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الحوسبة
اإلنسانية

التكنولوجيا لتعزيز إدارة فرق الطوارئ

تمكن فريق بحثي في الجامعة
األميركية في بيروت من ابتكار نظام
جديد ُيسهم في تحسين الحوسبة
اإلنسانية عند وقوع كوارث طبيعية،
ُمن خالل تحليل الصور والتعليقات التي
تنشر على وسائل التواصل االجتماعي
عند وقوع كارثة ما ،واستخدامها
لتحديد نوع الضرر الناجم عنها وشدته
من أجل إدارة فرق اإلنقاذ بفعالية أكبر.
يعتمد هذا النظام على اللون ،الشكل،
الحبكة الظاهرة ،ومجموعات الميزات
في تحديد فئة الصورة ،ويساعد على
تخفيف جهود التحقق يدويًا من
األخبار ووسائل التواصل االجتماعي
لتقويم الضرر
 388ك ــارث ــة طـبـيـعـيــة تـحـصــل سـنــويــا
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،أي م ــا يـ ـع ــادل أكـ ـث ــر مــن
كارثة يوميًا ،تنتج منها أضرار مادية
وبشرية كبيرة .يتحرك املستجيبون
األوائل ،من هيئات رسمية ومنظمات،
بـ ـ ـع ـ ــد وقـ ـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارث ـ ـ ــة ،م ـ ـحـ ــاولـ ــن
إن ـق ــاذ م ــا أم ـك ــن م ــن أشـ ـخ ــاص ،إال أن
استجابتهم تــأتــي فــي غــالــب األحـيــان

بطيئة وموجهة بنحو خــاطــئ ،ألنها
تعتمد أســاســا عـلــى املـعـلــومــات التي
يحصلون عليها مــن دون أن يفهموا
فعليًا حجم األزمة ،وفق دراسة حديثة
للبروفيسورة مارييت عــواد وفريقها
ال ـب ـح ـث ــي فـ ــي ك ـل ـي ــة م ـ ـ ـ ــارون س ـم ـعــان
ل ـل ـه ـن ــدس ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في بـيــروت .من هنا ،كــان ال
ّ
بــد مــن إيـجــاد طريقة تنظم عمل هذه
الـفــرق لجعله أكـثــر فعالية باالعتماد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة م ـث ــل
الـحــوسـبــة اإلنـســانـيــة (Humanitarian
 ،)Computingأي استخدام الكمبيوتر
للمساعدة في القضايا اإلنسانية مثل
االستجابة لألزمات.
في عالم يوجد فيه أكثر من  3مليارات
شخص على شبكة اإلنترنت ،والكثير
م ـن ـهــم ي ـن ـش ــرون صـ ـ ــورًا وت ـع ـل ـي ـقــات
ل ـل ـكــوارث الـطـبـيـعـيــة عـقــب حــدوثـهــا،
ّ
ي ـم ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــاط ــات أن ت ـشــكــل
عـنـصــر مـســاعــدة أســاسـيــا قــد ُيسهم
فــي إنـقــاذ حـيــاة الكثيرين ،مــن خالل
ال ـت ــوج ـي ــه ال ـص ـح ـيــح ل ـف ــرق اإلنـ ـق ــاذ.
فـقــد وج ــدت ع ــواد وفــريـقـهــا البحثي
أن ــه مــن َخ ــال االس ـت ـفــادة مــن الـصــور
ُ
الـتــي تنقل على اإلنـتــرنــت ،وتحديدًا
عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
يمكن تخفيف وإزال ــة الجهد املبذول
ل ـت ـح ــدي ــد ن ـ ــوع ال ـ ـضـ ــرر الـ ـن ــاج ــم عــن
الكوارث الطبيعية وشدته .وبالتالي
ي ـم ـكــن إع ـ ــادة تــرك ـي ــز ال ـج ـه ــود نـحــو

إدارة أفضل ملهمات املساعدة
واإلن ـ ـقـ ــاذ م ــن خـ ــال ال ـش ــروع
ف ــي اس ـت ـجــابــة أف ـض ــل وتــوجـيــه
املـ ـسـ ـتـ ـجـ ـيـ ـب ــن األوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـس ــب
األول ــوي ــة .وعـلـيــه ،وجــب ابـتـكــار آلية
جـ ــديـ ــدة ل ــاس ـت ـع ـم ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة
لـلـكـمـبـيــوتــر ،لـلـتـنـقـيــب ب ــن ال ـصــور
والـكـلـمــات الـتــي ُيــرفـقـهــا ال ـنــاس بها
عـلــى شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
من أجل التعرف بسرعة إلى الكوارث
وتـصـنـيـفـهــا حـســب ال ـن ــوع ،وه ــو ما
قام به الفريق في الجامعة األميركية
فــي بـيــروت مــن خــال ابتكار نظام ال
يزال في مراحله األولى ّ من التطوير،
ولكنه أثبت حتى اآلن دقة تفوق %95
في تصنيف الضرر.
ُ
يـشــرح البحث أن الـنـظــام ال ــذي طـ ِّـور
يعتمد عـلــى تحليل مـتـقــدم ملعالجة

