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 يربرداریتصو صیو تشخ يبندمیدر به دست آوردن داده ها ، تقس یهوش مصنوع يها کیتکن یبررس
١٩-کوویديبرا

چکیده:
ـــا ویـــروس بیمـــاري يگیـــرهمـــه . اســـت جهـــان سراســـر در گســـترش حـــال در  2019 ســـال در کرون

 جهــانی مبــارزه در اساســی نقــش) CT( کــامپیوتري تومــوگرافی و ایکــس اشــعه ماننــد پزشــکی تصــویربرداري
 قــدرت انــد، کــرده ظهــور اخیــراً کــه) AI( مصــنوعی هــوش هــاي فنــاوري کــه حــالی در ؛دارد19-کوویــد بــا

 بدینوســیله. کننــدمــی کمــک پزشــکی متخصصــان بــه و کننــد مــی تقویــت بیشــتر را تصــویربرداري ابزارهــاي
-مـی مـرور را19-کوویـد بـه نسـبت) مصـنوعی هـوش بـا( پزشـکی تصـویربرداري جامعـه در سـریع پاسخهاي

 بـه تـوجهی قابـل طـور بـه توانـد مـی مصـنوعی هـوش بـا تصـویربرداري بـه دسـتیابی مثـال، عنوان به .کنیم
 محافظـت بهتـرین ایجـاد بـا بیمـاران، بـا تمـاس کمتـرین بـا همچنـین و کنـد کمـک اسـکن روش اتوماسیون

 بـا توانـد مـی مصـنوعی هـوش همچنـین،. دهـد شـکل تغییـر را کـار جریـان تصـویربرداري، هـاي تکنسین از
 ســازي کمــی و بخشــد بهبــود را کــار کــارایی ،CT و ایکــس اشــعه هــاي عکــس در هــا عفونــت دقیــق ترســیم
 تـا کننـد مـی کمـک هـا رادیولوژیسـت بـه اي رایانـه هـاي عامـل سیسـتم این، بر عالوه. کند تسهیل را بعدي

 ایـن در. بگیرنـد را هـا بیمـاري آگـاهی پـیش و ردیـابی ، تشـخیص بـراي: مثـال عنـوان بـه بالینی، تصمیمات
-کوویـد بـه مربـوط پزشـکی تحلیـل و تجزیـه و تصـویربرداري هـاي تکنیـک مسـیر در کـل مـا مروري، مقاله

 .کنیممرور می پیگیري و تشخیص ، بندي تقسیم ، تصویر تهیه جمله از را19

 هاي بیمارستان در اي گسترده طور به دو هر که کنیم، می تمرکز CT و ایکس اشعه با AI ادغام روي بر ویژه به ما
-کووید علیه که را رادیولوژي و پزشکی تصویربرداري پیشرفت آخرین تا گیرند می قرار استفاده مورد مقدم خط
 تشخیص بندي، تقسیم تصویر، کسب ، مصنوعی هوش. بکشیم تصویر به کنند، می مبارزه19

)مقدمه:1

 حال در گیر همه بیماري یک ،) ٢-SARS-CoV(  ویروس کرونا شدید حاد تنفسی سندرم از ناشی کرونا، ویروس
 و کشور 200 از بیش ، 2020 آوریل 9 تا. است افزایش حال در سرعت به ویروس به آلوده افراد تعداد. است حاضر

 کشنده نرخ با( نفر 85521 تقریباً مرگ به منجر که است شده گزارش19-کووید مورد 1،436،198 سرزمین
 بهداشت سازمان زیرا ، است شده جهانی جامعه در عمومی بهداشت نگرانی باعث امر این]. 1[ است شده) 5,95٪
 نگرانی زمینه در عمومی بهداشت اورژانس یک عنوان به 2020 ژانویه 30 در را بیماري این شیوع) WHO( جهانی
]. 3 ، 2[ 2020 ،. داد تشخیص گیر همه بیماري یک عنوان به را آن مارس 11 در و کرد اعالم المللی بین هاي

 بیماران تأیید طالیی استاندارد عنوان به) RT-PCR( پلیمراز اي زنجیره واکنش - رونویسی معکوس آزمایش
 اولیه شیوع طی در ویژه به که مناطق از بسیاري در RT-PCR روش ، حال این با]. 4[ کند می عمل19-کووید
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 برد می رنج ناچیزي حساسیت از همچنین آزمایشگاهی تست. است ناکافی ، اند دیده آسیب شدت به بیماري این
 کنترل و نمونه تهیه مانند عوامل از بسیاري به این] 5. [است شده گزارش همکاران و Fang در که ٪71 مانند ،

 قفسه ایکس اشعه مانند ، دسترس در راحتی به تصویربرداري تجهیزات ، بالینی عمل در]. 6[ گردد برمی کیفیت
 مشاهده صورت در ، چین در بخصوص]. 12-7[ کنند می پزشکان به زیادي کمک ، سینه قفسه CT و سینه

 ، مظنون بیماران] 6. [شدند شناخته19-کووید به مشکوك موارد از بسیاري ، اسکن تی سی در مشخص تظاهرات
 موارد براي شدند قرنطینه یا و شده بستري بیمارستان در نیز) سرفه و تب مثال عنوان به( بالینی عالئم بدون حتی
 مشکوك بیماران از بسیاري ، نوکلئیک اسید هاي آزمایش فعلی حساسیت به توجه با آزمایشگاهی هاي تست دیگر
 هاي یافته ، رو این از. شوند آزمایش روز چند فاصله با روز چندین باید مطمئن تشخیص به رسیدن از قبل

 کار گردش. دارند19-کووید با مبارزه همچنین و ویروسی انتقال کردن محدود در مهمی نقش تصویربرداري
  کلی طور به مرحله سه شامل ، سینه قفسه CT مثال عنوان به ،19-کووید براي تصویربرداري بر مبتنی تشخیص

 به ، اسکن از قبل سازي آماده مرحله در. است بیماري تشخیص) 3 و تصویر کسب) 2اسکن از قبل سازي آماده) 1
 مرحله در شده داده پروتکل طبق بیمار تختبگیرد موقعیت تا شودمی داده آموزش تکنسین یک توسط موضوع هر

 ها اسکن. است ریه پایه تا راس از اسکن محدوده. شوند می متوقف نفس یک طی CT تصاویر تصاویر، به دستیابی
 توسط شده سازي بهینه پارامترهاي با کاستوفرنیک زاویه تحتانی سطح تا سینه قفسه فوقانی ورودي دهانه سطح از

 تصاویر ، آمده دست به خام هاي داده از. شودمی انجام بیمار بدن شکل براساس ،) رادیولوژي هاي( رادیولوژیست
CT ارتباطی هاي سیستم و تصویر بایگانی طریق از سپس و شده بازسازي )PACS (بعدي تشخیص و خواندن براي 

 مبارزه در فعال طور به ، پزشکی تصویربرداري زمینه در نوظهور فناوري یک ،) AI( مصنوعی هوش. شوندمی منتقل
 انسانی کارهاي به شدت به که سنتی تصویربرداري کار گردش با مقایسه در]. 13[ است کرده کمک19-کووید با

 داراي اخیر هاي برنامه. کندمی پذیرامکان را کارآمد و دقیق ، ترایمن تصویربرداري هاي حل راه AI ، است متکی
 و ریه منطقه بندي تقسیم ، اختصاصی تصویربرداري فرم پلت شامل عمدتا19ً-کووید در مصنوعی هوش قدرت
 محصوالت از بسیاري ، این بر عالوه. است بالینی و اولیه تحقیقات همچنین و ، تشخیص و بالینی ارزیابی ، عفونت
 فناوري این توانایی خوبی به و کنندمی ادغام19-کووید با مبارزه براي را AI موفقیت با که اندشده  تولید تجاري

