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 یهوش مصنوع

 مجری: دکتر سیما رفیعی

، غربالگری موثر می تواند چالش های پیش روی سیستم های COVID-19 زمینه و هدف: برای تسهیل تشخیص سریع و موثر

و  COVID-19 بینی مبتنی بر یادگیری ماشینی برای تشخیصهدف ما توسعه یک پیش .دهد مراقبت های بهداشتی را کاهش

 .ها بودهای جمعیتی آنبا ثبت علائم و ویژگی COVID-19 برای شناسایی موارد (GUI) طراحی یک رابط کاربری گرافیکی

 ترین همسایه، ساده(DT) خت تصمیم، در(SVM) بندی مختلفی از جمله ماشین بردار پشتیبانهای طبقهها: ما مدلروش

(NB) و K-ترین همسایهنزدیک (KNN) بینی نتیجه تسترا برای پیش COVID-19 ما این  .سازی کردیمبرای افراد پیاده

از کل افراد(  ٪99نفر ) 9881ها( آموزش دادیم و توسط آوری دادهاز کل افراد در جمع ٪19نفر ) 97161های ها را با دادهمدل

بینی نتیجه ها برای پیشکه برای امتیاز دادن به ویژگی (MRMR) های حداکثر ارتباط حداقل افزونگیالگوریتم .آزمایش کردیم

در  COVID-19 بینی نتایج آزمایشیک رابط کاربری گرافیکی کاربرپسند برای پیش .شونداستفاده می COVID-19 آزمایش

 .افراد طراحی شده است

داشت و به دنبال آن طول  91-ها: نتایج مطالعه نشان داد که سرفه بیشترین همبستگی مثبت را با نتایج مثبت تست کوویدفتهیا

بود. ویروس،  91-، قرار گرفتن در معرض افراد مبتلا، سن، درد عضلانی، عفونت اخیر به کووید91-های کوویدمدت علائم و نشانه

بویایی یا چشایی، حالت تهوع، بی اشتهایی، سردرد، سرگیجه، علائم سی تی اسکن ریه،  تب، دیسترس تنفسی، از دست دادن

های مدل (AUROC) ، ویژگی و سطح زیر منحنی عملکرد گیرندهF1 دیابت و فشار خون بالا. مقادیر دقت، دقت، یادآوری، امتیاز

اند. در نهایت، محاسبه شده MRMR لگوریتمهای امتیازدهی شده توسط اهای مختلف ویژگیبندی مختلف در مجموعهطبقه

، SVM هایویژگی و نشانه از کاربران و با انتخاب یکی از مدل 24رابط کاربری گرافیکی طراحی شده ما با دریافت هر یک از 

KNN ،Naïve Bayes و درخت تصمیم، نتیجه تست COVID-19 کند. دقت، بینی میرا پیشAUROC و امتیاز F1 مدل 

SVM نوان بهترین مدل برای تشخیص تستبه ع COVID-19 0.7048 (95%  :996912، 997118فاصله اطمینان ،)996921 

(11% CI: 0.7003 ،0.7104%)  6992و% CI (0975%)  : .شناخته شدند. (، به ترتیب996912، 996921بود 

-COVID گیری بالینی اولیه در طول شیوعگیری: در این مطالعه ما یک رویکرد یادگیری ماشینی را برای تسهیل تصمیمنتیجه

ها در افراد بندی جمعیتارائه کردیم که قادر به طبقه COVID-19 کننده از تشخیصبینیاجرا کردیم و یک مدل پیش 19

  .آلوده و غیر آلوده به عنوان یک غربالگری کارآمد است

 .بالینی، ویژگی های جمعیت شناختی، تشخیص، یادگیری ماشین، ویژگی های COVID-19 :کلمات کلیدی


