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مقدمه :گسترش سریع بیمار ی کووی د  91-به یک تهدید جد ی برای جهان تبدیل شده است .تاکنون میلیونها نفر در سراسر جهان به این
بیماری مبتال شدهاند .همهگیری کووید  91-بر جنبه های مختلف زندگی بشر اثرات قابل توجهی داشته است .به منظور ایمنی و ایجاد
تمهیدات الزم ،پیشبینی نرخ شیوع ویروس در این زمان ضروری است .این امر میتواند به کنترل نرخ همهگیری و مرگ و میر آن کمک
نماید .مطالعات پیشین ،عمدتاً از ابزارهای آمار ی و الگوریتمهای مبتنی بر یادگیر ی ماشین استفاده کردهاند .هرچند ،اولی برای تجز یه و تحل یل
غیرقابل پیشبینی بیماری همهگیر ناکافی بودند و دومی عمدتاً مشکالت عدم برازش یا بیشبرازش را تجربه کردند .برای فائق آمدن بر این
مشکالت ،مطالعه حاضر روشی مبتنی بر یادگیری عمیق بر دادگان طوالنی مدت را پیشنهاد کرده است.
روش :در مطالعه تحلیلی  -مقطعی حاضر یک رو یکرد برا ی پیشبینی موارد ابتال و فوت شده ناش ی از کووی د  91-مبتنی بر شبکهها ی حافظه
طوالن ی کوتاهمدت ( LSTM )Long Short-Term Memoryارائه شد .مدل  LSTMروی دادهها ی سری زمان ی کشور ایران از تاری خ
 9911/99/2تا  9011/1/29اجرا شد و معیارهای ارزیابی  RMSEو  MAEمحاسبه شدند.
نتایج :بهتری ن نتای ج این مطالعه برا ی پیشبینی دادگان فوت شده با  RMSE = 25/75و  MAE = 91/19بوده است .نتایج نشان داد که
شبکه عصبی  LSTMکارایی خوبی در پی ش بینی موارد ابتال و فوتی ایران داشته است.
نتيجهگيري :مدل پیشنهاد ی نشان داد که در مدلساز ی و پیشبینی وضعیت شیوع ویروس مناسب بوده است .تخمین افراد مبتال و فوت
شده ناشی از کووی د  91-میتواند به کنترل وضعیت پاندمی کمک کند.
کليدواژهها :کووی د  ،91-پیشبینی سر ی زمانی ،شبکه عصب ی بازگشتی ،حافظه طوالن ی کوتاه مدت ،ایران
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تقسدددیم کدددردو روشهدددای مبتندددی بدددر آمدددار مانندددد
()Autoregressive Integrated Moving Average
 ،]91[ ARIMAروشهدددای یددددادگیری ماشدددین ماننددددد
 ]91[ SVM )Support-Vectorو
(Machines
روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق مانند .]95[ LSTM
بسیاری از محققان از روش پیشبینی استاندارد بدا مدلسدازی
آماری بدرای پیشبیندی شدیوع کوویدد 91-اسدتفاده کردهاندد.
بدهعنوانمثال ]99[ Ceylan ،از  ARIMAبددرای پ دیشبین دی
الگوی شیوع کوویدد 91-در فرانسده ،اسدپانیا و ایتالیدا از تداریخ
 2121/2/29تا  2121/0/97بدا اسدتفاده از دادههدای وبسدایت
سدددازمان بهداشدددت جهدددانی (Health Organization
 WHO )Worldاستفاده کرد .چنددین رگرسدیور ARIMA
با استفاده از پارامترهای مختلف  ARIMAساخته شدند .سده
رگرسیور مختلف  ARIMAبرای پیشبینی شیوع کوویدد91-
برای سه کشور منتخب بر اسداس پدایینترین مقدادیر میدانگین
درصددد خطددای مطلددق ( Mean absolute percentage
 MAPE)errorانتخاب کدرد )9 ،2 ،1( ARIMA .بهتدرین
مدل برای ایتالیدا بدا )1 ،2 ،9( ARIMA ،MAPE = 5721
برای اسپانیا بدا  MAPE = 7/1011و )9 ،2 ،1( ARIMA
برای فرانسده بدا  .MAPE = 7/1997مطالعده دیگدری کده
 Royو همکددداران [ ]21انجدددام دادندددد از  ARIMAبدددرای
پیشبینی روند اپیدمیولوژیک در شیوع کووید 91-بدا اسدتفاده از
مجموعه دادههای هند از  2121/9/91تدا  2121/0/21اسدتفاده
کردنددددد )2 ،2 ،2( ARIMA .بددددا  RMSE = 17/922و
 MAE = 71/911بدده عنددوان قابلاعتمددادترین مدددل بددرای
پیشبینددی رویدددادهای کوویددد 91-بودنددد Benvenuto .و
همکاران [ ،]29یک روش آماری مبتنی بدر مددل خودهمبسدته
یکپارچه میانگین متحرک ( )ARIMAبرای پیشبیندی اتخداذ
کردند Gumaei .و همکاران [ ]22یک مدل رگرسیون افزایش
یافته گرادیدان بدرای تخمدین مرگومیدر کوویدد 91-طراحدی
نمودند که ترکیبی از بهینهسازی رگرسیونهای ضعیف چندگانه
است و تنها میتواندد یدک متغیدر را پیشبیندی کندد Saba .و
 ]29[ Elsheikhشبکههای عصبی خودرگرسیون ساده را برای
پیشبینی شیوع کووید 91-در مصر ارائه کردند کده در مقایسده
با موارد گزارش شده رسمی ،عملکرد نسبتاً خوبی نشدان دادندد.
 Yousafو همکدداران از مدددل  ARIMAبددرای پیشبینددی
کوویدد 91-بددرای پاکسددتان اسدتفاده کردنددد [ .]20ای دن مدددل
پیشبینی کرد که تعدداد مدوارد تأییدد شدده بدا ضدریب ""5/2
افزایش مییابد .با این حال ،پاکستان در پایان مداه مدی حددود
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مقدمه
کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که میتوانند
باعث بیماریهای شدید برای انسان شوند .اولین اپیدمی شددید
شددناخته شددده ،سددندرم تنفسددی حدداد (Severe Acute
 SARS )Respiratory Syndromeاسددت کدده در سددال
 2119رخ داد ،در حالی که اپیدمی دوم بیمداری در سدال 2192
در عربستان سدعودی بدا سدندرم تنفسدی خاورمیانده (Middle
 MERS )East Respiratory Syndromeشددروع شددد.
شیوع فعلدی بیمداری ناشدی از کوویدد در اواخدر دسدامبر 2191
گزارش شده است .از زمان ظهور آن در چین ،میلیونهدا نفدر را
در سراسر جهان آلوده کرده است .این بیمداری قابلیدت جهدش
باالیی دارد و بسیار سریع گسترش مییابد .بر اساس آمار فعلدی
سدازمان جهدانی بهداشدت تدا  29آذر  259922159 ،9011نفددر
مبتال شده 7921995 ،نفر فوت شده گدزارش شدده اسدت [.]9
وضعیت اپیدمی اثرات شدید اجتماعی و اقتصادی بر کشور دارد.
همه کشورها برای نجات جان مردم خود اقدامات پیشدگیرانهای
مانند محدودیتهای سفر ،تعویق رویدادها ،قرنطینده ،آزمدایش،
فاصلهگذاری اجتماعی را انجام میدهند [.]2
با توجه به شدت بیماری ،شناسایی ندرخ انتشدار کوویدد91-
برای دولتها حیاتی است .از این رو ،با دانسدتن ندرخ انتشدار در
یک زمان معین ،دولتها مدیتوانندد بدا برنامدهریزی بهداشدت
عمدومی و شدکلدهی سیاسدتها و اسدترات یهدایی بدرای بدده
حداقل رساندن پیامدهای کووید 91-بر این اساس عمدل کنندد
[ .]9،0موارد کووید 91-به طور تصاعدی در حال افزایش اسدت
و دادهها غیرخطی و غیرثابت هستند؛ بنابراین پیشبیندی آیندده
اپیدمی چالشبرانگیز است [.]7
پیشبینی سری زمانی ،پیشبینی است که دادههای زمانی را