(MICS) پزشکی تصویربرداري محاسبات سمینار. دهندمی نشان را  محققان از چین در برجسته اتحادیه ، 1
 18 تاریخ در19-کووید موضوع با را آنالین سمینار اولین این ، تاسیس تازه هاي شرکت و پزشکی تصویربرداري

 و شور دهنده نشان فوق مثالهاي همه. کرد جلب خود به را بازدید هزار ده از بیش که کرد برگزار 2020 فوریه
 گیر همه طی در ویژه به ، پزشکی تصویربرداري زمینه در مصنوعی هوش قدرت با پیشرفت براي مردم عظیم شوق
 این ،19-کووید از تصویربرداري بر مبتنی تحلیل و تجزیه طیف تمام در AI اهمیت به توجه با. است بیماري شدن
 که ،19-کووید با مبارزه در ،AI توسط ویژه به پزشکی، تصویربرداري نقش مورد در گسترده بحث هدف با مقاله
 تصویربرداري هاي عامل سیستم ابتدا ما ، ادامه در. است آینده عملیشناختی  روش تحقیقات و کاربردها بخش الهام

 کار گردش در را ماشین یادگیري معروف هاي روش سپس و ، کنیممی معرفی را19-کووید براي هوشمند
 در موجود داده مجموعه چندین. کنیممی خالصه آگهی پیش و تشخیص ، بندي تقسیم شامل ، تصویربرداري

dep-bme.ir

dep-bme.ir



3

 انتظار ما. دهیم می قرار بحث مورد را باز چالش و مشکل چندین ما سرانجام،. است شده معرفی نیز عموم دسترس
 بیشترین ما که باشید داشته توجه. دهیم ارائه ها رادیولوژیست و محققان براي راهنمایی بررسی این طریق از داریم

 .کنیممی بررسی 2020 مارس 31 تا را پزشکی تصویربرداري بر مبتنی19-کووید مطالعات

:یبدون تماس با قدرت هوش مصنوع یريتصو يکارها )2

و  . متخصصانهستند یرپذ یبآس ی،شغل یروسقرار گرفتن در معرض و يخطر باالبه دلیل بهداشت  پزشکان
تواند تحت  یم یروسبا و یهرگونه تماس احتمال وبرخوردار هستند ییباال یتاز اولو یربرداريتصو يها ینتکنس

  کنترل باشد.

و گردش کار را در  یاختصاص یربردارياست امکانات تصو کسی ممکن)PPE( یحفاظت شخص یزاتبر تجه عالوه
 .مهم هستند یاربس ییو صرفه جو و نجات جان انسانها کاهش خطرات يبرا که،یرندنظر بگ

یربرداري:تصو مرسوم کارگردش الف)

شوند به ایناستفاده می 19-تشخیص کووید و يدر غربالگر يبه طور گسترده ا ینهقفسه س CTو  یکساشعه ا
از شود که باعث جلوگیريگیري اکتساب خودکار و بدون تماس عکس میدلیل مهم هستند چون موجب به کار

شود.می 19-ریسک عفونت شدید کووید

 بخصوص است  یمارانها و ب ینتکنس ینب یرناپذاجتناب تماس شامل مرسوم یربرداريکار تصو یان، جربا وجود اینکه
.کنندیکمک م یتموقع یجادها در ا ینابتدا تکنس  یمارب یابی یتموقع دراینکه 

 CTدریده به پشت به جاي خوابیده به دمر و خواب اول پا مقابلدر  اول سرمطابق با پروتکل داده شده مانند  بیمار
. یکسو لوله اشعه ا بیمارمیان  یدست به صورت یتموقع تنظیم و یمارببدن محل  شناساییبا چشم ، و به دنبال آن 

و  یروسیو ي، که منجر به خطرات باال یمارانبا ب یکنزد تماسو موجب  کند یم یرها را درگ ینروند تکنس ینا
به حداقل  برايبدون تماس و خودکار یربرداري، گردش کار تصو ین. بنابراشودمی یماريگرفتن در معرض ب قرار

 است. یازرساندن تماس مورد ن

تصویربرداري با هوش مصنوعی گردش کار ب)

]. 17-14[ مجهز هستند مارینظارت بر ب  يبرا ییها نیدورب مدرن به CTو  کسیاشعه ا يها ستمیاز س ياریبس
 .کنندیم لیتسه را گردش کار اسکن بدون تماس يساز ادهیپ دستگاه ها نی، ا19-کووید وعیش در طول
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، حال نیبا ا؛ کنترل کنند نیاز دورب دئویو میپخش مستق قیرا از اتاق کنترل از طر ماریتوانند ب یها م نیتکنس
  است زیچالش برانگاسکن  يپارامترها نییتع يبرا تکنسین ي، هنوز هم برانیدورب يباال ينما از حتی

اسکن : دامنهمانند

 با از داده ها ماریژست و شکل ب ییشناسابا ] 26-18[ را  ندیفرآ این قادر است یحالت ، هوش مصنوع نیدر ا
خودکار  )FIR( یحرارت ای] 27فشار [ يربرداریتصو يها نی) دوربTOF، زمان پرواز( RGBمانند  يبصر يحسگرها

 کند. 

کرد. نییتوان تعیرا م نهیاسکن به يپارامترهابدین ترتیب 

محدوده اسکن  یهوش مصنوع يدارا يبصر يحسگرها، زد نیتوان با آن تخم یکه م یپارامتر اسکن معمول کی
.کندیم فیتعر را اسکن یت یس انیشروع و پا يها تیموقعاست که 

مورد از روي عکس مشخص شود. یکیمفاصل آناتوم ییشناسا باتواند محدوده اسکن می

بعدي روي بدن بیمار بوده است. این نقاط معموال دوبعدي و سهبیشتر کارهاي اخیر روي تخمین زدن محل نقاط 
 شود.مفاصل اصلی مانند گردن،شانه ها، آرنج،مچ پا،مچ دست و زانوها میشامل 

اسکن را بهبود بخشد و تابش  ییکارا یتواند به طور قابل توجهمیخودکار  کار گردشچنین نشان داده که وانگ 
.را کاهش دهد يرضروریغ

 ینشان م از فضاي سه بعدي  را يپراکنده ا اریبس يمعموالً فقط نمونه بردار يدیکل نقاط نیحال ، چن نیبا ا    
 (که به معنی بدن دیجیتالی انسان است).دهند

 اسنباط نمود که شامل ایزو مرکزي است. AIپارامترهاي مهم دیگر اسکن را میتوان با 

شود. پس مرکز هدف در بدن با ایزو مرکزي دستگاه منطقه هدف در بدن ببمار مربوط میایزو مرکزي به ترازبندي 
 شود.اسکنر هم پوشانی میکند و بنابراین کیفیت تصویر استاندارد می

مطالعات نشان داده اندکه با ایزو مرکزي بهتر، مقدار اشعه میتواند در حالیکه کیفیت تصویر مشابه اي داریم کاهش 
 یابد.

