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7 مقدمه

مقدمه

اززمانآغازشیوعکروناویروسبرایاولینباردردسامبرسال2019تاکنون)اواسطمی
2020(،بیشاز4میلیونوهشتصدهزارنفردرسراسرجهانبهاینبیماریمبتالشدهاندکه
منجربهمرگبیشاز315هزارنفرشدهاست.بنابراین،جدیبودنوضعیتکاماًلآشکار
مرگبار اینویروس اثرات برایکاهش درتالش پزشکیجهان و علمی وجوامع است
هستند.ازاینرو،درمقایسهبادیگربیماریهایمسریوهمهگیر،تحقیقاتپیرامونبیماری
کوید-19درمدتزمانکوتاهیباعثایجاد»حجم بی سابقه ای از دانش«شدهاست،که
بسیاریازمتخصصانآنرافرهنگکاماًلجدیدیدرانجامتحقیقاتمیدانند.عالوهبر
این،متخصصانبرایشناختبهترماهیتاینویروسوروشهاوابزارهایکاربردیبرای

مقابلهوکنترلآن،فناوریهاینوآورانهمتعددیراطراحی،ایجادوبهکارگرفتهاند.

فناوریهای خصوص در اینترنتی و میدانی مطالعات حاصل که حاضر گزارش در
کاربردیدرکنترلبیماریکوید-19است،برخیازفناوریهایمدیریتبیماری،خدمات
آنالینبرایاجرایطرحفاصلهگذاریاجتماعی،فناوریهایپیشگیرانه،تشخیصی،واکسن

ودرمانبیماریموردبررسیقرارگرفتهاند.

شایانذکراستکهباتوجهبهسرعتروزافزوننوآوریوتوسعهفناوریهایکاربردی
درمقابلهبابیماریمذکوردرسراسرجهان،قطعاًدرهرمطالعهمیدانییااینترنتیجدیدی

کهدراینزمینهانجامشود،فناوریهاوروشهایجدیدتریشناساییخواهدشد.
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1- فناوری های مدیریت بیماری کوید-19

بسیار قدرتسرایت و است ماهیتجدید با ویروسی آنجاییکهکروناویروس، از
باالییدارد،اطالعرسانیراجعبهمیزانشیوعووضعیتبیماریکوید-19درکشورهاو
اقداماتدولتهادرخصوصکنترلبیماریازیکطرفوردیابیوکنترلترددافراد،
شناساییمناطقآلودهواجرایطرحفاصلهگذاریاجتماعیازطرفدیگر،برایکشورهای
درگیربااینویروسازاهمیتزیادیبرخورداراست.دولتهایمختلفازفناوریهای
ازآنها تعدادی به ادامه در استفادهمیکنندکه اینخصوص در متفاوتی بعضاً و مشابه

پرداختهمیشود.

1-1 اطالع رسانی

اززمانشیوعویروسکرونادرکشورچینوپسازآندیگرکشورهایجهان،یکیاز
مهمتریناقداماتدولتهایمختلفایجادبسترهایاطالعرسانیدرخصوصمعرفیاین
بیماریوروشهایپیشگیریوهمچنیناقداماتمحلیوجهانیبابهکارگیریفناوریهای
مختلفدرراستایکنترلشیوعبیماریکوید-19میباشدکهدرادامهبهبرخیازموارد

جهانیواختصاصیتعدادیازکشورهااشارهمیشود:

وب سایت نقشه نوآوری ویروس کرونا1  ◉

اینوبسایتیکفهرستراهنمامتشکلازصدهانوآوریوراهحلجهتمقابلهبا
شیوعبیماریکوید-19استکهضمنآشنانمودنکاربرانبانوآوریهایجدیددرحوزه
ارائهاطالعاتتماسشرکتهاو ازطریق نیز را نوآوران با ارتباط امکان ویروسکرونا
حوزه نوآوریهای از وسیعی طیف نوآوریها و راهحلها میکند. فراهم استارتآپها
به کمک برای راهحلهایی نیز و واکسن تولید و درمان تا گرفته تشخیص و پیشگیری

1. Coronavirus Innovation Map 
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از تعدادی دربرمیگیرند. را بقا حفظ و بحران شرایط با تطبیق جهت کسبوکارها
تبادل مؤسسه ،StartupBlink مانند مختلف کشورهای در محلی و جهانی شرکتهای
نوآوریسالمت)HIEx(1،سازماننوآوریمسکو2وغیرهدرگردآوریاطالعات بااین

وبسایتهمکاریمیکنند.

اینوبسایتدرکنارمعرفی20شهربرترازنظرنوآوریحوزهویروسکرونا،دارای
یکموتورجستجوگراستکهسهفیلترجستجودارد:

دسته3:امکانجستجوبراساسدستهنوآوریشاملپیشگیری،تشخیص،درمانونیز◎
ابتکارهایحمایتی،اطالعات،تطبیقزندگیوکسبوکار

مرحله)توسعهنوآوری(:امکانجستجوبراساسمرحلهایکهنوآوریدرآنقرار◎
داردشاملآماده،درحالآزمایشودردستساخت

نوعسازمان:جستجوبراساسنهادنوآورشاملاستارتآپ،شرکت،بخشدولتی،◎
دانشگاهوسایرنهادها)1(

◉  4)UNDP( شبکه جهانی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد

درسنگاپورتعدادیازابزارهاوبرنامههاییکهاخیراًدرکشورهایمختلفطراحیشده
وبهصورتمنبعبازدراختیارهمگانقرارگرفتهاسترامعرفینمودهکهمیتواندبهدولتها
ومردمدرمقابلهبابحرانکروناکمککند.البتهبرنامهتوسعهتوصیهمیکندکهپیشاز
بهکارگیریاینابزارها،کشورهاضمنانجامبررسیهایالزمجهتاطمینانازکارکردو
مالحظاتامنیتی،آنهارامتناسببانیازهاووضعیتکشورخودبومیسازینمایندتابتوانند

بیشترینبهرهبرداریراازآنهاداشتهباشند.تعدادیازاینبرنامههاعبارتنداز:

ابزاربزرگترینبسترسیستممدیریتاطالعاتسالمتدردنیاست◎ این  :DHIS2

کهدرحالحاضرتوسطوزارتبهداشت72کشورکمدرآمدوبادرآمدمتوسط

1. Health Innovation Exchange 
2. Moscow Agency of Innovations 
3. Category
4. United Nations Development Program 
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منابعمحدودطراحیشدهاست. برنامهویژةکشورهایدارای این استفادهمیشود.
مبتال، موارد نمودهاستکهشناسایی منتشر دیجیتال داده بسته بستریک این اخیراً
گزارشوضعیت،پایشفعالوپاسخبهکوید-19راتسریعمیکند.اینبستهبراساس
طرحاولیهوزارتبهداشتسریالنکابرایردیابDHIS2وبهمنظورشناساییموارد
مبتالبهکوید-19طراحیوساختهشدهاست.اینبستهشاملمتادادههایاستاندارد
براساسدستورالعملهایسازمانجهانیبهداشتدرموردپایشوتعریفموارد

ابتالیکوید-19است.

Healthsites.io:اینبرنامهکهمشتملبرفهرستمراکزدرمانیدرسراسردنیاست◎

باهدفارائهنقشهمراکزخدماتدرمانیواطالعاتتماسآنهابهصورتآنالین
ساختهشدهاست.درزمانهایبحرانیمانندشیوعبیماریکوید-19دسترسیراحت
بهآدرسواطالعاتتماسمراکزدرمانیبسیارحائزاهمیتاست.درزمانزلزله
هائیتیوشیوعابوالدرغربآفریقاضرورتچنینبرنامهایبهشدتمحسوسبود
درمانی مراکز به مربوط اطالعات مدیریت و گردآوری زیادیصرف زمان زیرا
میشد.درنتیجه،تیمسازنده Healthsites.io باساختاینبرنامهضمنجمعآوری
دادههایموردنیازامکانآپلودکردن،مدیریتودراختیارگذاشتنراحتدادههارا
برایکاربرانفراهمنمودهاند.بهکمکاینبرنامهدادههایمربوطبهمراکزدرمانیاز
CSVوShapefile،KML،GeoJSON،APIطریقاینترنتودرقالبفرمتهای

دردسترسهمگانیاست.

سازمان◎ که است چتبات طراحی جهت مناسب بستری برنامه این :RapidPro

یونیسفبهصورتگستردهازآنبرایارائهخدمات)موبایل(خوداستفادهمیکند.
اینبستربهکاربرانامکانساختچتباتهایحرفهایشخصیبدونصرفهزینه
)بابتدریافتمشاورهازشرکتهایتخصصی(ودرکمترینزمانرامیدهد.در
بحرانشیوعکوید-19اینبرنامهمیتوانددرخدمتسازمانهایدرمانیونهادهای
سیاستگذاریجهتجمعآوریاطالعاتیااطالعرسانیوارائهخدماتمشاوره
مانند اپلیکیشنهایی پیامک، خدمات از بهخوبی میتواند برنامه این گیرد. قرار
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همراه تلفنهای انواع وروی گیرد بهره درساختچتبات ایمیل یا و واتساپ
اندرویدیقابلاستفادهاست.

که◎ افرادی به که است محلی خدمات راهنمای نوعی برنامه این :FutureGove

داوطلبانه و دولتی خدمات به دسترسی امکان هستند خانه در ماندن به مجبور
بهوبسایتوجستجو مراجعه با افرادمیتوانند رامیدهد. مردمنهاد سازمانهای
بیابند. برحسبآدرسپستیخوداطالعاتتماسنزدیکترینمراکزخدماترا
درحالحاضراینبرنامهتوسطشهرداریلندنجهتارائهخدماتبهشهروندانی
استفادهمیکند.سازمانهاییکهعضو دلیلشیوعکروناخانهنشینشدهاند، به که
اینسامانههستندانواعخدماتازخریدوتحویلموادغذاییگرفتهتامشاورههای
درمانی/پزشکی/مالیونیزکمکهایمالیوخدماتیبهافرادمتقاضیارائهمیکنند.
اغلبخدماتویژهسالمندان،افرادکمتوانوخانوادههاییاستکهبهدلیلشیوع

کوید-19دچارمشکلمالیشدهاند.

برای◎ جابار1 دیجیتال خدمات شرکت توسط برنامه این :Picobar Wes t Java

منطقهجاوایغربیدراندونزیطراحیشدهاستکهضمنفراهمکردنجدیدترین
شیوع/عالئم جغرافیایی مبتالیان/پراکندگی )تعداد کوید-19 زمینه در اطالعات
ویژه خدمات و درمانی مراکز اطالعات غیره( و پیشگیری روشهای و بیماری
کوید-19رادراختیارکاربرانمنطقهقرارمیدهد.بهکمکاینبرنامهاطالعرسانی
وارائهخدماتبهافرادمبتال)احتمالی/تأییدشده(بهکوید-19تسهیلشدهاست.)2(

درادامهبهبرخیازاقداماتدولتهادربهکارگیریفناوریهابرایاطالعرسانیدر
خصوصبیماریکوید-19وکروناویروساشارهمیشود.

بهعنوان ◥ را کنید« متوقف را »کروناویروس اختصاصی وبسایت روسیه دولت
و اطالعات اینوبسایت در راهاندازیکرد. مرکزیکشور اطالعات وبسایت
فیلمهایبهروزحاویپیامهایکلیدیبرایمردمارائهمیشود.همچنینصفحاتوب

1. Jabar Digital Service 
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اختصاصیدروبسایتهایوزارتبهداشت،سرویسفدرالنظارتبرحمایتاز
حقوقمصرفکنندهورفاهانسانودولتروسیهایجادشدهاستکهحاویاطالعات
مجزاییبرایشهروندانوکادردرمانهستند.مرکزاطالعاتوپایشویروسکرونا
مستقردرفدرالودولتهایشهریمسکونیزهرروزیکفیلمسهدقیقهایدرباره
وضعیتاپیدمیولوژیواقداماتانجامشدهدرکشوردررسانههایاجتماعیپخش
میکند.درسطحمنطقهاینیز،منطقهمسکویکصفحهوبایجادکردهاستویک
شبکهرسمیهمدرتلگرامداردکهازطریقآنهااطالعاتمربوطهراارائهمیدهد

ودرمورداطالعاتغلطهشدارمیدهد.)3(

راهاندازی ◥ کروناویروس با مقابله برای اطالعاتی داشبورد یک اوکراین دولت
اطالعات شامل اطالعاتی داشبورد این میشود. بهروزرسانی مرتبا که نمودهاست
جامعومعتبریدربارهاقداماتصورتگرفتهجهتمقابلهبابیماریکوید-19،روند
تأمینتجهیزاتپزشکیومنابعالزم،بیمارستانهایموجود،تختهایبیمارستانی،
غیره و پزشکی کادر شخصی، محافظت تجهیزات مصنوعی، تنفس دستگاههای
را مربوطه اطالعات نیز فدرالآموزشسالمت مرکز و بهداشت میباشد.وزارت
خود وبسایتهای در و اجتماعی رسانههای مطبوعاتی، جلسات طریق از مرتباً
دراختیارعمومقرارمیدهند.دولتفدرالنیزوبسایتویژهایدرموردبیماری
کوید-19راهاندازیکردهاستکهحاویاطالعاتمربوطبهگروههایویژهجمعیتی
وتوصیههایمربوطبهپیشگیری،شناسایی،درمان،حمایتومراقبت،فاصلهگذاری

اجتماعیوقرنطینهوغیرهاست.)4(

سیستم ◥ از استفاده با و خصوصی شرکتهای از حمایت با کره جنوبی دولت 
زبان دو به را کوید-19 جامع نقشه شدهاست موفق ،1)GIS( جغرافیایی اطالعات

انگلیسیوکرهایتهیهنمایدکهمحتوایآنشاملچهاردستهاطالعاتمیشود:

1 مسیربیماران،مراکزغربالگری،مراکزدرمانیویژهکوید-19،فروشندگانماسک،.
محلهایاخذرأی)زوترازموعد(،مؤسساتآموزشیودیگرمراکزموردنیاز

1. Geographic Information System 
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2 نقشهتعدادبیماراندرهرشهرواستان.

3 نمودارتعدادبیماراندرهرشهرواستان.

4 نموداروضعیتکوید-19درکشور.

یکشرکتکرهایبهنامشرکتبی1کهنرمافزارهایمبتنیبرهوشمصنوعیبرای
کسبوکارهاطراحیمیکند،ابزاریبهنامچتباتکوید-19طراحینمودهاست.اینابزار
بهکمکاطالعاتوزارتبهداشتورفاهومراکزکنترلوپیشگیریبیماریها،جدیدترین
اینچتباتکاماًل قرارمیدهد.اطالعات اختیارمردم رادر اطالعاتدربارهکوید-19
خدماتی گروههای و درمانی پرسنل قرنطینه، در افراد بیماران، به و شدهاست دستهبندی

اطالعاتودستورالعملهایمرتبطباآنهاراارائهمیکند.

در تلفن اپراتورهای و 2)CBS( سلولی انتشار سیستم کمک به همچنین کرهجنوبی
از اطالعرسانی و پیغامهشدار ارسال به اقدام غیرطبیعی یا طبیعی بحرانهای بروز زمان
قوی زیرساختهای مدد به نیز دورهشیوعکوید-19 در میکند. پیامک طریقخدمات
استفادهمیشود. اینخدماتدرسطحوسیع از اینکشور ارتباطات و اطالعات فناوری
اینپیامهابرحسبشدتبحراندرسهسطحصوتیمتفاوتارسالمیشوند.درباالترین
سطحخطرمانندزمانجنگپیامهشدارباصدایباالی60دسیبلمنتشرمیشود،بهنحوی
کهدریافتکنندهکاماًلمتوجهدریافتپیامخواهدشد.درسطحمتوسطکهدرزمانبالیای
اعالم زمان در است. دسیبل 40 باالی هشدار میشود،صدای منتشر غیرطبیعی یا طبیعی
استفاده است معتقد منتشرمیشود.دولتکرهجنوبی بدونصدا بحران/خطرهشدار رفع
ازخدماتسیستمانتشارسلولیموجبعدمازدسترفتنوقتطالییبرایاطالعرسانی
بهموقعبهمردمشدهاستوهمینامرراعاملموفقیتاینکشوردرکنترلشیوعکوید-
برای وچینی انگلیسی زبان دو به را پیامهایهشدار ازدسامبر2019دولت میداند. 19
پیامهای بهطورکلی، نیزمیفرستد. مسافرانخارجیحاضردرکرهجنوبی و گردشگران
ارسالی)برایشهروندانکرهایوغیرکرهای(حاویدستورالعملهایبهداشتی،اطالعات

1. Company B 
2. Cellular Broadcasting System 
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مربوطبهمکانومسیرمواردابتالیتأییدشدهوسایراطالعاتمربوطبهکوید-19میشود.
مطلع دارایخطر محلهای نیز و اطالعات تازهترین از همیشه مردم پیامها این بهکمک

هستند.)5(

کشورآفریقای جنوبیبهکمکبسترواتساپازنوعیچتباتاستفادهمیکند ◥
کهاطالعاتدقیقیدربارهبیماریکوید-19،عالئمآنوراههایدرمانیموجوددر
اختیارکاربرانمیگذارد.خدماتاینچتباتبه5زبانمختلفمحلیدراختیار
کاربرانقرارمیگیرد.تاکنوناینچتباتدراطالعرسانیدقیقومقابلهباشایعات
وروشهایغلطپیشگیرییادرمانبسیارمؤثربودهاست.درحالحاضر،بیشاز
3/5میلیونکاربرازاینابزاراستفادهمیکنند.وزارتبهداشتآفریقایجنوبیبه
کمکیکسازمانغیرانتفاعی1درژوهانسبورگاینابزارراطراحیکردهاست.)6(

که ◥ راهاندازیکردهاست را واتساپ در اطالعرسانی ملی کانال سنگاپور دولت 
بیشاز630000عضودارد.چتباتهایویژهشهروندانوکسبوکارهانیزتاکنون

بهبیشاز70000درخواستمربوطبهکوید-19پاسخدادهاند.)7(

1-2 ردیابی و کنترل تردد 

اقداماتدرکنترلشیوعکوید-19فاصلهگذاریاجتماعی،ردیابی ازمهمترین یکی
بیمارانوکنترلترددافراداستکهکشورهایمختلفازفناوریهایمشابهوبعضاًمتفاوتی

دراینزمینهاستفادهکردهاند.

افراد ◥ موقعیت تاریخچه تشکیل براي مصنوعی هوش و ازکالنداده دولت چین
مبتالشدهوتعییناحتمالابتاليسایرافرادکهدریکتاریخچهزمانیخاصباآنها
نزدیکویاهمسفربودهاند،استفادهکردهوسامانهنقشههايجمعیتیوسامانههاي
حملونقلعمومیبراياطالعرسانیاماکنباتراکمجمعیتباالوهمچنینکاهش
تراکمدرساعاتاوجترافیک)بهعنواننمونهوضعیتتراکمایستگاههايمتروپکن
باایجاد Amapبرايکاربران(راراهاندازیکردهاست.همچنین درنرمافزارنقشه

1. Praekelt.org
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بسترهايالکترونیکیمناسب،اطالعاتسالمتافرادرابهصورتمستمروروزانهدر
قالبپرسشنامهجمعآوريمیکند.