في
أظهر النظام ّ
مراحله األولى دقة
تفوق  %95في
تصنيف الضرر

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وتـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات
ف ـ ـهـ ــم امل ـ ـش ـ ـه ـ ــد ،أي
جـعــل اآلل ــة ت ــرى الـصــورة
وتفهمها ،ولـيــس فـقــط تحديد
ألــوان ـهــا وشـكـلـهــا وم ــا إل ــى ذلـ ــك ،بل
تمكينها من الفهم اللغوي ملا تعنيه
البيانات البصرية ،إلتاحة تصنيف
تـلـقــائــي لـلـصــور ال ـتــي تـحـتــوي على
أضرار وتقويمها .لكن «على الرغم من
كل التطورات في الرؤية الحاسوبية،
فــإنــه ال يــوجــد أي خــوارزمـيــة واحــدة
يـمـكـنـهــا وص ــف صـ ــورة ع ـلــى جميع
املستويات الداللية».
تقول عواد وفريقها إن النهج القائم
ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ـح ــوسـ ـب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
ي ـت ـج ــاه ــل ال ـ ـصـ ــور ال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا مــا
ت ــرف ــق ب ــال ــرس ــائ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـلــى
موقع تويتر ،والتي قد تحتوي على
مـعـلــومــات أك ـثــر قـيـمــة م ــن الـكـلـمــات،
ل ــذل ــك ط ـ ـ ـ ّـور الـ ـف ــري ــق ن ـه ـج ــا ج ــدي ـدًا

ي ــدم ــج م ـع ــال ـج ــة امل ـ ـيـ ــزات ال ـب ـصــريــة
عـلــى مـسـتــوى مـنـخـفــض السـتـخــراج
اللون والشكل والبنية ،بالتوازي مع
السمة الــداللـيــة الـتــي ُيـحـ َـصــل عليها
بعد مقارنة التعليقات على الصور
ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـل ـم ــات ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
الحوسبة اإلنسانية.
إلنـ ـش ــاء ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،ح ـ ّـم ــل ال ـفــريــق
ال ـص ــور ال ـت ــي ُج ـم ـعــت ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
وق ـس ـمــوهــا إل ــى فـئـتــن واس ـع ـتــن من
األضـ ـ ـ ــرار :ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،والـبـنـيــة
الطبيعة.
جــرى تــدريــب هــذه املـيــزات البصرية
والنصية واختبارها على مجموعة

اختراعات

 :TEOروبوت لكي المالبس

ّ
مع  TEOلم تعد مسألة كي الثياب أمرًا مزعجًا ،فقد تعلم هذا
الروبوت منذ اختراعه عام  2012في جامعة كارلوس الثالث في
إسبانيا صعود الدرج ،فتح األبواب وأخيرًا كي الثياب ،إذ يركز
مطوروه على جعله يــؤدي املهام املنزلية .يستخدم الروبوت،

الذي يبلغ طوله  1.8متر ووزنــه  80كيلوغرامًا ،كاميرا مثبتة
برأسه إلنشاء نموذج ثالثي األبعاد من املالبس ولــوح الكي،
ومن ثم يكشف عن التجاعيد ليقوم بعدها بكيها باستخدام
مكواة عادية.
بمجرد أن يضع الشخص قطعة من الثياب على لوح الكي أمام
"تيو" يقوم األخير بتحليل التجاعيد عن طريق نظام "تحديد
التجاعيد" الذي يضع مقياسًا بني صفر وواحد على كل نقطة
من قطعة املالبس ،بحيث يشير العدد  0إلى وجود حافة حادة
والعدد  1إلى بقعة مسطحة ،و"تيو" يعلم أن التجاعيد تتواجد
في املنطقة بينهما .بعد تحديد كافة النقاط التي فيها تجاعيد،
ّ
يقوم الروبوت بوضع املكواة على املالبس لينفذ مسارًا واضحًا
محسوبًا بشكل يخفف التجاعيد بكفاءة .يطمح الفريق ّ
املطور
ّ
للروبوت أن يصبح قادرًا على أداء كافة املهام املنزلية بمجرد
مشاهدة اإلنسان يقوم بها.

«جنرال إلكتريك» تبني أكبر طابعة
ثالثية األبعاد في العالم
أعلنت شركة جنرال إلكتريك أديتيف  ،GE Additiveوهي
ّ
متخصصة في توريد
شركة جديدة تابعة لجنرال إلكتريك
ال ـطــاب ـعــات ثــاث ـيــة األب ـع ــاد واملـ ـ ــواد وال ـخ ــدم ــات االس ـت ـشــاريــة

الهندسية ،أنها تقوم بتطوير أكبر طابعة ثالثية األبعاد تعمل
بطاقة الليزر في العالم ،وهي تقوم بطباعة األجــزاء من خالل
استعمال مسحوق املعادن .سوف تكون الطابعة قــادرة على
طباعة قطع لـلـطــائــرات مناسبة الستخدامها فــي املحركات
النفاثة واألجنحة ،كما يمكن استخدامها في قطاعي السيارات
والـطــاقــة .تـقــوم الطابعة بصهر طبقات دقيقة مــن مسحوق
املعادن من خالل الليزر وطباعة أجزاء ثالثية األبعاد مباشرة
من خالل الكمبيوتر.
ّ
ل ــم تـعـلــن ال ـشــركــة ع ــن أي تـفــاصـيــل ح ــول م ـي ــزات الـطــابـعــة
وسرعتها ،مكتفية باإلعالن أنها سوف توفر النسخة األولى
منها للشركات املتعاونة معها قبل نهاية هذه السنة ،على أن
يكون نموذج اإلنتاج جاهزًا السنة املقبلة .النسخة األولى والتي
أسمتها الشركة "أطـلــس" ،ستكون ق ــادرة على طباعة أجــزاء
بمساحة متر مربع باستعمال التيتانيوم واألملنيوم ومعادن
أخرى.
الجدير بالذكر أن "جنرال إلكتريك" اشترت غالبية حصص
شــركــة  Concept Laserاملتخصصة فــي الـطـبــاعــة الثالثية
األب ـ ـعـ ــاد ،والـ ـت ــي ب ــات ــت ج ـ ــزءًا م ــن  ،GE Additiveويـعـمــل
مهندسوها اليوم مع مهندسي  GE Additiveعلى تطوير
الطابعة الجديدة.