دهیم معموال نمونه بسیار تنظیم میکنیم و به آن نقاط مهم آناتومیکی بوقتی که بدن هدف را را در ایزو مرکزي 
 دهد.در فضاي سه بعدي نشان میاي را از شبکه سه بعدي پراکنده

 کیپارامتر یمدل انسان با استفاده از یتک چشم RGB ریتصو کیانسان از ي شبکه بهبود شنهادیپجورجاکیس 
SMPL 45[را داده است .[
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 يبرا ماریب کینماتیس رهیزنج هر يبرا یسلسله مراتب ی] ، آنها از استدالل حرکت46[مرتبط مطالعاتبر خالف سایر 
در  یو انسداد جزئ یدر برابر شلوغ قاومتم ستمیبهبود س يبرا یکیآناتوم يدیهر نقطه کل برآورد شیتکرار پاال

.کنند یستفاده ما اطراف مفاصل

.ندده یرا با استفاده از عمق ارائه م یکی] تکن19و همکاران [ نگیس

 یانسان شبکهمدل  کیعمق به  يها داده با نصب بعديسه ماریکامل ب شبکه یابیباز ي، براحسگر يها داده
 شده است.  ییشناسا RGB ریاز تصو یحیتشر يها نشانه بر یمبتن کیپارامتر

 تیو قابل باشد دهیبار آموزش د کی فقطتواند  یآموزد که میرا م ی] مدل42رن و همکاران [ يشنهادیحل پ راه
.در کل را دارد ایبر چند حالته پو یمبتن يبرنامه کاربرد نیچند استفاده

، مدلسنسور خراب شود ياز روش ها یکیاگر  ی، حتسنسور RGBبا عمق  يچارچوب در ورود نیاستفاده از ا با

 انجام دهد. ماندهیباق يها داده را با  ماریب بعديسه تواند استنباط بدن یباال هنوز هم م در

 19-وویدکج) اپلیکیشنها در

] ، 42،  41،  18، چندین جریان کار ضروري براي تصویربرداري بدون تماس ایجاد شد [-19کوویددر طی شیوع
عامل هاي ] ، تا سیستم 47] یا روي دستگاه [28،  16-14از استفاده از دوربین هاي مانیتورینگ در اتاق اسکن [

یک مثال قابل توجه گردش کار .] با دسترسی بهتر به بیماران و نصب انعطاف پذیر50-47،  18سی تی سیار [
سیار است که توسط فناوري هاي هوش مصنوعی تصویري قدرت یافته است CTاسکن خودکار مبتنی بر یک بستر

سیار با یک سیستم پیش اسکن و تشخیص پلت فرم  نشان داده شده است؛(a)1] ، همانطور که در شکل 18[
یک اتاق اسکن و اتاق کنترل کامالً  این دستگاه دوباره در]. 47مبتنی بر هوش مصنوعی کامالً مستقل است [

. هر اتاق ورودي خاص خود را دارد تا از تعامل غیرضروري بین تکنسین ها و بیماران ه استجداگانه طراحی شد
، با دستورالعمل هاي دیداري و شنیداري به بیمار دستور می دهد که اتاق اسکنپس از ورود به .جلوگیري کند

)). تکنسین ها می توانند از طریق پنجره و همچنین فیلم زنده منتقل شده از b( 1بگیرد (شکل  قرارروي تخت 
 ))c(1.(شکل مشاهده کرده و در صورت لزوم وضعیت بیمار را اصالح کنند را روي سقف در اتاق اسکنAIدوربین

 تیموقع تمی، الگورحرکت لیو تحل هیتجز تمیالگور ای نی، توسط تکنسداده شد صیتشخ هآماد ماریکه ب یهنگام
 نیگرفته شده با دورب ریرا از تصاو ماریشده ب يکامالً بازساز شبکهو  يبه طور خودکار حالت سه بعد ماریب یابی

بدن قسمت  هدف  بعديسه ياسکن و خط مرکز دههر دو محدو، يسه بعد شبکه]. بر اساس 42کند [ یم یابیباز
 یم لیتبد نیتکنس دییتأ يشده برا نهیاسکن به يکنترل و پارامترها يها گنالیزده شده و به س نیتخم ماریب

به طور خودکار با مرکز  ماری، تخت ب دییرا انجام دهد. پس از تأ ماتیتواند تنظ یم نیشود. در صورت لزوم ، تکنس
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ISO اسکن به داخل دروازه  ياشود و بر یتراز مCT ریبه تصاو یابیشود. پس از دستیمنتقل م CT ي، آنها برا 
 .شوندمی آماده لیو تحل هیپردازش و تجز صیو تشخ ياهداف غربالگر

یآن با کمک هوش مصنوع يو کاربردها ریتصو يبند میتقس)3

 نیاست. ا 19-کووید يساز یو کم یابیارز يبرا لیو تحل هیو تجز ریدر پردازش تصو يگام ضرور کی يبند میتقس
آلوده را در  عاتیضا ایو مناطق  يویبرونش ر ي، بخش ها، لوب هاهیر ،لعنوان مثا، به )ROIمناطق مورد عالقه (

استخراج  يمورد استفاده برا شتریب میقسد. مناطق تنکنیمشخص م را CT ای نهیقفسه س کسیاشعه ا ریتصاو
 يخالصه ا مجموعهریز نی. اباشدمیگرید يکاربرد يو برنامه ها صیتشخ يبرا دست ساز  يها یژگیو ایو  عیصنا

دهد.یآنها ارائه م يو کاربردها 19-را در کووید يبند میمربوط به تقس ياز کارها

CTمیتقس يکند. برایفراهم م 19-کووید صیتشخ يباال را برا تیفیبا ک يسه بعد ریتصاو ROI  درCT  از روش ،
 U-Netشامل  19-محبوب کووید يبند میتقس يشود. شبکه هایبه طور گسترده استفاده م قیعم يریادگی يها

 یقابل دسترس یدر سراسر جهان به راحت کسی، اشعه اCT با سهیاست. در مقا VB-Netو++U-Net، کیکالس
 است.

 

نمونه گرفته شده توسط  يری) تصوb. (AIخودکار با قدرت  ریتصو یابیمجهز به گردش کار دست اریعامل س ستمیس کی) a. (1شکل 
 شود یانجام م نیتکنس کیکه از راه دور توسط  ماریو اسکن ب یابی تیموقع (c)؛  CT ستمیاز س ماریب نگیتوریمان نیدورب
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 میتقس ر،یکنتراست تصو مات کردن جهیو در نتدوبعدي بافت نرم در  يبر رو قرار گرفتهحال، با توجه به دنده 
 يراب Xاشعه  ریتصاو يبند میتقس يروش برا چیاست در حال حاضر ، هچالش برانگیز  Xاشعه  ریاز تصاو يبند

 کسیاشعه ا ریدر تصاو هیر میتقس يرا برا U-Net-] توجه60حال ، گال و همکاران [ نیوجود ندارد. با ا 19-کووید
 .کندیاتخاذ م هیذات الر يبرا

و  19-کووید صیدر تشخ یتواند به راحت یروش م نیا انجام نشده است، 19-معینی براي کوویداگرچه تحقیقات 
ها اعمال شود. يماریب ریسا

از مقاالت  ياری، اما بسباشد 19-مربوط به کووید ماًیوجود دارد که مستق يمحدود يبند میاکنون تقس اگرچه
 دانند. یم 19-کووید لیدر تحل يضرور ندیرا فرا يندب میتقس

 .دهدنمایش می 19-در مطالعات کووید ریتصو يبند میرا شامل تقس یشینما ياز کارها يخالصه ا 1جدول  

 

 : 1جدول 

.  
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یهر یعاتمناطق و ضا يبند یمتقسالف) 

توان به طور عمده در دو دسته  یرا م 19-کووید يدر برنامه ها يبند یمتقس ي، روش هاهدف يها ROIنظر  از
،  یهمنطقه ر يگرا. هدف از روش ها یهر یعهضا يگرا و روش ها یهمنطقه ر يقرار داد ، به عنوان مثال ، روش ها

است که به  Xاشعه  یا CT) در ینه(زم قمناط یر، از سا یهرخود و  یهر يلوب ها یعنی،  یهجدا کردن مناطق ر
]. به عنوان 61،  59،  58،  55- 51شود [ یدر نظر گرفته م 19-کووید يدر برنامه ها یازن یشمرحله پ یکعنوان 

 ردندک یشنهادپ CT یردر تصاو 19-کووید يغربالگر يبرا يخط لوله دو مرحله ا یک] 58و همکاران [ ینمثال ، ج
شود. یم ییناساش  UNet ++بر یکارآمد مبتن يبند یمشبکه تقس یکتوسط  یه، که در آن ابتدا کل منطقه ر

 
 59-52است [ یهاز مناطق ر یه) در ریو حرکت يمصنوعات فلز یا( یعاتضا يجداساز یهر یعهضا ياز روشها هدف