تجزیهوتحلیل میکند تا رابطه و روند یک متغیر تصدادفی را بده
تصددویر بکشددد .تحقیقددات زیددادی بددرای ایجدداد و پیشددرفت
تکنیکهای پیشبینی سریهای زمدانی در چندد دهده گذشدته
انجام شده است.
مطالعات زیادی از روشهای مختلف برای پیشبینی سریهای
زمانی که برای تخمین شیوع و اثرات بیماری در سدط جهدانی
[ ]1یا برای کشورهای خاصی مانند ایاالتمتحده آمریکا [،]5،1
ایتالیا [ ،]1،91اسپانیا [ ،]1،99فرانسه [ ،]99،92کاندادا [،]92،99
هنددد [ ،]5،90یونددان [ ،]97برزیددل [ ،]5،92مکزیددک [،]92
مجارستان [ ،]91روسیه [ ،]1،95بریتانیا [ ،]5آلمان [ ،]92ایدران
[ ،]92،95چین [ ،]92پرو [ ]99و اسرائیل [ ]90استفاده کردهاند.
عمدهترین روشهای مورد استفاده را مدیتدوان بده سده دسدته
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کووید 91-بر موارد تأییدد شدده و فدوت شدده در  97کشدور از
آسیبدیدهترین کشورهای جهان بین ژانویه  2121تا می 2121
اسددتفاده کردنددد da Silva .و همکدداران [ ]21از روشهددای
یادگیری ماشین مانندد رگرسدیون بیدزین ،رگرسدیون درجده ،9
نزدیکترین همسایه ،جنگل تصادفی چندگانه و رگرسیون بردار
پشتیبان برای پیشبینی یک ،سه و شش روز آینده موارد مبدتال
در پنج ایالت برزیل و آمریکا تا  21آوریل  2121استفاده کردندد.
با این حال ،اکثر مطالعاتی کده عمددتاً بدر مددلهای یدادگیری
ماشین متکی بودند ،مشکالت عددم بدرازش یدا بیشبدرازش را
تجربه کردند [.]25
بددرای فددائق شدددن بدده مشددکالت فددوقالددذکر ،پیشبین دی
سریهای زمدانی بدا الگوریتمهدای یدادگیری عمیدق پیشدنهاد
میشود که منجر به پیشبینیهای دقیقتر مدیشدودLSTM .
به عنوان یکی از موفقترین روشهای یدادگیری عمیدق اسدت
که برای پیشبینی مدوارد کوویدد 91-در بسدیاری از تحقیقدات
استفاده شده است [ .]91،99،90این مطالعات نشدان دادندد کده
مدلهای  LSTMمیتوانند به راحتی اطالعات الگوی توالی را
دنبال کنند Dutta .و همکاران [ ]21از شدبکه  LSTMبدرای
پیشبینی و تخمین تعداد موارد تشخیص داده شده ،فدوت شدده
و بهبدود یافتدده کووی دد 91-اسدتفاده کردنددد Chimmula .و
 ،]99[ Zhangیک مدل  LSTMبرای پیشبینی مبتالیدان در
کانادا پیشنهاد کردند .آنها پیشبینی کردند که کانادا مدیتواندد
به شیوع کووید 91-در ژوئن  2121پایان دهد .پیشبینی آنهدا
تا حدودی نزدیک بود؛ زیرا تعداد موارد از ماه می  2121قبدل از
موج دوم شیوع کووید 91-در حدال کداهش بدود Chandra .و
همکاران [ ]21سه رویکرد مختلدف را بدا اسدتفاده از مددلهای
 LSTM ،LSTMدوطرفدده و  LSTMرمزنگددار -رمزگشددا
برای پیشبینی گسدترش کوویدد 91-در میدان چنددین ایالدت
منتخب در هند پیشنهاد کردند .هر دو مدل تک متغیدره و چندد
متغیره در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد کده مددل LSTM
در بیشتر مدوارد در مقایسده بدا مددلهای  LSTMدوطرفده و
 LSTMرمزنگار-رمزگشا عملکرد خوبی داشت .برای پدردازش
دادههدا از میدانگین  9روز اسدتفاده شدده اسدت و ایدن رویکدرد
میتواند برای پیشبینی گسترش کووید 91-در سدایر کشدورها
یا مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
در این کار به منظور غلبه بر موانع رویکردهای آماری ،شبکه
مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیشبینی انتقدال بیمداری بدرای
کشددور ای دران ارائدده شددده اسددت LSTM .یک دی از مدددلهای
قدرتمندی است که برای پیشبینی سریهدای زمدانی اسدتفاده
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 51111مورد را گزارش کرد و از این رو این مدل در پیشبیندی
ضعیف بدود Velásquez .و  Laraاز مددل رگرسدیون فرآیندد
گاوسی برای پیشبیندی کوویدد 91-در ایاالتمتحدده اسدتفاده
کردند [ .]27آنها نشان دادند که کوویدد 91-در ایاالتمتحدده
در حدود  90ژوئیه  2121بده پیدک مدیرسدد ،در پیدک تعدداد
مرگومیر  992150نفر با افراد آلوده حدود  9975511اسدت .بدا
این حال ،موارد واقعی تا  90جوالی به بیش از  9.7میلیون نفدر
با بیش از  991هزار فوت شده رسید که نشان میدهد مددل در
پیشبینی مرگومیر نزدیک بدوده؛ امدا پیشبیندی مدوارد ابدتال
ضعیف بوده است ARIMA .یک مدل خطی است کده فدر
میکند بین پدیدههای آینده و گذشته رابطه خطدی وجدود دارد.
اگرچه این مدل تأثیر خوبی در پیشبیندی کوتاهمددت دارد ،امدا
برای پیشبینی بلندمدت کووید 91-کاربرد ندارد .با ایدن حدال،
ازآنجاییکه دادههای کووید 91-غیرخطدی و غیرثابدت هسدتند،
مدل  ARIMAبرای چنین مواردی بهینه نیست .این در مدورد
سایر رویکردهای آماری صدق میکند .تحلیل آماری مدیتواندد
برای انجام مدلسازی بر روی دادههای شدناخته شدده اسدتفاده
شود .با این حال ،در مواجهه با مدلهای بسیار پیچیده ،از درک
پیچیدگیهای دادههای تحلیلدی عداجز هسدتند [ .]1در نتیجده،
ابزارهای آماری برای تجزیهوتحلیل غیرقابل پیشبینی بیمداری
همهگیر ناکافی تلقی میشوند.
روش دیگر ،الگوریتمهای مبتنی بر یادگیری ماشدین هسدتند.
رگرسیونهای پیشبینی مبتنی بر یادگیری ماشدین پارامترهدای
خود را تغییر میدهند تا پیشبینیهای خود را با دادههای واقعدی
مطابقت دهند .برخی از مطالعدات مدرتبک کده از الگوریتمهدای
یادگیری ماشین در پیشبینی شیوع بیماری کووید 91-اسدتفاده
کردهاند ،به شرح زیر آورده شدند.
 Carو همکاران [ ]1یک شدبکه عصدبی پرسدپترون چندالیده
( MLP)Multilayer Perceptronبدرای پیشبیندی تعدداد
موارد فوت شده ،بهبود یافته و مبتالشده کووید 91-بدا اسدتفاده
از مجموعه دادههدای گرفتده شدده از مرکدز علدوم و مهندسدی
دانشگاه جان هداپکینز از  2121/9/22تدا  2121/9/92پیشدنهاد
کردنددددد .از تددددابع فعالسدددداز (Rectified Linear
 ReLU )Activation Unitاستفاده کردند که دارای چهدار
الیه پنهدان ،هدر کددام بدا چهدار ندورون ،بدا ضدریب قطعیدت
 1/11711بدرای بیمدداران مبتالشدده 1/11021 ،بددرای بیمدداران
فددوت شددده و  1/15109بددرای بیمدداران بهبودیافتدده اسددت.
 Salgotraو همکاران [ ]92از برنامهریزی ژنتیک ( Genetic
 GP)Programmingبددرای مدلسددازی اثددرات احتمددالی
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پيش بينی نرخ ابتال و فوت کووید  91-با LSTM

