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مقدمه :بحران شیوع کووید  19در سال  2019فصل جدیدی را جهت توسعه سیستمهای ارتباطی مجازی ایجاد نمود .شبکههای
اجتماعی را میتوان یکی از موفقترین ابزارهای حوزه فناوری اطالعات نامید که همواره نقش مهمی در شرایط رخ داده شده به دوش
میکشید .در دسترس بودن ،هزینه پایین ،اعتمادپذیری باال ،محبوبیت و توسعهپذیری از جمله ویژگیهای شاخص در این حوزه میباشد
که میتواند نقش به سزایی جهت رشد بستر پزشکی از راه دور داشته باشد.
روش :در این پژوهش با توسعه نرمافزار به روش چابک ،چرخه جدیدی در سیستم پزشکی از راه دور مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی
توسعه داده شده است که فرآیندهای پیشگیری ،شناسایی ،تشخیص و درمان را با استفاده از شبکه اجتماعی به همراه بستر ربات ساز
جهت توسعهپذیری آسان به راحتی پیگیری نمود.
نتایج :با توجه به تأثیرات رویدادهایی مانند همهگیری کووید ،19-بسترهای شبکههای اجتماعی به دلیل در دسترس بودن ،میتوانند به
عنوان ابزاری کاربردی برای غربالگری ،پیشگیری ،درمان و درمان مورد استفاده قرار گیرند .برای کاهش بار روانی جامعه در شرایط حاد و
خاص ،میتوان این پلتفرمها را بهعنوان راهبردی برای درمان مجازی توسط کارکنان مراقبتهای بهداشتی اتخاذ کرد.
نتيجهگيري :یکی از مزیتهای شبکههای اجتماعی امکان ایجاد بسترهای پیامرسانی و توسعه رباتهای تعاملی است .این روش سادگی
توسعه و هزینه پایین دارد ،لذا میتوان با بهرهگیری از امکان پزشکی از راه دور بر بستر شبکههای اجتماعی پیامرسان ارتباطی پویا با
کاربران ایجاد نمود.
كليدواژهها :کووید  ،19شبکه اجتماعی ،پزشکی از راه دور ،ربات شبکه اجتماعی
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بزرگ و فناوری بالکچین و روباتیک ،کاه منجار باه فرصاتی
بیسابقه برای پیشرفت پزشاکی از راه دور شاده اسات .پلتفارم
پزشکی از راه دور مبتنی بر فناوری دیجیتال در حال حاضار در
بسیاری از کشورها ایجاد شده است کاه باا پان حالات شاامل
جریان «چند کاربر به یک کاربر» ،حالت «یک کاربر باه چناد
کاربر» ،حالت «مشااوره» و «عملیاات عملای» و گاردش کاار
باالینی گنجاناده شاده اسات .در باه اشاتراکگذاری دادههااای
اپیدمیولوژیک ،مؤثر کارآمد نشان داده شده است و امکان تعامل
مستقیم بین ارائهدهندگان خدمات درمانی یا بیمااران از راه دور،
به حداقل رساندن خطر عفونت بیماری ،بهبود کیفیت مراقبت از
بیمار و حفظ منابع مراقبتهای بهداشتی را دارد [.]8
پیشینه استفاده از فناوری ارتباطات در فرآیند درمان ،به اواساط
قرن هجدهم باز میگردد .در آن زمان از تلگراف و تلفن بارای
برقراری ارتبا میان اعضاای گاروه پزشاکی اساتفاده میشاد.
نخستین سازمانی که به طور جدی با مسئله پزشاکی از راه دور
مواجه شد ،سازمان ملی فضانوردی ایالت متحده ،ناسا بود .آنها
نیاز داشتند که وضعیت سالمت فضانوردان خاود را در موقعیات
های مختلف کنترل نمایند .همونین سال  1968در بیمارساتان
عمومی ماساچوست ،ارتبا ویدئویی میکروویو بین بیمارستان و
فرودگاه لوگان بوستون برقرار شد تا مسافران در صاورت لازوم
امکان دسترسی سریع به پزشک را داشته باشاند .حادود 1000
بیمار از این سیستم استفاده کردند [.]9
در طول سال  ،2020جهان از یک بحاران جادی بهداشاتی
ناشی از شیوع بیمااری کرونااویروس ( 2019کوویاد  )19رنا
میبرد ،یک بیماری عفونی جدید تنفسی ناشای از ساندرم حااد
تنفسی حاد ویروس کرونا [ ]10،11تا  26دسامبر  ،2020کووید
 19به بیش از  200کشور در سراسر جهان سرایت کرد و بایش
از  80میلیون نفر را تحات تاأثیر قارار داد ،باا نزدیاک باه 1.7
میلیون مرگ شد .باا گساترش ساریع ایان بیمااری هماهگیر،
سیستم بهداشت جهانی با کمبود شدید تجهیزات ،مواد مصرفی
و کارکنان مورد نیاز مواجه شده است؛ بنابراین بیمارستانها باید
تالش کنند تا بهترین راه را برای ارائه مراقبات باه موقاع و باا
کیفیت از بیماران تعیین کنند و همزمان از ارائهدهندگانی که در
حال حاضار بیشاترین خطار اباتال باه ایان بیمااری را دارناد،
محافظت کنند [ .]12به طور قابلتوجهی ،اگرچه مقابله با تاأثیر
مستقیم کووید  19مهام اسات ،اماا در بسایاری از محیطهاای
مراقبتهای بهداشتی ،حفظ خدمات بالینی اصلی و حیااتی نیاز
ضروری است .بااینحال ،در شرایط کنونی ،واکنش اولیه مراکاز
درمانی در بسیاری از کشورها کاهش یا حتی توقف بسایاری از
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مقدمه
انتهای سال  2019و همزمان با آغاز سال  2020جهان شااهد
شیوع ویروس جدید و نوظهوری بود .سازمان جهاانی بهداشات
نام این ویروس را کووید  19نهاد [ .]1یکی از تأثیرات مهم این
ویروس تأثیر بر شیوه زندگی جوامع بشاری باود ،در کناار ایان
موضوع نحوه کنترل و مقابله با شیوع وسایع ایان بیمااری کاه
نسبت واگیری زیادی دارد ،از موارد مطرح و مهم بود .دولتهاا
نقش اساسی مقابله باا کوویاد  19را در ایان کاارزار بار عهاده
داشتند ،از تغییر در آداب بهداشتی جواماع همواون تلقاین باه
رعایت بهداشت فردی تا قرنطینه بسیار سخت در شهر ووهاان
چین [ ]2خواستگاه اولیه این بیماری ،قطع ارتباا کشاورها باا
یکدیگر و تعطیلای بسایاری از امکاان مقادس در کشاورهایی
هموون ایران [ ،]3همه این موضوعات نشان از یک دنیااگیری
از بیماری جدید بود .بنا بر اعالم سازمان جهانی بهداشات تنهاا
راه جلوگیری از شیوع کوویاد  19باا توجاه انتقاال ساریع باین
انسان ،قطع زنجیره ارتباطی انساانی اسات [ ،]1در ایان راساتا
کشورها روشهای گوناگونی در این راستا به کار بستند ،باهطور
مثال کشور ایران با تعطیلی بسیاری از بازارها ،آماوزش عاالی و
اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی همزمان با شروع تعطایالت
ساال جدیاد شمسای در خصااوص جلاوگیری از رشاد بیماااری
گامهای مهمی برداشت [ ،]4کره جنوبی دیگر کشوری است که
مواجه مردم این کشور با ویروس زیاد میباشد .با این که دولت
نکات بهداشتی را دائماً به شهروندان خود گوشزد میکردند ،اماا
در مناطق آلوده قوانین منع رفتوآمد وضع نشاده باود و حتای
کسبوکارها نیز به کار خود ادامه میدادند .این کشور در اواسط
فوریه شدیدترین تدابیر قرنطینه را برای برخی شهرها و اساتان
گیونگ سانگ شمالی در نظر گرفات .تعطیلای مراکاز آماوزش
عالی و مدارس برای دورهای طوالنی ،جلوگیری از گردهماییها
و برگزاری تجمعات ،اساتفاده از نقشاههای الکترونیکای بارای
شناسایی مبتالیان و آگاهی از نحاوه تاردد و جاباهجایی آنهاا،
قرنطینه سختگیرانه مبتالیان ،تخصیص بودجه مکمال بارای
مبارزه با کووید  19و افزایش سطح هشادارها ازجملاه اقادامات
دیگر کرهایها بوده است .هنگکنگ نیز علیرغم همسایگی با
چین و ارتباطات بسیار وسیع باا ایان کشاور توانساته موفقیات
خوبی را در کنترل این ویروس به دسات آورد [ .]5-7در ساال
 ،2020بحران بیماری کروناویروس ( 2019کووید  )19با توسعه
و بلوغ چندین فناوری دیجیتال از جمله اینترنت اشیاء باا نسال
بعدی شبکههای نسل پنجم ،هوش مصانوعی کاه از یاادگیری
عمیق استفاده میکند ،متقااطع شاد .تجزیاهوتحلیل دادههاای
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از متخصصان موضوعی چینای را دعاوت کردناد تاا از پلتفارم
پزشکی از راه دور (واحد مراقبتهای ویاژه) بارای باه اشاتراک
گذاشتن تجربیات شخصی خاود در مادیریت بیمااران بحرانای
کووید  19برای کمک استفاده کنند .به طور همزمان ،بر اساس
(شبکه نسل پنجم دو گیگابیتی) ،بیمارستان غرب چین دانشگاه
سیووان یک گروه پزشکی چندرشتهای برای رسیدگی به موارد
آسیبپذیر در برابر کووید  19شدید مانند افراد مسن ،کودکاان،
زنان باردار و بیماران ایجااد کارد .باا مشاکالت خااص مازمن
بهداشتی [ ]23از  26ژانویاه تاا  12ماارس  ،2020در مجماوع
 424مشااوره باارای تأییاد تشااخیص کوویاد  ،19درمااان ضااد
ویروسی [ ]24یا درمان تنفسی [ ]25و مدیریت عاوار []26
انجام شد .از طریق این سیستم جدید پزشاکی از راه دور بارای
بیماران شدید یا بحرانی کووید ،19-که به دلیل افازایش دقات
تشخیصی و بهبود نتاای درماانی بارای یاک جمعیات بازرگ
روستایی در غرب چین  ،توسط سازمان جهانی بهداشات بسایار
مورد ستایش قرار گرفته است .این سیستم میتواند توضیح دهد
که چرا میزان مرگومیر موردی موارد کوویاد  19فقاط %0/55
در استان سیووان چین است ،بسیار کمتار از اساتان هاوبی و
میانگین جهانی تاکنون [.]23
با توجه به همهگیری کوویاد  ،19اناواع مختلاف پلتفرمهاای
تصویربرداری پزشکی در سراسر جهاان بارای رفاع مشاکالت
تشخیص بیماران کووید  19راهاندازی شده است .باا توجاه باه
این که تصویربرداری از توموگرافی کامپیوتری در حاال حاضار
باارای تأییااد مااوارد کوویااد  19اسااتفاده میشااود [،]27،28
رادیولوژیستها در دانشگاه سیووان از (شابکه نسال پانجم دو
گیگابیتی) برای انجام از راه دور سیتی اسکن در بیماران کووید
 19استفاده کردند ،بر اسااس مطالعاه  Shenو همکااران []8
اولین ماورد گازارش شاده از سیتیاساکن از راه دور در طاول
همهگیری کووید  19است [ .]23متخصصان دانشگاه سایووان
همونین قادر باه مشااهده مجموعاه دادههاای تصاویربرداری
همانند پزشکان محلی بودند .تاکنون 152 ،بیمار با کمک پلتفرم
پزشکی از راه دور تحت سیتیاسکن قرار گرفتهاند کاه توساط
پزشااکان دانشااگاه س ایووان از راه دور هاادایت میشااود [.]23
هموناااین ،باااا پشاااتیبانی از راه دور پزشاااکی و خااادمات
تصااویربرداری ،متخصصااان رادیولااوژی از بیمارسااتان اتحادیاه
ووهااان چ این بااا همتای اان کنی اایی خااود در زمینااه تشااخیص
تصویربرداری سی تای از کوویاد 19-ارتباا برقارار کردناد و
همونین معیارهای تشخیص اولیه خود را بارای کوویاد  19باه
عنوان راهای بارای کشاورهای آفریقاایی در تسالط ساریع بار
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خدمات بالینی مانند تعطیلای کلینیکهاا و تعویاق جراحیهاای
کمخطاار یااا قرارهااای پزشااکی بااود .در حقیقاات ،چنااین
استراتژیهایی نمیتوانند بهطور نامحادود در صاورت گساترش
بیماری ادامه داشته باشند.
بهطورکلی سال  2020آغااز یاک دهاه هیجاانانگیز بارای
پزشکی از راه دور است ،به ویژه هنگامی که باا توساعه و بلاوغ
چندین فناوری نوظهور ،از جمله اینترنت اشیاء ،شبکههای نسل
پاانجم [ ،]13،14هااوش مصاانوعی [ ،]15،16تجزیااهوتحلیل
دادههای بزرگ [ ]17و فناوری روباات و بالکچاین [ ،]18کاه
میتواند به صورت مصنوعی برای مقابله با برخی مشاکالت یاا
بیماریهای عمده بالینی ،مانند کووید  19استفاده شاود .ظهاور
 SARS-CoV-2و شیوع بعدی آن از موارد قبلای خاود (باه
عنوان مثال  )SARSپیشی گرفته و باعث ایجاد یاک بحاران
جهانی در حال تحول جهانی شده است .خوشبختانه ،شبکههای
پزشکی از راه دور در حال حاضر در بسیاری از کشاورها ایجااد
شدهاند ،در جریان کار بالینی در طول این شیوع گنجانده شدهاند
و در به اشتراکگذاری دادههای اپیدمیولوژیک امکانپذیر ،مؤثر
و کارآمد هستند و امکاان تعامال مساتقیم باین ارائهدهنادگان
مراقبتهای بهداشتی یا بیماران از راه دور و به حداقل رسااندن
خطر  SARSرا دارند .عفونت  CoV-2و بهبود دسترسی باه
مراقبات از بیمااار ،اگرچااه چناادین بررسای اسااتفاده و تااأثیرات
پزشکی از راه دور [ ]19-21را مورد بررسای قارار دادهاناد ،اماا
طبق بررسایهای صاورت گرفتاه ،وضاعیت فعلای روشهاای
پزشکی از راه دور بر اساس فناوریهای نوظهور ،به ویژه مرتبط
با همهگیری کووید  ،19هنوز مشخص نشده است.
در زمینه شیوع کووید  ،19سیستم پزشکی از راه دور میتواند
بسااتر مناساابی باارای افاازایش ارتبااا بااین ارائهدهناادگان
مراقبتهای بهداشاتی فاراهم آورد ،میتواناد دقات تشاخیص
برخی موارد دشوار را افزایش داده و نتای درمان بیماران شادید
یا بحرانی کووید  19را در مناطق محدود بهباود بخشاد .منباع
پزشکی در چین ،در تالش برای مقابله با این همهگیری« ،گروه
متخصصان ضد اپیدمی» برای تادوین پروتکلهاای قرنطیناه،
تشخیص ،درمان و گزارش راهاندازی شد [.]22
همونین ،ایان گاروه متخصاص باهطور جاامع از بساترهای
حرفهای موجود ،از جمله سیستم پزشکی از راه دور برای اتصال
بیماران ،متخصصان و اطالعات بارای مادیریت بهتار بیمااران
کووید  19نه تنها در چین بلکه در سراسر جهان اساتفاده کارد.
عالوه بر این ،در زمانی که سازمان جهانی بهداشت کوویاد19-
را یک بیماری همهگیر اعالم کرد ،این گروه متخصص بسیاری
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همین دلیل توجه باه حاوزه شابکههای اجتمااعی مجاازی باه
عنوان بستری آشنا و در دساترس عماوم جامعاه و نیاز امکاان
پایش و پیشبینی از ایان طریاق ،میتاوان باا کماک فضاای
مجازی بخشی از چالشهای اصلی کشاور در مادیریت بحاران
بیماریها از جمله عدم تخصیص منابع صاحیح باه دلیال نباود
شناخت کافی از امکانات ،عدم اطالعرسانی به هنگام باه دلیال
ضعف و تأخیر در پوشش حاواد  ،عادم طبقهبنادی اطالعاات
مورد نیاز در هنگام وقوع حواد گونااگون نظیار ظرفیتهاای
منطقه و عدم وجود سیستمی جامع و متمرکز به منظور تحلیال
و بررسی در سطح مدیریت کالن کشاور را حال نماود .جهات
توسعه سامانههای نرمافزاری با قابلیت قدرت توسعهپذیری بااال
در کنار هزینه بهینه و یکپارچه بودن استفاده از روشهای نوین
توسعه نرمافزار همواره مورد نظر بوده است.
مقدمهاي بر روش چابک

