ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا« ،ﺷﺒﮑﻪای ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻣﭙﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ  Tietoﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮع
آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺴﺖﻫﺎی
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ  ۲۰۱۲ﺗﺎ ﻣﻪ  ۲۰۱۸را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۲ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ زﺑﺎن و
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﯾﻦ دادهﻫﺎ از ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺧﺰﻧﺪه وب )  (web crawlerﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﺸﺘﮓ ﭘﺴﺖﻫﺎ و آدرسﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﺧﻮد
ﻋﮑﺲﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ  ۹ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮزش دادﻧﺪ و از دادهﻫﺎی ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ دادهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎ از دو ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ  Inceptionو  ResNetاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ آﻣﻮزش
داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ داروﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  Inceptionو  ResNetﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  XGBoostﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ
رخ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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