میشود [ .]91باتوجه به محدودیت مطالعات قبلی بر اسدتفاده از
مدلهای پیشبینی کووید 91-مبتندی بدر یدادگیری عمیدق در
ایران و ضرورت در نظدر گدرفتن آخدرین ارقدام از ندرخ ابدتال و
مرگومیر در موجهدای اخیدر ،در ایدن مطالعده مددل LSTM
مبتنی بر یادگیری عمیق اتخاذ شد .با ارزیدابی ایدن روش سدعی
شد هم تعداد مواردی را که به دلیل کووید 91-رخ مدیدهندد و
هم تعداد مرگومیرهای ناشی از آن پیشبینی شود تا به ایجداد
تمهیدات و اقدامات مناسب برای کنترل شدیوع بیمداری کمدک
نماید .همچنین ،پیشبینی تعداد موارد آینده میتواند بده دولدت
کمک کند تا تدبیری در فراهمسازی تعداد تختها بدرای افدراد
مبتال و امکانات بیشتر برای قربانیان بیندیشد .به علدت محددود
بودن نیروی انسدانی در کدادر درمدان ،پدیشبیندی ایدن نرخهدا
میتواند به اتخاذ بیشتر اقدامات پیشگیرانه منجر شود.
روش
در مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر ،از دادههای جمعآوری شده