روش مدلسازی چابک در تولید محصاوالت نرمافازاری بسایار
زود آغاز گردید و باا گذشات زماان باه لحاا داشاتن قابلیات
انعطاف و سازگاری ،شهرت بسیار پیدا کرد.
مشهورترین مدلها و روشهای چابک عبارتاند از:
فرآیند یکپارچه منطقی ()1994
•
اسکرام ()1995( )Scrum
•
برنامهنویسی بسیار واضح و شفاف ()1996
•
توسعه نرمافزار تطبیقی
•
توسعه مبتنی بر ویژگی
•
روش توسعه سیستم پویا ()1995
•
گروههایی که پروژه تولید نرمافزار را از طریاق مادل چاباک
انجام میدهند ،اعتقاد دارند که هر پروژهای را باید باه صاورت
مختلف اجرا نمود و روشهای موجاود را بایاد باا مناسابترین
شکل با نیازمندیهای پروژه انطباق داد .در مدل چابک ،وظایف
به ظرفیتهای زماانی (چهارچوبهاای زماانی) کوتااه تقسایم
میگردد تا در این زمانها بتاوان ویژگیهاا و خصیصاههایی را
جهت انتشار و تهیه نسخهای از محصول به دسات آورد .اتخااذ
شیوه تکراری در مدل چابک باعاث میگاردد کاه پاز از هار
مرحله تکارار ،بخشای از نرمافازار تحویال گاردد .هار یاک از
بخشها از نظر ویژگیها حالت تصااعدی و افزایشای داشاته و
بخش نهایی دارای کلیه ویژگیهای مورد نیاز مشتری میباشد.
شکل  1نشاندهنده یک مدل چابک میباشد [.]33
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روشهای تشخیص و درمان این بیماری کماک کردناد .از 23
مارس  ،2020گزارش شد که  37شهرستان در کنیا از تجهیزات
تصویربرداری پزشکی پیشرفته چین ،خادمات اباری و آماوزش
کاربرد بالینی آنهاا و ساایر راهحلهاای تاک توقاف اساتفاده
کردهاند کاه بارای مباارزه باا اپیادمی بسایار مفیاد باود [.]29
همونین ،محققان مدلهای هوش مصنوعی را توسعه دادند که
میتواند بیماری کووید  19را به طور دقیق تشخیص دهاد و آن
را از سایر انواع ذاتالریه متمایز کند [ ]30که پزشکان میتوانند
از راه دور از مناطق همهگیر اساتفاده کنناد .باه عناوان مثاال،
 Zhangو همکاران [ ]31اخیراً سیستم تشخیص تصویربرداری
مبتنی بر هوش مصنوعی خود را گزارش کردهاند کاه میتواناد
کووید  19را با دقت  %92/49تشخیص دهد و برای کماک باه
پزشکان در مبارزه با کووید  19در سطح جهانی در دسترس قرار
گرفتااه اساات Abdel-Basset .و همکاااران [ ]32از یااک
چارچوب هوشمند با استفاده از فناوریهای نوظهور (باه عناوان
مثال ،هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا ،دادههای بازرگ ،رباتیاک
خودکااار و شاابکه نساال پاانجم اینترناات) باارای کمااک بااه
تصمیمگیری سریع برای درمان بیماران مبتال به کوویاد  19در
عین اطمینان از ایمنای بیماار و گاروه مراقبتهاای بهداشاتی
استفاده کردند .با توجه به امکاناات و ظرفیات فضاای مجاازی
هدف این مطالعه ایان اسات کاه باا اساتفاده از بساتر شابکه
اجتماعی ،ربات و نیز استفاده از سیساتمهای هاوش مصانوعی
بستری جهات پزشاکی از راه دور در هنگاام شایوع اپیادمی و
بیماریهای بحرانزا ایجاد کند [.]8
بحرانها موقعیتهاایی هساتند کاه کنتارل آنهاا مساتلزم
پاسخدهی ساعتبهساعت در برابر مردم و مقامات میباشد چون
بحرانها اغلب غیرمنتظره است ،اطالعات کافی درباره موضاوع
یافت نمیشود .چراکه در اغلب موارد ،اطالعات مناسب و حاضر
و آماده در مجموعاهای مرتاب و طبقهبندیشاده و مطاابق باا
ویژگیهای وضعیت بحرانی در دسترس نیست .سامانه فنااوری
اطالعات باید توانمندیهای گونااگونی داشاته باشاد .سارعت،
توسعهپذیری ساده ،هزینه پایین ،جامع بودن و ارتبا باا طیاف
وسیعی از کاربران به همراه شناخت نقا کور اطالعااتی سابب
خواهد شد تا بتوان نسبت به اقدام به موقع در برابر باا حاواد ،
تصمیمگیری صحیح جهت پیشبینای حاواد جهات کااهش
اثرات ناشی از مخاطرات با تجمیع اطالعات دست پیدا کرد .باه