 یابیکوچک باشند ، مکان  ياز اشکال و بافتها یتوانند با انواع مختلف یگره ها م یا یعات]. از آنجا که ضا62،  61، 
در نظر گرفته شده  یزچالش برانگ یصکار تشخ یکاست و اغلب به عنوان  یازندول ها مورد ن یا یعاتضا ینواح

کارآمد در  يساز یروش محل یکتوجه به عنوان  یسم، مکانيبند یم، عالوه بر تقسقابل توجه است همچنین است.
به کار گرفته شود. 19-کووید يتواند در برنامه ها ی] ، که م60گزارش شده است [ يغربالگر

يبند یمتقس يروشها) ب

روش  یک U-Net]. 68-64با اهداف مختلف وجود داشته است [ یهر یمتقس يبرا يمتعدد ي، روشهایاتادب در
 U-Net]. 54-51شود [ یکووید استفاده م يدر برنامه ها یهر یعاتو ضا یهمناطق ر یمتقس يمعمول است که برا

متقارن  يشکل با رمزگذار U يمعمار ي] ، دارا69شده توسط رونبرگر [ یشنهادشبکه کامال کانولوشنال پ ی، نوع
شوند. در یمتصل م یانبرتوسط اتصاالت م یرسطح در دو مس یک يها یهاست. ال ییرمزگشا یگنالس یرهايو مس

مناسب  یپزشک یرتصو یمتقس ي، که برا یقدق يبافت هابه خوبی  يبهتر يبصر یتواند معان یحالت ، شبکه م ینا
 .یاموزدب یزرا ن است

U-Net  بدست آورده  19-کووید يرا در برنامه ها یمنطق یمتقس یجاست و نتا یافتهو انواع مختلف آن توسعه
با  یمعمول U-Netها در  یهال یگزینیدهد که با جایم یشنهادرا پ بعديسه] شبکه 64و همکاران [ چیچکاست.

 کند. یاستفاده م یبرش ین، از اطالعات ب يبعدنسخه سه

 یبه عنوان بلوك کانولوشن اساس یماندهباق يد که از بلوك هانکن یم یشنهادرا پ V-Net] 65[ ارانو همک یلتاريم
 کند.یم ینهبه Diceد و شبکه را با از دست دادن نکنیاستفاده م

کارآمدتر  يبند یمتقس ي] برا59، [به اصطالح تنگ يکانولوشن به بلوك ها يبلوك ها یزشان و همکاران با تجه 
 .کنندمیاستفاده  VB-Netاز 
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ساختار  یکشبکه  یرااست ، ز U-Netتر از  یچیدهپ یار، که بس ندکنیم یشنهادرا پ  UNet ++]66ژو و همکاران [
تواند ینوع شبکه م یناست که ا یهیدهد. بدیقرار م ییو رمزگشا يرمزگذار یرمس ینکانولوشن تو در تو را ب

محل  یینتع يبرا ینشبکه همچن ین، آموزش آن دشوارتر است. ا لحا ینرا بهبود بخشد. با ا يبند یمعملکرد تقس
 یزترینتوانند متمایم یراخ یشرفتهتوجه پ ي]. سازوکارها57شود [یاستفاده م 19-کووید یصدر تشخ یعاتضا

که قادر به  دنکنیم یشنهادرا پ مراقبتی U-Net] 68و همکاران [ ي. اوکتایاموزندشبکه را ب يها یژگیقسمت از و
 يدر برنامه ها یهر يو گره ها یعاتضا یمتقس يبرا یناست ، بنابرا یپزشک یرخوب در تصاو ساختارهايضبط 
مناسب است. 19-کووید

،  19-کووید یريتصو يبند یمدارد. در تقس یازن یبرچسب کاف يدارا يبه داده ها يقو یمشبکه تقس یک آموزش
 یعاتضا یمشخص کردن دست یراز یستاغلب در دسترس ن يبند یمتقس يکارها يبرا یکاف یآموزش يداده ها

است. به عنوان  يدانش بشر فیقروش ساده ، تل یکمسئله ،  ینپرداختن به ا يو زمان بر است. برا یکار طوالن
ادغام  VBبر شبکه  یمبتن يبند یمانسان در حلقه را در آموزش شبکه تقس ي] استراتژ59مثال ، شان و همکاران [

با  U-Net] با استفاده از 54و همکاران [ یها در آموزش شبکه است. چ یولوژیست، که شامل تعامل با راد یدکن
با  یگرکار د ینکند. چند یرا مشخص م یهموجود در ر یعات، ضا دیولوژیستداده شده توسط را یهاول يبذرها

 یمتقس يآموزش برا يداده ها ی]. وقت58توجه [ یسمبا مکان مناطق عفونت ییو شناسا یصیاستفاده از دانش تشخ
ژنگ و  ،شود. به عنوان مثال یاستفاده م یزن یفبا نظارت ضع ینماش یادگیري ي، از روش ها یستندن یکاف يبند

 یرتصاو يشبه برا يبند یمماسک تقس یدتول يروش بدون نظارت برا یکشود از  یم یشنهاد] پ51همکاران [
 ي، روشهامعمول است یهر يبند یمدر تقس شده یسینو یهحاش یپزشک یراستفاده شود. از آنجا که فقدان تصاو

.تاس یازمورد ن یاربس 19-کوویدمطالعات  ينظارت برا یمهبدون نظارت و ن

19-کوویددر  اپلیکیشن ها ج)

به طور مکرر  یصتشخ یانم یندر ا ، کهاستفاده کرد 19-کوویدمختلف  يتوان در برنامه ها یرا م يبند تقسیم
در  یهر یمتقس يبرا U-Net] از 56و همکاران [ ی]. به عنوان مثال ، ل71،  70،  58-55،  51شود [ یگزارش م

. یداستفاده کن ینهقفسه س CTاز جامعه در  یناش یهاز ذات الر 19-کووید یصتشخ يبرا يمطالعه چند مرکز یک
 يمدل طبقه بند ي]. ورود58[ دهندمی یشنهادپ 19-کووید یعسر یصتشخ يبرا AI یستمس یکو همکاران  ینج

شده است. یمتقس يبند یمشبکه تقس یکاست که توسط  CT ي، برشها

 یاريبس يبرا یشتر] است که ب62،  61،  59،  54-52[ یتکم یین، تع یرتصو يبند یمتقس ياز کاربردها یگرد یکی
،  یهر يبند یمتقس يبرا VB-Net یک] 59است. به عنوان مثال ، شان و همکاران [ یدمف یپزشکهاي ياز کاربر
، از جمله یمطالعات پزشک يبرا قیدق يساز یکم يداده ها ، کهدنکن یم یشنهادپ یهو عفونت ر یهر يلوب ها

با استفاده از درصد عفونت  عهیضا عیجامع شدت ثبت نام و تجسم توز ینیب شی، پيریگیدر پ شرفتیپ یکم یابیارز
)POI دهد.می) را ارائه 
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در  قیعم يریادگیبر  یمبتن CT يبند میرا با استفاده از تقس 19-کووید یطول شرفتی] پ52. کائو و همکاران [
 يبرا شتری، که ب یکم یابیارز يبرا GGOو  هی] بخش ر53. هوانگ و همکاران [میکنیم یابیسطح وکسل ، ارز

با استفاده  19-کووید مارانیبخش ب يویر عاتیو همکاران ضا یشود. چیاستفاده م 19-کووید شرفتینظارت بر پ
].54[ مارستانیاقامت در ب ینیب شیپ يبرا کیومیراد يها یژگی، و استخراج و U-Netبر  یمبتن تمیالگور کیاز 

 هی، در مشخص کردن ر19-کووید يبرنامه ها در؛ به طوریکه دارد ینقش مهم ریتصو يبند می، تقسهطور خالص به
 لیو تحل هیتجز عیسر کیو تحر هیعفونت ر قیدق ییها را در شناسا ستیولوژیراد نیاکار  ،عاتیضا يریو اندازه گ
کند.یم لیتسه 19-کووید صیو تشخ