مخلوقی و گشوارپور

توسک دانشگاه جان هداپکینز اسدتفاده شدد [ .]99ایدن دادههدا
شامل اطالعات روزانه از تعداد افراد مبتال و افدراد فدوت شدده و
بهبود یافته اسدت .ایدن دیتاسدت شدامل اطالعدات کشدورهای
مختلف از تداریخ  22ژانویده  2121تداکنون اسدت .از دادههدای
کشور ایران از  2بهمدن  9911تدا  29آذر  9011اسدتفاده شدده
است .تا تداریخ  29آذر  1911919 ،9011نفدر در کشدور ایدران
مبتال شدهاند و  991199نفر فوت شدهاند.
دادهها به دو دستهی آموزش و آزمون تقسیم شددند کده 11
درصد ابتدایی دادهها مربوط به دادههای آموزش هستند .دادههدا
بین مقادیر  1و  9قبل از ورود به شبکه نرمالسازی شدند.
توالی مشاهدات به الگوی چند ورودی /خروجی تقسیم شدند و
اندازه پنجره برابر با هفت قرار داده شد که معادل با یدک هفتده
است (زیرا شیوع کووید 91-از یک هفته به هفتهی بعد متفاوت
است) .هفت گام زمانی به عنوان ورودی و یک گام بعدی را بده
عنوان خروجی مدل همانطور که در جدول  9نشان داده شدده
است ،در نظر گرفته شد [.]92

جدول  :9مثال الگوي ورودي /خروجی براي داده سري زمانی

خروجی
{}1
{}1
{}91

شبکه عصبی LSTM
در سالهای اخیر ،روشهای یادگیری عمیق مانند شبکههای عصدبی
بازگشددتی ( RNN)Recurrent Neural Networkبددرای

اطالعات قضداوت میکنندد و اطالعداتی کده مطابقدت ندارندد
فراموش میشوند و این اصل میتواندد بدا بهبدود سداختار الیده
پنهان مشکل وابستگی طوالنیمدت در شدبکههدای عصدبی را
حل کند .در بسیاری از مسائل LSTM ،بده طدور موفدق و بده
طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است .این شدبکه تواندایی
یادگیری وابستگیهای بلندمددت را دارد و مشدکل محوشددگی
گرادیان را حدل کدرده اسدت [ LSTM .]97هدا مدیتوانندد از
سلولهدای حافظده خدود بدرای بده خداطر سدپردن اطالعدات
طوالنیمدت استفاده کنند [.]95
گیت ورودی تصمیم میگیرد که کدام اطالعات باید وارد سدلول
شود .گیت ورودی به صورت زیر تعریف میشود []91و