بادي و رهبر
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روش
مدل چابک در چرخاه حیاات تولیاد نرمافازار ترکیبای از مادل
تکراری و مدل آبشاری است که بر توافاق و رضاایت مشاتری
توجه داشته و بر تحویل سریع محصول نرمافزاری باه مشاتری
تأکید دارد .در مادل چاباک روناد تولیاد محصاول باه مراحال
کوچک تقسیم میگردد و مراحل به صورت مکرر ادامه مییابد.
مراحل تکراری هر یک در هر دوره یک الی سه هفتاه باه درازا
میکشااد و در مرحلااه تکااراری گروههااای کاااری ب اه صااورت
همزمان در حوزههای مختلف نظیر برنامهریزی ،تجزیاهوتحلیل
نیازمندیها ،طراحی ،کدنویسی ،آزمون دستگاه و آزمون قباولی
کار میکنند [.]34
تجزیهوتحلیل و طراحی مرحلاهای اسات بارای اتصاال داناش
کامپیوتر با نیازهای کااربردی افاراد ،ساازمانها و باهطور کال
دنیای خارج از محیط کامپیوتر .نقشها ،اجزا و گامهای متعددی
وجود دارند که از بخشهای اساسی روش چابک هساتند .روش
چابک ،اصطالحات مخصاوص باه خاود را دارد .اساکرام یاک
چارچوب تکرارشونده برای انجام پروژهها و محصوالت پیویاده
است .اسکرام ساعی میکناد یاک پاروژه بازرگ باا مراحال و
پیویدگیهای زیاد را به چندین کار یا بخش ثابت و قابل تکرار
تقسیم کند .به هریک از این کارهای تکاراری باا طاول ثابات
اسپرینت گفته میشود .هریک از اسپرینتها بازه زمانی یک تاا
دو هفته داشته و پز از اتمام هر اسپرینت ،گروه اساکرام بایاد

