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Bevezetés és tartalom
• Big Data (3V):
• nagy adatmennyiség (high volume),
• gyors adatfeldolgozás (high velocity),
• változatos adat (high variety).

• Crowd analitika:
• a mindennapi életben hagyott tömeges digitális lábnyomból hasznos információ, azaz ismeret kinyerése, pl. ML-lel
• ajánlás: Barabási-Albert László korai könyvei

• Tartalom:
1.

Járvány-detekció és -előrejelzés ML alapú crowd analitikával

2.

Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
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Járvány-detekció és -előrejelzés AI alapú crowd analitikával
Impakt
Járványok:
•
•
•
•
•

Malária (1) (Afrika, Ázsia)
Sárgaláz (2) (Angola, Afrika)
Ebola (3) (Kongói DK és Uganda)
H1N1 (4) és egyéb influenza (India)
Kolera (Yemen, Mozambik)

(1) Unicef https://www.unicef.org/health/files/health_africamalaria.pdf

(2) International Society for Infectious Diseases http://www.promedmail.org/post/4123983
(3) WHO https://www.afro.who.int/publications/ebola-virus-disease-outbreak-uganda-situation-reports
(4) India Union Health Ministry (https://indianexpress.com/article/india/india-others/swine-flu-deaths-at-1895-casesnear-32k-mark/)

A crowd analytics életeket menthet.
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Járvány-detekció és -előrejelzés AI alapú crowd analitikával
Bevezetés
• a fejlődő országokban pl. az elmaradott egészségügyi
infrastruktúra miatt nehézkes a fertőző betegségek
nyomon követése:
•
•

információhiány,
digitalizáció elmaradottsága

•
•
•
•

social media footprint,
keresések,
interakciók,
lokáció & mobilitás

•
•
•

járvány kitörés detekció
terjedés-karakterizálás és -előrejelzés
hatékonyabb prevenció ill. óvintézkedések

• digitális személyisége ~mindenkinek van:

• vízió:

Cél: a megbetegedések előfordulásának csökkentése
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Járvány-detekció és -előrejelzés ML alapú crowd analitikával
Vízió
Health data

Regisztrált fertőzések,
időpont, stádium,
súlyosság, beteg
adatai

Crowd data

Tweetek, OSN
aktivitás, böngészés,
keresések, lokáció,
mozgás, szenzor
adatok (anonim)

Járvány modell

ML / Crowd analitika

EÜ intézkedés

Alap járványterjedés modellek
mint kiindulási
pontok

Összefüggések keresése és
karakterizálása, modellek
pontosítása: kitörés és
terjedés előrejelzése

Helyben és időben
célzott megelőző és
enyhítő intézkedések

Az alap terjedési modellek csak nagymennyiségű egészségügyi adattal működnek, ami elmaradott régiókban lehetetlen.
A crowd analitika kibővíti a modelleket a digitális lábnyom adta lehetőségekkel, így azok sokkal nehezebb körülmények között is hasznosak
lehetnek.

Crowd analitika alapú mintakeresés
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Járvány-detekció és -előrejelzés AI alapú crowd analitikával
Implementáció
AI: mobilitás analitika

Térképes adatok

opcionális
Szenzorok
•

GPS

•

gyorsulás, gyro

•

közelség

•

•

úthálózat/műhold

•

mobilitásminta-analitika

•

infrastruktúra

•

kontextus alapú mobilitásásanalitika

•

közlekedés

•

mobilitás vs közlekedés

•

lakosok száma

Telco data
•

cella infó

•

kihasználtság

Health data

•

app használat

regisztrált
megbetegedések

•

•

idő, hely

•

életkor, komolyság,
stádium

DNS/URL/tartalom

tweetek

•

blog bejegyzések

•
•

AI modell

AI: egyéni felh.-i viselkedés
•

eszközhasználat (orientáció,
mozgatás stb.)