  AIبه کمک  19-کوویدمختلف  هايصیتشخ )4

 یابیدست لیبه دل دارند و درمان مناسب صیبه تشخ يفور ازینکه  وعیدر مناطق ش 19-مشکوك به کووید مارانیب
ها ارائه شود. با  ستیولوژیراد يبرا يشود تا شواهد یاسکن به طور گسترده انجام م یت یو س کسی، اشعه ا عیسر
متخصصان  يآنها برا صیصدها برش است که تشخ ي، حاو نهیقفسه س CT ژهی، به و یپزشک ریحال ، تصاو نیا

با انواع مختلف  ی، تظاهرات مشابه دیجد يماریب کیبه عنوان  19-کووید،  نیکشد. همچنیطول م يادیمدت ز
 يرا جمع آور يادیز اتیتجرب دیبا يولوژی، متخصصان رادباال یصیبه عملکرد تشخ یابیدست ي، که برادارد یپنومون

 يبند میمطلوب است. از تقس اریسب یپزشک ریبا استفاده از تصاو یبا کمک هوش مصنوع صی، تشخنیکنند. بنابرا
تمرکز  ییروش ها يما رو نجایاستفاده کرد و در ا ریپردازش تصاو شیپ يتوان برا یم یمورد بحث در بخش قبل

مطالعات  نیمربوط به آخر 2استفاده کنند. جدول  صیتشخ يبرا يبند میتقس جیتوانند از نتا یکه م میکن یم
راستا است. نیدر ا شرفتهیپ

  کسیبر اشعه ا یمبتن19-کووید يغربالگرالف) 

 یدر نظر گرفته م يکمتر تیحساس با نهیقفسه س يسه بعد CT رینسبت به تصاو یبه طور کل کسیاشعه ا ریتصاو
 کیشود. یاستفاده م 19-کووید یتحت بررس مارانیب يخط اول برا يربرداریحالت تصو نکهیا رغمیشود ، عل
، ص]. به طور خا72است [ یعیطب فیخف ایزودرس  يماریدر ب کسیگزارش داده است که اشعه ا ریمطالعه اخ

پس از  یمدت مارانبی از ٪80و در  رشیپذ هیدر زمان اول مارانبی از ٪69در  نهیقفسه س یعیرطبیغ یوگرافیراد
].72شود [یم افتی يبستر

غالب دو طرفه  عیاست. توز ي) و ادغام بعدGGO( نیزم شهیش یرگی، تهوا يفضا یرگیشامل ت یکیولوژیراد عالئم
نادر است  یمیپارانش يها يبا ناهنجار سهیپلور در مقا وژنافی). ٪90شود ( یمشاهده م شتریتر ب نییو پا یطی، مح

)3٪] (72.[

عدم  نیتخم ي] برا73شده است. غوشال و همکاران [ یو افراد سالم بررس هیذات الر ریاز سا 19-کووید يبند طبقه
 داده است. شنهادیرا پ يزیب یهمبستگ یشبکه عصب کی،  19-کووید ینیب شیدر پ صیتشخ تیقطع
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 ری] و تصاو74[ 19-کووید نیمجموعه داده آنال کیاز  19-کوویدمبتال به  مارانیب هیاز ر کسیاشعه ا ریتصو 70
دهد  ینشان م یتجرب جی. نتادیآیدست م ) بههی(ذات الر Kaggle نهیقفسه س کسیاشعه ا ریاز تصاو 19-کووید ریغ

 .بخشدیرا بهبود م VGG16مدل استاندارد  صیدقت تشخ يزیکه استنتاج ب

 قیمتمرکز در شبکه عم ينشان دادن مکان ها يرا برا يشور ينقشه ها شتریب سندگاننوی. ٪92,9 به ٪85,7از 
کنند.یم دیآگاهانه تول يریگ میروند تصم لیو تسه قیعم يریادگی جیبهبود درك نتا ي، برا

مختلف ، به  قیعم يریادگی، سه مدل  Xاشعه  ریاز تصاو 19-عفونت کووید ییشناسا ي] برا10و همکاران [ نینار
ذکر است که از  انید. شاندهیم شنهادیرا پ Inception-ResNetV2و  ResNet50  ،InceptionV3عنوان مثال ، 

 لیتشک يبرا زی) نهی(ذات الر Kaggle نهیقفسه س کسیاشعه ا ری] و تصاو74[ 19-کووید يمجموعه داده ها
عکس  50و  19-کووید ماریب 50از  نهیقفسه س کسیاشعه ا ریشود. تصاویمطالعه استفاده م نیمجموعه داده در ا

 ٪98,0با دقت  ResNet50دهد که مدل  ینشان م یابیارز جیشود. نتایشامل مرا  نهیقفسه س کسیاشعه ا یعیطب
را  يعملکرد طبقه بند نباالتری ٪87با دقت  Inception-ResNetV2 و InceptionV3 97٪با صحت  سهمقای در

آورد.یبدست م

 نیدهد. ایارائه م Xاشعه  ریاز تصاو 19-کووید صیتشخ يبرا ResNetبر  یمدل مبتن کی] 75و همکاران [ ژانگ
 کی، و  19-کووید ریو غ 19-کووید نیب يطبقه بند يبرا فهیوظ کیاست ، به عنوان مثال ،  فهیدو وظ يمدل دارا

مورد  19-نمره کووید يساز نهیبه يراب يناهنجار صیتشخ فهیاست. وظ يناهنجار صیتشخ يبرا گرید فهیوظ
دو  نیاز ا 19-کووید ریغ هیذات الر ماریب 1008و  19-کووید ماریب 70از  کسیاشعه ا ری. تصاوگرددمیاستفاده 

است. AUC0,952 با همراه ٪70,7 و ٪96,0 بیبه ترت یژگیو و تیمجموعه داده گنجانده شده است. حساس

 صیتشخ ي) را براCOVID-Net( قیکانولوشن عم یبر شبکه عصب ی] مدل مبتن12، وانگ و همکاران [ نیهمچن
، مجموعه دو مجموعه داده نی، از امشابهدهد. به طور یم شنهادیپ Xاشعه  ریبا استفاده از تصاو 19-موارد کووید
،  ییایباکتر هیمبتال به ذات الر ماریب 931فرد سالم ،  1203از  نهیقفسه س کسیاشعه ا ریتصو 5941داده شامل 

 را ٪83,5دقت تست  COVID-Netاست.  19-مبتال به کووید ماریب 45و  یروسیو هیمبتال به ذات الر ماریب 660
 آورد.می بدست

و افراد  هیذات الر ریو سا 19-کووید نیب يطبقه بند يبرا کسیاشعه ا ریاز تصاو یمطالعات فعل شتری، ب یطور کل به
 مارانیاز ب ریتصو 70است که در آنها فقط  نیعمدتا از دو مجموعه داده آنال ریتصاو نیکنند. ایسالم استفاده م

است و  یقدرت روشها ناکاف یابی، ارز 19-کووید ریاز تصاو دتعداد محدو نیوجود دارد. با استفاده از ا 19-کووید
 مقدار،  نیکند. همچنیم جادیا يریپذ میدر مورد تعم یسواالت ینیمراکز بال ریبا توجه به کاربردها در سا نیهمچن

ند.کن دیتأک 19-زود هنگام کووید ییتواند بر شناسا یم ندهیآ يمانده است. کارها یافراد ناشناخته باق
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19-کوویدCTبر  یمبتن یابیو ارز یابیارز) ب

 4گزارش شده و به طور خالصه به صورت  19-از کووید که نهیقفسه س CT ریدر تصاو ایپو یکیولوژیراد يالگوها
در نظر  هی، به عنوان مرحله اول هیروز پس از بروز عالئم اول 4-0]. به طور خالصه ، 80مرحله انجام شده است [