کنار هم نشسته و جلسههایی برگزار کنناد و پاز از مشاخص
کااردن گامهااای بعاادی ،سااراغ اسااپرینتهای جدی اد برونااد.
همینطور ،در طول زمان ،گروهها سعی میکنناد اساپرینتهای
یکهفتهای یا دوهفتهای خود را انجام دهند تا توساعه نرمافازار
یا محصول با آهنگ و ضربان مشخصی پیش برود .در ذیل باه
تشریح نقشها در این روش پرداخته خواهد شد [:]35
 -1یوزر استوری ()User Story
 -2صاحب محصول ()Product Owner
 -3اسکرام مستر ()Scrum Master
 -4گروه ()Team
 -5اسپرینت ()Sprint
 -6بکالگ محصول ()Product Backlog
 -7اسکرام روزانه
 -8جلسه گذشتهنگر
با این که روش اسکرام در واقع یاک روش بارای کال فرآیناد
تولید نرمافزار در پروژهها به شمار میرود؛ اماا اختصاصااً بارای
کنترل پروژه نرمافزار استفاده میگردد ،همونین امکان استفاده
از این روش در نگهداری و پشتیبانی نرمافزار به عنوان برنامه و
خطمشی عمومی وجود دارد [.]36
اسکرام دربردارنده مجموعهای از روشها و نقشهای از قبال
تعریف شده است؛ اما سه ویژگی اسات کاه پایاههای وجاودی
اسکرام هستند:
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 -1شفافيت و روشنی :یعنی این که تمام جنبههای مختلاف
فرآیند که بر خروجی آن اثر میگذارد بایستی برای آنهایی که
فرآیند را کنترل میکنند مشهود و قابل دید باشد .نه فقاط ایان
جنبهها باید شفاف باشد بلکه بایساتی مشاخص و معلاوم هام
باشند یعنی اگر کسی که فرآیناد را ممیازی میکناد تشاخیص
دهد که چه چیزی انجام شده ،این باید مطابق با تعریف انجاام
شده از دید تمام افراد درگیر در پروژه باشد .اگر توافقی بین همه
طرفهای درگیر در پروژه بر سر معانی و مفاهیم نباشد ،مشهود
بودن این که یک قابلیت یا ویژگی انجام شاده یاا خیار ،دیگار
محلی از اعراب ندارند.
 -2مميزي و وارسی :جنبههای مختلف فرآیند تولید نرمافازار
باید دائمااً وارسای و چاک شاوند کاه انحرافاات فرآیناد قابال
تشخیص باشد.
 -3انطباق :اگر بازرس تشخیص داد که یک یاا چناد جنباه از
فرآیند خارج از حدود قابل قبول است و باعاث غیرقابلپاذیرش
شدن محصول تولیدی میشود ،باید فرآیند یا آنوه که فرآیند بر
روی آن انجام میشود را تنظیم و تعدیل کند .این کاار بایاد در