زمینه، این در چین توسط شده گرفته بهکار مؤثر و مهم فناوریهای از دیگر یکی
تخصیصرمزینهماتریسیسالمتبرايهرفرداست.باکمکرمزینهيماتریسیاختصاصی
افرادثبتمیشود.این سالمتبرايهرشهروند،وضعیتسالمتومشخصاتشناسایی
سامانه،امکانپایشسالمتکلافرادجامعه،بررسیگزارشاتواطالعاتافرادرامیسر
با را مبتال افراد تماس شانس افراد، تردد و جابجایی کنترل ضمن بدینطریق و میکند
سایرافرادمیتوانکنترلنمود.اطالعاتبهدستآمده،بهصورتهمزمانبهنقشهيشهر
و منطقه هر ریسک میزان و ویروس گسترش جغرافیایی وضعیت نتیجه در است متصل
محلهروينقشهبهروزرسانیمیشود.همچنیندولتچین،نمادهايسالمتفرديرادر
قالبرمزینههايماتریسیرنگیاستفادهمیکندبهطوریکهرنگسبزبیانگرپاكبودن
افراد،رنگزرداحتمالابتاليفردورنگقرمزابتاليقطعیاورابهاینویروسمشخص
میکند.کیوآرکدافراد،زمانیازرنگسبزبهزردتغییرمیکندکهمشخصشوداودر

مکانیترددداشتهکهفرديمبتالدرآنجاحضورداشتهاست.

باکمکنرمافزارEpidemic Prediction Solution کهدرچینبهکارگرفتهمیشود،
میتوانخصوصیاتاپیدمیولوژیکوید-19رادریکمنطقهجغرافیاییخاصپایشکرده
وبستهبهدادههایدریافتیازابعاد،دورهپیک،سرعتگسترشودورهاپیدمیبیماریدر

آنمنطقه،تحلیلهایدقیقیایجادنمود.

نرمافزاردولتی»Close Contact Detector«درچینبرایتعیینارتباطمردمبامبتالیان
باهمکاريشماريازموسساتدولتیهمچونمجلسدولتی، برنامه این استفادهمیشود.
کمیتهملیبهداشت،وزارتترابري،حملونقلریلیوسازمانهواپیماییچینراهاندازي
شد.هرفردچینیبااستفادهازشمارهتلفنهمراهوکارتملیخودواردآنمیشود،سپس
برنامه،اطالعاتواردشدهرابابانکاطالعاتیعظیمموجوددردولتچینمطابقتمیدهدو
مشخصمیکندآیااوطیدوهفتهاخیربایکیازاشخاصمبتالدرارتباطبودهاستیاخیر.
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ایجادسامانههوشمندثبتاطالعاتورودوخروجافراددرتمامیمجتمعهايمسکونی
)درقالباسکنرمزینهماتریسی(وثبتوضعیتسالمتآنهاباارائهکارتهايالکترونیک
ترددبهطوراجباري،ازدیگراقداماتدولتچیندراینزمینهبودهاست.بااینروشامکان
تردددلخواهافراددرسطحشهروحتیخارجشدنازمحلزندگیممکننیستودرنتیجه

مهمانیهاوتجمعاتغیرمجازکنترلمیگردد.

دولتچینهمچنینازپهپادهاییباقابلیتتشخیصچهرهبرایشناساییافرادمشکوكبه
ابتال،جلوگیریازتجمعاتوهمچنینتذکراستفادهازماسکاستفادهمیکند.)مطالعهمیدانی(

مورددیگرآنکهچینازیکابزارردیابی بهنامHealth Code کهمبتنیبرکالنداده
استبرایتعییناحتمالابتالیافرادبراساسسوابقسفر،میزاناقامت/حضوردرمناطق
طریق از فناوری این در میکند. استفاده مبتال افراد با ارتباط میزان و ویروس به آلوده
سبز( و زرد )قرمز، رنگی افرادکدهای به علیپی و مانندویچت متداولی نرمافزارهای
افراد به آن اساس بر و میکند تعیین آنها در را ابتال خطر میزان که مییابد تخصیص
توصیههایالزمجهتقرنطینهکردنخودیاموارددیگردادهمیشود.برایبهرهمندیاز
اینفناوریافرادبایددرنرمافزارهایموردنظرثبتنامکنندوضمنثبتاطالعاتخود
شاملنام،شمارهتلفن،کدملیوآدرسبهسواالتنرمافزاردربارهسوابقسفروارتباطات

خودجوابدهندتاسطحخطرابتالبرایآنهاتعیینگردد.)8(

ایجاد ◥ جهت را مختلفی سامانههای فناوری، بهکارگیری با کره جنوبی دولت 
با بتوانند مردم عموم تا راهاندازیکردهاست بیماریکوید-19 درحوزه شفافیت
استفادهازآنهامراکزشیوعبیماریرارصدنمایند.تمامیبیماراندراینکشوربا
شمارههایمنحصربهفردمشخصمیشوندواززمانمبتالشدنفردبهبیماری،تمام
)مانند گسترده اطالعرسانی طی و شده ثبت سامانه در فرد این رفتوآمد سوابق
ارسالپیامازدرگاهUSSD،پیامکوثبتدرپایگاههایداده(،ازتمامیافرادیکه
طیمدتچندروزگذشتهبهآنمناطقرفتوآمدداشتهاندخواستهمیشودکهجهت

انجامتستخودرامعرفینمایند.
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کرهجنوبیبهموجبقانونخود،ازاطالعاتشخصیمردمبرایحفظسالمتعمومی
استفادهکردهوبهکمکدادههایکارتهایاعتباریوتلفنهمراهآنهانسبتبهشناسایی
وقرنطینهافرادمشکوکیکهبامبتالیانتعاملداشتهانداقدامکردهاست.درواقع،اینکشور
ازنقشههایالکترونیکیبرایشناساییمبتالیانوردیابیویروسکرونااستفادهمیکند.این
نقشههاحاویاطالعاتبیمار،ملیت،محلسکونت،محلبستریوحتیکسانیهستندکه

بیمارباآنهادرارتباطبودهاست.

باافزایشتعدادمبتالیانولزومسرعتبخشیدنبهروندتحلیلوتفسیردادههایبیماران
وشیوعبیماری،کرهجنوبیسیستمپشتیبانتحقیقاتاپیدمیولوژیککوید-191راراهاندازی
نمود.فعالیتوراهاندازیاینپلتفرمبهمددهمکارینزدیکانجمناعتباراتمالی،پلیس
زمین، وزارت نظر تحت اعتباری کارتهای شرکت 22 و مخابرات اپراتورهای ملی،
دادههای تحلیلدقیق بهکمک اینسیستم امکانپذیرشدهاست. زیرساختوحملونقل2
لحظهایجیپیاس،اطالعاتتلفنهمراه،سوابقتراکنشهایکارتهایاعتباریمسیرها
سیستم کالنداده تحلیلهای بهکمک همچنین، میکند. مشخص را آلوده مکانهای و
میتواندبهطوردقیقمحلومدتزمانیکهفردمبتالدرآنجاحضورداشتهاسترامشخص
بیماران با تماس معرض در افرادیکه تعداد و انتقال منبع میتوان ترتیب، این به نماید.
بودهاندرابادقتنسبتاًباالییتعییننمود.بهمنظورحفظحریمخصوصیافراد،دسترسیبه
ایندادههاواستفادهازآنهاصرفاًمحدودبهشرایطیاستکهتعیینافراددرتماسبافرد
مبتالضرورتداردوتنهاتعدادمعدودیازمراجعدولتیمیتوانندبهاطالعاتدسترسی
داشتهباشند.همچنین،اطالعاتبرایمدتمحدودیذخیرهمیشودوپسازآنحذف

خواهندشد.

درهمینراستا،اپهایمتفاوتیازسویدولتبرایردیابیوکنترلترددافرادبهکار
گرفتهشدکهبرخیازآنهادرادامهآمدهاست.

اپCorona NOW اطالعاتتصویریدرخصوصمبتالیانبهویروسکروناوفاصله

1. Covid19 Epidemiological Investigation Support System 
2. Ministry of Land, Infrastructure, and Transport 
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جغرافیاییآنهابافردمبتالرادراختیارکاربرانقرارمیدهد.افرادمبتالبهکرونابااستفاده
ازایننرمافزارمیتوانندبهصورتناشناسوضعیتمکانیخودرااعالمکنندتاسایرمردم

ازوجودتعدادمبتالیانموجوددراطرافشانمطلعشوند.)9(

اپCoronavirus Map کهتوسطیکدانشجوطراحیشدهاست،مسیرحرکتموارد
از بهروزیکه بهکمکاطالعات ایناپ نشانمیدهد. بهکاربران را تأییدشده ابتالی
مراکزکنترلوپیشگیریبیماریدریافتمیکند،مکانهایپرخطررابرایکاربرانروی

نقشهمشخصمینماید.

است  Now and Here اپ  کرهجنوبی در شده گرفته بهکار اپهای از دیگر یکی
بهآنمیدهد،عواملخطرزایمختلفیکهدرآن کهوقتیکاربرمسیرحرکتخودرا
مسیراستموردبررسیقرارمیگیردودرصورتوجودبهکاربراطالعدادهمیشود.در
صورتیکهکاربرمسیرهایشرادراپذخیرهکند،اپمیتواندمسیراورابامسیرهاییکه
بیمارانکوید-19حضورداشتهاند،مقایسهکندومیزانخطرمبتالشدناورامحاسبهنماید.
اگرکاربرهمزمانبابیمارکوید-19دریکمکانحضورداشته،اپزمانومحلیکهباید

برایتستتشخیصمراجعهکندرابهکاربرتوصیهمیکند.

اپCobaekبهکاربراندرزمانقرارگرفتندرفاصله100متریازمحلیکهقباًلیک
بیمارکوید-19حضورداشتهاست،هشدارمیدهد.بهاینترتیب،کاربرمجبورنیستمدام
مسیرهایپرخطررابررسیکند.ایناپازمحبوبیتباالییدربینمردمبرخوردارشده
قابلیتجدیدیبراییافتنمحلهایعرضهماسکو وصدهاباردانلودشدهاست.اخیراً
داروخانههانیزبهآناضافهشدهونسخهجدیدتحتعنوانCobaek Plus عرضهشدهاست.

بهکشور مسافرانورودی اپیطراحیکردهاستکههمه همچنیندولتکرهجنوبی
بایدآنرارویتلفنهای)همراه(خودنصبکنند.ایناپدرواقعنوعیاپخودسنجی
که اجتماعی رسانههای و کوید-19 ویژه تلفن مرکز به مستقیم بهطور را کاربر و است
خدماتمربوطبهکوید-19ارائهمیکنند،پیوندمیدهد.درصورتیکهکاربردارایعالئم
رسانههای یا کوید-19 ویژه مرکز از را الزم دستورالعملهای میتواند باشد، کوید-19
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مرتبطدریافتکند.مسافرانمیتوانندازطریقکیوآرکدهایا URLهاییکهدرپایانههای
فرودگاههاوبنادروجوددارد،ایناپرانصبکنند.اپاطالعاتپاسپورت،نام،ملیتو
آدرسمسافرانراثبتمیکند.مسافرانبایددرطول14روزقرنطینههرروزوضعیتعالئم
خودرادراپثبتکنند.ایناطالعاتبادادههایادارهمهاجرتتطبیقومقایسهونتیجهبه
مراجعمحلیارسالمیشود.مسافرانیکهاپرانصبننمایندیابهطورمرتباطالعاتخود
رادرآنثبتنکنند،پسازسهبارتذکرموردپیگردقانونیقرارمیگیرند.ایناپضمن
اینکهبسیارکاربرپسنداست،توانستهاستدرجلوگیریازگسترشبیماریموفقعملکند.

قرنطینهخانگیطراحی مؤثر اجرای توسطدولتجهت قرنطینه خانگی ایمنی  اپ
روی نصب قابل و است انگلیسی و چینی کرهای، زبان سه دارای اپ این شدهاست.
مکانی موقعیت و شخصی اطالعات باید است.کاربران اندرویدی و ُاس آیا سیستمهای
خودرادراپثبتکنند.ایناپضمنکمکبهکاربرانبرایپیگیریوضعیتبیماری
خود،بهمراجعبهداشتینیزدرنظارتبررفتارهایافرادقرنطینهکمکمیکند.درصورتی
کهاینافرادازمحدودهقرنطینهخارجشوند،بهواسطهاطالعاتجیپیاسکهدراختیار
مراجعقرارمیگیرد،بهراحتیمیتوانآنهاراردیابیکرد.نصبایناپبرایمردمکره
اختیاریاست،ولیهمهمسافرانورودیاعمازشهروندانکرهایوغیرکرهایبایداین
اپرارویسیستمهایهوشمندخودنصبکنند.ایناپدردونسخهویژهافرادقرنطینهو
مأمورانکنترلقرنطینهطراحیشدهاست.افراددرقرنطینهبایدروزیدوباروضعیتعالئم
خودرادراپثبتکنندکهدرصورتاجتنابازاینکارمأمورمسئولآنهابهوسیلهاپ
مأمورمسئولمطلعمیشودو قرنطینه مطلعمیشود.همچنین،درصورتتركمحدوده

اقداماتمقتضیرابرحسبشرایطانجاممیدهد.)5(

را ◥ مبتالیان با تماس در افراد ردیابی دیجیتال فناوری بهکمک سنگاپور دولت 
بهصورت مبتالیان جغرافیایی و جمعیتشناسی دادههای نمودهاست. اجرا بهشدت
افرادیکه آنالیندراختیارعمومقرارمیگیردتاضمنکاهشوحشتعمومی،
ازخدمات موجود ازوضعیت آگاهی با بتوانند دارند قرار معرضخطر در بیشتر

سالمتبهتربهرهمندشوند.
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اثراتیکهافراددرحیناستفادهاز یاهمان »امضای دیجیتال«  درسنگاپورهمچنین
فناوریهایدیجیتالازخودبرجامیگذارند،ردیابیمیشود؛ماننداستفادهازکارتهای
اعتباریبرایبرداشتوپرداختوجهنقدتوسطافرادیکهبامبتالیاندرارتباطبودهاند. )7(

زمینهکمکمیگیرد این در ازاپهایکاربردی مشابهدیگرکشورها، نیز سنگاپور
کهیکیازمهمترینآنهااپ TraceTogetherاست.ایناپکهازسیگنالهایبلوتوث
تیمهای کنار در میکند، استفاده دیگران با کوید-19 به مبتال فرد ارتباط ردیابی جهت
ردیابی)افراددرتماسبامبتالیان(بهدولتدرشناساییسریعافراددرتماسکمکمیکند.

فناوریدولتسنگاپورساخته تیمخدماتدیجیتالدولتدرآژانس ایناپتوسط
شدهاستومبنایآنپروتکلبلوتریس1استکهبهاپامکانگردآوردنمدلهایمتمرکز
وغیرمتمرکزردیابیرامیدهد.جمعآوریدادههایمربوطبهارتباط/نزدیکیوسیلههایی
کهازبلوتریساستفادهمیکنندبهصورتهمتابههمتاوغیرمتمرکزانجاممیشودتاحریم
ارائهدستورالعملهایکنترل افرادمحفوظبماند.درعینحالتحلیلدادههاو خصوصی
تنها میشود. انجام متمرکز بهصورت عمومی سالمت معتبر نهاد یک توسط همهگیری
اطالعاتیکهدربارهافراددارایاپتوسطدولتجمعآوریوذخیرهمیشودشمارهتلفن

1. Blue Trace Protocol
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معرض در آنها که درصورتی تا میگیرد قرار بهداشت وزارت اختیار در که آنهاست
تماس/نزدیکشدنبهافرادمبتالبهکوید-19قرارگرفتندبهسرعتبهآنهااطالعدادهشود.

اطالعاتمربوطبهمکانافرادجمعآورییاذخیرهنمیشود.

تیمسازندههمچناندرحالتوسعهاینفناوریاستوامیدواراستبهزودیبتوانداین
اپراجهتاستفادهدرسطحبینالمللیآمادهنماید.باتوجهبهاینکهشیوعکروناویروس
محدودبهمرزبندیهایجغرافیاییوسیاسینیست،لذاردیابیمبتالیانوافراددرتماسبا
آنهانیزبایدفراترازهرمرزیانجامشودتابتوانمانعازشیوعبیشترویروسشد.ایناپدر
حالحاضردرسطحملیاستفادهمیشود.تلفنهاییکهایناپرویآنهانصبشدهاست
اطالعاتمربوطبهنزدیکییاارتباطباوسیلههایدیگردارایبلوتوثرابهمدت21روز
بهداشت وزارت شود، مبتال کوید-19 بیماری به فردی که صورتی در میکنند. ذخیره
روز افرادیکهطی14 راحتتر درگوشی اطالعاتذخیرهشده این بهکمک میتواند
گذشتهبااودرتماسبودهاندراشناسایینماید.وقتیتیمردیابیتماسوزارتبهداشتبا
افراددارایاپتماسبگیردوازآنهادرخواستاستفادهازاطالعاتذخیرهشدهدرگوشی

آنهارانماید،افرادموظفندطبققانونباآنهاهمکاریکنند.)10(

یکیدیگرازاپهایکاربردیدرسنگاپور،اپ اعالم سالمت و سفراست.آژانس
ثبت سیستم نوعی کوید-19 احتمالی مبتالیان ردیابی تسهیل راستای در دولتی فناوری
اپ نوعی واقع در سیستم این کردهاست. طراحی ساختمانها از بازدیدکنندگان ویژه
استکهرویتلفنهمراهافرادنصبمیشود.درورودبهساختمانافرادبهکمکاپ
)Sing Pass Mobile(تصویریککیوآرکدرادرگوشیخودذخیرهمیکنندوبهاپ
اپ این دهد. قرار ساختمان مدیریت اختیار در را آنها تماس اطالعات میدهند اجازه
نیاز که درصورتی کاربران، به کوید-19 مورد در بهروز دستورالعملهای ارائه ضمن
باشدبااستفادهازاطالعاتتماسآنهاردیابیمبتالیاناحتمالیرابرایمدیرانساختمان

تسهیلمیکند.)11(
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دولتهند نیزهماننددیگرکشورها،ازاپهایکاربردیبرایردیابیوکنترلتردد ◥
ازمهمترین کهیکی  Aarogays Setu اپ بهعنوانمثال  بیماراناستفادهمیکند.
دستاوردهایهنددرمقابلهباکوید-19محسوبمیشود،میتواندبهکاربرانخود
درصورتنزدیکشدنبهافرادمبتالبهکوید-19هشداردهد.از2آوریلکهاین
اپراهاندازیشدهاستبیشاز21میلیوننفرآنرادانلودکردهاندودولتمردمرا
تشویقمیکندکههرچهبیشترازآناستفادهنمایند.ایناپکهمتعلقبهدولتمرکزی
استوباحمایتمرکزملیانفورماتیک)NIC(1هندطراحیوساختهشدهاست،
و اندروید مدل تلفنهایهمراه ومیتواندروی است زبانهایمحلی دارایهمه
آیفوننصبشود.نحوهکاراپبهاینصورتاستکهازکاربرسؤاالتیدرباره
سن،حرفه،سوابقسفرهایبینالمللی،تماسها،عالئمبیماریووضعیتکنونیفرد
ازنظرابتالبهبیماریهاییماننددیابت/فشارخونباالومشکالتتنفسیمیپرسد.
پسازآنکهاطالعاتجمعآوریشد،اپمیزانخطررامیسنجدوبهکاربراطالع
میدهدوباتوجهبهمیزانخطربهکاربرتوصیههایالزمرامینماید.درصورتیکه
کاربردرمعرضخطرکمباشدبهاوتوصیهماندندرخانهمیشود.ولیوقتیسطح
باشمارههایاضطراریجهت تا بهکاربرتوصیهمیکند باشداپ خطرزرد)باال(