()9

04
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پیشبینی مؤثر بودهاند [ RNN .]99شبکه عصبی بازگشدتی بدا
ساختار بازخوردی است کده ورودی نده تنهدا بده ورودی فعلدی
وابسته است بلکه به مقادیر وزنهای شبکه و ساختار شبکه قبل
نیز وابسته است .مدل حافظده طدوالنی کوتاهمددت ()LSTM
توسک  Schmidhuberو  ]91[ Hochreiterپیشنهاد شدد و
توسک  ]90[ Gravesبهبود یافته است LSTM .یدک ندوع
ساختاری خاص از مدل  RNNاسدت کده سده واحدد کنتدرل
(سلول) ورودی ،خروجی و گیتهای فراموشی را اضافه میکندد
و با ورود اطالعدات بده مددل ،سدلولهدای  LSTMدر مدورد

ورودي
{}9،2،9،0،7،1،5
{}2،9،9،0،7،1،5،1
{}9،0،7،1،5،1،1

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

اطالعاتی که باید نادیده گرفته شوند از حافظه قبل توسک گیت
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فراموشی کنترل میشوند که به صورت زیر تعریف میشودو

()2

سلول حالت به صورت زیر بروز میشودو
()9
()0

اطالعاتی که به خروجی باید برده شود بدا درنظرگدرفتن مقددار
سلول حالت خواهد بود کده از سدیگموئید عبدور خواهدد کدرد و
تصمیم میگیرد که چه بخشی از سدلول حالدت قدرار اسدت بده

خروجی برده شود ،سپس مقدار سلول حالت بعد از بروز شدن به
یک تان انت هایپربولیک داده میشود []91و

()7
()1

از یک مدل ساده ( LSTMوانیلی) که دارای یک الیه به
عنوان ورودی ،یک الیه پنهان و یک الیه خروجی است
استفاده شد .الیه ورودی شامل هفت نورون است که دادهها ی
ورودی برای یک هفته است .الیه پنهان یک الیه LSTM
است شامل  91نورون است و  ReLUبه عنوان تابع فعالساز
در نظر گرفته شد .الیه خروجی هم شامل یک نورون است .با

روش سعی و خطا ،نرخ یادگیر ی  1/119در نظر گرفته شده
است .مقدار ماکزیمم اپوکها  911قرار داده شد .همچنین از
بهینهگر  Adamبرای به روزرسانی وزنها استفاده شد.
میانگین مربعات خطا (  MSE)Mean Squared Errorبه
عنوان تابع هزینه در نظر گرفته شد که به صورت زیر تعریف
میشود []92و

()5

()1
()1

Journal of Health and Biomedical Informatics 2022; 9(1): 27-39

09

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

برای ارزیابی کارایی مدل از دو معیار جذر میانگین مربعات خطا
(  RMSE)Root Mean Square Errorو میانگین قدر

مطلق خطا (  MAE )Mean Absolute Errorاستفاده شد
که به صورت زیر به دست میآیند.

پيش بينی نرخ ابتال و فوت کووید  91-با LSTM

شکل  ،9طراحی یک بالک  LSTMوانیلی را نشان میدهد
 ،خروجی سیگنال
که شامل گیت ها ،ورودی سیگنال

مخلوقی و گشوارپور

 ،توابع فعالساز و ارتباطات است [.]95

شکل  :9ساختار یک بالک ]08[ LSTM

مدل شبکه عصبی روی دادههای آموزشی ایجاد شدد و پدس از
شکلگیری مدل روی دادههدای آموزشدی ،از دادههدای آزمدون
برای ارزیابی عملکرد آن استفاده شد .نتدایج بده دسدت آمدده از
ارزیابی مددل روی دادههدای آزمدون ،بدرای سدنجش عملکدرد
سیستم در تعمیم آموزش شبکه به مرحله آزمون و قابلیت مددل
در پیشبینی مورد استفاده قرار گرفت.

08
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نتایج
دادههای تعداد افراد مبتال و فوت شده مورد استفاده قرار گرفدت.
شکل  2موارد مبتال به کووید 91-در ایران را نشان میدهد کده
شامل موارد واقعی و موارد پیشبیندی شدده اسدت .نمدودار آبدی
رنگ مقادیر واقعی ،نمودار نارنجی رنگ مقادیر پیشبیندی شدده
از دادگان آموزش و نمودار سبز رنگ مقادیر پدیشبیندی شدده از
دادگان آزمدایش را نشدان مدیدهدد .مدوارد ابدتال ،در  211روز

