أثبت ولكنه

  
 اإلنترنت عبر ُجمعت التي الصور بتحميل بيروت في األميركية الجامعة باحثو قام النظام، ھذا وإلنشاء
 اللون، على النظام ھذا ويعتمد. الطبيعة والبنية التحتية، البنية: األضرار من واسعتين فئتين إلى وقسموھا
 من مجموعاتٍ " الباحثون وشّكل. الصورة فئة تحديد في الميزات ومجموعات الظاھرة، والحبكة والشكل،
 بمروحة اإلمسك تكراراً  تترّدد التي الكلمات على التركيز لھم يسمح و. فئة كل في الصور لوصف" الكلمات
 أن تأمل وھي". ويتعلم ينمو أن يمكن النظام ھذا" أن عوض البروفسورة وأوضحت. المستعملة التعابير
 في األرواح وإنقاذ للكوارث األوائل المستجيبين أولويات لترتيب للكمبيوتر اإلنساني  االستعمال ُيستخدم
  .الطبيعية الكوارث ومواقع الحروب مناطق
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
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