1. National Informatics Centre
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دریافتدستورالعملالزمتماسبگیرد.ایناپکهمبتنیبراطالعاتجیپیاسو
بلوتوثتلفنهمراهاستنمیتوانددرموردمکانکاربرقبلازنصباپاطالعاتی
استخراجکندکهمنتقداناینمسألهرانقطهضعفآنمیدانند.همچنینگفتهمیشود
ایناپبرخیازاستانداردهایحریمخصوصیرارعایتنمیکند.بهعنوانمثال،در
رضایتنامهاپبرایدسترسیبهاطالعاتکاربر،بهطوردقیقذکرنمیشودکدام
مراجعدولتیبهاطالعاتفرددسترسیخواهندداشت)کداموزارتهایاسازمانها(،
مراجع اطالعاتتوسط به اجازهدسترسی بهصورتکلیدرخواستمیشود فقط
دولتیدادهشود.هدفازدسترسیبهاطالعاتتلفنهمراهفردنیزبهطوردقیقذکر
را اطالعات از استفاده آیندهدولتمحدوده دارددر امکان نتیجه نشدهاست،در
نیز اپیدمیاستفادهکند.استفادهازاطالعاتجیپیاس برایاهدافیغیرازکنترل
انتقاداست،زیرااغلبفناوریهایردیابیمورداستفادهدرشیوعکوید-19 محل
مانندTrace Together درسنگاپورازدادههایبلوتوثاستفادهمیکنندکهمکان
دقیقفردرانشاننمیدهدوفقطارتباطبینافرادراردیابیمیکنند.امادرمورد
بر که دارد وجود کاربر مکان دقیق تعیین امکان ازجیپیاس استفاده Aarogya

خالفاستانداردهایجهانیحریمخصوصیاست.)12(

بیماران ردیابی برای هند کاربردی برنامههای از دیگر یکی  Corona Kavach اپ
رفاه و بهداشت وزارت و اطالعات فناوری و انفورماتیک وزارت همکاری با که است
خانوادهطراحیوساختهشدهاستومکانواقعیافرادمبتالبهبیماریکوید-19راتعیین
میکند.بهکمکایناپکاربراندرزماننزدیکشدنبهافرادمبتالبهکوید-19یاوارد
شدنبهمناطقآلودهمطلعمیشوند.اپمبتنیبراطالعاتجیپیاسکاربراناستوبه
دلیلمالحظاتحریمخصوصیموردانتقاداست.بااینحالتاکنونبیشاز1میلیوننفر

آنرادانلودکردهاند.)13(

هند فناوری مؤسسه فارغالتحصیالن از گروهی توسط نیز Corontine ردیابی اپ
برایردیابیافرادمبتالکهعالئمبیماریراندارندیاافرادمشکوكبهکوید-19طراحی
شدهاست.بهکمکایناپکهمجهزبهسیستمژئوفنساستمیتوانافراددرقرنطینهرا
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تحتنظارتدقیققراردادودرصورتخروجازمحدودهژئوفنسقرنطینهآنهارامتوقف
نمود.ایناپاطالعاتجیپیاسکاربرانرابهمقاماتذیربطارسالمیکندتاجابهجایی

آنهاکاماًلتحتکنترلباشد.)14(

1)IISc(نیزمورددیگریاستکهتوسطمؤسسهعلومهند GoCoronaGoاپردیابی
طراحیشدهومیتواندبهکمکدادههایجیپیاسوبلوتوثتلفنهمراهکاربراناحتمال
بامبتالیانردیابینماید.ایناپبهکاربرانخوددرزمانورودیانزدیک تماسآنهارا
شدنبهمناطقآلودهیاافرادمبتالهشدارمیدهد.همچنینایناپبهکمکفناوریژئوفنس

میتواندمراجعذیربطرادرنظارتوکنترلافرادقرنطینهحمایتنماید. )15(

است  Sampark-O-Meter اپ هند، در شده گرفته بهکار اپهای از دیگر یکی
کهتوسطگروهیازدانشجویانمؤسسهفناوریهند)IIT(2طراحیشدهاستومیتواند
مناطقیکهبیشتریناحتمالشیوعکوید-19رادارندروینقشهمشخصکند.ایناپاز
طریقتحلیلوبررسیعواملمختلفبهمناطقجغرافیایینمرهخطرمیدهدوبهکاربران
با یامشاوره نمودنخودو ازآنمناطق/قرنطینه هشدارهایالزمراجهتدوریگزیدن
در میتواند زودهنگام هشدار بهواسطه اپ این میدهد. خطر( میزان )برحسب پزشک

جلوگیریازگسترشبیماریبسیارمؤثرباشد.)14(

بیشتراپهاییکهتوسطدولتهایمحلیایاالتهندراهاندازیشدهاندنیزویژهپایش
وردیابیمبتالیانکوید-19هستند.ازجملهایالتپنجاباپیارائهنمودهاستکهاطالعات
بهروزدربارهمواردابتالبهکوید-19،اقداماتانجامگرفتهوسایردادههایمرتبطدراختیار
کاربرانمیگذارد.اپمورداستفادهدرمنطقهمهاراشترا3ازقابلیتردیابیمواردمبتالونیز
رصدافراددرقرنطینهبرخورداراست.ایناپتحتعنوانMahakavachارائهشدهاستو
صرفاًویژهمقاماتمحلیجهتکنترلرفتوآمدبیمارانکوید-19درقرنطینهاست.اپبه
کمکایجادژئوفنس4یاحصارمجازی،محدودهایکهافرادقرنطینهمیتوانندخارجشوند

1. Indian Institute of Science 
2. Indian Institutes of Technology
3. Maharashtra
4. Geofence 
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رامشخصمیکندودرصورتتجاوزازآنمنطقهبهمسئولینهشداردادهمیشود.)16(

عالوهبربهکارگیریاپها،دولتهندهمچنینازپهپادهایمجهزبهدوربینبرایرصد
مناطقتحتقرنطینهوردیابیافرادیکهدرقرنطینههستند،استفادهمیکند.

فاصلهگذاری ◥ و قرنطینه مؤثر انجام و بیماران ردیابی برای هنگ کنگ مقامات
استفادهمیکنند.محققان  Stay Home Safe عنوان اپلیکیشنیتحت از اجتماعی
فناوری نوعی طراحی به موفق 1)HKUST( هنگکنگ فناوری و علم دانشگاه
 Stay-Home-Safe اپ عنوان تحت که شدهاند  Signature Home عنوان تحت
مجوزفعالیتدریافتکردهاست.ایناپمبتنیبرفناوریژئوفنساستکهنظارت
اختیار در مارس 14 از اپ این میکند. تسهیل را اجباری قرنطینه تحت افراد بر
عموممردمقرارگرفتهاست.درکنارایناپکاربرانبایدیکمچبندالکترونیکی
نیزبپوشندتابتوانجابهجاییآنهارادرمنطقهقرنطینهردیابینمود.ایدهاصلیدر
فناوریSignature Home براساساینواقعیتاستکهمجموعهسیگنالهایهر
محلمنحصربهفرداستوویژههمانمحلاستکهامضاء2آنمحلنامیدهمیشود.
اینفناوریهمهسیگنالهایارسالیازیکمحلاعمازوایفای،بلوتوثوغیره
رابهعنوانامضاءخاصآنمحلجمعآوریوذخیرهمیکند.لذادرصورتتغییر
محلشخصامضاءمحلاونیزتغییرمیکندکهبهمعنیخروجازمحدودهقرنطینه
است.اینفناوریبهکمکتکنیکهایتحلیلدادهویادگیریماشینی،سیگنالهای

محلهایمختلفراجمعآوریوتحلیلمیکند. )17(

دولتبلژیکیکدستبنددیجیتالبرایحفظفاصلهاجتماعیدرمحلکارطراحی ◥
کردهاست. ایننوآوریتوسطاستارتآپRombitازبلژیکعرضهشدهاستکه
درمرحلهنهاییوآمادهاستفادهاست.بهکمکاینفناوریکارکناندرصورتیکه
فاصلهالزمراباهمرعایتنکنندازطریقدستبنددیجیتالیهشداردریافتمیکنند.
بهمحضآنکهکاربرواردفاصلهکمترازسهمترشوددستبندبالرزشهشدارمیدهد

1. The Hong Kong University of Science and Technology
2. signature
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وهرچهفاصلهکمترشودشدتلرزشبیشتروهشدارنورینیزمنتشرمیشود.این
توجه با شدهاست. طراحی بندر کارگران برای بیشتر و آنتورپ1 شهر در فناوری
بهدرخواستسازمانجهانیبهداشتازکارفرمایانجهترعایتفاصلهاجتماعی
مناسبدرمحیطکار،اینابزارمیتوانددرمحیطهایکاریبسیارمفیدباشد.این
دستگاهقابلیتردیابیافرادرانیزدارد.درصورتیکهموردیامواردابتالیاحتمالی
درمحلکارگزارششود،مدیرمسئولبامرکزثبتایندستگاهتماسمیگیردو
درخواستمیکنداطالعاتافراددرتماسبافردیاافرادمبتالرادراختیارآنهاقرار
دهند.بارضایتکاربرانمبتالاطالعاتذخیرهشدهدرموردارتباطاتآنهابررسی
بافرد تنهاکاربرانیکهطبقگزارشدستگاهفاصلهاجتماعیمناسبرا میشودو
مبتالرعایتنکردهاند،فهرستشدهواطالعاتتماسآنهادراختیارکارفرماقرار
میگیرد.بهغیرازاطالعاتمربوطبهافرادیکهاحتماالًدراثرتماسبافردمبتال

آلودهشدهاند،هیچاطالعاتدیگریافشانمیشود.)18(

باتوجهبهاینکهایندستگاهمبتنیبرفناوریباندفوقوسیع)UWB(2استهیچگونه
حریم نظر این از و نمیشود ذخیره و جمعآوری کاربر دقیق مکان به مربوط اطالعات
خصوصیکاربرانرعایتمیشود.همچنین،اطالعاتمربوطبهتماسباافرادنیزفقطتا

14روز)دورهپنهانبیماری(ذخیرهمیشودوپسازآنهمهاطالعاتحذفمیشود.

بهکار ◥ قرنطینه بیماران ردیابی برای جیپیاس بر مبتنی فناوری نوعی بحرین در
گرفتهشدهاستکهدرواقعنوعیمچبندردیابالکترونیکیاست.درصورتیکه
فاصلهکاربر)درقرنطینه(ازتلفنهمراهشبیشاز3مترباشد،اینوسیلهبهمرکز
کنترلقرنطینهاطالعمیدهد.دولتبحرینافرادیکهقرنطینهخانگیهستندیادر
مراکزقرنطینهدولتیحضوردارندراموظفبهاستفادهازاینمچبندنمودهاست،زیرا
دولتجابهجاییاینافرادراازطریقتلفنهمراهآنهاتحتنظرداردوبااستفادهاز
اینمچبندافرادنمیتوانندتلفنهمراهشانراازخوددورنمودهوقرنطینهرابدون

1. Antwerp 
2. Ultra Wide Band 
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اطالعمسئوالنتركکنند.عدماستفادهازاینمچبندپیگردقانونیوجریمهنقدی
درپیدارد.)19(

◥  Six Feet اپ عنوان تحت جدیدی ابزار  Landing AI استارتآپ آمریکا در
Apart را براینظارتبرحفظفاصلهاجتماعیدرمحیطکارطراحیکردهاست.

نرمافزارویژهمحیطهایکاریمانندسالنتولیدکارخانههاطراحیشدهاست. این
1/5 )حدود نظر مورد میزان از کمتر یکدیگر از کارکنان فاصله که صورتی در
متر(باشد،سیستمبهاپراتورهشدارمیدهد.نحوههشدارهنوزقطعینشدهاستولی
شرکتاعالمکردهاستاحتماالًبهدوصورتاعالمهشدارمیشود:پیامیبهمدیر
مسئولمبنیبرمناسبنبودنفاصلهکنونیکارکنانبهمنظوراصالحمحلاستقرار
کارکنانارسالمیشودویادرمحلتجمعکارکنانآژیریبهمعناینقضفاصله
نیزطراحی آمازون توسطشرکت فناوری این مشابه درمیآید. بهصدا اجتماعی
استفاده کاال انبارهای محل در کارکنان اجتماعی فاصله برایحفظ که شدهاست
میشود.ممکناستاستفادهازاینگونهسیستمهاینظارتیمنجربهسوءاستفادهاز
کارگرانبهویژهقشربادستمزدکمشود.لذابهکارگیریاینگونهفناوریهابایدبا

رعایتاصلشفافیتورضایتکارکنانانجامشود.)20(

سطح در خود کاربران جابهجایی گزارش انتشار به اقدام اخیراً نیز گوگل شرکت
منطقهایوکشورینمودهاست.دراینگزارشحجمحضورافراددرمکانهایمختلف
بهعنواننمونهپاركهایاشهرهادرروزهایمختلفاعالممیشوداماتعداددقیقافرادو
اطالعاتآنهامنتشرنمیشود.صرفاًحجمکلیحضورافرادوالگویجابهجاییدراختیار
و جابهجایی زیاد حجم دارای مناطق میکند کمک اطالعات این میگیرد. قرار عموم
درنتیجهخطرباالیانتقالبیماریمشخصشود.مقاماتدولتیمیتوانندازایناطالعات
جهتکنترلشیوعبیماریاستفادهکنندوافرادبهکمکآنهاازمحلهایباخطرشیوعباال

مطلعشدهورفتوآمدخودرابهآنمناطقکاهشمیدهند.)21(

کشورتایوانبهمنظورردیابیموارداحتمالیابتالبهکوید-19،ازهمانآغازشیوع ◥
بیماریدرچیناقدامبهغربالگریمسافراننمود.تایوانباترکیبنمودناطالعات
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کمک به توانست مهاجرت و گمرك اداره داده پایگاه و ملی بیمه داده پایگاه
فناوریکالندادهوتحلیلبهردیابیموارداحتمالیمبتالبهکوید-19بپردازد.پس
ازشناساییافراددرصورتیکهاحتمالابتالیآنهاباالباشدآنهارابهمدت14روز
قرنطینهمیکنندومواردیکهاحتمالابتالیآنهاضعیفاستازطریقپیامکبه
نمایند مشخص را خود اقامت وضعیت زودتر چه هر که میشود داده پیامی آنها
)ویژهمهاجرانومسافرانخارجی(.همچنیناز14فوریهنوعیسیستمغربالگریدر
تایواناجرامیشودکهمسافرانخروجییاورودیبایددرفرودگاهنوعیکیوآرکد
رااسکنکنندکهفرماظهارسالمترابهصورتآنالیندراختیارآنهاقرارمیدهد.
بهکمکاینسیستمافرادیکهدارایعالئمضعیفبیماریهستند،امورگمرکی
ومهاجرتیآنهاتسریعشدهواغلببهصورتآنالینانجاممیشود.اینامرضمن
تسریعروندکارمیزانارتباطوتماسمبتالیاناحتمالیرابهحداقلمیرساند.)22(

◥  Vocalisدررژیم صهیونیستیادارهتحقیقوتوسعهدفاعیوزارتدفاعباشرکت
Health درزمینهساختفناوریجدیدیبرایردیابیمبتالیانکوید-19بهکمک

صداهمکاریمیکند.اینفناوریعالوهبرردیابیزودهنگاممبتالیان)قبلازبروز
عالئم(درپایشونظارتبروضعیتبهبودبیماراننیزقابلاستفادهخواهدبود.این
فناوریمبتنیبرهوشمصنوعی،تغییراتصدایافراددراثرابتالبهبیماریراکهدر
حالتعادی)قبلازبروزعالئمبیماری(قابلتشخیصنیست،شناساییمیکندودر

صورتوجودتغییراتاحتمالی،دربارهابتالبهبیماریهشدارمیدهد.1

همچنین،شرکتVocal Zoom کهدرحوزهحسگرهایخودکارصنعتیفعالیتدارد،
قصدداردباتغییرکاربریحسگرهایخودآنهارابهاسکنرهایغیرتهاجمیپوستتبدیل
کندتاعالئمکوید-19رادربیماراناحتمالیبیمارستانهاویادرپایانههایشلوغردیابی
نمایند.اینحسگرهاخودکار،وایرلسولیزریهستندکهدرصورتموفقیتشرکتدر
تطبیقبرایشناساییکوید-19میتوانندضمنکاهشتماسبابیماراناحتمالی،باسرعت

ودقتباالبیمارانراشناساییکنند.)23(

1. https://vocalishealth.com/
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درراستایسیاستتشویقبهکاهشترددافرادوترغیبایشانبهماندندرخانهواجرای
طرحفاصلهگذاریاجتماعی،دولتهایمختلفبهاستفادهازفناوریهاوبسترهایآنالین

برایارائهبرخیخدماترویآوردهاندکهدرادامهبهتعدادیازآنهاپرداختهمیشود.

2-1 پزشکی آنالین

یکیازمهمترینراهکارهابرایکاهشاحتمالابتالیافرادجامعهبهکوید-19،کاهش
آنالین معاینه بسترهای ایجاد بنابراین است، درمانی مراکز و بیمارستانها به ایشان تردد
از برخی اقدامات باشد. بسیارکمککننده زمینه این در میتواند دور1 راه از پزشکی و

کشورهادراینزمینهبهشرحزیراست.

مراجعات ◥ از جلوگیری و بیمارستانها کاری بار کاهش بهمنظور کره جنوبی
غیرضروریبیماران،دربرخیازبیمارستانهایدولتیازخدماتپزشکیازراهدور
استفادهمیشود.پرستارانازطریقتماسویدئویی)باتلفنهمراه(عالئمبیمارانرا
دریافتمیکنندودستورالعملهایالزمرابهآنهامیدهند.اینشیوهبهویژهدرمورد
پیگیریوضعیتبیمارانکوید-19کهدرخانهقرنطینههستندبهخوبیاجرامیشود.
بیمارانپرسشنامههایمعاینهرابهصورتآنالینپرمیکنندوبیمارستانهاعکسهای
رادیولوژیبیمارانرابهصورتآنالینبرایآزمایشگاههاارسالونتیجهرانیزآنالین
دریافتمیکنند.اینخدماتضمنکاهشتماسکارکنان،سرعترونددرمانرا

نیزافزایشدادهاست.

همچنین،اپهایمختلفیجهتارائهخدماتپزشکیازراهدوردرکرهجنوبیوجود

بیمارستانمدنظرخودرا افرادمیتوانند بهکمکآن Medihereکه ازجمله،اپ دارد.

1. telemedicine
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انتخابووقتویزیتبگیرند.همچنینازمنویTelemedicine Treatment Room این
اپمیتوانندازخدماتمعاینهومشاورهپزشکیآنالینبرخوردارشوند.درصورتتجویز
نسخه،فردمیتواندداروخانهمدنظرخودرانیزانتخابنمایدتاداروبرایاوارسالشود.