 یتحتان يدر لوب ها زیرمجموعهدو طرفه به صورت  ایجانبه  کیتوان به صورت  یرا م GGOشود. یگرفته م
 کپارچهی یو حت يساز وانهید يمنتشر ، الگو GGOتوان  یروز است که م 8-5 شروندهیمشاهده کرد. مرحله پ

کند. یم دایپ يشتریب وعیمتراکم ش قیروز) ، تلف 13-9کرد. در مرحله اوج ( عیرا در چند لوب دو طرفه توز يساز
به  يروساز وانهید يو الگو تیروز). تثب 14شود (معموالً پس از یجذب ظاهر م مرحله، عفونت کنترل شود یوقت
بر  یمبتن يبندطبقه يبرا یشواهد مهم يولوژیراد يالگوها نیماند. ایم یباق GGOشود و فقط یجذب م جیتدر
CT نددهیارائه م 19-شدت کووید یابیو ارز 

 19-کووید ریاز غ 19-کووید ي) طبقه بند1

 ریو افراد غ هی(شامل افراد ذات الر 19-کووید ریاز افراد غ 19-کووید مارانیب ياز مطالعات با هدف جداساز يتعداد
 ) وجود دارد. هیذات الر

 شیشده پ میتقس عاتی) را بر اساس ظاهر ضا19-کووید ریغ ای 19-کووید( یی] برچسب نها57چن و همکاران[
و  19-کووید ماریب 51 نهیس CT. آنها از دیآیبدست م UNet ++بر یمبتن يبند میکه از مدل تقس دیکن یم ینیب

 کنند. یاستفاده م گرید يها يماریمبتال به ب ماریب 55

 يشنهادی، مدل پ دارد یپنومون ریغ ماریب 11و  یروسیو هیذات الر ماریب 16 جمله ازکه  یمجموعه داده اضاف کیدر 
ها با  ستیولوژیکند. زمان مطالعه راد ییرا شناسا یپنومون ریغ ماریب 9و  یروسیو هیذات الر مارانیتواند تمام ب یم

.ابدیمی کاهش AI65٪ جیکمک نتا

 قیعم يریادگی] از روش 51و همکاران [ Zhengشده ،  میتقس يربرداریاطالعات تصو میبر خواندن مستق عالوه
 جهیشود ، و نتیاستفاده م هیر يبند میتقس يبرا U-Netمدل  کی. به طور خالصه ، دیاستفاده کن صیتشخ يبرا
 یس ریشود. تصاویدر نظر گرفته م 19-کوویداحتمال  ینیب شیپ يبرا CNN3D يبه عنوان ورود يبند میتقس
 ي) به عنوان داده ها19-کوویدنفر بدون  229، و  19-کوویدنفر با  313نفر (به عنوان مثال ،  540از نهیس یت

دست  AUC0,959 و ٪91,1 یژگوی ، ٪90,7 تیبه حساس يشنهادیشود. مدل پیاستفاده م شیآموزش و آزما
 عاتیضا یابیمکان  يبرا UNet ++بر یمبتن يبند میمدل تقس کی] 58و همکاران [ نی، ج بیترت نی. به همابدییم
قفسه  CT ریمطالعه شامل تصاو نیدهد. ا یم شنهادیپ صیتشخ يبرا ResNet50بر  یمبتن يمدل طبقه بند کیو 
،  شی) است. در آزمایمنف 19-کووید 413مثبت و  19-کوویدمورد  723مورد (به عنوان مثال ،  1136از  نهیس

 عالوه. است ٪92,2 و ٪97,4 بیبه ترت ResNet50و  UNet++  يشنهادیبا استفاده از مدل پ یژگیو و تیحساس
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  مدل کیو  هیر يبند میتقس يبرا بعديDeeplab1مدل  کی] 70و همکاران [ نی، ج يسه بعد هاي شبکه بر
ResNetریآنها از تصاو کنند.میاستفاده  19-کوویداز موارد مثبت  هیبرش برش ماسک ر ییشناسا يبرا دوبعدي 

CT دهد  ینشان م یتجرب جیکنند. نتایاستفاده م یمورد منف 1385مثبت و  19-کوویدمورد  496از  نهیقفسه س
.ابدییدست م .AUC0,979 و ٪95,5 از ٪94,1 تیبه حساس يشنهادیکه مدل پ

  ها هیذات الر ریاز سا 19-کووید ي) طبقه بند2

 يولوژیاز نظر راد 19-کوویدعکس رادیولوژي با  یروسیو هیمعموالً به خصوص ذات الر هیذات الر نکهیبا توجه به ا 
خواهد بود. دتریمف ینیدر عمل بال يروند غربالگر لیآنها در تسه زیتما ت،مشابه اس

شده  ياند ، طبقه بندمشخص شده یکه به طور دست يمنطقه ا ي] در تکه ها76در [ CNNدوبعديمدل  کی
 ماریب 99از  نهیقفسه س CT ریشود. تصاو ایجاد يطبقه بند یمعمول یروسیو هیو ذات الر 19-کووید نیاست تا ب

،  یشیآزما يداده ها موعهشود. مجی) استفاده میمعمول یروسیو هیذات الر 55و  19-کووید 44(به عنوان مثال ، 
 نی] همچن77دهد. خو و همکاران [می نشان را ٪74,0 تحساسی و ٪67,0 یژگوی همراه به را ٪73,1صحت کل 

به همراه  هیناح يشود ، و تکه هایاستفاده م V-Netمدل  کیشده توسط  میتقس يداهایاز مناطق آلوده به کاند
قفسه  CT ریشود. آنها از تصاویارسال م ResNet 18کهبه شب هاز لب یدست ساز فاصله عفونت نسب يها یژگیو
 که کنندیفرد سالم استفاده م 175و  A يمبتال به آنفلوانزا ماریب 224،  19-کوویدمبتال به  ماریب 219از  نهیس
 .ابدیمی دست ٪86,7 یمدل به دقت کل نیا
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شده اند استفاده  میتقس OpenCVکه توسط  يویاز جمله مناطق ر يدو بعد ي] از برشها71و همکاران [ نگیی
به عنوان دوبعدي شود و هر قطعه یکامل حاصل م هیبرش ر 15،  نهیقفسه س يسه بعد CT ری. از هر تصودیکن

-ResNetشود. از یم ده) استفاDeepPneumonia(به نام  قیعم يریادگیبر  یمبتن CT صیتشخ ستمیس يورود

از هر  K يباال اتیاستخراج جزئ يبرا Feature Pyramid Network (FPN)شود و  یاستفاده م دهیآموزش د 50
 است.  وستهیبهم پ اتیهر جزئ تیاهم يریادگی يماژول توجه برا کیشود.  یاضافه م ریتصو

فرد سالم  86و  ییایباکتر هیمبتال به ذات الر ماریب 101، 19-مبتال به کووید ماریب 88 از نهیقفسه س CT ریتصاو
) و صحت ییایباکتر هیذات الر ای 19-(کووید یپنومون يطبقه بند براي ٪86,0مدل با دقت  نیشود. ایاستفاده م

] 56و همکاران [ ی، ل بیترت نیرسد. به همیم جهیسالم) به نت ای 19-(کووید هیذات الر صیتشخ براي 94,0٪
با  ResNet٥٠مدل  کیو  دیپردازش کن شیپ U-Netبا استفاده از  هیاستخراج مناطق ر يرا برابعدي 2 يبرش ها
شود. یم بیبا حداکثر استخر ترک صیتشخ يدنبال شود و سپس برادوبعدي  يبرش ها نیمشترك ب يوزن ها

-کووید 1296(به عنوان مثال ،  نهیقفسه س CT ریتصو 4356 ، که شامل نهیقفسه س CTمجموعه داده بزرگ  کی
 تیحساس جیشود. نتا یاستفاده م ماریب 3322) از هیذات الر ریغ 1325از جامعه و  یناش هیذات الر 1735، 19
دهد.را نشان می19-کووید ییدر شناسا ٠٫٩٦ AUCو  96 یژگی، ، و90

