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و��� منصب مدير البحوث �� مجال ا�حوسبة االجتماعية �� معهد قطر لبحوث  يتبوأ الدكتور إ�غمار 

ا�حوسبة. وهو يتم�� ببحوثھ ذات التخصصات املتعددة وال�ي �ستخدم ف��ا كميات كب��ة من بيانات وسائل 

التواصل االجتما�� ��دف دراسة السلوك البشري ع�� نطاق واسع. ومن البحوث ال�ي تحظى باالهتمام 

ام البيانات ع�� شبكة اإلن��نت لنمذجة ا�خصو�ة وال�جرة الدولية، وتطو�ر أساليب رقمية لدراسة استخد

 األمراض املتعلقة بأسلوب ا�حياة، والنظر �� التطرف السيا��ي ع�� اإلن��نت.

�عد أن حصل د. إ�غمار ع�� شهادة الب�الور�وس �� الر�اضيات من جامعة �ام��يدج، تا�ع دراستھ ليحصل 

درجة الدكتوراه من معهد ماكس بالنك لعلوم الكمبيوتر، ومن ثم شغل عدة مناصب �� املعهد الفدرا��  ع��

)، وكذلك تو�� منصب باحث زائر �� 2012-2009للتكنولوجيا �� لوزان، ومعهد ياهو للبحوث �� برشلونة (

 رات من الدرجة األو��شركة مايكروسوفت للبحوث �� �ام��يدج. وهو عضو �� عدد من �جان برامج املؤتم

�� مجال استخراج البيانات ع�� اإلن��نت وتحليل وسائل التواصل االجتما��، بما �� ذلك املؤتمر الدو�� 

، ومؤتمر اكتشاف املعارف واستخراج البيانات (ICWSM)�شأن مدونات الو�ب ووسائل التواصل االجتما�� 

(KDD) واملؤتمر الدو�� �شأن شبكة اإلن��نيت العاملية ،(WWW) مؤتمر رابطة اللغو�ات ا�حاسو�ية ، و(ACL) ،

 ، ومؤتمر (SDM)املؤتمر الدو�� الستخراج البيانات و 
ً
املؤتمر الدو�� ، و (VLDB)قواعد البيانات الكب��ة جدا

، (EMNLP)�� معا�جة اللغات الطبيعية  مؤتمر الطرق التجر�بية، و (CIKM)املع�ي بإدارة املعلومات واملعرفة 

، ومعهد مهند��ي (ACM)عضو قديم �� رابطة م�ائن ا�حوسبة كذلك . وهو (WebSci)ومؤتمر علوم اإلن��نيت 

شر (IEEE)الكهر�اء واإللك��ونيات 
ُ
 عن �شر الكث��  100لھ أك�� من  ، و�

ً
مقالة مراجعة من قبل األقران، فضال

 لرابطة م�ائن ا�حوسبة 2016ية. ومنذ عام من أعمالھ �� ال�حافة الشعب
ً
 متم��ا

ً
 .تم اختياره متحدثا
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 :نبذة مختصرة

تقوم شر�ات التواصل االجتما�� الكب��ة مثل فيسبوك بتجميع بيانات مفصلة عن مليارات املستخدم�ن 

 تفاصيل عن 
ً
 بأن بيانا��م ال تتضمن خصائصهم الديمغرافية فحسب، بل تتضمن أيضا

ً
لد��ا، علما

أن تقديرات حجم تفضيال��م وسلوكيا��م. ورغم أن هذه البيانات ال ت�ون متاحة ل�جمهور �� العادة، إال 

 30و  20ا�جمهور اإلجما��، مثل "عدد الهنود الذ�ور ع�� فيسبوك �� قطر الذين ت��اوح أعمارهم ما ب�ن 

 "
ً
 رقميا

ً
 و�� الوقت ا�حقيقي. وهذا يوفر "�عدادا

ً
 و�تا�عون أفالم بوليوود"، يتم توف��ها للمعلن�ن مجانا

ً
عاما

ن البيانات املوجودة، إذا ما اتبعت األساليب املناسبة ملستخدمي هذه ا�خدمات والذي يمكن أن يز�د م

لكشف وت�حيح التح��ات �� البيانات. وثمة مقار�ة منفصلة تفضلها البلدان النامية �جمع البيانات؛ أال 

 جو�ة ملناطق شاسعة خالل وقت قص�� 
ً
و�� الصور امللتقطة من طائرات بدون طيار ال�ي توفر صورا

يمكن استخدام هذه الصور ألغراض عديدة، مثل عد الوحدات السكنية، أو  و�ت�لفة منخفضة، ومن ثم

 للتطورات ا�حديثة �� رؤ�ة الكمبيوتر 
ً
مراقبة حركة املرور، أو الكشف عن معسكرات �� ال�حراء. ونظرا

القائمة ع�� التعلم العميق، يمكن أتمتة هذه املهام. وخالل هذا العرض، سيقوم د. إ�غمار بتقديم 

ال�ي أجر�ت �� معهد قطر لبحوث ا�حوسبة باستخدام �ٍل من مصادر البيانات هذه، والبيانات البحوث 

اإلعالنية لوسائل التواصل االجتما��، والصور امللتقطة من ا�جو، وسيناقش كيفية استخدام الطرق 

 .املقابلة لز�ادة اإلحصاءات الرسمية