•

app/service használat

analítikus
modellek

tömeges viselkedés modell

•

nagyléptékű viselkedés deviancia

AI: social media analitika

keresési trendek

•

NLP alapú tartalom analitika

hírek

•

social trend analitika

parametrizálás / augmentálás
/ szintézis
járvány
modell 1

...

járvány
modell N

aggregált
metódus

AI: tömeges felh.-i viselkedés
•

(online) szoc. háló.
•

AI: járványmodell beágyazás

Predikció
•

térbeli fertőzés-terjedés

•

fő rizikófaktorok azonosítása

•

feltartóztatást és orvoslást támogató
javaslatok

Visszacsatolás/tanulás

back-propagation

Az analitikus modelleket strukturált adatforrásokkal egy többrétegű ML egyesíti.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Klasszikus orvoslás
• Mit tudunk egy emberről?
•
•

amit mond,
ami látszik rajta.

•
•

mélyebb diagnosztika: megfigyelés, képalkotás, mérések, rendszeres
vizsgálatok, nyomon követés stb.
tünetek enyhüléséig/gyógyulásig

•
•
•
•

elegendő tünet után,
a szakorvos,
specifikusan, csak azt a betegséget,
amíg meg nem gyógyul (vagy...)

• Kivéve, ha beteg:

• Hogyan gyógyítunk?

A klasszikus orvoslás reaktív, betegségorientált, mintegy mentőövként szolgál.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Modern lehetőségek I.
• Elterjedt (személyes) eszközök, akár telefonban:
•
•
•
•
•
•

vérnyomás,
vércukor,
alvás,
vizelet,
mozgás, aktivitás,
fénykép.

Source: https://hitconsultant.net

A big datával támogatott egészségügy és orvoslás új lehetőségeket nyit mind a gyógyítás, mind pedig a prevenció terén.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Modern lehetőségek I.
• Elterjedt (személyes) eszközök, akár telefonban:
•
•
•
•
•
•

vérnyomás,
vércukor,
alvás,
vizelet,
mozgás, aktivitás,
fénykép.

• Gyakori és rendszeres mérések, igény szerint is:
•
•
•

távoli nyomon követés,
folyamatos mérés,
aktivitások automatikus regisztrálása (pl. dohányzás, étkezés).

Source: https://hitconsultant.net

A big datával támogatott egészségügy és orvoslás új lehetőségeket nyit mind a gyógyítás, mind pedig a prevenció terén.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Modern lehetőségek I.
• Elterjedt (személyes) eszközök, akár telefonban:
•
•
•
•
•
•

vérnyomás,
vércukor,
alvás,
vizelet,
mozgás, aktivitás,
fénykép.

• Gyakori és rendszeres mérések, igény szerint is:
•
•
•

távoli nyomon követés,
folyamatos mérés,
aktivitások automatikus regisztrálása (pl. dohányzás, étkezés).

• Jelzések, értesítők, emlékeztetők:
•
•
•

gyógyszerezés,
mentők értesítése,
"célok" monitorozása.

Source: https://hitconsultant.net

A big datával támogatott egészségügy és orvoslás új lehetőségeket nyit mind a gyógyítás, mind pedig a prevenció terén.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Modern lehetőségek II.
• Masszív digitalizálás az EÜ-ben:
•
•
•
•
•

anamnézis, patológia, gyógyszerezés,
személyes eszközök anonim, aggregált adatai,
genetika, bioinformatika,
orvos "networking",
távoli orvoslás és kapcsolattartás.

Source: https://hitconsultant.net

A big datával támogatott egészségügy és orvoslás új lehetőségeket nyit mind a gyógyítás, mint pedig a prevenció terén.
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Kiterjesztett orvoslás big datával és ML-lel
Klasszikus orvoslás + Big data + ML
•
•
•
•
•
•

bevett módszerek és state of the art validálása
szemi-automatizált diagnózis
páciens-profilozás
korreláció-keresés
ok-okozat és időbeli összefüggés keresés
személyre szabott
•
•
•
•
•

prevenció,
orvoslás,
hajlam- és rizikóanalízis,
tünetet megelőző vizsgálatok és a.e. diagnózis,
prognózis.

A big datával támogatott egészségügy és orvoslás új lehetőségeket nyit mind a gyógyítás, mind pedig a prevenció terén.
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