شرکتسی1درکرهجنوبیخدماتیتحتعنوانClovaارائهمیکندکهدرروزدوبار
باکسانیکهتحتقرنطینهخانگیهستندبهصورتخودکارتماسمیگیردووضعیتعالئم
بیماریمانندتبوتنفسآنهاراپیگیریمیکندونتیجهراازطریقایمیلبهمراکزدرمانی
اطالعمیدهد.اینخدماتویژهشهرسونگنام2است.شرکتسیخدماتClovaرادر
قالبتلفنگویاکهبهسواالتمردمدربارهکوید-19پاسخمیدهدبهعمومجامعهنیزارائه
میکند.مردممیتوانندباتماسگرفتنباClovaجدیدتریناطالعاتودستورالعملهای

بهداشتیدربارهکوید-19رااززبانClovaبشنوند.)5(

دولتاندونزیبهمنظورکاستنازباربخشدرمان،مردمرابهاستفادهازخدمات ◥
درمانی/بهداشتیازراهدورترغیبمیکند.دولتازمردممیخواهدبامراجعهبه
متنوع ازخدمات ازراهدور3 ارائهشدهتوسطشرکتهایحوزهسالمت بسترهای
آنهاازجملهدریافتدستورالعملهایبهداشتی/درمانی،مشاوره)ویزیت(رایگاناز

طریقویدئوکنفرانسوحتیتجویزودریافتنسخهبهرهمندشوند.

و Halodoc ،Alodokter مانند دور راه از سالمت حوزه بزرگ شرکتهای 
ماه در مثال، بهعنوان داشتهاند. بیشتری بازدیدکننده اخیر ماههای طول در GrabHealth

مارسوبسایت32Alodokterهزاربازدیدکنندهداشتهاستوبیشاز500هزارمشاوره
رایگاندربارهکوید-19ارائهکردهاست.دولتاندونزیبهمنظورترغیبوتسهیلدسترسی
این لینکوبسایتهای اینحوزه،دروبسایترسمیستادکوید-19 بهشرکتهای
شرکتهاراقراردادهاستویکخطتماسدیجیتالجهتارجاعمردمبهاینشرکتها
راهاندازینمودهاست.هدفدولتارجاعبیمارانباعالئمخفیفبهبخشخدماتازراه

دوراستتابیمارستانهارویدرمانبیمارانحادمتمرکزشوند.
1. Company C
2. Sungnam 
3. telehealth
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اینشرکتها)Halodoc(درمواردیکهنیازبهتجویزنسخهوتحویلدارووجوددارد
بهکمکشرکتهایخدماتآنالینازجملهGojeckداروهایبیمارانراارسالمیکنند.
Gojeckیکیازموفقتریناستارتآپهایفناوریدیجیتالدراندونزیاستکهحدود

20نوعخدماتآنالینازجملهپرداخت،خریدغذا،پیک،تاکسیوغیرهبهکاربرانخود
اینشرکت بحرانکوید-19همکاری ارائهمیدهد.در منطقه اندونزیوکشورهای در
مؤثر بسیار بیمارستانها ترافیک بار کاهش در دور راه از درمان باشرکتهایخدمات
بودهاست.شرکتHalodocحدود50شهررابهصورتشبانهروزیتحتخدماتدارو
ودرمانازراهدوردارد.کاربرانبانصباپHalodocمیتوانندبهراحتیازخدماتآن

استفادهنمایند.)24(

LifePackیکاپجدیدتحتعنوانITMI1درهمینراستا،شرکتفناوریپزشکی
)داروخانهمجازی(راهاندازیکردهاستکهبهافرادمبتالبهبیماریهایمزمنمانندفشار
خونباال،دیابتوبیماریقلبیامکاندریافتداروبدونتركمنزلرامیدهد.بهکمک
ایناپحتیبیمارانیکهنسخهندارندنیزمیتوانندباپزشکمشاورهنمایندونسخهمجازی
دریافتنمایند.داروهاییکهازطریقایناپسفارشدادهمیشوندظرف4ساعتتحویل
میشوند.ایناپمیتواندبهکاربرانزمانمصرفدارورانیزیادآوریکندودرصورت

نزدیکشدنبهزماناتمامداروبهآنهاهشداردهد.)25(

با ◥ وبمحور آنالین ابزار یک برلین2 چاریته پزشکی علوم دانشگاه آلمان، در
ارائه بیمار، پزشکی شرایط ارزیابی برای که نمودهاست ایجاد را CovApp نام
توصیههایدرمانیمربوطههنگاممشاهدهعالئمبیماری)مراجعهبهپزشکیاانجام
تست مراکز و بیمارستانها درمانی، خدمات مراکز درباره اطالعرسانی و تست(

موجودکاربرددارد.)3(

تجویز ◥ و پزشکی مشاوره جهت آنالین بستر یک آمریکا،  متحده  ایاالت  در
  Physician 360 دارویاتستکوید-19تحتعنوانخدماتپزشکیازراهدور

1. Indopasifik Teknologi Medika Indonesia
2. Charité Berlin
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راهاندازیشدهاست،کهالبتهپیشازشیوعکوید-19همهانواعبیماریهایتنفسی
به نیز را کوید-19 تخصصی خدمات بیماری این شیوع با ولی میداد پوشش را
ویزیت هزینه از که مشاوره هزینه پرداخت با کاربران افزودهاست. خود فهرست
پزشکبسیارکمتراستمیتوانندازمشاورهپزشکاناینابزاربهرهمندشوندودر
صورتتشخیصپزشکتستکوید-19راانجامدهندیاتحتدرمانقرارگیرند.
ارسالکیتتشخیصوداروکاماًلبهصورتآنالینانجاممیشود.ایناستارتآپ

واقعدرآتالنتااست.)1(

همچنین،شرکتخدماتدرمانیSanitasدرایاالتمتحدهازیکیازاستارتآپهای
واقعدرسیلیکونولیدرخواستکردهاستپلتفرمخودرابهارائهخدماتآنالیندرمانی
اختصاصدهد.بهکمکاینسیستممراکزدرمانیشرکتمیتوانندازراهدوربیمارانرا
معاینهنمایندودرصورتنیازبهمراکزدرمانیارجاعدهند.همچنین،سیستمازقابلیتتعیین
میزانخطرابتالدرکاربرانبرخورداراستکهمیتواندبهپزشکانکمککندکاربرانرابا
دقتبیشتریدستهبندینمایندودرصورتنیازرونددرمانیرابرایآنهابهصورتآنالینیا
حضوریآغازکنند.درواقع،سیستمبهکمکاطالعاتسوابقسفروبیماریهایزمینهایو
وضعیتجسمانیکاربربهصورتخودکارمیزانخطررابرایکاربرتعیینمیکند.بهکمک
اینسیستمتکمیلفرمهایخودارزیابیبرایکاربرانتسهیلشدهاستومستندسازیمعاینات
ورونددرماننیزبرایمراکزدرمانیتسهیلوتسریعشدهاست.اینابتکاردرراستایحفظ

فاصلهاجتماعیوکاهشفشارکارمراکزدرمانیارائهشدهاست.)26(

درهمینراستا، یک رباتمعاینهازراهدورتوسطشرکتInTouch Health کهدر
و معاینه امکان ربات این ساختهشدهاست. دارد، فعالیت پزشکی مجازی حوزهخدمات
مشاورهپزشکیبرایافراددرقرنطینهرابدونحضورپزشکفراهممیکند.ایندستگاه
مجهزبهدوربینقویوسیستمصوتیتصویریکارآمدیاستکهارتباطپزشکبابیمار
وکارکنانبخشقرنطینهرابرقرارمیکند.رباتقابلحملاستوباتریآنقابلشارژ
وتعویضاست.بهکمکاینفناوریضمناینکهسرعتوتعدادمشاوره/معاینهپزشک
افزایشمییابد،میزانارتباطبیمارقرنطینهوکارکنانبخشقرنطینهباپزشککاستهمیشود



33فناوری  های خدمات آنالین برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

ودرنتیجهسطحانتقالبیماریکممیشود.)27(

دولتهند،اپTes t Youself راارائهنمودهاستکهامکانبررسیعالئمبیماریو ◥
احتمالابتالرابرایکاربرانفراهممیکند.ایناپمحصولهمکاریوزارتبهداشت
درباره اساسی سوال 6 مذکور اپ است. Innovaccer فناوری باشرکت منطقهای
سفر،سوابقبیماریووضعیتجسمیکنونیکاربرمیپرسدوبراساسپاسخها)بله/

خیر(احتمالاینکهاوعالئمکوید-19راداشتهباشد،تعیینمیکند.)28(

بهنام ◥ ابزار نوعی سالمت( اطالعات )پلتفرم Wellvis شرکت نیجریه کشور در
COVID-19TriageTool ساختهاستکهبهکاربرانامکانبررسیعالئمخودو

تشخیصابتالیاحتمالیبهکوید-19رامیدهد.ایننرمافزاردرصورتیکهکاربررا
دارایعالئمکوید-19تشخیصدهدوباتوجهبهسوابقارتباطاتاوبرحسبشدت
عالئم،قرنطینهیامراجعهبهمراکزدرمانیرابهویتوصیهمیکند.بهکمکاینابزار
تعدادمراجعاتغیرضروریافرادبهمراکزدرمانیویژهکوید-19کاهشیافتهاست.
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اینابزارجهتنصبرویگوشیهایتلفنهوشمندطراحیشدهاستکهباتوجهبه
افزایشفزایندهتعدادکاربرانایننوعگوشیهادرنیجریهمیتواندابزاریکارآمد

درکاهشمراجعاتغیرضروریمردمبهمراکزدرمانیباشد.)6(

جهت ◥  Air Doctor شرکت به متعلق  Air Doctor اپ صهیونیستی، رژیم  در 
کمکبهگردشگرانطراحیشدهاستتابتواننددرهرکشوریبهپزشکانمحلیبه
راحتیدسترسیداشتهباشند.گردشگرانبهکمکبیمهگردشگریخودمیتوانندبه
پزشکانمحلیکهعضواینسامانههستنددر42کشورمختلفدسترسیپیداکنند.
ایناپبهدلیلفراهمکردندسترسیگردشگرانبهخدماتدرمانیدرزمانشیوع
ازمتخصصان ایجادشبکهجهانی با ابزار این یافتهاست. ویژهای اهمیت کوید-19
پزشکیوادغامخدماتبیمهوکارتهایاعتباری،عالوهبرکمکبهگردشگران
و بیمه شرکتهای هزینههای کاهش در درمانی، خدمات به راحت دسترسی در

شرکتهایکارتهایاعتبارینیزمؤثربودهاست.1

همچنین، شرکتخدماتپزشکیTytoCareیککیتویژهانجاممعایناتدرمنزل
ازراهدوروبدون را بیماراناحتمالی امکانرصدعالئم نمودهاستکه ابداع طراحیو
حضورپزشکفراهممیکند.بهکمکاینکیتکاربرانعالئمحیاتیخودمانندضربان
قلب،تنفس،درجهحرارتوغیرهرامیسنجندونتیجهراازطریقاپبهپزشکاطالع
میدهند.براساستشخیصپزشکدستورالعملهایالزممبنیبرمراجعهبهمراکزدرمانی
یادریافتنسخهوغیرهبهکاربردادهمیشود.کیتیکدستگاهکوچکمجهزبهدوربین
ودماسنجاستکهسهقطعهجانبیدیگربرایمعاینهگوش،حلقوقلبوریهنیزهمراهآن
استودرزماننیازبهدستگاهاصلیوصلمیشوند.درحالحاضرازاینوسیلهدرایاالت
متحدهوکشورهایاروپاییاستفادهمیشودکهدرپایشبیماراناحتمالیکوید-19ازراه

دوربسیارمؤثراست.2



1. https://techcrunch.com/2020/03/30/air-doctor/
2. https://www.tytocare.com/wp-content/uploads/2020/04/whatsincluded-1.png
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برنامه نوعی دارد فعالیت پزشکی خدمات حوزه در که  Datos Health شرکت
خودسنجیوپزشکیازراهدورطراحیکردهاستکهبهبیمارانازجملهافرادمشکوكبه
کوید-19کمکمیکندبدونمراجعهبهمراکزدرمانیعالئمخودرابسنجندوازمشاوره
بستری به نیاز که است بیمارانی ویژه نرمافزار این شوند. برخوردار پزشکان با ویدئویی

ندارندوبادریافتدستورالعملهایالزممیتواننددورهدرمانرادرمنزلطیکنند.1

شرکتK Health نیزنوعیاپطراحینمودهاستکهبهکمکهوشمصنوعیامکان
خودسنجیعالئمبیماریکوید-19ودریافتدستورالعملهایالزمرابرایکاربرانفراهم
میکند.افرادیکهمشکوكبهابتالتشخیصدادهشوند،امکانمشاورهرایگانآنالینبا
پزشکمتخصصبهمدت14روزراخواهندداشت.باتوجهبهاینکهاپسواالتیدرباره
همهعواملمؤثردربیماریمانندجنسیت،سن،سوابقبیماریوغیرهازکاربرمیپرسد،
است، شخصمحور کاماًل و است برخوردار باالیی دقت از میدهد آنها به که پاسخی

برخالفبسیاریازمواردمشابهکهپاسخهایآنهاعمومیاست(.2

شرکتMyndYouنوعیباتبهنامMyeleanorطراحیکردهاستکهمیتواندضمن
تماسگرفتنباافرادبرایپیگیریوضعیتسالمتآنها،بهعنوانیکخطتلفنویژهنیز
عملکندوافرادبهکمکآنبهخودسنجیعالئمکوید-19اقدامنمایندودستورالعملهای
کاری بار کاهش مصنوعیضمن برهوش مبتنی باتصوتی این کنند. دریافت را الزم
1. https://www.datos-health.com/news-events/datos-health-secures-7-million-series-a-financing-round
2. https://www.khealth.ai/
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کارکنانمراکزدرمانیامکانتحلیلدادههایدریافتیازبیماران)ازطریقتماستلفنییا
نتیجهخودسنجی(بهصورتخودکاروهوشمندرانیزفراهممیکند.1)23(

درچینبسترهايپزشکیرایگانآنالینبرايمعاینه،دستهبنديسواالتبیمارانو ◥
ارجاعبهپزشکانحاضردرسامانهخدماتیآنالینایجادشدهاست.

دولتسنگاپوروبسایتیراهاندازیکردهاستکهپسازبررسیوضعیتبیمار، ◥
مراکزدرمانیویژهبرایبیمارانتنفسی)FluGoWhere(راتعیینمیکند.)7(

2-2 دورکاری

اغلبکشورهایدرگیرباویروسکوید-19برایرعایتفاصلهاجتماعی،کارمندان
خودراترغیببهانجامدورکاریوعدمحضوردرمحلکارخودمینمایندودراینراستا
اینزمینهشامل اقداماتدولتهادر از استفادهمیکنندکهبرخی فناوریهایآنالین از

مواردزیراست.

شرایط ◥ نمودن فراهم و دورکاری به مردم ترغیب بهمنظور کره جنوبی دولت
مربوط اطالعات همه که کردهاست طراحی منزل،وبسایتی در کار الزمجهت
فراهم را منزل در آموزش نیز و منزل در کار امکان که ابزارهایی و بهشرکتها
و خدمات به مربوط اطالعات میدهد. قرار مردم اختیار در یکجا در میکنند،
بهمنظور بارگذاریمیشود.همچنین،دولت اینوبسایت نیزدر اپهایرایگان
فراهمنمودنامکاندورکاریبرایکارمنداننهادهایدولتییکسیستم خدمات 
مجازی تحت عنوان )GVPN(2راهاندازیکردهاستکهبهکمکآنکارمندان
میتوانندازهرمکانیباوصلشدنبهشبکهاینترانتدولتازخدماتآنبرخوردار
شوندوبهاموراداریخودبپردازند.عالوهبراین،بهکمکخدماتG-Drive که
میتوانند کارکنان است، دولتی کارکنان ویژه ابر فناوری بر مبتنی ذخیره سیستم
فایلهاوتصاویرخودراباهمانفرمتیکهدرسیستمهایادارهذخیرهمیکننددر

1. https://myndyou.com/covid19
2. Global Virtual Private Network 
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اینخدمات بپردازند. اداریخود امور به و نمایند ذخیره نیز سیستمهایشخصی
مشابه کاری فضای که است درایو گوگل مانند ابریخصوصی شبکههای مشابه
محیطادارهرابرایکارکنانایجادمیکند.تا1آوریل2020،بالغبر87هزارنفربه

شبکهGVPNپیوستهاند.)5(

دراندونزی،شرکتCatapaکهدرحوزهمنابعانسانیفعالیتدارددردورهشیوع ◥
اختیارشرکتها بهصورترایگاندر کوید-19برخیخدماتویژهدورکاریرا
قراردادهاست.اینخدماتتحتیکبستهرایگانبهنامCatapa at Home ارائه
سیستم مرخصی، و اضافهکاری مدیریت سیستم مانند مواردی شامل که میشود
محاسبهمالیاتبردرآمدوحقوقوغیرهمیشود.بامراجعهبهوبسایتاینشرکت

میتوانازخدماتاینبستهبهرهمندشد.)25(

درهند،اپهایویدئوکنفرانسمانندzoomدربخشخصوصیودولتیهندمورد ◥
استفاده امنیتی مالحظات دلیل به دولت رسمی مقامات اما گرفتهاند، قرار استقبال
بهصالح را است، هند از خارج در آنها بستر که ویدئوکنفرانس نرمافزارهای از
نمیدانند.بهویژهاپzoomکهیکیازپرطرفدارتریناپهایویدئوکنفرانسدر
سراسردنیاوهنداست،بهدلیلآنکهدادههایآندرخارجازکشورذخیرهمیشود
به هند دولت روبروست. بسیاری انتقادهای با دارد، آنوجود امکانهکشدن و
مقاماتدولتیوبخشخصوصیتوصیهمیکندبهجایایناپازاپهایدیگری
کهامکانذخیرهدادههادرسرورداخلیرادارند،استفادهنمایند.بهعنواننمونه،اپ
vidyoیکیازمعدوداپهایخارجیاستکهامکانذخیرهدادههادرسرورداخلی

رامیدهدوبههمیندلیلبسیاریازبخشهایدولتیبهجایzoomازآنبرای
ویدئوکنفرانساستفادهمیکنند.دولتهندازاستارتآپهایفناوریدرخواست
ویدئو زمینه در امنیتی دغدغههای تا نمایند طراحی داخلی نرمافزاری نمودهاست
کنفرانسبرطرفشود.دولتهنددرراستایتشویقشرکتهابهنوآوریدراین
زمینهدرقالب»ابتکارساختهند«یکجایزه100میلیونروپیهایبرایطراحیو

ساختنرمافزارداخلیویدئوکنفرانساختصاصدادهاست.)29(
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دولتچینبهتوسعهواستفادهازبسترهايهمکاريوارتباطاتمجازيبهمنظور ◥
انجاموظایفمحولهکاريدرمنزلبهصورتدورکاريپرداختهاست.

2-3 آموزش آنالین

باتوجهبهتعطیلیتعدادزیادیازمراکزآموزشیوتعلیقخدماتآموزشیبهدلیلشیوع
بیماریکوید-19،استفادهازخدماتآموزشیآنالیندردستورکاربرخیازدولتهاقرار
گرفتهاستکهدرادامهنمونههاییازفناوریهایبهکارگرفتهشدهبرایتوسعهواستفادهاز

بسترهايآموزشیدانشگاهیومدارسدرمحیطاینترنتآوردهشدهاست.