سریعترین زماان ممکان انجاام شاود تاا از انحرافاات بیشاتر
جلوگیری شود.
مدل شبکه اجتماعی

بهطورکلی با بررسی ساوابق و تاریخواه ساوابق شابکههای
اجتماعی میتوان دریافت شبکههای اجتماعی نقشی بیبدیل در
حوزه بحران میتوانند داشته باشند ،اما مدلهای در نظر گرفتاه
شده فاقد یکی از اصول مهم هساتند .ارتباا متقابال کااربر و
ارتبا گیرنده به صورت به هنگام میتواند تأثیری دو چندان بر
کیفیت گردآوری اطالعات داشته باشد.
در کنار موارد مطرح شده باا توساعه مادل  Beaو همکااران
[ ]37بخااش اجاازای ارتباااطی متقاباال را بااا اسااتفاده از شاابکه
پیامرسانی بر بستر شابکههای اجتمااعی میتاوان پیااده کارد.
میتوان با بهرهگیری از سارویزها ،شابکههای پیامرساانی دو
سویه (رباتهای هوشمند) ناوعی ارتباا مساتقیم باین کااربر
نهایی و مراکز خدماترسانی ایجاد نمود کاه در جهات تکمیال
حلقههای موجود در چارچوب کلی مدیریت بحران مفیاد اسات
(شکل  2و .)3
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شکل  :2چارچوب ارزیابی پيشنهادي
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شکل  :3كاربرد نظریه شبکههاي اجتماعی

•

غربالگري و تریاژ بيماران اپيدمی

یک استراتژی اصلی برای کنتارل هماهگیری قسامت تریااژ
میباشد ،مرتبسازی بیماران قبل از ورود آنها باه بخشهاای
بالینی در مواقع بحرانی بسیار ضروری است .سیستم پزشاکی از
راه دور برای بیماران این امکان را دارد تا باه موقاع و باه طاور
کارآمد غربالگری شوند؛ بنابراین بیمار محاور اسات و باه طاور
همزمان فرآیندها صورت میپذیرد .بدین منظاور باا اساتفاده از
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رخ داد بیماریهای اپیدمیک در جوامع امروزی با توجه به ناوع
برخورد غالب اجتماع به شکل یک بحران ظهور پیدا میکند ،لذا
استفاده از دیدگاه مدیریت بحران در مواجهه باا بیماریهاا نیاز
خود میتواند به عنوان تکنیکی فوری و کارا مورد استفاده قارار
گیرد .در رخاداد پانادمی کوویاد 19-نیاز در روزهاای ابتادایی
اهمیت ورود نهادهای مردمی جهت مقابله با موج ابتدایی بسیار
مورد توجه بود و توانست آثار مثبتی را بر جاای گاذارد ،اماا باه
دلیل استفاده از روشهای سنتی جماعآوری اطالعاات درماانی
نظیر پایش سالمتی تلفنی و هموناین کمباود نیاروی انساانی
چنین طرحهایی منجر به موفقیت کامل نگردید ،لذا بهرهگیاری
از چارچوب شبکه اجتماعی میتواند راهگشا باشاد .بایاد توجاه
داشت هویت گروهی از ماهیت هویت اجتماعی ناشی میشاود.
این نظریه نشان میدهد که مردم تمایل دارند خود را متعلق به
گروههای اجتماعی خاصی طبقهبندی کنند .از این رو ،شناسایی
گروه و درجهای که شخص خود را با گروهی شناسایی میکناد
بر تصمیمات عناصار جسامانی او در عناصار ساازمانی عناصار
اجتماعی تأثیر میگذارد .با این حال ،این نظریه نشاان میدهاد
که افراد ممکن است بیش از یک گروه اجتماعی داشته باشند و
در نتیجه ممکن است در مقابل گروهها یا افاراد مختلاف رفتاار
متفاوتی داشته باشند [.]38
این نظریه همونین اشاره میکناد کاه منحصاربهفرد باودن
هویت یک گروه بر تصمیمات و رفتار افراد تأثیر میگذارد.
به طور طبیعی ،قدرت هویت گروه یا هویات گروهای آن بار
ماهیت هویت اجتماعی در یک گاروه تاأثیر میگاذارد .هویات

گروهی قویتر به معنای همکااری بیشاتر باین اعضاا اسات و
بهطور بالقوه میتواند خروج اعضا را کااهش دهاد .ایان بسایار
مهم است ،زیرا نظریه هویت اجتماعی نشان میدهد کاه افاراد
دائماً در جستجوی گروههایی هستند که آنها را راضی کند.
چااارچوب پیشاانهادی کااه مفاااهیم هوی ات اجتماااعی و شاابکه
اجتماعی را در مدیریت بحران به کار میبرد ،نشان میدهد کاه
ایجاد شبکه در بین افرادی که طرفدار مبارزه با مدیریت بحران
هستند میتواند افراد بیشتری را برای پیوساتن باه ایان هادف
تشویق کند .در نتیجه ،یک جامعه بزرگتر ایجاد میکند کاه در
به حداقل رساندن تأثیر هر بحران جدی ،مفید و کاربردی است.
در حوزه خدمات درمانی و بهطورکلی گلوگاه ورود بیماران و نیز
اطالعات آنها میتوان از واحد تریاژ نام برد .اطالعات اصلی در
محل ورود بیماران بهترین نقطه جهت جمعآوری آنها است .با
توجه به در نظار گارفتن چاارچوب چاباک و اساتفاده از روش
اسکرام جهت توسعه میتوان به فصال مشاترکی در خصاوص
تغییرپذیری کیفی جهت توساعه شابکه اجتمااعی مجاازی باه
جهت تغییرات منطبق با تغییر نیاز کاربر اقدام نمود.