انتهایی دادگان آموزش (از روز  011تدا  )111دو پیدک شددید را
نشان میدهد .در  911روز نهایی این دادگان ،تغییدرات در ندرخ
ابتال حدود  01111مورد ثبت شده است .بهطور دقیقتدر ،مدوارد
ابتال در روز  711ام حدود  91111نفر بوده است که ایدن مقددار
به حدود  71111نفر در روز 771ام میرسد و مجدداً مقدار آن با
نوسانات زیاد در روز 111ام بده  91111نفدر کداهش مدییابدد.
نوسانات در نرخ ابتالی روزانه در دادههای آزمایش نیز چشمگیر
است .وجود نوسانات شدید در نرخها ،بدر عملکدرد طبقدهبنددی
تأثیرگذار است .بهطوریکه مقدار  RMSEبدرای مدوارد مبدتال
مربوط به دادههای آموزش  9517/51و برای دادههدای مربدوط
به آزمون برابر با  9291/11شد .مقدار  MAEبرای موارد مبدتال
مربوط به دادههای آموزش  9111/21و برای دادههدای مربدوط
به آزمون برابر با  9291/17شد.
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شکل  :8موارد مبتال شده به کووید  91-در ایران

پیشبینی مدل برای موارد فوت شده ناشی از کدووید 91-در

ایران در شکل  9نمایش داده شده است.

مشابه با شکل  ، 2نمودار آبی رنگ بیانگر مقادیر واقعی ،نمودار
نارنجی رنگ نشان دهنده مقادیر پیشبینی شده دادگان آموزش
و نمودار سبز رنگ بیانگر مقادیر پیشبینی شده دادگان آزمایش
است .بر خالف موارد ابتال ،در نرخهای مرگومیر کووید،91-
چندین پیک در کل بازه زمانی  111روز از دادههای آموزش

مشاهده میشود .هرچند ،این نوسانات نسبت به تغییرات
نمونههای ابتال بسیار ناچیز بوده و مقادیر پایینی دارد.
بهطوریکه شدیدترین تغییرات در بازه زمانی  71روز ماقبل آخر
دادگان آموزش ،با موارد فوتی حدود  911نفر در روز  711ام تا
موارد فوتی حدود  511نفر در روز  771ام مشاهده میشود .از
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شکل  :0موارد فوت شده کووید  91-در ایران

پيش بينی نرخ ابتال و فوت کووید  91-با LSTM

این رو ،ماکزیمم دامنه تغییرات حدود  111نفر می باشد که در
مقایسه با تغییرات  01111نفری در موارد ابتال بسیار ناچیز
میباشد .مقدار  RMSEبرای موارد فوت شده مربوط به
دادههای آموزش  25/75و برای دادههای مربوط به آزمون
برابر با  91/91شد .مقدار  MAEبرای موارد فوت شده مربوط
به دادههای آموزش  91/19و برای دادههای مربوط به آزمون
برابر با  91/91شد.
شکل  0موارد مبتال به کووید 91-در ایران را به صورت تجمعی
نشان میدهد که شامل موارد واقعی و موارد پیشبینی شده
توسک مدل است.
اگرچه ،نمودار موارد ابت دالی تجمعی یک الگوی نمایی افدزایش

مخلوقی و گشوارپور

با تغییرات اندک را دارد ،اما به علت دامنه بسیار بزرگ دادگان
(در میلیون )×911 -کوچکترین اختالف بین موارد واقعی و
موارد پیشبینی ،منجر به ارائه مقادیر خطای بسیار باال خواهد
شد .بهطوری که ،مقدار  RMSEبرای موارد مبتال مربوط به
دادههای آموزش  99502/15و برای دادههای مربوط به آزمون
برابر با  99512/91شد .مقدار  MAEبرای موارد مبتال مربوط
به دادههای آموزش  91721/11و برای دادههای مربوط به
آزمون برابر با  9951/91شد .در مقایسه با شکل ( 2که از موارد
ابتال استفاده شد) ،بهکارگیری موارد تجمعی ابتال منجر به
کاهش عملکرد مدل شده است.

شکل  :9موارد مبتال شده (تجمعی) به کووید  91-در ایران

00
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پیشبینی مدل برای موارد فدوت شدده ناشدی از کوویدد 91-در
ایران به صورت تجمعی در شکل  7نمایش داده شده است.
الگوی مشاهده شده در شکل  7به صورت نمایی افزایشی بدوده
و تغییرات شدید در شکل موج مشاهده نمیشود؛ اما در مقایسده
با شکل  ،9دامنه مقدادیر بدزرگ اسدت .مقددار  RMSEبدرای
موارد فوت شده مربوط به دادههدای آمدوزش  097/11و بدرای
دادههای مربوط به آزمون برابر با  9155/11شد .مقددار MAE
برای موارد فوت شده مربوط بده دادههدای آمدوزش  909/02و

برای دادههای مربوط به آزمون برابر بدا  9155/11شدد .از ایدن
نتایج می توان دریافت که بده کدارگیری مدوارد تجمعدی فدوتی
موجب کاهش عملکرد مدل شده است.
شکل  1نشان دهنده منحنی توصیف کننده نرخ همگرایی تدابع
ضرر برای دادههای آموزش و اعتبارسنجی در هر تکدرار اسدت.
میتوان مشاهده کرد که مقدار تابع ضرر با افزایش تعداد تکدرار
کاهش مییابد و به صفر نزدیک میشود.