دراندونزیدولتدرخصوصآموزشآنالینازاستارتآپهاکمکخواسته ◥
مدرسه برنامه یک راستا همین در Ruangguru آموزشی فناوری شرکت است.
رایگان تحصیلی مقاطع همه برای آن در ثبتنام که کردهاست راهاندازی آنالین
است.کالسهایمجازیاینشرکتدرایامهفتهاز8صبحتا12ظهربرایکاربران
بهصورتآنالیندردسترساست.اینشرکتبهمدداپراتوراصلیمخابراتاندونزی
)Telkomcel(یکبسته30گیگابایتیاینترنترایگاندراختیاردانشآموزانقرار

دادهاستتابتوانندازخدماتآموزشآنالینبهرهمندگردند.)30(

از ◥ قرنطینه دوران در دانشآموزان به آموزشی خدمات ارائه بهمنظور هند دولت
اختیار در را خود بسترهای نمودهاست درخواست آموزشی فناوری شرکتهای
وزارتآموزشبگذارند.یکیازاینشرکتها،Proctorاستکهدرحوزهخدمات
آموزشآنالینفعالیتداردودارایمحصوالتمتنوعیدرحوزهمدیریتمؤسسات
آموزشی،آزمونآنالینوکالسهایآنالینزندهاست.درحالحاضراینشرکت
توانستهاستبیشاز1500مؤسسهآموزشی،10هزارمعلم،1میلیوندانشآموزو

125شهرراتحتپوششخدماتخودقراردهد.)31(

درکره جنوبی،دولتبهمنظورتسهیلآموزشآنالینبهویژهبرایدانشجویاناز ◥
نوعینرمافزارشبیهسازیبهنامEDISONاستفادهمیکندکهآموزشکالسهای
دانشجویان برای آنالین بهصورت را شیمی و فیزیک مانند درسهایی در عملی
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امکانپذیرمیکند.استفادهازشبیهسازیدرکنارمحتوایمتنیوویدئوییکیفیت
آموزشآنالینراتاحدزیادیباالمیبرد.)5(

2-4 خرید آنالین

یکیدیگرازاقداماتدولتهادرراستایفاصلهگذاریاجتماعیوکاهشترددافراد،
ترغیبایشانبهخریدآنالینبودهاستکهفناوریهایمختلفیدراینزمینهبهکارگرفته

شدهواقداماتمختلفیانجامشدهاست.برخیازمصادیقآنهاعبارتنداز:

بسیاریازکسبوکارهادرچین،برایتحویلاجناسخودازرباتهایاخودروهای ◥
افزایشسرعت رباتمحورضمن ایندستگاههای استفادهمیکنند. بدونسرنشین
تحویلمیزانتماسدرحینتحویلکاالرابهصفرمیرسانندکهدرجلوگیریاز

گسترشبیماریبسیارمؤثراست.

یکیدیگرازفناوریهایمورداستفادهدراینزمینهدرچین،استفادهازفناوريهاي
بازارخریدواجارهمسکنبدونحضورمشتريدر افزودهدر واقعیتمجازيوواقعیت

محلاست.

دراوگاندامؤسسهخیریهIns titute for Social Transformation نوعیاپبهنام ◥
Market Garden طراحیکردهاستکهویژهفروشموادغذایی)سبزیجاتومیوه(

باتوجهبهاجرایتعطیلیبازارهایروزدراوگانادابسیاریاززنان درخانهاست.
فروشندهمیوهوسبزیجاتمنبعدرآمدخودراازدستدادهاند.بهکمکایناپ
فروش به و کنند عرضه آنالین بهصورت را خود کاالهای میتوانند فروشندگان
طبق کنند. ارسال مشتریان برای را کاالها موتوری پیکهای طریق از و برسانند
گزارشمؤسسهخیریهتاکنونحدود30زنفروشندهازایناپاستفادهکردهاندکه

بهکمکآنکاالهایخودرادرپایتخت)کامپاال(بهفروشمیرسانند.)6(

درکره جنوبی فروشآنالینمحصوالتتازهکشاورزیوموادغذاییضمنتأمین ◥
موادغذاییموردنیازمردمدرطولدورهشیوعوتعطیلیعمومیونیزجلوگیریاز
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حضورمردمدراماکنعمومی،ازفسادمحصوالتوخسارتگستردهبهکشاورزان
آنالین فروش در نمودهاست. جلوگیری ترهبار و میوه بازارهای تعطیلی بهدلیل
محصوالتکشاورزیکاالهاباتخفیف30تا50درصدبهمردمعرضهمیشودودر
کمترینزمانممکنسفارشهابهخریدارانتحویلمیشود.دولتازهمهبسترهای
دولتی سازمانهای برخی و پست اداره وبسایت حتی و آنالینخصوصی خرید
دیگرجهتتشویقوترغیبمردمبهخریدآنالینموادغذاییبهرهگرفتهاست.این
ازطریق خدماتدرکناراطالعرسانیدقیقوشفافدرموردوضعیتکوید-19
وبسایتهایسازمانهایدولتیوچتباتهایمختلفمنجربهجلوگیریازایجاد
وحشتعمومیوخریدهایهیجانیمردم)هجومبهفروشگاههاوذخیرهموادغذایی(
شدهاستودرنتیجه،کنترلوضعیتبراینهادهایذیربطبسیارراحتتراست.)5(

2-5 توزیع ماسک

ازآنجاییکهاستفادهازماسکدردورانشیوعکروناامریمهمتلقیمیشود،تعدادی
ازکشورهابااستفادهازابزارهایفناورانهودیجیتال،نسبتبهماسکهایموجودومکانهای
توزیعبهمردماطالعرسانیمیکنند.بهعنوانمثال،درکرهجنوبیبااستفادهازیکسیستم
داروخانههای تمامی در موجود ماسکهای تعداد آنالین مشاهده امکان مناسب، دادهای
پیراموننیزوجوددارد.بااستفادهازاینسیستمافرادمیتوانندنزدیکترینمحلعرضهماسک
راپیدانمودهوبهآنجامراجعهنمایند.درسنگاپورنیزازابزارهایآنالینجهتراهنمایی

شهروندانبرایدسترسیبهمکانهایتوزیعماسک )MaskGoWhere( استفادهمیشود.
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3- فناوری ها و تجهیزات پیشگیرانه

باتوجهبهقدرتسرایتباالیکروناویروس،پیشگیریازشیوعآنبسیارحائزاهمیت
است.بنابراین،دانشمندانجهانیبهدنبالتوسعهفناوریهایمؤثردرضدعفونیسطوحو
پوششهایضدویروسیهستندوکشورهایمختلفازاینفناوریهااستفادهمیکنندکه

برخیمصادیقآندرادامهآوردهمیشود.

3-1 ضدعفونی

در زیادی تاثیر اتوبوس و مترو مانند پرتردد مکانهای در بهویژه سطوح ضدعفونی
پیشگیریازشیوعکروناویروسداردوکشورهایمختلفبااستفادهازفناوریهایذیل

اقدامبهاینامرمهممینمایند.

استفاده ◥ اتوبوس و مترو داخل محیط کردن برایضدعفونی رباتها از چین در
میشود،همچنینرباتهایمجهزبهاشعهیفرابنفشبرایازبینبردنباکتریهای

عفونیدربیمارستانهابهکارگرفتهمیشوند.)مطالعهمیدانی(

درروسیه،درمترویمسکوازالمپهایماوراءبنفشاستفادهمیشودوفیلترهای ◥
هوایقطارهایمترودوبرابربیشترازقبلتعویضمیشوند.

نام به »اسکولکووا« فناوري و علم پارك در مستقر شرکتهاي از یکي همچنین،
شرکت»کلئوفاساینژینرینگ«اعالمآمادگيکردهاستکهدستگاهضدعفونيکنندهآب
و هوا برايضدعفونيآب، دستگاهي و بازطراحيکرده را فرابنفشخود امواج توسط
سطوحدربرابرکوید-19بسازد.اینشرکتدرزمینهطراحيسیستمهايتصفیهفرابنفشبا
کمکالمپهايماکروویوبدونالکترودتخصصدارد.باتوجهبهعدموجودالکترودها،
دورهاي بهصورت بایستي که معمولي المپهاي برخالف زمان گذشت با تابش شدت
دستگاهي میتوان اینروش از استفاده با رو، این از و نميیابد تعویضگردند،کاهش
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بسیارمقرونبهصرفهومطمئنطراحیکرد.»تابشفرابنفشدرطولموجهايمشخصبه
بدینترتیب و ميگردد آنها تقسیم از مانع و ميزند آسیب میکروارگانیسمها دياناي
از بعد قابلمالحظهاي میزان به وسطح هوا در وچه مایع محیط در باکتريهاچه تعداد
اولیهایندستگاهدر ازنمونههای حدود20دقیقهکاهشميیابد«.گفتنیاستکهیکي
مرکزتحقیقاتيفدرالویروسشناسيومیکروبیولوژيدرمنطقهوالدیمیرروسیهباموفقیت
تستشدهاست.همچنیندرتستمشابهيکهدریکيازانستیتوهايانگلیسبرروياین
دستگاهانجامشدهاست،نشاندادهشدهاستکهایندستگاهباموفقیتموجبازبینبردن
میکروبهامیشود.هرچندتاکنونتستایندستگاهبررویکوید-19انجامنگرفتهاست،
اماطراحاناطمیناندارندکهفرآیندمشابهيبرايمبارزهبااینویروسوجوددارد.)32(

دانشمندانپاركفناوري»اسکولکووا«روسیهبهایننتیجهرسیدهاندکهآبپردازششده
توسطپالسمايسردميتواندابزارمؤثريدرمقابلباکتريها،قارچهاوویروسهاازجمله
که کردهاند طراحي را دستگاهي روسی متخصصان اساس، براین باشد. کروناویروس
بهکمکآنميتوانآبمعموليرابهگونهايتغییردادکهبتوانداشیاءبیولوژیکيکوچک
راتحتتأثیر پاتوژنها بهدستآمدهمیتواندسیکلحیاتي مایع ببرد.درواقع، بین از را
پالسماي تولید بر مبتنی فناوری این بزند. هم بر هیپوکلروز اسید و اکسیژن فعال اشکال
سرد-گازازذراتبارداروغیربارداراستکهواردآبمعموليميشودوپسازآناتمها
 H2O مولکول با نميتوانند نتیجه در و ازدستميدهند را الکترونهايخود از بخشي
میشوند ایجاد هیدروژن و اکسیژن مختلف اشکال فرآیند، این نتیجه در شوند. ترکیب
برايضدعفوني آمدهميتوان بهدست مایع از بهسلولهايویروسآسیبميزنند. که
ماسکهايپزشکيوسطوحمختلفوهمچنینضدعفونیهوااستفادهکرد.مهمتراینکه،
و است بيخطر انسان ارگانیسم براي وکلرکامال الکلي محلولهاي برخالف مایع این
این است. مقرونبهصرفه بسیار که میشود تمام دالر 1/5 تقریبا آن لیتر هزار هر قیمت
شرکتقصدداردکهعملکرداینمایعبررويویروسهايدارايغشايلیپیديازجمله

کروناویروسراموردبررسيوآزمایشقراردهد.)33(

دولتهندازپهپادهابرایضدعفونیشهرها)بهویژهدهلینو(ومناطقتحتقرنطینه ◥
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استفادهمیکند.اینپهپادهاازهوااقدامبهپاشیدنموادضدعفونیکنندهدرسطح
شهرمیکنند.

توانستهاست پونا1 فناوری و علم پارك در واقع استارتآپ شرکت یک همچنین،
دستگاهیبرایضدعفونیهوابسازد.ایندستگاهکهSciTech Airon نامداردنوعیدستگاه
تولیدکنندهیوناستومیتوانددرهر8ثانیهتا100میلیونیونبابارمنفیتولیدکند.این
دستگاهمیتواندویروسهایموجوددرهواراتا99/7درصدظرفیکساعتازبینببرد
بیمارستانهاوتأسیساتقرنطینهاست.این وبههمیندلیلگزینهمناسبیبرایضدعفونی

دستگاهتوسطآزمایشگاههایبینالمللیازنظرکیفیتستوتأییدشدهاست.)34(

3-2 پوشش ضد میکروب2

تعدادیازکشورهادرحالتوسعهفناوریپوششضدمیکروببرایمقابلهبابیماری
کوید-19هستندکهبرخیازآنهاعبارتنداز:

درهند،مرکزتحقیقاتعلمیپیشرفتهجواهرلعلنهرو)JNCASR(3تحتنظارت ◥
وزارتعلموفناوریاینکشور،نوعیپوششضدمیکروبیطراحیکردهاستکه
وقتیرویسطوحیمانندالیافپارچه،پالستیکوغیرهکشیدهشودمیتواندانواع
باهر فرابنفش اشعه تابش زیر پوشش این مولکولهای ببرد. بین از را میکروبها
سطحیپیوندشیمیاییبرقرارمیکندوبانفوذپذیرنمودنغشاءسلولهایمیکروبی،

آنهاراغیرفعالمینماید.)35(

درانگلیس، شرکتVirus tatic Shield نوعیماسکصورتطراحیکردهاست ◥
کهالیافآندارایپوششمقاومبهویروساست.اینماسکتا96درصدویروسها
راغیرفعالمیکندودرنتیجه،لمسکردنماسکموجبآلودگیآننمیشود.این
به انتقالویروس ازهرگونه بینی،دهانوگوشهارامیپوشاند ماسککهروی

1. Scitech Park, Pune
2. Anti-bacterial Coating 
3. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
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مجاریتنفسیجلوگیریمیکند.شرکتتولیدکنندهقصدداردتولیداینماسکرا
بهسطحانبوهافزایشدهدودراختیارنظامملیسالمتبریتانیاقراردهد.)36(

نتایج ◥ بهکمک کردهاست اعالم sonovia استارتآپ صهیونیستی، رژیم  در
به مقاوم ماسک نوعی است تالش در نانو الیافهای حوزه در خود تحقیقات
ویروسبسازد.الیافباالیهایازنانوذراتدارایخاصیتضدویروس)روی،نقره
پارچهجلوگیری بافت داخل به ازورودویروس پوشیدهمیشوندکه وگرافیت(
نانوذرات )ultrasonic( مافوقصوت فناوری نوعی بهکمک اینشرکت میکند.
اکسیدرویرابهپارچهتزریقمیکندکهدرنتیجهآنپارچهبهصورتدائمیدارای

خاصیتضدویروسخواهدبود.)37(
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4- فناوری های تشخیص کوید-19

در کوید-19 بیماری درمان و تشخیص راستای در متفاوتی و متعدد فناوریهای
کشورهایمختلفجهانبهکارگرفتهشدهاست.علیرغمپیشرفتهایخوبیکهدرزمینه
تشخیصبهوقوعپیوستهاست،هنوزدرمانمناسبیبرایآنیافتنشدهاست.درادامهبرخی

ازفناوریهایاینحوزهمعرفیمیشوند.

4-1 تب سنج ها

یکیازمهمترینوبارزترینعالئمبیماریکوید-19تبمیباشد.بنابراین،ازابزارها
وفناوریهایمختلفیبرایسنجشدمایبدنافراد،بهویژهباحفظفاصلهاجتماعیکمک

گرفتهمیشودکهمصادیقآندربرخیازکشورهابهشرحزیراست.

درچیناستفادهازکالههایهوشمندمجهزبهحسگرهایصوتیوحرارتیجهت ◥
تشخیصافرادمشکوكبهکرونااستفادهمیشود.کالههایهوشمندمجهزبهدوربین
گرفته بهکار چین پلیس توسط و هستند متصل 5جی شبکه به فروسرخ، حرارتی
شدهاند.اینکالههاتواناییخواندنکدهایپاسخسریع،اسکنرمزینههاوتشخیص
چهرهدارندوبهکمکپردارندهموجوددرآن؛تجزیهوتحلیلوذخیرهوبارگذاری
از بیش بدن دمای با افراد اینکالهدرمدتکوتاهی با انجاممیگیرد. اطالعات
میزانطبیعیدرمکانهایشلوغقابلشناسائیهستند.دوربیننصبشدهبررویآن،
ازفاصلهیحداکثر5متریقابلیتحرارتسنجیداردودوامشارژباتریآننیز8

ساعتاست.

همچنین،باهمکاریغولهایهوشمصنوعیچین)نظیرعلیباباوبَیدو(وشرکتهای
سازندهتبسنجهایغیرتماسینظیرمِگوی،امکانتشخیصدرجهتبافراِددرحالحرکت
ازفاصله5متریبادقت0/3درجهوحتی0/05درجهفراهمشدهاست.ایندستگاهتبافراد
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داخلجمعیتراحتیاگرماسکپوشیدهودرحالحرکتباشندتشخیصمیدهد.