بادي و رهبر

توسعه سيستم پزشکی از راه دور

بستر ربات و پیامرسانها به راحتی میتوان به این هدف دسات
پیدا کرد .به علات اساتفاده مکارر کااربران از فضااهایی نظیار
پیامرسانها در صورت وجاود بساتر تحلیال و ارزیاابی و ارائاه
خدمات میتوان ارتبا زیادی با کاربران داشته باشیم [.]8
در واکنش به همهگیریهای معاصر و در جریان بیماریهایی
به مانند کووید ،19-بسیاری از کشورها به توساعه مراقبتهاای
پزشکی مجازی پرداختهاند ،که میتواند به بیماران اجازه دهد با
تلفنهای هوشمند یا رایانههای دارای قابلیات وب کام ارتباا
برقرار کنند .ساکنان جامعه با عالئم تنفسی ،کاه ممکان اسات
عالئم اولیه کووید  19باشند ،میتوانناد باا اساتفاده از خادمات
مشاوره کلینیک آنالین به سرعت پیشگیری را شروع نموده و یا
مراحل درمانی خود را آغاز نمایند.
الگوریتم غربالگری خودکاار بار مبناای هاوش مصانوعی را
میتوان در فرآیند مشاوره از راه دور ادغاام کارد و از اطالعاات
اپیدمیولوژیک محلی نیز میتوان برای استانداردسازی الگوهاای

غربالگری و یادگیری بین مراکز مراقبتهای بهداشتی اساتفاده
کرد.
با توجه به موارد بیان شده میتوان اذعان کرد که اساتفاده از
بستری هوشمند و دارای یادگیری میتواناد باه مارور زماان و
توسعه به همراه استفاده کاربران بستری را ایجااد نمایاد تاا در
هنگام شرایط بحرانی با اتکاا باه پرونادههای مشاابه و قادرت
پیشبینی فرآیند پیشاگیری ،تریااژ ،تشاخیص و درماان را باه
راحتی طی نمود .این امار موجاب کااهش بسایار زیااد حجام
پروندههای ارسالی و جلوگیری از اشاغال باودن ظرفیات گاروه
پزشکی خواهد شد .هموناین باا اولویاتدهی باه پرساشهای
مطرح شده میتوان سطوح مورد نیاز درمان را در همان ابتادا و
در واحد تریاژ تشاخیص داده شاود .باهطورکلی مادل در نظار
گرفته شده جهت سیساتم پزشاکی از راه دور مطاابق شاکل 4
است.

فرآیند چرخه سيستم تشخيص پزشکی از راه دور

 -1قرارگیری کاربران بر بستر پیامرسان
 -2توسعه ربات مرتبط جهت غربالگری سازمان معین بهداشتی
در بستر پلت فرم رباتساز
 -3اطالعرسانی و ثبت اطالعات کاربران در قالب فرمهای
طراحی شده در بستر پلت فرم رباتساز
366

 -4ارائه پاسخهای پیشگیرانه جهت پروندههای با ریسک پایین
 -5بررسی پروندههای با ریسک باال توسط واحد تریاژ و ارسال
به واحد تشخیص تخصصی
 -6بررسی پرونده توسط پزشک متخصص و نیز امکان
برقراری ارتبا بر بستر پیامرسان با بیمار

Journal of Health and Biomedical Informatics 2022; 8(4): 359-377

] [ Downloaded from jhbmi.com on 2023-01-10

شکل  :4مدل شبکه اجتماعی جهت پزشکی از راه دور

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بهطورکلی پز از گردش اطالعات و ارائه پاسخهای مرتبط و
ارائه رتبهبندی میتوان جهت بررسی پروندههای کمخطر از
سیستم تشخیصی هوشمند شبکه اجتماعی استفاده نمود .این
موضوع همونین قاب اعمال در واحد تریاژ نیز میباشد.

زمستان  ،1400دوره هشتم ،شماره چهارم

بهطوریکه پز از ایجاد چرخه اطالعات میتوان با بهرهگیری
از هوش مصنوعی شبکه اجتماعی به جای عوامل انسانی در
واحد تریاژ و بررسی تشخیصی از این ابزار استفاده نمود (شکل
. )5

شکل  :5مدل شبکه اجتماعی هوشمند جهت تشخيص بر اساس هوش مصنوعی
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نتایج
با توجه به مدلهای ارائه شده در بخش قبلی با بهرهگیری از
شبکه اجتماعی هوشمند که توسط محققان دانشگاه تهران
توسعه داده شده است ،به توسعه مدل در قالب پلتفرم ربات ساز
این شبکه اجتماعی خواهیم پرداخت .طرح کلی و معماری
شبکه اجتماعی طراحی شده بر اساس پلتفرم ربات به صورت
شکل  6است .شبکه اجتماعی شامل سیستم پیامرسان و ربات
ساز میباشد که کاربران میتوانند از خدمات آن استفاده نمایند.
سرورهای شبکه اجتماعی در این طرح کامالً جدا از سرورهای
پلتفرم رباتساز است .کاربر نهایی مورد نظر دراین معماری

میتواند از نسخههای اندروید ،ویندوز و وب استفاده میکند.
مدیران و تصمیمگیران با استفاده از پلتفرم رباتساز میتوانند
رباتهای کاربردی مورد نظر خود را ایجاد کنند .جهت ایجاد
ارتبا میان شبکه اجتماعی و پلت فرم رباتساز بر اساس
روش وب هوک ( )WebHookاست .وبهوک به یک
فراخوانی از جنز ()Hyper Text Transfer Protocol
 HTTPدر سمت سرور گفته میشود که توسط برنامهنویز
تعیین میشود .این درخواست غالباً با روش پست بوده و در
هنگام بروز یک رخداد خاص صدا زده میشود.

بادي و رهبر

توسعه سيستم پزشکی از راه دور

شکل  :6بستر ارتباط پلتفرم ربات و شبکه اجتماعی

نمودار توالی
مدل ارتباطی پلت فرم ربات با وب هوک و ای پی آی ( Web
 )hook And APIطراحی شده است .تماس  APIبرای
ارسال دستور به برنامه استفاده میشود و پلتفرم ربات از

تنظیمات وب هوک برای ارسال بهروزرسانیهای جدید به ربات
استفاده میکند .توالی ایجاد ربات جدید و ارتبا بین پلتفرم
ربات و ربات را در شکل  7مشاهده میکنید.

