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  : باللغة العربية حثـــــــــــــملخص الب
ا من أشكال فیروس كورونا  ً ً خطیر ھذه منذ ظھور. وباءً  یعدفي الوقت الحاضر ، یحارب العالم شكال

المبكر في مدینة ووھان الصینیة ، اتخذت العدید من الدول العدید من اللوائح الصارمة بما في ذلك الفیروسات 
إلجراءات بشدة على االقتصاد لسوء الحظ ، أثرت ھذه ا. عملیات اإلغالق وإجراءات التباعد االجتماعي

المحتملة وعزلھا باستخدام آلیة تتبع / یشكل الكشف عن الحاالت المصابة بالفیروسات اإلیجابیة . العالمي
یقدم ھذا البحث دراسة حالة .  الشجرة العمود الفقري الحتواء ومقاومة مثل ھذا المرض سریع االنتشار

الضخمة لبناء نظام تتبع كامل قادر على تحدید المناطق المركزیة  مبتكرة تعتمد على تقنیات معالجة البیانات
مع أیضا السجالت الصحیة  بالتعاون معالمشتبھ بھم ، والحاالت المشتبھ فیھا الجدیدة / لألشخاص المصابین 

الفكرة الرئیسیة ھي التعرف على الحركات التاریخیة . سجالت البیانات الزمنیة- spatioمحطات متنقلة 
ا  14الت اإلیجابیة من خالل تتبع موقع ھواتفھم خالل آخر للحا ً بعد ذلك ، ). أي فترة حضانة الفیروس(یوم

ا على قیاس  ً من خالل الحصول على مواقع الھاتف المحمول للمواطنین لنفس الفترة ، سیكون النظام قادر
ین لتحدید الحاالت المشتبھ بین مواقع الحاالت اإلیجابیة واألشخاص اآلخرین القریب التقریبیةالمسافات 

الیومي لحجم العناقید ونقاطھا  التحدیثعالوة على ذلك ، سیتم . باستخدام تقنیات التجمیع والتصنیف المتوازیة
عالوة على ذلك ، سیدعم ھذا النھج . الوسطى للتنبؤ بمناطق جدیدة من العدوى ، وكذلك الحاالت الجدیدة

الذین یقتربون من مناطق ذات احتمالیة عالیة لإلصابة باستخدام تجنب العدوى عن طریق تنبیھ األشخاص 
الحالة كنظام محاكاة یتكون من ثالثة مكونات ؛ ھذه تم تطویر دراسة . المحمول الخاص بھم GPSموقع 

النظام الفرعي لتولید البیانات لحركة المواطنین ، ومنصة معالجة البیانات الضخمة بما / الحاالت اإلیجابیة 
النظام الفرعي لتحدید / وحدة معالجة الرسومات ، وتصور البیانات / ك مھام وحدة المعالجة المركزیة في ذل

ٍ وتسریع معالجة البیانات GPUتنفیذ مھام لذلك سیتم . العالمات الجغرافیة ًا لنتائج . لتحقیق أداء عال  نظاموفق
  .فحص إجراءات تقسیم البیانات ومعالجتھا من خاللالمحاكاة ، 



 

 

 

 