ازدیگرتجهیزاتتبسنجدرچین،میتوانبهعینکهایهوشمندمجهزبهحسگرهای
حرارتیجهتتشخیصافرادمشکوكبهکرونااشارهکرد.اینعینکهایهوشمندبهیک
حسگِرپرتِوفروسرخمجهزهستندکهبااستفادهازآنمیتواندر2دقیقهدمایبدنحدود
200نفرراازفاصلهسهمتریتشخیصداد.ازجملهمزیتهایاینعینکایناستکهنیازی
بهاندازهگیریدرجهحرارتبدنافرادازنزدیکنیستومیتوانازآندرفضاهایبزرگ
مانندورودینمایشگاهها،تاالرها،پایانههایمسافریوفرودگاههااستفادهکرد.اینعینک
بادوربین12مگاپیکسلی،ازفناوریواقعیتافزودهنیزبرخورداراستومیتواندبادستور
که راکید چینی اینکهشرکت جالب بگیرد. هم ویدیو و همزمانعکس بهشکل صوتی
سابقهطوالنیدرتولیدعینکهایحرارتیدارداینعینکرابرایفروشبهچندشرکت
آمریکاییعرضهکردهاست.کالهوعینکهایهوشمند،ابزاریمهمبرایبهبودکارائی

مدیریتریسکبهحسابمیآیند. )مطالعهمیدانی(

شرکتچینیSenseTime ازترکیبفناوریتشخیصچهرهونرمافزارتشخیصدماجهت
شناساییافرادیکهاحتماالًبهکوید-19مبتالهستند،استفادهمیکند.اینفناوریمیتواند
بهصورتمستقلدرمراکزشلوغنصبشودویادرقالبنوعیکالهبهکارگرفتهشودکه
مأمورانکنترلرویسرنصبمیکنندوبهکمکآنافراددارایتبشناساییمیشوند
الگوریتم افزودننوعی با توانستهاست  SenseTime استارتآپ )استانسیچوآن1(.اخیراً
که بیفزاید آن به هم را ماسک دارای افراد تشخیصچهره قابلیت فناوری این به جدید

1. Sichuan 
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بادوربین12مگاپیکسلی،ازفناوریواقعیتافزودهنیزبرخورداراستومیتواندبادستور
که راکید چینی اینکهشرکت جالب بگیرد. هم ویدیو و همزمانعکس بهشکل صوتی
سابقهطوالنیدرتولیدعینکهایحرارتیدارداینعینکرابرایفروشبهچندشرکت
آمریکاییعرضهکردهاست.کالهوعینکهایهوشمند،ابزاریمهمبرایبهبودکارائی

مدیریتریسکبهحسابمیآیند. )مطالعهمیدانی(

شرکتچینیSenseTime ازترکیبفناوریتشخیصچهرهونرمافزارتشخیصدماجهت
شناساییافرادیکهاحتماالًبهکوید-19مبتالهستند،استفادهمیکند.اینفناوریمیتواند
بهصورتمستقلدرمراکزشلوغنصبشودویادرقالبنوعیکالهبهکارگرفتهشودکه
مأمورانکنترلرویسرنصبمیکنندوبهکمکآنافراددارایتبشناساییمیشوند
الگوریتم افزودننوعی با توانستهاست  SenseTime استارتآپ )استانسیچوآن1(.اخیراً
که بیفزاید آن به هم را ماسک دارای افراد تشخیصچهره قابلیت فناوری این به جدید

1. Sichuan 

برایجلوگیریازورودافرادغیرساکنبهساختمانهاکهباپوشیدنماسکمیخواهنداز
سیستمهایکنترلعبورکنند،بسیارمؤثراست.اینمزیتجدیدمیتواندافرادیکهماسک
نمیزنندرانیزشناسایینمایدوبهاینترتیببهکنترلرفتارهایغیربهداشتیافراددرمناطق
SenseTimeموردنظرکمکنماید.مشابهاینفناوریبهواسطههمکاریشرکتالجیبا

درسئولنیزبهکارگرفتهشدهاست.)38(

Magnity نام  به تبسنجی تصویری دستگاه  Magnity Electronics چینی شرکت
تولیدکردهاست.ایندستگاههادرواقعدوربینهایحرارتیهستندکهبهصورتخودکار
دمایبدنافرادرامیسنجندواطالعاترابهاپراتورارسالمیکنند.بهدلیلخودکاربودن،
دقتوسرعتباالجهتاستفادهدرورودیساختمانهاواماکنشلوغمناسباست.)39(

امکان ◥ که میشود استفاده برهوشمصنوعی مبتنی تبسنج نوعی از سنگاپور در
سنجشحرارتبدنچندیننفررابهطورهمزمانفراهممیکند.ایندستگاهدرواقع
ازیکتلفنهمراههوشمنددارایدوربینلیزریسهبعدیوحرارتیبرایسنجش
تبپیشانیافراداستفادهمیکند.دستگاهبهراحتیمیتواندتبافراددرحالحرکت
رابدوننیازبهتماسباآنهاوبهسرعتاندازهگیریکند.ایندستگاهتحتعنوان 
ساخته  )IHiS(1 سالمت  منسجم اطالعات سیستمهای شرکت توسط  IThermo

شدهاست.دستگاهقابلیتتشخیصتبافرادراازفاصلهسهمتریداردودرصورت
شناساییفردیبادمایباالبابهصدادرآوردنزنگهشداربهکارکنانوجودفرد
بین در تب دارای افراد تشخیص دستگاه این مزیت میکند. اعالم را تب دارای
جمعیتاستکهضمنصرفهجوییدروقتازتعدادافرادالزمجهتسنجشتب

نیزمیکاهد. )40(

دستگاهتبسنجدیگریکهدرسنگاپوربهکارگرفتهمیشود،VigilantGantryاست
کهنوعیدستگاهغربالگریخودکاربرایسنجشتباست،توسطآژانسفناوریدولتی
سنگاپور ملی دانشگاه کتابخانه در دستگاه این شدهاست. ساخته )GovTech( سنگاپور

1. Integrated Health Information Systems
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)NUS(1بهطورآزمایشیبهکارگرفتهشدهاستکهتوانستهاستضمنکاهشتعدادنیروی
نفرکاهشدهد. هر برای ثانیه 2 به میانگین بهطور را تشخیصتب انسانیالزم،سرعت
نیازبهاپراتوردمایباالرادربینافرادورودیتشخیصدهد ایندستگاهمیتواندبدون
با دهد. اطالع را تبدار فرد حضور مسئول فرد به هشدار زنگ درآوردن صدا به با و
ایندستگاهمیتواند بدن، باالی باالدرتشخیصدمای بودنوسرعت بهخودکار توجه
گزینهمناسبیبرایاماکنشلوغوپرترددباشد.نکتهقابلتوجهدرموردایندستگاهقابلیت
این بهدوربین(است. بادستگاههایتشخیصچهره)مجهز ترکیبوهماهنگشدنآن
امرامکانردیابیدقیقافرادمبتالراافزایشمیدهد.آژانسفناوریدولتیقصددارداین
فناوریرابهصورتمنبعبازدراختیارصنایعبگذاردتابهسرعتودرحجمباالتولیدشود

ودرمناطقمختلفبهکارگرفتهشود.

ویژه تبسنجخودکار دستگاه نوعی سنگاپور دولتی فناوری آژانس دیگر، طرف از
ورودیساختمانهاواداراتطراحینمودهاستکهمجهزبهدوربینحساسبهحرکتاست
وبدوناپراتورمیتوانددمایبدنافرادرابسنجد.ایندستگاهتبسنجمبتنیبرنورمادون
قرمزاستوبهکمکباتریکارمیکند.درحالحاضرازایندستگاهدرساختمانهاو
اداراتمختلفجهتسنجشتبافرادیکهواردساختمانمیشوند،استفادهمیشود.)41(

1. National University of Singapore 
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اِج1 ◥ فناوری کمک به  Digital Barriers شرکت لوکزامبورگ، کشور در
دوربینهاینظارتیراقادربهسنجشتبافرادکردهاست.ایندستگاهبهدلیلعدم
تماسباافرادوخودکاربودنجهتاستفادهدراماکنشلوغوورودیساختمانها
برایغربالگریافرادمشکوكبهکوید-19بسیارمناسباست.اطالعاتدستگاه
بهکامپیوتریادیگرابزارهایهوشمندمانندتلفنهمراهاپراتورارسالمیشودودر
نتیجهاپراتورازراهدوروبدونتماسبهنظارتوغربالگریافرادمیپردازد.)39(

4-2 کیت تشخیص کوید-19

باتوجهبهاینکهویروسکرونادربدنبرخیافرادهیچگونهعالئمظاهریخاصیایجاد
نمیکندوازطرفدیگربهدلیلتشابهبرخیازعالئماولیهآنبادیگربیماریهایتنفسی،
شناساییدقیقوسریعافرادمبتالهمبرایانجاماقداماتدرمانیوهمبرایکنترلشیوع
بیماریازطریققرنطینهناقلینبیماری،بسیارحائزاهمیتاست.تاکنونکیتهایتشخیصی
که شدهاست تولید و طراحی مختلف کشورهای در متفاوت سرعت و دقت با مختلفی

تعدادیازآنهادرادامهمعرفیمیشود.

چین29نوعکیتتشخیصتوسط25شرکتچینیتولیدمیشودکهمجوز ◥ در
اطالعات، فناوری و وزارتصنعت اعالم دریافتکردهاند.طبق را بازار به ورود
فراتر بسته میلیون 5 از روزانه درچین تشخیصکروناویروس تولیدکیت ظرفیت
رفتهاست.همچنین،نرمافزارCT Image Analytics Solutions وظیفهارتقایدقت

کیتهایتشخیصکوید-19برایمتخصصینپزشکیرادارد.)مطالعهمیدانی(

ازطرفدیگر،شرکتفناوریپزشکیLepuدراینکشور،کیتتشخیصآنتیبادی
بهکوید-19 مبتال بیمار بدن در آنتیبادی ردیابی به قادر میکندکه تولید را کوید-19

است.اینکیتموردتأییدسازمانغذاوداروایاالتمتحدهقرارگرفتهاست.)39(

ایستگاههای ◥ در که بسازد کوید-19 تشخیص کیت یک توانستهاست سنگاپور
کنترلمسافردرفرودگاهها،بنادروراهآهناستفادهمیشود.اینکیتهاضمنداشتن
1. EdgeVis Live
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وخامت میزان تخمین توانایی موجود، کیتهای به نسبت باالتر تشخیص سرعت
بیماریرانیزدارند.اینموفقیتحاصلهمکاریآژانسعلموفناوری)HTX(1و
آزمایشگاههایورداساست.ایندستگاهبادقتباالی99درصدمیتواندظرف3
ساعتنتیجهآزمایشراتعییننماید.تستدرسهمرحلهانجاممیشود:اول،آرانای
نمونهاستخراجمیشود.سپس،آرانایبهدیانایتبدیلمیشودودرنهایتفرایند
واکنشزنجیرهپلیمرازانجاممیشود.بهاینترتیبوجودویروسدرنمونهتشخیص

دادهمیشود.)42(

همچنین، گروهیازمحققاندرمؤسسهفناوریونوآوریسالمتواقعدردانشگاهملی
سنگاپوردرحالساختنوعیکیتتشخیصهستندکهمیتواندظرفحداکثردوساعت
نتیجهتستراتعیینکند.اینکیتتحتنظارتآزمایشگاههایورداسساختهمیشودکه
مبتنیبرپلتفرمفناوریenVision)ترکیباتنانوآنزیممحورجهتشناسایینوکلئیکاسید
جدید تشخیص کیت است. شدهاست( ساخته دانشگاه همین توسط 2018 سال در که
میتواندبهطورهمزمانعالوهبروجودکوید19،سایربیماریهایعفونیمانندابوالویا

بیماریهایشایعیمانندهپاتیترانیزظرفنیمتایکساعتتشخیصدهد.)21(

◥ Isotherm SARS- بهثبتتستاکسپرس موفق  Generiumروسیه،شرکت در
CoV-2 RNA screen برایشناساییکوید-19درسازماننظارتبربهداشتروسیه

شدهاست.بااستفادهازاینتستمیتواندرظرفزمان40دقیقهوبادقتبیشاز94
درصدی،مواردمثبتراموردشناساییقرارداد.برخالفتستهایدیگرکهبااستفاده
توسط نمونهها اولیه آمادهسازی با و  )PCR(2 پلیمراز  زنجیرهای واکنش روش از
کیتهایجداسازیاسیدهاینوکلئیکومرحلهرونویسیمعکوسانجاممیشوند،
دراینتستازروشتقویتایزوترمالبهواسطهحلقهاستفادهمیشودودرنتیجه،
مدتزمانتستبیشاز3برابرکاهشیافتهوباکاهشتعدادمراحلآمادهسازیاولیه،

احتمالکمتریبرایاشتباهگرفتننمونههادراینروشوجوددارد.)43(

1. Home Team Science and Technology Agency
2. Polymerase Chain Reaction
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همچنین،شرکتدياناي-تکنولوژيازسومآوریلشروعبهتولیدکیتهایتشخیصی
کوید-19باظرفیتاولیهتولیدروزانه200-400کیتکردهاستکهالبتهميتوانندظرفیت
تولیدراتا1000کیتنیزافزایشدهند.هرکیتبراي96تستپاسخگواستودرنتیجه،
بااستفادهاز1000کیتميتوانحدود100000نمونهراتستکرد.اینکیتهامطابقبا
استانداردهایسازمانبهداشتجهانيووزارتبهداشتروسیهبرايتشخیصکوید-19
فراهم را لولهآزمایشگاهي امکانشناسایيحداقل10کپيویروسدر و ساختهشدهاند
ميکنند.شایانذکراستکهاینکیتهادرسازمانفدرالنظارتبربهداشتروسیهثبت
برای  CE-IVD شدهاندوروندثبتآنهادرخارجازروسیهواخذگواهينامهاروپایی

آنهادردستاقداماست.)44(

کهیکخطجدید کردهاست اعالم نیز روسیه بیولوژیکی و پزشکی فدرال آژانس
تولیدتستهایPCRفوقحساسباقابلیتتعییننتیجهطی90دقیقهرادرتاریخ27مارس
راهاندازیکردهاستودر28مارسهمسهموردازاینتستهایسیستمیسریعبهمرحله

ثبترسیدهاند.

درهند،شرکتتشخیصمولکولیMylab Discoveries Solution توانستهاست ◥
اولینکیتتشخیصویروسکوید-19رادرهندبسازد.اینکیتبهتأییدادارهغذا
وداروهندونیزسازمانمرکزیکنترلاستاندارددارواینکشوررسیدهاست.این
کیتمیتواندظرفدوساعتونیمنتیجهتسترااعالمکند.بهکمکمؤسسهسرم
هندایندستگاهارتقادادهشدهاستواکنونمیتوانددرهفتهبالغبر2میلیوننمونه

راتستکند. )34(

دانشمندانبالروسیموفقبهساختکیتهایتشخیصیشدهاندکهدرزمانیک ◥
ساعتونیمنتیجهرامشخصمیکندوباقیمت12روبلبالروسی)حدودا5دالر(
دربازارعرضهمیشوند.البتهدرمواردخاصوویژهبرایکسباطمینانبیشتراز
نتیجهتستکوید-19،ازکیتهایتشخیصیوارداتیازروسیهوکیتهایاهدایی
بالروس کشور ساخت تشخیصی کیتهای بر عالوه نیز جهانی بهداشت سازمان

استفادهمیشود.
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تشخیص برای آزمایشگاهی کیتهای ساخت به موفق »SIVital« شرکت همچنین
ویروسکروناشدهاست.بااینکهاینکیتهاطیهفتروزطراحیوساختهشدهاند،ولی
فرایندصدورگواهینامهآنهاممکناستششماهبهطولانجامدوطراحانمنتظرپاسخ
وزارتبهداشتدرموردامکانصدورگواهینامهفوریبرایاینکیتهاهستند.شرکت
مذکوربراساستحقیقاتواکنشزنجیرهپلیمرازدرزمانواقعی،کیتهایآزمایشگاهی
برایتشخیصکروناویروسراطراحینمودهاست.تمایزکیتهایتولیدیاینشرکتدر
ارزانبودنآنهاست.درواقع،قیمتیککیتآزمایشگاهی12روبل)حدود5دالر(است
واکنونشرکتدرتالشاستتاقیمتتمامشدهآنرابازهمکاهشدهدوایندرحالی

استکهقیمتمحصوالتمشابهخارجیحداقل30دالراست.

درکره جنوبی،بهمنظورتسهیلروندانجامآزمایشاتگستردهومحافظتازکادر ◥
پزشکیوبیمارستانها،طرحهایابتکاری»تست داخل خودرو«و»تست تلفنی«
اجرامیشود.درواقع،تستتشخیصویروسکرونادرایستگاههایکنترلسالمت
درداخلخودروصورتمیگیرد.از19مارس،حداقل85ایستگاهکنترلسالمت
درداخلخودرودرمناطقمختلفکشورراهاندازیشدهاستوبدینترتیب،افراد
باخودرویخودبهایستگاهمراجعهکردهوتنهاباپایینآوردنشیشهخودرویخود
میتوانندمراحلثبتنام،بررسیعالئمونمونهگیریوپرداختهزینهرادرمدت
10دقیقهانجامدهندوحداکثرتا3روزبعدجوابتستبرایآنهاارسالمیشود.

شرکتکرهایSeengeneبهکمکفناوری»محاسباتباعملکردباال«و»الگوریتمهای
هوشمصنوعی«توانستهاستفرایندساختکیتتشخیصیراازچندینماهکارفشردهبه
حدوددوهفتهکاهشدهد.اینکیتتشخیصیتوانستهاستگواهیاروپاییCE-IVD را
دریافتکند)7فوریه2020(ودولتکرهجنوبینیزمجوزتولیدانبوهواستفادهوسیعآن

راصادرکردهاست)12فوریه2020(.)45(

درآلمان،درآغازتستهایپزشکیدربیمارستانهایامطبهاانجاممیشد.امابا ◥
گسترشبیماریدرمراکزمختلفتستانجاممیشود.دربسیاریازشهرهابهمنظور
بیمارستانها، بر موجود فشار و درمانی برایکادر ازکرونا ناشی کاهشخطرات
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ایجادشدهاند.در نواحیدیگر یاسایر بیمارستانها کابینهایویژهتستدرکنار
برخیازایالتها)بهعنوانمثال،مونیخ،اوبرهاوزن،بوخوم،اسلینگنوراین-نکار-
کریس(ایستگاههایتستبرایسرنشینانخودروهاایجادشدهاستودربرخیاز

شهرهاپزشکانبرایتستبیمارانبهدربمنزلآنهااعزاممیشوند.

،)DZIF( آلمان1 عفونی تحقیقات مرکز توسط PCR تست اولین طراحی از پس
دانشمنداناینکشورتستیبرایشناساییافرادیکهبدنآنهاموفقبهتولیدآنتیبادیضد

کوید-19شدهاست،طراحیوتولیدکردهاند.)3(

و ◥ Halodoc شرکتهای ،19 کوید به مبتال بیماران شناسایی برای اندونزی در
Gojekازماهآوریل2020ایستگاههایتستورودباخودرو2راراهاندازیکردهاند

کهامکانانجامتستکوید-19رابرایافراددارایعالئمبیماریفراهممیکنند.
اینخدماتدرطولدوره10تا17آوریلدرجاکارتاارائهشد.)25(

ساخته ◥  Future Synthesis شرکت توسط کوید-19 تشخیص کیت لهستان در
در کامل بهصورت که است تشخیصکوید-19 اولینکیت اینکیت شدهاست.
لهستانساختهمیشودوموردتأییدسازمانغذاوداروایاالتمتحدهقرارگرفتهاست.

)39(

که ◥ شدهاست تشخیصی کیت نوعی تولید به موفق فرانسه در Novacyt شرکت
میتواندظرف2ساعتنتیجهآزمایشرااعالمنماید.اینفناوریموردتأییدانستیتو
آماده استفاده جهت و گرفتهاست قرار بهداشت جهانی سازمان و فرانسه پاستور

عرضهوتولیدانبوهاست.)1(

◥ PCRقصدداردهمهفرایندتست Diagnos tics.aiدررژیم صهیونیستی،شرکت
رابهکمکفناوریهوشمصنوعیخودکارسازینماید.دراینفناوریجدیدکهبا
نامpcr.ai ارائهشدهاست،بدوننیازبهمتخصصنمونهتجزیهوتحلیلمیشودونتیجه

1. German Centre for Infection Research
2. drive through
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درمدتزمانکوتاهیاعالممیگردد.درحالحاضراینفناوریبهصورتآزمایشی
دربیمارستانکینگزکالجلندن1بهکارگرفتهشدهاستوبهزودیدرآزمایشگاههای
CLIAایاالتمتحدهبهکارگرفتهمیشود.اینفناوریجدیدمیتواندبدونافزایش

تعداداپراتور،درروزدوبرابردستگاههایکنونیتستانجامدهد.باتوجهبهاینکه
اینفناورینیازیبهاپراتورمتخصصندارد،امکانانجامتستدرآزمایشگاههای

کوچکویادرمحلبیمارستانرانیزفراهممیکند.2

PCR تست سرعت افزایش برای جدیدی روش حیفا شهر در تحقیقاتی3 مرکز دو 
ابداعکردهاند.دراینروشچندنمونهرادریکلولهتستقرارمیدهندوتستتشخیص

نمونههابهصورتهمزمانانجاممیشود.4

شرکتBATM نیزاقدامبهتولیدکیتهایتشخیصسریعدرآزمایشگاهخوددررم
نمودهاست.اینکیتهامیتوانندظرف50دقیقهوجودویروسکرونارادربزاقدهان
تشخیصدهند.اینکیتهاتوانستهاندموردتوجهبسیاریازکشورهایاتحادیهاروپاقرار
گیرندوشرکتقصدداردباهمکاریاتحادیهاروپاتولیدوسیعآنراباقیمتاقتصادی

آغازنماید.5)23(

4-3 دیگر روش ها و تجهیزات تشخیصی

اززمانشناساییاینویروس،دانشمندانتالشزیادیدرزمینهبهکارگیریجدیدترین
بادقتوسرعتباالانجامدادهاندکهبرخیاز ابزارهایتشخیصی فناوریهابرایتولید

مهمتریندستاوردهایفناورانهکشورهایمختلفدراینزمینهدرادامهآوردهمیشود.

