
 

 

 سیل وقوعجدید هشداردهنده  اپلیکیشن

سیل در نواحی شهری  وقوع بینیپیشکه به  اندکردهارائه  MyCoastاسکاتلند اپلیکیشنی را به نام  گروهی از دانشگاه داندی

 .کندمیو شکاف ناشی از کمبود اطالعات را جبران  پردازدمی

 
 2017در سال  سیل چنای

فزاینده به تهدید جدی برای جوامع  طوربه، هااقیانوس، افزایش سطح کندمیهمچنان که تغییرات آب و هوایی، جهان را دگرگون 

 واندتمیکه  اندساخته. گروهی از محققین و مهندسین ابزاری را شودمیشکل گرفته در نواحی ساحلی در سراسر جهان تبدیل 

 کمک کند. غیرمنتظره ایوسیلهاز گرمایش جهانی  متأثرهر چه بهتر این نواحی در برابر فجایع طبیعی  آمادگیبه 

ت اجتماعی در کنار مشارک هایشبکهاز هوش مصنوعی و  با استفاده نشان دادند کهدر کشور اسکاتلند  دانشگاه داندیگروهی از 

در مناطق  خصوصبهسیل، . و ردیابی سیل در نواحی شهری پرداخت بینیپیش به توانمیعمومی مردم در امر خبررسانی، 

فنی  بینیپیشتیم داندی امیدوار بود که این است.  کنترلقابل سختیبهاطالعات  آوریجمع ی از قبیلشهری، به علت مشکالت

 را مای کاست گذاشته این برنامهدهد. تیم داندی نام ع به سیل در نواحی شهری را پوشش و تکنولوژیکی کمبود اطالعات راج

در مختلف دارد که در نتیجه استفاده از این اپلیکیشن  هایسیلتصویر از  6000تم بالغ بر در حال حاضر این سیس است.

 شده است. آوریجمعهمراه  هایتلفن
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ساحلی است.  هایسیالبمعمول ناشی از فوران ناگهانی سیالب یا  طوربهمعمولی، سیل در مناطق شهری  هایسیل رغمعلی

 صورت نگرفته است. هاآبکه زهکشی مناسبی برای خارج شدن  دهدمیاین نوع سیالب در نقاطی رخ 

حاوی اطالعات مفیدی باشد. کلمات کلیدی فیلتر اول ماست،  تواندمیکوتاه  یک توییت»وانگ در مصاحبه با مطبوعات گفت: 

 ایهتکنیکاز . یمبرمیسپس از پردازش زبان طبیعی در راستای فهم بهتر از شدت حادثه، مکان وقوع و سایر اطالعات بهره 

فاده سیل با است از اندازیچشمخودکار  طوربهشد تا  استفادهشده توسط مای  آوریجمعتصویری کامپیوتری نیز برای اطالعات 

 «شناسایی کند. ،کنندمیاز تصاویری که کاربران ارسال 

باشد و  هاداده آوریجمعموجود  هایشرود مکمل نتوانمی هاداده یپایهما متوجه شدیم که رویکردهای کنترل سیالب بر »

 «نظارت و هشدار در آینده باشد. هایسیستمنویدبخش بهبود 

 خارج از چهارچوب بایستمیبنابراین این تیم ؛ فعلی، معایب خودشان را دارند یدادهثبت  هایسیستممطابق نظر محققین، 

را  هازارشگ تریندقیق. محققین دریافتند که کاربران توییتر تعدادی از بهترین و کردندمیسنتی فکر  طوربه هاداده آوریجمع

 .اندکردهسیل ارسال  یدرباره

کن مم ، چرا که تعداد بسیار زیادی توییتشوندمیروبرو اختالل زیادی  با هادادهبدون استفاده از هوش مصنوعی، وانگ گفت: 

 باشند که هیچ ارتباطی هم ندارند. حاوی کلمات کلیدی است

اصالحات بسیار زیادی برای بهبود شناخت شرایط سیالبی در مقایسه  تصویری کامپیوتری نیاز به هایتکنیک»وی در ادامه افزود: 

تصویر در حال حاضر هزاران  رساندیم.درصد  70 دقتمان را بهما .« »داشتندآبی دیگر  هایمحیطبا وقایع مرسوم در سواحل یا 

 «دیگر در مای کاست برای بهبود هر چه بیشتر این موضوع در دسترس است.

پس س گیرند.ح یک شهر نیز مورد استفاده قرار ند برای کنترل نفوذ آب ناشی از سیالب در سطتوانمیدر مجموع، این ابزارها »

ک به ساکنین و مسئولین استفاده کرد تا هشدار سریع برای کم هایسیستمو  بینیپیش هایمدلاز آن برای بهبود  توانمی

 «بعدی کسب کنند. هایسیالبالزم را پیش از وقوع  هایآمادگی

 آوریجمعکلی برای  طوربهبلکه  هاسیالبوانگ خاطرنشان کرد که این تحقیقات گام ارزشمندی نه تنها در راستای ردیابی 

 اطالعات مردمی است.

شهری، امیدوار هستیم که  هایسیالبات مردمی و هوش مصنوعی در تحقیقات اجتماعی، اطالع هایشبکهبا ترکیب »

 «یقی داشته و هشدارهای مربوطه را برای روزهای بعد ارائه دهیم.دق هایبینیپیش

 مترجم: محمدامین اکبری
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