
1 
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 (QCRI) عالم في معهد قطر لبحوث الحوسبة

( التابع لجامعة حمد بن خليفة. QCRIيشغل السيد/ فيردا أوفلي منصب عالم في معهد قطر لبحوث الحوسبة )

عمل السيييييييد/ فيردا باح با ما بعد الد تو اخ في ملتبر التحصييييييين عن بعد في رامعة  اليفو  يا في  ،وقبل ذلك

. وحصيييييييل على د رتي 2014إلى عييا   2010بير لي،  يياليفو  يييا، الو ييياح المتحييدي اممرياييية من عييا  

، ود رة الد تو اخ في 2005ا لاترو ياح وهندسييييية الامبيو ر في عا  باالو يوس في الهندسييييية الاهربا ية و

رؤية ال غطي اهتماما ه البح ية و. 2010 عا  في ر يا،   و ش في اسيييييطنبو الهندسييييية الاهربا ية من رامعة 

،   ز في المقا  امو  وخال  السنواح امخيريومعالجة إشا اح الوسا ط المتعددي.  ،والتعلم اآللي ،الحاسوبية

مزماح لتقييم امضرا  اآللية وا ستجابة في حالة االمعلوما ية ( 1ربهتين: ) علىعلى  حليل محتوى الصو  

 م التقاطها بواسيييييطة التي أو  ،التواصيييييل ا رتماعي مواقعللاوا ث باسيييييتلدا  الصيييييو  التي  م رمعها من 

( المعلوما ية الصيييحية لفهم العاداح الغيا ية لافراد والسييياان باسيييتلدا  الصيييو  من 2، )طا راح بدون طيا 

في  منشييو اب  40أ  ر من ، ولديه ACMو  IEEEوالويب. وهو عضييو  بير في  التواصييل ا رتماعيمواقع 

ما في معروفة،مؤ مراح ومجالح  فاز بجا زي وقد . JVCIو  JBHIو  TMMو  WACVو  CVPR هاب

Elsevier JVCI ورا زي 2015فضيييل و قة في عا  م ،IEEE SIU  2011في عا  مفضيييل و قة طالب .

إ جاز أ اديمي  ا ع في رامعة  هلتحقيق 2010الد اسييييييياح العليا في عا  التميز في را زي   ما حصيييييييل على

 . و ش

 عنوان العرض

 استلدا  الصو  الجوية وصو  مواقع التواصل ا رتماعي لزيادي اإلحصاءاح الرسمية

 نبذة مختصرة

للعديد من  طاقاح  من  وعها فرص فريدي إيجادإلى  التواصيييل ا رتماعييؤدي ا سيييتلدا  الما م لمنصييياح 

ثروي من المعلوماح حو   التواصل ا رتماعيينشر مستلدمو وسا ل وبما في ذلك المدن الي ية.  ،التطبيقاح

خبييا  حو  حوادث المرو  وا زدحييا ، وإاالط الطرط، و لوث الهواء،  شيييييير ام م ييل، مييا يحييدث حولهم

الصيييو  الجوية التي يتم الحصيييو  عليها من الطا راح  فإن، و جمعاح الحشيييود، وايرها. وبالتوازي مع ذلك

م ل  ،، و وفر معلوماح  اميلية لتطبيقاح قد   ظري عامة من فوط عن المدينةبدون طيا  وامقما  الصيييناعية 

ا مهمة ، وا سييتجابة للاوا ثوإدا ي الحشييود ،حماية البيئة ومراقبة حر ة المرو  ، والتي  لعب رميعها أدوا ب

سييوبية القا مة على بفضييل التطو اح الحدي ة في الرؤية الحاو. والرصييد الحضييا يمسييتدامة المدن الفي بناء 

من عد الوحداح السانية في المناطق بدءاب ، المها  بشال  لقا ي، يمان اآلن إرراء العديد من هيخ التعلم العميق
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ي الصحراء، و حديث خرا ط إلى ا تشاف المليماح ف الحضرية وإحصاء الحشود في المناسباح ا رتماعية

ب  شيييييباة الطرط ، سيييييبعرض بح با  م إرراؤخ في معهد قطر معرض هيا الحديثفي و. في الوقت الحقيقي  قريبا

، ويناقش  يفية اسيييتلدا  هيخ الطرط صييياد  البيا اح اير التقليدية هيخ، واليي يقو  بتحليل ملبحوث الحوسيييبة

 .لزيادي اإلحصا ياح الرسمية

 