بهار  ،9049دوره نهم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

الف)

ب)

شکل  :3موارد فوت شده(تجمعی) کووید  91-در ایران

د)

ج)

شکل  :6نمودار ميزان خطا در هر اپوک .الف) افراد مبتال شده روزانه .ب) افراد فوت شده روزانه .ج) افراد مبتال شده تجمعی .د)
افراد فوت شده تجمعی.
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بحث و نتيجهگيري
شیوع کووید 91-کل جهان را تغییر داده و آمدادگی کشدورها را
بدرای یدک بحدران ناگهددانی بهداشدتی آزمدایش کدرده اسددت.
پیشبینی موارد مبتال شده ،فوت شده و بهبودیافته میتواندد بده
سازمانهای مراقبتهای بهداشتی کمک کند تا موانع مربوط به
تجهیزات پزشکی را در مرکز شیوع شناسایی کنند و بده سدرعت
امکانات پزشکی محلی جدیدد بسدازند .عدالوه بدر ایدن ،چندین
پیشبینیهایی ممکن است به سایر کشدورهایی کده اکندون در
حال مبارزه با شدیوع بیمداری هسدتند کمدک کندد تدا آمدادگی
بیشتری داشدته باشدند .ایدن اقددامات همچندین بدرای کنتدرل
اپیدمی ،محافظدت از کارکندان بهداشدتی و کداهش پیامددهای
بیماری ضروری است .علم داده و تکنیکهای یادگیری ماشدین
میتوانند به میزان زیادی در رسیدگی به این چدالش بدیسدابقه
کمک کنند .با توجه به این همهگیری جهانی ،ایدن مطالعده بدر
مدلسازی روند شیوع کووید 91-بدا اسدتفاده از شدبکه عصدبی
 LSTMدر ایران متمرکدز بدود .ایدن پیشبیندی در  7مرحلده،
انتخاب داده ،آمادهسازی دادهها و تقسیمبندی آن ،آموزش مدل
و ارزیابی مدل انجام شد .از شبکه عصدبی  LSTMبدرای ایدن
منظور استفاده شد و مدل  LSTMروی دادههای سری زمدانی

کشور ایران از تداریخ  9911/99/2تدا  9011/1/29اجدرا شدد و
معیارهدددای ارزیدددابی  RMSEو  MAEمحاسدددبه شددددند.
روشهای مختلفی بدرای بهبدود پیشبیندی شدیوع کوویدد91-
توسددعه داده شدددهاند .جدددول  2مطالعددات مختلددف در مددورد
پیشبینی سریهای زمانی کوویدد 91-را خالصده مدیکندد .در
مقایسه با مقاالت قبل ،بهترین نتایج این مطالعه بدرای دادگدان
فددوت شددده بددا  RMSE = 25/75و  MAE = 91/19بددوده
است .جدول  2نشان میدهد که مدلهای مطالعات منابع [-09
 ]91دقددت کمتددری بدده دسددت آوردنددد .از سددوی دیگددر ،مدددل
 ARIMAدر مطالعددددده  Moftakharو همکددددداران []02
پددددیشبینددددی نسددددبتاً خددددوبی را بددددا  MAE = 20/17و
 RMSE=9791/09نشان داد .این نتدایج مدیتواندد بده دلیدل
عوامل مختلفی از جمله تنظیم پارامترها و اندازه دادههای مدورد
استفاده برای آموزش مدل باشد .حجم دادههای به کار رفتده در
این مطالعات نسبتاً کم اسدت .بدا رویکردهدای مبتندی بدر داده،
کیفیت و مقدار داده برای سداخت یدک مددل پیشبیندی خدوب
ضروری است .عالوه بر این ،تنظیم پارامترها در آمدوزش بدرای
به دست آوردن یک مدل کارآمد که بتواند روندهای آینده شیوع
را پیشبینی کند ،بسیار مهم است .برخی از رویکردهای آمداری
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برای پیشبینی وجود دارد که اکثر ایدن روشهدا در مقایسده بدا
رویکردهای مبتنی بر یادگیری عمیق ،عملکرد ضعیفتری دارند
[ .]09عالوه بر این ،بیشتر ایدن روشهدای آمداری فقدک بدرای
پیشبین دی کوتاهمدددت معتبددر هسددتند .در مقابددل ،روشهددای
یدادگیری عمیدق ،ماننددد  LSTMبدرای ثبددت وابسدتگیهددای
بلندمدت در دادههای سری زمانی طراحی شدهاند .زمانی که بدا
استفاده از حجم زیدادی از دادههدا اجدرا مدیشدوند ،مدیتوانندد
پیشبینی بهتری را ارائه دهند .این مورد ،در پ وهش حاضر نیدز
صدق میکند و به نظر میرسد نتایج به دست آمده از این مددل
را میتوان در پیشبینی شیوع کووید 91-در ایدران قابدل قبدول
دانست.
مطالعه حاضر کاستیهایی نیز دارد که باید در کارهای آتی مورد
بررسی قرار گیدرد .علیدرغم عملکدرد خدوب مطالعده حاضدر در
مقایسه با مقاالت قبل ،بهترین نتایج برای دادگان فوتی حاصدل
شد .برای ارزیابی بهبود عملکرد میتدوان از سدایر شدبکههدای
مبتنی بر یادگیری عمیق اسدتفاده نمدود .الگدوی تغییدرات ندرخ