]78و همکاران. [ Shi،  صیتشخ يبرا یعصب يبر استفاده از شبکه ها عالوه

 میتقس ي] برا٣D ]59 VB-Net کیپردازش ،  شی. در مرحله پدیاصالح شده استفاده کن یجنگل تصادف کی از
دست ساز  يها یژگیاز و يشود. تعدادیاستفاده م يویبخش ر 18و  هیلوب ر 5چپ / راست ،  هیبه ر ریتصو يبند
 ماریب 2685از  نهیقفسه س CT ریتصاوشود. داده ها شامل یمحاسبه و استفاده م یآموزش مدل جنگل تصادف يبرا

 یتجرب جیاز جامعه هستند. نتا یناش هیاز ذات الر ماریب 1027و  19-از کووید ماریب 1658تعداد  نیاست که از ا
بر  شیآزما جی، نتا نیدهد. همچنیرا نشان م 19-کووید زتمای ٪87,9 دقت و ٪83,3 یژگوی ، ٪90,7 تیحساس

 يبرا یکم تیکوچک حساس يبا عفونت ها مارانیدهد که ب یشوند ، نشان میم يداساس اندازه عفونت دسته بن
دارند. ییشناسا

19-شدت کووید یابی) ارز3

 کی] 79درمان مهم است. تانگ و همکاران [ يزیبرنامه ر يبرا زیشدت ن یابی، مطالعه ارز يغربالگراز همان  اوایل 
 176 نهیقفسه س CT ریاز تصاوکه  ) ارائه داددیشد ای دیشد ری(غ 19-شدت کووید یابیارز يبرا RFبر  یمدل مبتن

 ي] براVB-Net ]78 قیعم يریادگیروش  کیشود. یمطابقت داده شده استفاده م 19-مبتال به کووید ماریب
، که بر اساس آن حجم لوب ها و بخش ها) اتخاذ شده است (به عنوان مثال ، یکیمناطق آناتوم ریبه ز هیر میتقس

 کیشود تا میاستفاده  یکم یژگیشود و به عنوان ویمحاسبه م یکیمنطقه آناتوم ریهر ز يعفونت و نسبت ها
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 ٪87,5 دقت و ٪74,5 یواقع ی، ، نرخ منف93,3 یدهد نرخ مثبت واقع ینشان م جی. نتاآموزش دهد را RFمدل 
.است

کننده ارائه شده است.  دواریام جیبا نتا CTبر  یمبتن 19-کووید صیتشخ يبرا یطور خالصه ، مطالعات مختلف به
 تیکمک به عدم قطع يزودرس را برا صیتواند تشخیم 19-کووید يدر مورد غربالگر قاتی، تحقيدر مرحله بعد

تواند  یبرخوردار است که م يادیز تیشدت از اهم ینیب شی، پنیکند. همچن لیها تسه ستیولوژیراد صیتشخ
 کند.یم الزامیرا  يشتریب قاتیکمک کند ، که تحق یدرمان يزیبرنامه ر ینیبال میتصم ای ICUواقعه  نیبه تخم

 

مطالعات ادامه در  یهوش مصنوع) 5

در  یینقش بسزا يریگی، مرحله پ ینیپس از درمان بال يو یمشکالت احتمال یو بررس ماریپاسخ ب یابیهدف ارز با
روش  یآن ، طراح گیر همهو عفونت  19-کوویدمدت  یطوالن ونیدارد. با توجه به دوره انکوباس 19-کوویددرمان 

است. زیچالش برانگ 19-کووید يبرا AIبا قدرت  يریگیپ

 يکه کارها میشویتمرکز دارند ، متوجه م 19-کووید صیتشخ شیپ يبر رو یکنون يکارها شتریآنجا که ب از
محدود است. با توجه به دانش ما ، فقط چند تالش وجود دارد. به  اریهنوز بس 19-کووید يریگیمطالعه در مورد پ

بر  یدر استفاده از روش مبتن یسع Shanghai United Imaging Intelligence (UII)عنوان مثال ، محققان 
 ینیعوامل مرتبط با بال ریاندازه حجم ، تراکم و سا ریینشان دادن تغ يتجسم برا يها کیو تکن نیماش يریادگی

را به عنوان  راتییتغ نیشود تا ایم دیبه طور خودکار تول ینیدارند. پس از آن ، گزارش بال ماریدر مناطق عفونت ب
 می، ت نی). عالوه بر ا2شود (شکل  نییتع ریمنعکس کند تا روش ز ینیمتخصصان بال يداده محور برا يراهنما
کردند با  یارائه داد. آنها سع 19-کووید يریگیپ يبرا يگریراه حل د Perception Vision (PVmed)ت شرک

مختلف  ریتصاو رییتغ اسانعک يرا برا ی، مدل انقباض یکم ریمقاد نیا رییمناطق عفونت و مشاهده روند تغ يترازبند
CT شرکت و م  نیبسازند. چند ماریاز همان بinstitستمیرا در س يریگیدر حال حاضر عملکرد پ زین گریسسه د 

 دهند. یخود توسعه م ينرم افزار يعامل ها

و  هیو تجز يجمع آور CT هیر یرگیرا با محاسبه درصد ت ماریب 126] 53، هوانگ و همکاران [ يبه طور انحصار
استفاده  19-کووید يماریب شرفتیانعکاس پ يبرا هیر يریدرگ مقدارتوان از یکه م افتندی. آنها درکردند لیتحل
است. دیمف يریگیمطالعه پ ي، که براکرد

.کنندیاستفاده م و درمان کرونا براي تشخیص موارد نیاز ا ینیذکر است که متخصصان بال انیشاو همچنین  
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 میموضوع باز است. ما معتقد کیاست و همچنان  هیهنوز در مراحل اول 19-کوویدمطالعه  يکارها يریگیپ،  نیبنابرا
 يتوانند برا یم یابیو ارز يساز ی، کم صی، تشخ يبند میدر تقس افتهیتوسعه  یقبل يها و کارها کیکه تکن

.رندیمورد استفاده قرار گ 19-کووید يبرا یبر هوش مصنوع یمطالعه مبتن يریگیپتوسعه  تیهدا

19-کووید يبرا یعموم يربرداریتصو يداده ها) 6

است. اگرچه  19-کووید يبرنامه ها يبرا نیماش يریادگی يتوسعه روش ها يگام برا نیداده ها اول يآور جمع
 کسیوجود دارد ، هم اکنون اشعه ا يویر يها يماریب يبرا یعموم کسیاشعه ا ای CT یعموم يمجموعه داده ها

و توسعه روش  قاتیتحقمانع ، که  ستندیبه طور گسترده در دسترس ن 19-کووید يبرنامه ها ياسکن برا یت یو س
گزارش شده است. 19-کووید يداده ها يجمع آور نهیدر زم يادیز ي، کارها راًی. اخشوندیم AI يها

 يریتصو ي، مجموعه داده ها اتیها و نشر تیاز وب سا یپزشک ریتصاو ي] با جمع آور74و همکاران [ کوهن
 ياست. مجموعه داده ها ییجلو يبا نما کسیاشعه ا 123کند و در حال حاضر شامل یم جادیرا ا 19-کووید

COVID-CT ]81 قطعه  288] تاکنون شاملCT از  شیمقاله از ب نی. اتاس 19-کوویدشده  دییموارد تا يبرا
 Coronacasesشده است. طرح  يجمع آور bioRxivو  medRxivاز  19-کوویدچاپ درباره  شیمقاله پ 700
). https://coronacases.orgگذارد (یبه اشتراك م تیوب سارا در  19-کوویدشده  دییموارد تا نیهمچن