دولتچین،یکسامانهتشخیصیعالیمبالینیبههمراهترکیبباسامانهتشخیص ◥
چهرهراتوسعهدادهاستکهحتیبدونبرداشتنماسکازصورتقادربهتشخیص

1. King’s College Hospital NHS London 
2. http://diagnostics.ai/Diagnostics.ai_COVID-19_approach.pdf
3. Technion-Israel Institute of Technology and Rambam Health Care Campus
4. https://www.israel21c.org/israelis-introduce-method-for-accelerated-covid-19-testing
5. http://www.batm.com/rns-rnr/posts/2020/february/batm-develops-diagnostics-kit-for-covid-19
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است.سازمانملیهستهایچین،سامانههشداردهندهXH-TI راابداعکردهاستکهبا
کمکآنمیتوانهمزماناقدامبهشناساییچهره،تشخیصهویتوغربالگریافراد
براساسدمایبدننمود.غربالگریهرفردبااستفادهازاینسامانهتنهابهچندثانیه
زماننیازداردتادمایبدناشخاصرابادقت0/3درجهسانتیگراداندازهگیرینماید.
مسافربری اسکلههای فرودگاهها، عمومی، ایستگاههایحملونقل در سامانه این از
وسایرنقاطپرازدحاماستفادهشدودرمحلههایمسکونی،ساختمانهایاداریو
کارخانههایباکارگرزیاد،فرایندغربالگریافرادراباسرعتبیشتریانجامگرفت.

خوانش قابلیت با بدن با تماس بدون تشخیص دوربینهای کشور این در همچنین،
اطالعاتهویتیوتشخیصچهرهتولیدشدهاست.

غربالگریافرادبادستگاههایتشخیصنوین

گرفته بهکار کوید-19 تشخیص برای چین در که فناورانه روشهای از دیگر یکی
بیمار، اسکن سیتی  بررسی  با تنها افرادمشکوك، در ویروسکرونا تشخیص میشود،
و بابا علی گروه با درتعامل امر این است. درصد 96 دقت با و ثانیه 20 زمان مدت در
نظیر سنتی باروشهای مقایسه در که دادهشده توسعه مصنوعی فناوریهوش بر مبتنی
تشخیصپزشک،سرعتبیشتروضریباطمینانباالتریداردودرشرایطکمبودشدید
در روش این کردهاست. درمانی مراکز و بیمارستانها به شایانی کمک تشخیص کیت
دستورالعملهای آخرین بر مبتنی آن الگوریتم و رفته بهکار چین بیمارستان 100 حدود
درمانیوتحقیقاتانجامگرفتهدررابطهباکرونااست.همچنین،بااستنادبههمینروش،
پیشبینیاحتمالمرگافرادبراثرابتالبهکوید-19بادقت90درصدوتفکیکابتالیفرد
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بهآنفوالنزایاکوید-19بادقت86درصدانجاممیشود.)مطالعهمیدانی(

 Yitu Healthcare1واستارتآپ)SPHCC(مرکزدولتیخدماتبهداشتیشانگهای
موفقشدهاندسیستمیمبتنیبرهوشمصنوعیطراحیکنندکهامکانتفسیرعکسهای
سیتیقفسهسینهبیمارانکوید-19رابهصورتهوشمندفراهممیکند.اینسیستمبهکمک
الگوریتمهایتصویریبهمقایسهسیتیهایبیمارانکوید-19میپردازدوضمنتشخیص
اینسیستم بهکمک نیزمحاسبهمیکند. را ریه( )میزاندرگیری بیماری بیماری،شدت
سرعتتشخیصبیماریبادقتباالافزایشمییابدوظرفچندثانیهسیتیبیمارمقایسه

وتحلیلمیشود.)21(

همچنین،نرمافزارآکادمیعلمیDAMOبرایتحلیلژنتیکیویروسکروناوساختار
پروتئینیآنبهمحققانکمکخواهدکرد.

استارتآپ ◥ توسط Haiim نام به خون نمونهگیری دستگاه یک تایوان در
Winnozطراحیشدهاستکهقابلحملبودهوامکاننمونهگیریسریعخونرا

انجام نمونهگیریجهت در سرعت اهمیت به توجه با دستگاه این میکند. فراهم
آزمایشخونتشخیصکوید-19،برایبیمارستانهاوآزمایشگاههابسیارمفیداست
این بیمارمیگیرد.مزیت از زمان رادرکمترین باال باکیفیت نمونههایخونی و
دستگاهکوچکی،سرعتوقابلاستفادهبودنتوسطهمهحتیخودبیماراست.)1(

طراحی ◥ تخت پوشش نوعی  Studio 1 Labs استارتآپ شرکت کانادا در
فناوریحسگر اساس بر و است بیمار تنفسی نوسانات ثبت به قادر کردهاستکه
پارچهایساختهشدهاست.اینفناوریبدونآنکهنیازباشدبهبدنبیماروصلشود
بهطورمداومتنفسبیمارراازنظرشدتوکیفیتمیسنجدودادههارادراختیار

اپراتورقرارمیدهد.)1(

کیت ◥ یک ساخت به اقدام Everlywell شرکت آمریکا  متحده  ایاالت  در
جمعآورینمونهویژهاستفادهدرخانهکردهاست.اینکیتشاملسواپ)بینی(و

1. Shanghai Public Health Clinical Center 
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لوله)حلقی(نمونهگیریوراهنماینمونهگیریونیزپاکتویژهارسالنمونهاست.
افرادمتقاضیابتدادرسایتشرکتثبتنامنمودهودرخواستکیتمینمایند.در
صورتیکهپزشکمتخصصآنهاراواجدشرایطانجامتستتشخیصدهد،کیت
ظرفیکتا2روزبرایآنهاارسالمیشود.پسازارسالنمونهنتیجهظرف2روز
درحسابکاربریافرادمنتشرمیشودوبرحسبنتیجهتوصیههایالزمبهآنهاارائه
میگردد.هدفازارائهاینکیتها،تسریعروندتشخیصوکاهشمراجعاتافراد
بهمراکزدرمانیاست.هزینهخریداینکیتهانسبتاًمقرونبهصرفهاست)135دالر(.

)46(

و انبوه تولید لزوم بینی و ازحلق نمونهگیری بهکمبودسواپهای توجه با همچنین، 
سریعاینابزارسادهودرعینحالدقیقجهتتأمیننیازمراکزتشخیصیبسیارضروری
بهطراحیو اقدام ایالتمینآمریکا Originواقعدر است.درهمینراستا،استارتآپ
تولیدنوعیسواپبهروشچاپسهبعدیکردهاست.اینشرکتکهپرینترهایشرابرای
صنایعتولیدکفشوخودروطراحیمیکندبهدلیلنیازشدیدبهسواپ،باتغییرکاربری
اولیهدر نمونه ازتولید20 بعد بهتولیدسواپکردهاست. اقدام پرینترهایسهبعدیخود
غذا سازمان تأیید مورد که شدهاست سواپهایی تولید به موفق مذکور شرکت نهایت،
ودارو)FDA(1آمریکاقرارگرفتهاست.درحالحاضرظرفیتتولیدشرکت250هزار
سواپدرهفتهاست.اینشرکتبهمنظورتسهیلتأمینمواداولیهتولیدسواپ،برایساخت
آنفقطازیکمادهاستفادهمیکند.کنسرسیومتولیدکنندگانچاپسهبعدیقولتأمین7
تا10میلیونسواپظرفدوهفتهرادادهاستکهباتوجهبهسرعتتولیدونیزامکانکار

بهصورت24ساعتامریکاماًلدستیافتنیاست.)47(

ابزارهایهوشمندپوشیدنی،نوعیسنسور)حسگر( LifeSignalsتولیدکننده شرکت
طراحیکردهاستکهقادربهسنجشهمزمانهمهعالئمبیماریکوید19است.اینحسگر2
عالئمحیاتیازجملهدما،آهنگتنفس،ضربانقلبوحرکترابهطورهمزمانمیسنجد

1. Food and Drug Administration 
2. Biosensor Patch 1AX
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ودادههاراازطریقیکاپبهتلفنهمراهکاربرارسالمیکند.حتیمیتوانایندادههارا
بهصورتآنالینوباایمنیباالدراختیارمراجعدرمانیگذاشتتاتشخیصدقیقبراساس

آنهااعالمشود.

بهبودی بیماراندرحال پایشوضعیت ویژه نوعیحسگر اینشرکت دستگاهدیگر
است.اینحسگر1باسنجشوذخیرهعالئمبالینیحیاتیبیماروارسالآنهابرایپزشک
معالجپیگیریوضعیتبیماراندرحالنقاهتراازراهدورامکانپذیرمیکند.اینحسگرها
یکبارمصرفهستندوهریکرامیتوانبهمدت5روزرویسینهبیمارنگهداشتو
پسازآنبهراحتیآنراجدانمودهودورانداخت.اینوسیلههاضمنکاهشبارکاری

بیمارستانازمیزانتماسمستقیمبابیماراننیزمیکاهند.)48(

 Qura Ringمحققاندانشگاهکالیفرنیادرسانفرانسیسکوازنوعیوسیلهپوشیدنیبهنام
برایپیشبینیابتالبهکوید-19حداقلسهروزقبلازبروزعالئممتداولبیماریاستفاده
میکنند.اینوسیلههوشمنددما،الگویخواب،ضربانقلبوسطحفعالیتبدنکاربررا
بهصورتمداوممیسنجد.ایدهاستفادهازاینوسیلهدرپیشبینیزودهنگامکوید19زمانی
مطرحشدکهیکیازکاربرانگزارشنموددستگاهزمانیکهاینفردعالئمبیماریخاصی
رانداشتهاست،بهاوهشداربیماریدادهبودکهپسازمراجعهبهپزشکمتوجهمیشود

1. Patient Management Biosensor Patch 2A
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پیشبینیدستگاهصحیحبودهاست.انتظارمیروددرآیندهنزدیکازاینوسیلهدرهشدار
زودهنگامابتالیبهکوید-19استفادهشودکهمیتواندضمنکاهشهزینههایدرماناز

گسترشبیمارینیزجلوگیرینماید.)48(

با دارد قصد نیز متحده ایاالت در واقع 23andMe ژنتیک آزمایشات  شرکت 
مشارکتمشتریانخودمطالعهایدربارهژنهاییکهممکناستفردرادرمقابلکوید-19
آسیبپذیریامقاومنمایند،انجامدهد.باتوجهبهبانکدادهوسیعاینشرکتدربارهژنوم
انسانها)مشتریانشرکت(،میتواندبهسرعتمطالعهژنهاراآغازنماید.نتایجاینمطالعه
دردركبهترواکنشهایمتفاوتبیمارانبهکوید-19ویافتندرماناحتمالیآنبسیار

مؤثرخواهدبود.)49(

درهند،استارتآپQure.ai بهکمکبنیادبولتوناناچاس1بریتانیانوعیابزارمبتنی ◥
برهوشمصنوعیطراحیکردهاستکهامکانتفسیردقیقعکسهایرادیولوژی
بهکمک نرمافزار این میکند. فراهم باال باسرعت را بیمارانکوید-19 قفسهسینه
یادگیریعمیق)deep learning(قادربهتشخیصوتعیینمحلدقیق18نوععارضه
ریویاستوبهپزشکانکمکمیکندضمنتشخیصبیماری،میزانپیشرفتآن

رانیزبهدقتتعیینکنند.)50(

دراسترالیا،محققاندانشگاهکویینزلندمرکزی2وکلینیککلیولند3درتالشهستند ◥
ازنوعیابزارپوشیدنیبهنامWHOOPبرایپیشبینیزودهنگاماحتمالابتالیافراد
بهکوید-19استفادهکنند.اینابزارکهآهنگتنفسرامیسنجدنوعیوسیلهمورد
استفادهدرفعالیتهایبدنسازیاست.محققانقصددارندبامقایسهوبررسیالگوی
آهنگتنفسکاربرانمبتالبهکوید-19درطولیکبازهزمانیمشخص،ابتالی
افرادبهکوید-19راپیشازشروععالئممتداولبیماریتشخیصدهند.اینطرح

هنوزدردستمطالعهاست.)48(

1. Bolton NHS Foundation 
2. Central Queensland University Australia
3. Cleveland Clinic 
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اعالم ◥ اقتصاددیجیتالوشرکتهوآوی)15آوریل( تایلند،وزارتجامعهو در
کردهاندکهبهزودیدربیمارستاندولتیSirirajتایلندازفناوریهوشمصنوعیو
5Gجهتمقابلهباکوید19استفادهمیشود.ازهوشمصنوعیدرتحلیلعکسهای

ازدحام کاهش با نیز 5G شبکه فناوری و میشود استفاده بیماران سیتیاسکن
راهحل میشود. دادهها انتقال سرعت و کیفیت رفتن باال موجب اینترنت شبکه
HYهوشمصنوعیمبتنیبرفناوریابرهوآویتوسطشرکتهوآویوشرکت
Medicalکهیکشرکتچینیاستساختهشدهاست.بهکمکاینفناوریتحلیل

تصاویرپزشکیازتقامییابدکهتفکیکضایعاتGGO )ضایعاتمبهمشیشهای(1و
سفتشدگیریهودرنهایتتشخیصکیفیدقیقبراساستصویرسیتیاسکنریه
بیمارامکانپذیرمیشود.اینفناوریدر20بیمارستانچینیاستفادهمیشودوانتظار

میروداستفادهآندربیمارستانهایتایلندنیزافزایشیابد.)51(

استفادهوسیعی ◥ ازهوشمصنوعیدرتجزیهوتحلیلدادههایپزشکی کره جنوبی
میکند.ازجملهشرکتهایخدماتپزشکیLunit،VunoوJLK Inspection به
چند راظرف قفسهسینه رادیولوژی تصاویر مصنوعی« »الگوریتمهایهوش کمک
ثانیهتفسیرونتایجرابادقتباالاعالممیکنند.بهعنواننمونه،فناوریمبتنیبرهوش
میشود، استفاده بیمارستان چندین در حاضر حال در که Vuno شرکت مصنوعی
میتواندتصاویررادیولوژیقفسهسینهبیمارانکوید-19راظرف2ثانیهتحلیلکند

1. Ground glass opacities 
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ونتایجدقیقشاملشدتبیماریرادراختیارپزشکانقراردهد.اینفناوریبهراحتی
رویتجهیزاتقابلحملاشعهایکسمراکزدرمانیوآمبوالنسهانصبمیشود.)5(

آزمایش ◥ دستگاه نوعی  Sight Diagnos tics شرکت صهیونیستی،  رژیم  در
بهکمکهوشمصنوعی نمونهگیریسریع، 1ساختهاستکهمیتواندضمن خون
انجامدهد. نیزظرفچنددقیقه را وکامپیوتر،آزمایشخونتشخیصکوید-19
دستگاهتنهادوقطرهخون)ازنوكانگشت(رابهعنواننمونهازبیمارمیگیردوپس
ازقرارگرفتننمونهدردستگاه،بهکمکمیکروسکوپهایقویتصویرسلولهای
خونیبهکامپیوتردستگاهارسالمیشودکهدرآنجابهسرعتتصویرموردبررسی
قررگرفتهوهرگونهاختاللدرگلبولهایخونیتشخیصدادهمیشود.بهکمک
نتیجهآزمایشرا نمونهگیری ایندستگاهپزشکمیتوانددرهمانمحلمعاینهو
قابل دستگاه مانیتور صفحه روی نتیجه .)point-of-care )خدمات کند دریافت
این نمود. ارسال ایمیل بهصورت یا ازآنپرینتگرفت رویتاستکهمیتوان
دستگاهبهتأییدمراجعپزشکیاتحادیهاروپاورژیمصهیونیستیرسیدهاستاماهنوز

مجوزاستفادهدرایاالتمتحدهرادریافتنکردهاست.2)23(

تفسیر ابزار نوعی مصنوعی هوش فناوری بهکمک RADLogics شرکت همچنین،
عکسهایسیتیاسکنقفسهسینهبیمارانکوید-19طراحینمودهاستکهباسطحدقت
باالی95درصدمیتواندابتالوشدتبیماریرادربیمارانکوید-19تشخیصدهد.این
فناوریدرچین،روسیهوایتالیاباموفقیتبهکارگرفتهشدهاست.اساسکاراینفناوری
2Dتحلیلعکسهابامقایسهآنهاباهزاراننمونهتأییدشدهکوید-19بهکمکمدلهای

و3Dیادگیریعمیقاست.3)23(

1. OLO Blood Analyzer
2. https://www.sightdx.com/international
3. https://arxiv.org/abs/2003.05037
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5- فناوری های حوزه واکسن/درمان

اززمانشناساییاولینموردبیماریکرونادرچینتاکنونکهبیشترکشورهایجهان
درگیرمبارزهبااینویروسهستند،دانشمندانسرتاسرجهانتالشهایبسیاریبرایتولید
واکسن،دارووارائهراهکارهایدرمانیمؤثردراینزمینهانجامدادهاند.هرچندکهتاکنون
هیچموردتاییدنهاییدراینزمینهبهثبتنرسیدهاست،امادرادامهبرخیازفناوریهای

اینحوزهمعرفیمیشود.

5-1 واکسن

درچینازاواخرماهمارس،فازنخستوآزمایشیاولینواکسنکرونایچینکه ◥
مبتنیبرفناوریبهکاررفتهدرواکسنابوالست،بامجوزوزارتبهداشتچین،روی
108داوطلِبسالمباردهسنی18تا60سالآغازشد.نمونهیاینواکسنپیشاز
این،درآزمایشرویحیواناتنیزنتایجخوبیداشتهاست.دریافتکنندگانواکسن
تا6ماهپسازتزریقتحتآزمایشاتتکمیلیقرارمیگیرندتاپادتنتولیدشدهدر
بدنآنهابررسیشود.هماکنونفازدومآزمایشاتبالینیواکسنکوید-19درحال
انجاماستوپیشبینیمیشودجهتاطمینانازایمنیواثربخشیآنحدودایک
برایواکسنکوید-19 نامزد تاکنونسه سالیزمانالزماست.گفتنیاستچین

جهتآزمایشاتبالینیراتاییدکردهاست.

تولید داروییچین،چندواکسنجدیدضدکرونا فناورانه ماهآوریلشرکتهای در
کرده اندکهآزمایشآنبرگونهایازمیمونهاوموشهاباعثمصونیتاینحیواناتدر
برابرویروسشدهاست.آزمایشانسانیواکسنهانیزآغازشدهکهالبتهگزارشیازنتایج

آنهنوزمنتشرنشدهاست.