مراحل ایجاد یک ربات به شکل زیر است:
 ابتدا در کاادر جساتجو باات پادر جساتجو میشاود،
عبارت "پدر" را تایپ میکنیم.
 سپز با دستور بات جدید ( )new_botیک ربات
ایجاد و یک توکن دریافت میشود.
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نکته :باید توجه داشت هر ربات دارای شناسه منحصربهفرد
( )unique identifierاست ،حداقل  7و حداکثر  20کاراکتر
حروف کوچک دارد.
اکنون میتوان پیام را به کاربر ارسال نمود ،اما قبل از آن ،برای
ارسال پیام ،به شناسه منحصربهفرد کاربر نیاز است.
 شناسه منحصربهفرد
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شکل  :7توالی ایجاد ربات جدید و ارتباط بين پلت فرم ربات و ربات

زمستان  ،1400دوره هشتم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شناسه منحصربهفرد شامل اطالعات مربو به هر موجودیت در
کل پیامرسان است ،بهعنوانمثال هر سشن ( )sessionکاربر
یک شناسه منحصربهفرد دارد و هر گروه و کانال شناسههای
منحصربهفرد خود را دارد.
برای پیدا کردن شناسه منحصربهفرد دو روش وجود دارد:
 یک وب هوک معتبر  httpsبرای ربات خود تنظیم
کرده و برای شروع هرگونه پیام به ربات ارسال
میشود.
 ارسال پیام به «اکو بات ( ،»)Echo Botجستجوی
اکو بات و ارسال پیام ،این ربات همان پیام جیسان
( )JSONرا ارسال میکند ،ربات حاوی فیلد «از
( »)Fromاست که متعلق به ربات مد نظر است.
 اطالعات ربات
میتوان اطالعات نمایش ربات را با سرویز »نمایش
اطالعات »)set Info( :در بات عمومی  APIتنظیم کرد .سه
چیز باید تنظیم شود.
 -1نام ربات
 -2توضیحات ربات  -قبل از شروع ربات یا در نمایه
ربات نشان داده میشود.
 -3دستورات ربات

 دستورات ربات
دستورات به کاربران کمک میکند تا برخی از دستورات را
سادهتر ارسال کنند .همونین این قابلیت برای ارسال فوری
فرمان هنگام کلیک بر روی پیام متنی هنگام قرار دادن
دستورات  /قبل از نوشتار وجود دارد .همه رباتها به صورت
پیشفر دستور شروع ( )startدارند و این دستور به دستورات
ربات شما اضافه میشود و نمیتوانید آن را حذف کنید.
باید توجه داشت هیچ تفاوتی بین دستورات و متن معمولی
وجود ندارد ،آنها فقط برای طراحی تجربه کاربری بهتر
هستند.
 رباتهاي نهایی
برخی از روشها در بات عمومی  ،APIفقط برای رباتهای
نهایی است .بهعنوانمثال ،رباتهای نهایی میتوانند بدون
داشتن هیچگونه اطالعاتی در مورد شناسه منحصربهفرد کاربر،
متن را به شماره تلفن ارسال کنند.
نمودار رابطه نهادي
در شکل  8نحوه ورود کاربران سازمانی به سامانه بات پلتفرم،
ارتبا بستر بات پلتفرم و پیامرسان به همراه امکانات و نحوه
دسترسی کاربران نهایی به صورت نمودار شکل  8مشخص
گردیده است.
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شکل  :8نمودار رابطه نهادي

بادي و رهبر
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کاربران سازمانی باید در چارچوب حاضر نسبت به ثبتنام و
احراز هویت در سیستم بات پلتفرم و همونین پیامرسان اقدام
نمایند .پز از ورود به پیامرسان با ایجاد ربات مورد نظر،
نامگذاری آن و دریافت توکن به سامانه بات پلتفرم مراجعه
نموده و با ایجاد بات جدید و درج توکن دریافتی از پیامرسان
میتواند به توسعه و همزمانسازی ربات خود با پیامرسان اقدام

نماید .بات پلتفرم دارای ورودیها و ابزارهایی جهت ساخت
فرم ،دریافت ورودیهای متعدد از کاربر به همراه تعریف
دستورات برنامهنویسی به صورت ماژوالر میباشد .سطوح
دسترسی برای توسعه این نرمافزار بر پایه چهار سطح که شامل
جدول  1میباشد که قابلیت تعریف دارد:

جدول  :1سطوح دسترسی قابل ایجاد
كاربران

مدیریتی

کارشناسی

فرماندهی

بهطورکلی در سطوح کارشناسی ،مدیریتی و فرماندهی
امکانات جدول  1قابل دسترسی میباشد که عمدتاً اطالعات آن
از ماژولهای ( )moduleکاربران نهایی تأمین میگردد .این
سطوح مرتبط با دسترسی سازمانهایی نظیر مدیریت بحران،
اورژانز ،امداد و نجات هاللاحمر ،نیروی انتظامی ،آتشنشانی
و دیگر سازمانهای مرتبط میباشد.
در فاز بعدی به طور نمونه ماژول مدیریت بحران در قالب ربات
ایجاد شده است که شاهد زیر مجموعههای آن به تشریح در

شکلهای بعد نمایش داده خواهد شد .شایان ذکر است با توجه
به امکان گزارشگیری در هر لحظه مدیر سیستم و نقشهای
اختصاص یافته میتوانند نسبت به گزارشگیری مرتبط با نیاز
اقدام نمایند.


مشخصات فردي

در این بخش ربات مذکور از کاربر اطالعات هویتی وی را
مطابق با شکل  9دریافت مینماید .این اطالعات به صورت
ورودیهای عددی ،متنی و حتی وبسرویز قابل دریافت
است.

یکی از اهداف توسعه این ماژول معرفی کاربران با ذکر
جزئیات جهت شکلگیری پرونده و دسترسی به اطالعات
شخصی آنان است .به منظور شناسایی افراد در بدو ورود به
نرمافزار اطالعات هویتی آنان در غالب بات پرسیده خواهد شد،
این اطالعات شامل کدملی ،نام پدر ،سال تولد است .در کنار
370

این موضوع به جهت فراهم شدن راههای ارتباطی از کاربر تلفن
ضروری از بستگان دور یا نزدیک اخذ میگردد.


پزشکی از راه دور

در این بخش اطالعات درمانی و فعلی کاربر در حوزه سالمت
اخذ میگردد .همونین در اختیار گذاشتن اطالعات دارویی،
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شکل  :9مشخصات فردي
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پزشکان با تفکیک تخصص ،غربالگری کاربران (بهطور مثال
کووید ،)19-اخبار و هشدارهای پزشکی و مراکز درمانی از
امکانات این بخش از ربات ایجاد شده میباشد .این ماژول

بسیار پرکاربرد در خصوص دستهبندی کاربران و شناسایی افراد
تحت ریسک باالی آسیب میباشد (شکل .)10

شکل  :10پزشکی از راه دور

یکی دیگر از ویژگیهای ارتباطی موجود در شکل  10که بسیار
پر کاربرد است ،مبحث سرویز (Transfer Hypertext
 API )Protocolجهت استفاده بین سامانهای است.
بدینصورت که تولید کننده بات میتواند جهت بررسی و یا ارائه
خدمات به کاربر نهایی نسبت به در اختیار گذاشتن سرویز

اقدام نماید .از کاربردهای بسیار مفید میتوان بررسی
پروندههای پزشکی ،موقعیت مکانی اشاره نمود .در جدول 2
آیتمهای مهم بر اساس مرجع [ ]39استخراج شده است و جهت
توسعه در بستر شبکه اجتماعی در این پژوهش به کار برده شد.