 
   19-گیري پیگیري براي بیمار کووید) اندازه2شکل 
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 میتقس ي، مجموعه داده ها نیاست. همچن 19-کوویدشده  دییمورد تا 10از  يسه بعد CT ریشامل تصاو نیا
 ماریب 60از  CT يبرش محور 100شامل  (/http://medicalsegmentation.com/covid١٩)19-کوویدCT يبند

هنوز  یفعل یعموم يها ادهذکر است که مجموعه د انیاست. شا JPG ری، به صورت تصاو یدست يبند میبا تقس
مجموعه داده  تیفیدارند و ک یهوش مصنوع يها تمیالگور شیآموزش و آزما يبرا ریاز تصاو يمحدود اریتعداد بس
.ستین یها کاف

کار ندهیو آ یبحث و بررس )7

شد ، تالش شده  یفقط آغاز کار است. همانطور که در باال معرف 19-کووید قاتیدر تحق AI ياز روشها استفاده
 يوجود هنوز کارها نیاعمال شود. با ا 19-کووید يربرداریبر تصو یمبتن صیدر کل خط لوله تشخ AIاست که 

داده شده است. حیتوض یکی یکی يبعد يوجود دارد ، همانطور که در بندها ندهیانجام در آ يبرا يادیز

ثابت کرده است که روش اسکن نه  یبا قدرت هوش مصنوع ریبه تصو یابیکه گفته شد ، گردش کار دست همانطور
، انتظار است. با نگاه به جلو  موثر زین 19-کوویداز عفونت  یتنها کارآمدتر است بلکه در محافظت کارکنان پزشک

اسکن  تیفی، تا کادغام شوند ریبه تصو یابیدر گردش کار دست یبا قدرت هوش مصنوع يشتریب يرود برنامه ها یم
 ریمطلوب تصو تیفیاز ک نانیاطم ي. به عنوان مثال ، براابدیکاهش  مارانیتوسط ب دریافت شدهبهتر و دوز تابش 

قرار  ي، پارامترهانیاست. عالوه بر ا ازیمورد ن AIتر بر اساس  قیدامنه اسکن دق نییخودکار و تع تیمرکز زوی، ا
تواند به طور خودکار محاسبه و ی، مماریبدن استنباط شده از ب هیبا ضخامت ناح کسیاشعه ا رضگرفتن در مع

 يربرداریتصو يشود  که برایاستفاده م ي، از مقدار مناسب پرتواسکن یحاصل شود که در ط نانیو اطمشود  نهیبه
مهم است. اریبس نییبا دوز پا

 نیمطالعه ا نیو بنابرا دهندیرا نشان م یمنف یکیولوژیمعموالً عالئم راد یپزشک ریتصاو يماریب هیاول مرحلهدر 
هوش  یاز مطالعات فعل ياری، بسحال نیمهم است. در هم ینیبال صیتشخ تیکمک به عدم قطع يمرحله برا
کوچک انجام شده است که ممکن است منجر به نصب  يبر اساس نمونه ها صیو تشخ يبند میتقس يبرا یمصنوع

 نی. همچنابدیبهبود  شتریب دیو تعداد داده ها با تیفیک ،ینیاز نظر بال جیبودن نتا دیمف يشود. برا جیاز حد نتا شیب
 ي) براResNet(به عنوان مثال  CNN يو مدلها ریتصو يبند میتقس يبرا U-Net، مطالعات موجود معموالً از 

 یبهداشت يدر مراقبت ها AIکاربرد  یموضوع اصل يریرپذیذکر است که تفس انیکنند. شایاستفاده م صیتشخ
 قیدق يساز ی] را با نقشه محل82  ،83[ (XAI) نییقابل تب یهوش مصنوع يروش ها ریاخ عاتبوده است. مطال

با  کیکه از نزد یبرجسته کردن مناطق مهم ي) براCAM( یکالس معمول يفعال ساز يتر از روش نقشه بردار
دهد. جیترو ینیلرا در عمل با AI صیممکن است استفاده از تشخ نیاند. اکرده شنهادیشده پ ینیب شیپ جینتا
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 يحال ، ممکن است داده ها نیشده است. با ا لیتبد 19-کوویددر مبارزه با  یبه روش اصل قیعم يریادگی
 يبرا یناقص ، نادرست و نادرست باشند ، که چالش يبرچسب ها يدارا 19-کووید يدر برنامه ها يربرداریتصو

نظارت  قیعم يریادگی يتوان از روشها یم بیترت نیاست. به ا یصیو شبکه تشخ قیدق يبند میتقس کیآموزش 
است ، که  ریگگران و وقت يربرداریتصو يداده ها یدست ي، برچسب گذار نیاستفاده کرد. عالوه بر ا فیشده ضع
] را 86[ قیانتقال عم يریادگی ي] و روش ها85،  84نظارت بر خود [ قیعم يریادگیدر مورد  قیتحق نیهمچن
بودن  یعیرطبیو غ يبند میتقس يبرا قیعم يریادگیداده شده است  شان، از آنجا که ن نیکند. همچن یم قیتشو

 صیتشخ يبالقوه برا يکاربردها يبرا دی] ، آنها با87کننده است [ دواریپر سر و صدا ام يدر مطالعات با برچسب ها
شامل شوند. زین 19-کووید

وجود دارد ، اما  ياگرچه هنوز مطالعات محدود؛ مهم است اریبس رفتار یابیو ارز 19-کووید صیدر تشخ يریگیپ
.گرفتکمک  توان یمطالعات مرتبط م ریسا يروش ها از که میما معتقد

تواند الهام بخش مطالعه  یم نیماش يریادگیبر  ی، روش مبتن هیذات الر يها يماریب ریسا یآگه شی) در پ1
 يریگیپ کیتواند به عنوان  یها م مارستانیدر داخل و خارج از ب يریگی) پ2]. 91-88باشد [ 19-کووید يریگیپ

 یپزشک يربرداری، تصوعنوان مثال، به ي) ادغام چند رشته ا3شود.  بیترک 19-کووید مارانیب يمدت برا یطوالن
 يریگاندازه یکل يریگیتواند از روش پ ی] ، م93[ یو همجوش ي، و انکولوژ]93[ یعی] پردازش زبان طب92[

 مند شود.بهره 19-کووید

گیريجهینت )8

در  ینقش مهم یهوشمند پزشک يربرداریاست. تصو افتهیاست که در سراسر جهان گسترش  يماریب 19-کووید
و کارآمد  قی، دقمنیا يربرداریتصو يراه حل ها AIارائه  یمقاله چگونگ نیداشته است. در ا 19-کوویدمبارزه با 

 قاتیو تحق ینیبال صی، تشخهوشمند يربرداریتصو يعامل ها ستمی. سشدبحث  19-کووید يدر برنامه ها
 19-کوویدرا در  یبا هوش مصنوع يربرداریتصو ي، که کل خط لوله برنامه هاشودیم یبررس اتیبا جزئ شگامانهیپ

 يربرداریتصو ینشان دادن اثربخش ي، برا CTو  کسی، به عنوان مثال ، اشعه ا يربرداریدهد. دو روش تصویپوشش م
شود.یاستفاده م 19-کووید يبرا AIبا قدرت  یپزشک

، نیکند. بنابرایرا فراهم م 19-کوویدمبتال به  مارانیدر مورد ب یفقط اطالعات جزئ يربرداریذکر است که تصوانیشا
تا به  دیکن بیترک یشگاهیآزما نهیمعا جیو نتا ینیرا با هر دو تظاهرات بال يربرداریتصو يمهم است که داده ها

خود  یعیطب ییتوانا یهوش مصنوع میحالت ، ما معتقد نید. در ایکمک کن 19-کوویدبهتر  صیتشخ و يغربالگر
و کارآمد  قیدق يریگیو پ لیو تحل هی، تجزصیانجام تشخ يچند منبع برا يداده ها نیرا در ادغام اطالعات از ا

 دهد.ینشان م
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