داروها غربالگری برای عمدتا انسانی، بیماریهای حیوانی مدلهای اینکه به توجه با
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وتحقیقاتواکسنمورداستفادهقرارمیگیرند،وزارتخانههایداراییوعلموفناوری
چین،بانظارتکمیسیونبهداشتملیچین،طرحیراتصویبکردهاندکهبراساسآن
بانکیازمنابعمدلحیوانیبرایبیماریهایانسانیایجادشود.بهکمکاینبانکمیتوان
کاربردواشتراكمنابعمدلحیوانیرابیشترترویجداد.همچنیناینبانکدربسترخدمت

اشتراكمنابعفناوریوعلومملیچیننیزگنجاندهخواهدشد.)مطالعهمیدانی(

اسفنجهای ◥ که بیولوژیکی فعال مواد که دریافتهاند آلمانی و روسی دانشمندان
مؤثر کوید-19 ازجمله عفونی بیماریهای با مبارزه جهت میکنند تولید دریایی
هستند.درواقع،اسفنجهایدریاییبهصورتطبیعیقادربهتولیدموادضدویروسی
برموتیروزینهستندکهمیتوانازآنهابرایمقابلهباویروسها،باکتریهاودیگر
مواد این بررسی حال در دانشمندان این بنابراین، کرد. استفاده میکروارگانیسمها

برایتولیدواکسنضدویروسکوید-19هستند.)52(

5-2 دارو/درمان

دربخشداروودرمانبیماریکرونانیزعلیرغمتالشهایبسیاردانشمنداندرجهان،
هنوزموردتاییدشدهایوجودندارد،امابرخیاقداماتوفناوریهایبهکارگرفتهشدهدر

اینزمینهبهشرحزیرمیآید.

بهویروسکرونا ◥ بیمارمبتال چینیمدلعفونتموجوددرریههاییک پزشکان
براساسدادههای رابهکمکفناوری،بهصورتسهبعدیچاپکردند.اینمدل
تصویربرداریشدهازیکبیمارکروناییتاییدشدهتولیدشدهاست.اینگونهمدلهای
کمک و میدهند ارائه نایژهها و رگها شریانها، از واضحی بازسازی سهبعدی
زوایای از میتواند واقعی سایز با رنگی مدل بالینیمیکنند. درمانهای به شایانی
مختلفدیدبهتریارائهدادهوسببمشورتگروهیبهتر،دركبهترپزشکاناز

بیماریهایریویوتطبیقبهتربرنامههایدرمانیبابیمارانشود.)مطالعهمیدانی(
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الگوریتمهایهوشمصنوعی ◥ ازجدیدترین آمریکا DeepMindگوگلدر شعبه
میکند. استفاده ویروس سازنده پروتئینهای شناسایی در خود محاسبه قدرت و
اما میکند، کمک آنها عملکرد و کارکرد درك به پروتئینها ساختار شناخت
شوند. شناسایی ژنی توالیهای همه تا است ماه چندین مستلزمصرف فرایند این
DeepMindبهکمکمدلهایمحاسباتیخاصخودونیزهوشمصنوعیاینزمان

رابسیارکوتاهترکردهاست.گوگلیافتههایخودرامنتشرکردهودراختیاردیگر
مؤسساتجهتساختداروقرارمیدهد.)53(

بهکمکهوشمصنوعی ◥ کره جنوبی،شرکتدیکهدرحوزهساختدارو در
فعالیتدارد،ازالگوریتمهایهوشمصنوعیدرپیشبینیبرهمکنشدارووپروتئین
وپیشنهادداروهایاحتمالیبرایکوید-19استفادهمیکند.اینشرکتباهمکاری
تیمتحقیقاتیدانشگاهدانگوكفناوریهوشمصنوعیرادرتجزیهوتحلیلداروهای
ضدویروسموجوددربازاربهمنظوریافتندارویمؤثردربیماریکوید-19بهکار
میگیرد.مطابقنتایجمطالعاتاینشرکت،یکیازداروهایضدایدز1ازمؤثرترین
داروهادردرمانکوید-19است.بهطورکلی،باتوجهبهنتایجمطالعاتاینشرکت
داروهای همه کوید-19 بیماران برای مناسب درمان انتخاب زمان در است بهتر

فهرستپیشنهادیاینشرکتدرنظرگرفتهشود.

با است مصنوعی هوش بر مبتنی دارویی استارتآپ یک که ای شرکت همچنین،

1. Atazanavir
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استفادهازبیوانفورماتیکوفارماکوژنومیک)ازانواعپزشکیفردمحور(بیماریهاینادرو
غیرقابلدرمانتوانستهاستپلتفرمهاییبرایشناساییموادیکهمیتواننددردرمانکوید-

19بهکارگرفتهشوند،طراحینمودهاست.)5(

هندباهمکارییکشرکتتولیدکننده ◥ 1)SBMT(انجمنفناوریزیستپزشکی
قطعاتتجهیزاتپزشکیتغییراتیدردستگاههایکمکتنفسیدادهاستبهنحوی
کهمیتوانازآنهابرایبیشازیکنفراستفادهنمود.دستگاهجدیدقابلیتارائه
خدماتبه4تا8نفررادرشرایطاضطراریدارد.درحالحاضرایندستگاهدر
تستهایآزمایشگاهیموفقیتآمیزبودهاستواقداماتالزمجهتتولیدانبوهآن

توسطتولیدکنندگانداخلیدردستانجاماست.)35(

درایتالیادستگاهABU2کهنوعیدستگاهکمکتنفسیخودکار)ونتیالتور(است، ◥
نیزیکسیستم بهکمکحسگرهایفشاروجریانو ایندستگاه استفادهمیشود.
افزایش بسیار را معمولی دستگاههای کارایی باال( دقت )با الکترونیک بازخورد
میدهد.ایندستگاهمیتواندفرایندتنفسکمکیوتنفسکاملرابهصورتتمام
بروز صورت در میتواند هشدار سیستم بهکمک همچنین، نماید. اجرا خودکار
اکسیژن فشار حد از بیش افزایش صورت در نیز و دهد اطالع اپراتور به مشکل

بهصورتخودکاردریچهاطمینانآنبازمیشود.)39(

که ◥ تغییراتی با توانستهاست ولز منطقه در Glangwili بیمارستان پزشکان از یکی
بیمارانکوید-19 تنفسراحتتر به ونتیالتوردادهاست،ضمنکمک دردستگاه
ویروسرانیزازبینببرد.اگرچهایندستگاهرانمیتوانجایگزیناتاقآیسییو
درمان تحت عالئم تشدید از پیش بیمارانکوید-19 که درصورتی ولی دانست
داشت. نخواهند ویژه مراقبتهای به نیازی دیگر گیرند، قرار ایندستگاه بهوسیله
چوندستگاهعالوهبرتأمیناکسیژن،ویروسهایموجوددراتاقرانیزازبینمیبرد
ایندستگاه قرارمیگیرد.همچنین، بیمار اختیار تمیزدر نتیجه،هوایکاماًل ودر

1. Society for Biomedical Technology
2. Automatic Breathing Unit 
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نیازیبهاپراتورنداردوخودبیمارمیتواندازآناستفادهکندوبههمیندلیلمیزان
تماسپرستاربابیمارراکاهشمیدهد.)36(

دررژیم صهیونیستی،کیتدرمانیواقعیتمجازی1کهشاملیکهدستواقعیت ◥
مجازیویکاپاست،توسطشرکتXRHealthجهتکمکبهحفظوبهبود
سالمتروانیافراددرقرنطینهساختهشدهاست.بهکمکاینکیتبیمارانمیتوانند
بهروشهایدرماناضطرابواسترس،تمریناتفیزیکیوذهنی،گروههایپشتیبان
بر برنامههاییکه بر باشند.عالوه بامتخصصاندسترسیداشته ومشاورهدوطرفه
حسبعالئمبیماریکاربرانرویهدستنصبشدهاست،روندپیشرفتوبهبود
به پیگیریوراهکارهایی پیام ارسال ازطریق بهطورمستمرتوسطمتخصصان آنها
آنهاارائهمیشود.اخیراًشرکتXRHealthبااستفادهازهمینایدهچندینکلینیک

درمانباواقعیتمجازیدرایاالتمتحدهراهاندازیکردهاست.2)23(

همچنین،استارتآپGeneyxدرکنسرسیومیمتشکلازچندینشرکتتحقیقاتیو
ایتالیادرزمینهمطالعات بیمارستانهاییدررژیمصهیونیستی،چینو با وزارتبهداشت،
بیمار باجمعآورینمونههاییازهزاران ژنتیکهمکاریمیکند.اینشرکتسعیدارد
کوید-19وتجزیهوتحلیلژنومآنها،تأثیراحتمالیژنهارویشدتابتالیبهکوید-19را
بررسیکندتابهکمکنتایجبهدستآمدهپیشبینیدقیقتریدرموردپیشرفتبیمارییا
بهبودآندربیمارانمختلفارائهکنندودرمانیاپیشگیریهایجدیدیبرایاینبیماری

کشفنمایند.3)23(

1. Virtual Reality TeleHealth Kit 
2. https://www.xr.health/
3.https://www.trialsitenews.com/israeli-innovation-authority-funds-covid-19-patient-sequencing-study-
supported-by-aws-geneyx
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6- مدیریت/کمک به کادر درمان

درمان کادر مدیریت کشورها، در کرونا بیماری به مبتالیان باالی تعداد به توجه با
ایشان ایمنی افزایش بهکاهشفشارکاریکادردرمانو فناوریهاییکه بهکارگیری و
افزایش را بیمارستانها پذیرشدر فناوریهاییکهظرفیت ازطرفدیگر و کمککند
زمینه این در انجامشده اقدامات از برخی به است،که برخوردار باالیی اهمیت از دهند،

اشارهمیشود.

شبکهجهانیبرنامهپیشرفتوتوسعهمللمتحد)UNDP(1درسنگاپورتعدادیاز ◥
ابزارهاوبرنامههاییکهاخیراًدرکشورهایمختلفبرایمدیریت/کمکبهکادر
درمانطراحیشدهوبهصورتمنبعبازدراختیارهمگاناسترامعرفیکردهاست
کهمیتواندبهدولتهاومردمدرمقابلهبابحرانکروناکمککند.تعدادیازاین

برنامههاعبارتنداز:

در ◉ را درمانی کارکنان اطالعات مدیریت و ذخیره امکان نرمافزار این  :iHRIS

اختیارنظامسالمتقرارمیدهد.بهکمکاینبرنامهنظامسالمتمیتوانداطالعات
مربوطبهکارکنانرابهترگردآوریومدیریتنمایدکهدرنتیجه،روندبرنامهریزی،
مدیریتوآموزشکارکناندرمانتسهیلوارتقامییابد.درحالحاضراینبرنامه
چندین دارای برنامه این میشود. استفاده متحده ایاالت جمله از کشور 20 در
زیرمجموعهاستکهضمنکارکردمستقلامکانتعاملباهمرانیزدارندوامکان

مدیریتبهینهاطالعاتکارکناندرمانراازجنبههایمختلففراهممیکنند:

iHRIS Manage:ردیابیومدیریتنیرویکارفعالدربخشدرمان)ویژهمراکز ◎

درمانی(

1. United Nations Development Program 
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iHRIS Qualify:ثبت،صدورمجوزونظارتبرفعالیتنیرویکار)ویژهنظام ◎

پزشکیونظامپرستاری،انجمنهایحرفهایوغیره(

و ◎ مختلف شرایط در کار نیروی در احتمالی تغییرات پیشبینی :iHRIS Plan

مقایسهبانیازهایاحتمالیدرآنشرایط)ستادبحراننظامسالمت(

به ◉ است. لجستیکی اطالعات مدیریت برای سیستمی برنامه این :OpenLMIS

کمکاینبرنامهمیتوانزنجیرهعرضهتجهیزاتدرمانیرابهخوبیمدیریتنمود.
اینبرنامهامکانطبقهبندیوذخیرهاطالعاتمربوطبهاقالمپزشکیمانندتستهای
تشخیصکوید-19وتجهیزاتحفاظتیکارکنانرافراهممیکندوسیاستگذاران
و منابع کوید-19 بیماری شیوع زمان در میتوانند آن کمک به برنامهریزان و
درمانی خدمات مراکز در و دهند تخصیص بیشتر سرعت و دقت با را تجهیزات
توزیعنمایند.درواقع،اینبرنامهامکاندسترسیبهاطالعاتبهروزودقیقدرباره

منابعوتجهیزاتموجودرابرایمدیرانفراهممیکند.

CovidCareMap:اینابزارمیتواندبادقتباالظرفیتهاینظامسالمت)تعداد ◉

تخت،کارکنان،تجهیزاتودستگاهکمکتنفسیوغیره(رارصدوپیشبینینماید
کهامکانبرنامهریزیدقیقتریراجهتارائهخدماتبهتعدادفزایندهبیمارانکوید-
19فراهممیکند.درحالحاضراینابزاردرنظامسالمتایاالتمتحدهبرایتعیین
وضعیتمیزاننیازکشورجهتارائهخدماتبهبیمارانکوید-19استفادهمیشود.
هدفاصلیاینابزارشناساییوضعیتموجودنظامسالمتوپیشبینینیازهایآن
بهمنظوربهینهسازیارائهخدماتبهبیمارانکوید-19است.همهروشها،راهنمای
پردازشدادهوسایرکدهایمنابعاینابزاررایگاناستوبهصورتمنبعبازارائه

میشود.)2(

طبقهبندی ◉ و ثبت امکان برنامه این پزشکی(: اطالعات ثبت )سیستم OpenMRS

علمیاطالعاتپزشکیبیماران)اعمازمشخصاتبیمار/اطالعاتاقداماتتشخیصی
ودرمانیوغیره(ونیزتحلیلآنهارادراختیارنظامسالمتمیگذارد.اینبرنامه
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بهویژهبرایکشورهاییکهدچارهمهگیریکوید-19هستندسرعتعملکردنظام
اقدامات در برنامه این میدهد. افزایش اطالعات بهتر مدیریت بهواسطه را درمان
غربالگری،درمانورصدبیمارانکوید-19میتواندبسیارمفیدباشدوبامدیریت

وتحلیلعلمیاطالعاتجانهایبسیاریرانجاتمیدهد.)2(

کمک ◉ دادهها از بهینه استفاده و مدیریت جمعآوری، به نرمافزار این :ODK

میکند.درحالحاضر،سازمانهایبزرگیمانندسازمانبهداشتجهانی،صلیب
ازایننرمافزار ابوال( سرخوهاللاحمروکشورهایغربآفریقا)درهمهگیری
ODKآنرابهروزرسانینمودهو استفادهمیکنند.باشیوعکوید-19تیمسازنده
فرمگزارشکوید-19رابراساسپروتکلسازمانبهداشتجهانیدربارهشناسایی
اولینمواردمبتالبهآنافزودهاست.بهکمکایننرمافزارذخیرهوطبقهبندیدادهها
تسهیلشدهومیتوانازآنهاجهتتحلیلوبرنامهریزیمؤثرتراستفادهنمود.)2(

درچین،دربسیاریازبیمارستانهایپکنوووهانازرباتهابرایتحویلاقالم ◥
کاری بار کاهش رباتهاضمن این میشود. استفاده بیماران به غذایی یا دارویی

کارکنان،میزانتماسبابیمارانرابهحداقلرساندهاند.

و درمانی مراکز بیمارستان، سریع ساخت براي سهبعدي چاپ فناوري از چینیها،
کمک نیز بیمارستانی ایزوله اتاقهاي سهبعدي چاپ پیشساخته سازههاي و قرنطینهاي

گرفتهاند.)مطالعهمیدانی(

چاپ سه بعدی اتاق های ایزوله بیمارستانی
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در ◥ ادغام با که کردهاست طراحی اپ نوعی گرجستان از Rimidi استارتآپ
بیماری انتقال خطر میتواند درمانی مراکز 1)EHS( بایگانی الکترونیک سیستم
کوید-19رادربیمارستانکاهشدهد.ایناپمیتواندبهدورنگهداشتنمبتالیان
احتمالیازفضاهایمشتركبیمارستانیمانندسالنهایانتظار،بخشهاونیزبخش
اورژانسودرنتیجهکاهشمیزانارتباطمبتالیاناحتمالییاقطعیبادیگربیمارانو
کارکنانکمککند.ایناپدرکنارارسالپیاممتنیجهتیادآوریزمانمراجعه
بهبیمارستانازکاربرانسواالتیدربارهعالئمبیماریکوید-19میپرسد.پاسخهادر
سیستمالکترونیکبایگانیادغاممیشودونتیجهتحلیلبهراحتیدراختیارکارکنان
مراکزدرمانیقرارمیگیرد.افرادیکهمیزانخطرابتالدرآنهاباالتشخیصداده
شود،اقداماتالزمدربارهآنهاانجاممیشود.بهاینترتیببیمارانپیشازآنکهبه
بیمارستانمراجعهکنندغربالمیشوندوازاحتمالحضورافرادمبتالدربینسایر

بیمارانیاکارکنانکاستهمیشود.)53(

عالئم ◥ سنجش برای پوشیدنی دستگاه Biobeat شرکت صهیونیستی، رژیم  در
نیز و صهیونیستی رژیم بیمارستانهای از بسیاری در که کردهاست طراحی حیاتی
درمنزلتوسطبیماراناستفادهمیشود.ایندستگاهبهطورمداومفشارخون،ضربان
قلب،تنفس،دماودیگرعالئمحیاتیرادربیمارانکوید-19بهصورتغیرتهاجمی
میسنجد.اطالعاتاینحسگررویپلتفرمابرشرکتفرستادهمیشودوبهاینترتیب

امکانپایشعالئمحیاتیبیماردرهرجاوهرزمانیبرایکادردرمانفراهماست.2

زیر گرفتن قرار با که نمودهاست عرضه فناوریای  Early Sense شرکت همچنین،
رختخواببیمارکوید-19وبدونداشتنتماسبابیمارآهنگتنفساورامیسنجدوهر

گونهاختاللیدرآهنگتنفسیبیماررارصدنمودهوبهاپراتوراطالعمیدهد.

)TeleICU( برایبخشمراقبتهایویژه فناوری نوعی نیز  Clew Medical شرکت
طراحینمودهاستکهامکانسنجشضربانتنفسیجهتپیشبینیافتشرایطتنفسیبیمار

1. Electronic Health System 
2. https://www.bio-beat.com
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رابهکمکالگوریتمهایهوشمصنوعیومدلهاییادگیریعمیقفراهمکردهاست.این
فناوریضمنکاهشارتباطکارکنانبابیمارباپیشبینیوضعیتتنفسیبیمارامکاندرمان

بهتروبهموقعرابرایبیمارانکوید-19فراهممیکند.

Clarity(دستگاهیبرایپایشجریانادرارومجاریادراریRenalSense شرکت
RMS(بیمارانبخشمراقبتهایویژهطراحیکردهاست.ایندستگاهمیتواندبهصورت

تماموقتومداومکارکردمجاریادراری)کلیهومثانه(رارصدنمایدونتیجهرابهصورت
بیماران در کلیه اهمیتسالمت به توجه با دهد. قرار بخش اختیارکارکنان در لحظهای
بخشمراقبتهایویژه،ایندستگاهبااعالمزودهنگامعالئماختالالتکلیوییامشکالت
ادراریمیتواندبهحفظجانبیمارانکمکبسیاریکند.اینپروژهباحمایتمالیبرنامه

تحقیقونوآوریافق2020اتحادیهاروپاانجامگرفتهاست.1

شرکتKryonنوعیراهحلبرایخودکارسازیفرایندرباتیک2طراحیکردهاستکه
میتواندنتایجتستتشخیصکوید-19رابهصورتخودکاربرایوزارتبهداشتارسال
نماید.آپلوددستیاطالعاتضمناحتمالخطایانسانیبسیارکندبودهوحجمکاری
زیادیرابهکارکنانآزمایشگاههاتحمیلمیکند.بهکمکاینراهحلفرایندثبتوارسال

دادهباسرعتودقتباالانجاممیگیرد.)23(

1. https://www.renalsense.com/
2. Robotic Process Automation
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