جدول  :2مشخصه غربالگري در كووید19-
مشخصات هویتی
حداکثر دمای اندازهگیری شده بدن و
مدتزمان ماندگاری این دما
گذشته احساس تنگی نفز و یا احساس
سنگینی در قفسه سینه
گذشته احساس گلودرد و یا احساس خستگی
گلو
فرد ترخیص شده ،مشکوک ،درمان سرپایی،
بستری به علت بیماری کرونا ویروس

سابقه ابتال به بيماريهاي زمينهاي
سرفه خشک بیش از یک روز

احساس تب و لرز

شدت و پیوستگی تنگی نفز از  1تا 5

شدت و پیوستگی سرفه از  1تا 5
احساس احتقان و آبریزش بینی ،اختالل بویایی

احساس تهوع ،استفراغ و یا اسهال

احساس کوفتگی بدن و یا درد منتشر عضالنی
(بدون ارتبا با فعالیت ورزشی)

سفر -نام محل سفر

مرتبط با هدف شناسایی شده است .در شکل  11نمای کلی
پلتفرم ربات ساز قابل مشاهده است .سازمان با ابزار پلت فرم
رباتساز میتوانند نسبت به توسعه نیازهای خود در سطح
جامعه اقدام نمایند.
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به منظور توسعه مدل پیشنهادی با بهرهگیری از دو سامانه
هوشمند سازگار طراحی صورت گرفته است .پلتفرم شبکه
اجتماعی مذکور بر اساس سامانه پیامرسان  WEمیباشد و با
بهرهگیری از رباتساز این پیامرسان امکان ساخت ماژولهای

سابقه مراجعه به مراکز درمانی ظرف  15روز
گذشته
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شکل  :11ساختار پلت فرم ربات ساز

با توجه به این که این پروژه بخشی از طرح کلی سیستم
مدیریت بحران بر بستر شبکه اجتماعی مجازی میباشد ،جهت
تکمیل و گسترش آن به جهت افزایش شیوع بیماریهای
اپیدمی نظیر کووید  19شاهد بروز بحرانهایی از این دست
بیشتر خواهیم بود؛ لذا بحرانهای اپیدمی نیز میتواند بیشتر

مورد توجه دولتها قرار بگیرد .در شکل  12با اجرای ربات
کمکرسان که شامل ماژول پزشکی از راه دور میباشد ،شاهد
لیستی از امکانات مرتبط خواهیم بود .کاربران و بیماران به
راحتی و با استفاده از گوشی هوشمند و رایانه شخصی خود
میتوانند به این بستر دسترسی پیدا کنند.

372

Journal of Health and Biomedical Informatics 2022; 8(4): 359-377

] [ Downloaded from jhbmi.com on 2023-01-10

شکل  :12ربات كمکرسان

زمستان  ،1400دوره هشتم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

به منظور غربالگری همانطور که بر اساس اطالعات موجود در
جدول  2توضیح داده شد ،سؤاالتی در خصوص عالئم بیماری

کووید 19-از بیمار پرسیده میشود (شکل .)13

(ب)

(الف)

شکل (: 13الف) :منوي ماژول پزشکی از راه دور (ب) :فرم غربالگري كووید 19

بهطورکلی بیماران پز از دسترسی و ارتبا با ربات کمکرسان
به راحتی میتوانند با ارائه مشخصاتی از عالئم بالینی خود ثبت
اطالعات را انجام داده و پز از آن اطالعات بر اساس اهمیت

و رتبهبندی مراکز بهداشتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .به
طور نمونه جهت کاربر دارای ریسک بیماری پایین اطالعات
پیشگیرانه همانند شکل  14نمایش داده خواهد شد.
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شکل  :15ساختار گزارشگيري

بحث و نتيجهگيري
شبکههای اجتماعی همواره ابزاری استراتژیک جهت تبادل
اطالعات و امکان تحلیل اطالعات را دربر داشته است .در کنار
این موضوع امکانات و قابلیت توسعهپذیری و سرویزگرا بودن
میتواند به ویژگیهای آن افزوده شود که سبب میگردد
تصمیمگیران در پیشبینی و جمعآوری اطالعات از کاربران که
به نوعی خط مقدم ارسال اطالعات هستند به بهترین نحو بهره
ببرند؛ لذا در صورت استفاده راهبردی از این بستر در شاخههای
گوناگون میتوان به افزایش رفاه و امنیت اجتماعی در هنگام
رخ دادههای بحرانی در کشور کمک نمود .سیستم پزشکی از
راه دور مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی روش جدیدی برای
ارائه خدمات درمانی برای بیماران مبتال به بیماریهای مختلف
است .یکی از دالیل توسعه استفاده از سیستمهای مبتنی بر
موبایل در سالهای اخیر توسعه شبکه ارتباطی نسل چهارم و
پنجم میباشد .از طرف دیگر شاهد گسترش بیشازپیش ابزارها
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Introduction: The Covid-19 outbreak crisis in 2019 ushered in a new chapter in the development of
virtual communication systems. Social networks can be considered one of the most successful tools
in the field of information technology which always plays an important role in such situations.
Availability, low cost, high reliability, popularity, and scalability are some of the key features of
social networks that make them very instrumental in telemedicine development.
Method: In this research, a new cycle in telemedicine systems based on virtual social networks,
through the agile development method, has been built up; so that the processes of prevention,
identification, diagnosis, and treatment would be efficiently followed, using a social network with a
robot-making platform for easy scalability.
Results: Considering the effects of events such as the Covid-19 pandemic, social networking
platforms can be used as practical tools for screening, prevention, treatment, and treatment, due to
their accessibility. To reduce the psychological burden on society in acute and special situations,
these platforms can be adopted as a strategy for virtual therapy by healthcare staff.
Conclusion: The possibility of creating messaging platforms and developing interactive robots are
among the advantages of social networks. This method is easy to develop and low-cost. Thus, a
dynamic relationship with users through the possibility of telemedicine, acquired from messaging
social networks, can be established.
Keywords: Covid-19, Social Network, Telemedicine, Social Network Robot
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