پاندمی به عوامل متعددی وابسته اسدت .شدرایک آب و هدوایی
مانند دما ،رطوبت ،سرعت باد و کیفیت هوا میتواند بر زندهمانی
ویروسها تأثیر بگذارد .مطالعدات نشدان مدیدهندد کده دمدا و
رطوبت تدأثیر زیدادی بدر انتقدال  COVID-19دارندد [.]09
همچنین محققان دریافتهاند که دما و رطوبت ممکدن اسدت بدر
مرگومیر ناشی از  COVID19تأثیر بگذارد [ .]00همچندین
عوامل دیگری مانند تعداد واکسدنهدای توزیدع شدده ،جمعیدت
کشور ،در دسترس بدودن مندابع پزشدکی در روندد شدیوع مدؤثر
هستند .در مطالعه  ]21[ Chandraنرخ پدیشبیندی در ایداالت
مختلف هند مورد بررسی قرار گرفت .درکارهای آتی میتوان در
استانهای مختلف (یا استان های همجوار) بدا در نظدر گدرفتن
عوامل دخیل فوق این پیش بینی را انجام داد.
تعارض منافع
نویسندگان اعالم میکنند که در مورد پ وهش حاضر هیچ تضاد
منافعی وجود ندارد.

جدول  :9خالصه نتایج برخی از مطالعات براي پيشبينی شيوع کووید 91-
مرجع
عباسیمهر و
همکاران []07
Al-Qaness
و همکاران []91

کشور(ها)
آمریکا ،برزیل ،هند ،روسیه،
مکزیک ،شیلی ،کلمبیا ،ایران
ایتالیا

Chatterjee
و همکاران []01

چین ،ایتالیا ،اسپانیا ،ایران،
آلمان ،کره جنوبی
اسپانیا

دانشگاه جان هاپکینز

ایران

دانشگاه جان هاپکنیز

افراد روزانه مبتال از  91فوریه تا  91مارس
2121

هند

Worldometer

ایران

دانشگاه جان هاپکینز

افراد روزانه مبتالشده ،بهبودیافته و فوت شده
از  9مارس تا  27جوالی 2121
افراد مبتال (روزانه) ،افراد فوت شده (روزانه)،
افراد مبتال (تجمعی) ،افراد فوت شده (تجمعی)
از ژانویه  2121تا دسامبر 2129

 Kumarو
]09[ Susan
مفتخر و
همکاران []02
 Ganinyو
]01[ Nisar
حاضر

منبع دادهها
Humanitarian

دادهها
افراد مبتال به صورت روزانه از  21ژانویه تا 9
آگوست 2121
افراد مبتال از  22ژانویه تا  5آپریل 2121

Our world in Data

افراد مبتال روزانه از  9ژانویه تا  2آپریل 2121

Bi-LSTM2

افراد روزانه مبتال ،بهبودیافته ،فوت شده از 22
ژانویه تا  21می 2121

ARIMA
ARIMA
ARIMA

WHO

ساختار مدل

بهترین معيار ارزیابی

 LSTMبا
بهینهگر بیزین
MPAANFIS1

RMSE = 27212/9959

LSTM

RMSE = 7017/11
MAE = 9179/10
RMSE = 1101/970
MAE = 5991/901
RMSE = 1550/11
MAE = 1119/07
RMSE = 9791/09
MAE = 20/17
RMSE = 075/19
MAE = 991/51
RMSE = 25/75
MAE = 91/19
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Introduction: The rapid spread of COVID-19 has become a critical threat to the world. So far,
millions of people worldwide have been infected with the disease. The Covid-19 pandemic has had
significant effects on various aspects of human life. Currently, prediction of the virus's spread is
essential in order to be safe and make necessary arrangements. It can help control the rate of its
outbreak and deaths. Previous studies have mainly used statistical tools and machine learning-based
algorithms. However, the former was inadequate for analyzing unpredictable epidemics, and the
latter experienced under-fitting or over-fitting problems. This research has proposed a method based
on deep learning on long-term data to overcome these problems.
Method: In this cross-sectional analytical study, we presented an approach for predicting the
confirmed and death cases of COVID-19 based on long short-term memory (LSTM) networks. The
LSTM model was applied to the time series data of Iran between January 22, 2020, and December
14, 2021, and RMSE and MAE evaluation metrics were calculated.
Results: The best results of this study were RMSE = 27.57 and MAE = 19.01 for predicting death
cases data. The results showed that the LSTM neural network had a good performance in predicting
the number of confirmed and death cases of COVID-19 in Iran.
Conclusion: The proposed model showed that it was appropriate for modeling and predicting the
prevalence of the virus. Estimating the number of confirmed and death cases of COVID-19 can help
control the pandemic situation.
Keywords: COVID-19, Time Series Prediction, Recurrent Neural Network, Long Short-Term
Memory, Iran
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