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sâu cho COVID-19 

Abstract Tóm lược 

This survey explores how Deep Learning has battled the COVID-19 

pandemic and provides directions for future research on COVID-19. Cuộc 

khảo sát này khám phá cách Học sâu đã chiến đấu với đại dịch COVID-19 

và cung cấp định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai về COVID-19. 

We cover Deep Learning applications in Natural Language Processing, 

Computer Vision, Life Sciences, and Epidemiology. Chúng tôi bao gồm các 

ứng dụng Học sâu trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Khoa 

học đời sống và Dịch tễ học. 

We describe how each of these applications vary with the availability of big 

data and how learning tasks are constructed. Chúng tôi mô tả cách mỗi 

ứng dụng này thay đổi theo tính khả dụng của dữ liệu lớn và cách các tác 

vụ học tập được xây dựng. 

We begin by evaluating the current state of Deep Learning and conclude 

with key limitations of Deep Learning for COVID-19 applications.

 Chúng tôi bắt đầu bằng cách đánh giá tình trạng hiện tại của Học sâu 

và kết luận với những hạn chế chính của Học sâu cho các ứng dụng 

COVID-19. 

These limitations include Interpretability, Generalization Metrics, Learning 

from Limited Labeled Data, and Data Privacy. Những hạn chế này bao 

gồm Khả năng diễn giải, Chỉ số khái quát hóa, Học hỏi từ dữ liệu được gắn 

nhãn hạn chế và Quyền riêng tư dữ liệu. 

Natural Language Processing applications include mining COVID-19 

research for Information Retrieval and Question Answering, as well as 

Misinformation Detection, and Public Sentiment Analysis. Các ứng dụng 

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên bao gồm nghiên cứu khai thác COVID-19 để 

Truy xuất Thông tin và Trả lời Câu hỏi, cũng như Phát hiện Thông tin Sai 

lệch và Phân tích Cảm xúc Công chúng. 



Computer Vision applications cover Medical Image Analysis, Ambient 

Intelligence, and Vision-based Robotics. Các ứng dụng Thị giác máy tính 

bao gồm Phân tích hình ảnh y tế, Trí thông minh môi trường xung quanh 

và Robot dựa trên tầm nhìn. 

Within Life Sciences, our survey looks at how Deep Learning can be 

applied to Precision Diagnostics, Protein Structure Prediction, and Drug 

Repurposing. Trong lĩnh vực Khoa học Đời sống, cuộc khảo sát của 

chúng tôi xem xét cách Học sâu có thể được áp dụng cho Chẩn đoán 

chính xác, Dự đoán cấu trúc protein và Tái sử dụng thuốc. 

Deep Learning has additionally been utilized in Spread Forecasting for 

Epidemiology. Học sâu cũng đã được sử dụng trong Dự báo lây lan cho 

dịch tễ học. 

Our literature review has found many examples of Deep Learning systems 

to fight COVID-19. Bài đánh giá tài liệu của chúng tôi đã tìm thấy nhiều 

ví dụ về hệ thống Học sâu để chống lại COVID-19. 

We hope that this survey will help accelerate the use of Deep Learning for 

COVID-19 research. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc khảo sát này sẽ giúp 

đẩy nhanh việc sử dụng Deep Learning cho nghiên cứu COVID-19. 

Introduction Giới thiệu 

SARS-CoV-2 and the resulting COVID-19 disease is one of the biggest 

challenges of the 21st century. SARS-CoV-2 và kết quả là bệnh 

COVID-19 là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21. 

At the time of this publication, about 43 million people have tested positive 

and 1.2 million people have died as a result. Tại thời điểm xuất bản ấn 

phẩm này, khoảng 43 triệu người đã có kết quả xét nghiệm dương tính và 

1,2 triệu người đã chết. 

Fighting this virus requires heroism of healthcare workers, social 

organization and technological solutions. Chống lại virus này đòi hỏi 

chủ nghĩa anh hùng của nhân viên y tế, tổ chức xã hội và các giải pháp 

công nghệ. 



This survey focuses on advancing technological solutions, with an 

emphasis on Deep Learning. Khảo sát này tập trung vào việc thúc đẩy các 

giải pháp công nghệ, tập trung vào Học sâu. 

We additionally highlight many cases where Deep Learning can facilitate 

social organization such as Spread Forecasting, Misinformation Detection, 

or Public Sentiment Analysis. Ngoài ra, chúng tôi cũng nêu bật nhiều 

trường hợp mà Học sâu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức xã 

hội như Dự báo lây lan, Phát hiện thông tin sai lệch hoặc Phân tích cảm 

xúc công chúng. 

Deep Learning has gained massive attention by defeating the world 

champion at Go, controlling a robotic hand to solve a Rubik’s cube, and 

completing fill-in-the-blank text prompts. Học sâu đã thu hút được sự chú ý 

lớn khi đánh bại nhà vô địch thế giới tại cờ vây, điều khiển một bàn tay 

robot để giải khối Rubik và hoàn thành lời nhắc văn bản điền vào chỗ 

trống. 

Deep Learning is advancing very quickly, but what is the current state of 

this technology? Học sâu đang phát triển rất nhanh, nhưng tình trạng hiện 

tại của công nghệ này là gì? 

What problems does Deep Learning have the capability of solving? Học 

sâu có khả năng giải quyết những vấn đề gì? 

How do we articulate COVID-19 problems for the application of Deep 

Learning? Làm thế nào để chúng tôi nêu rõ các vấn đề COVID-19 cho 

việc áp dụng Học sâu? 

We explore these questions through the lens of Deep Learning applications 

fighting COVID-19 in many ways. Chúng tôi khám phá những câu hỏi này 

thông qua lăng kính của các ứng dụng Học sâu chống lại COVID-19 theo 

nhiều cách. 

This survey aims to illustrate the use of Deep Learning in COVID-19 

research. Cuộc khảo sát này nhằm minh họa việc sử dụng Học sâu trong 

nghiên cứu COVID-19. 



Our contributions are also follows: Những đóng góp của chúng tôi cũng 

như sau: 

This is the first survey viewing COVID-19 applications solely through the 

lens of Deep Learning. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên xem các ứng dụng 

COVID-19 chỉ qua lăng kính của Học sâu. 

In comparison with other surveys on COVID-19 applications in Data 

Science or Machine Learning, we provide extensive background on Deep 

Learning. So với các cuộc khảo sát khác về các ứng dụng COVID-19 

trong Khoa học dữ liệu hoặc Học máy, chúng tôi cung cấp thông tin cơ bản 

sâu rộng về Học sâu. 

For each application area surveyed, we provide a detailed analysis of how 

the given data is inputted to a deep neural network and how learning tasks 

are constructed. Đối với mỗi lĩnh vực ứng dụng được khảo sát, chúng tôi 

cung cấp phân tích chi tiết về cách dữ liệu đã cho được nhập vào mạng 

nơ-ron sâu và cách các nhiệm vụ học tập được xây dựng. 

We provide an exhaustive list of applications in data domains such as 

Natural Language Processing, Computer Vision, Life Sciences, and 

Epidemiology. Chúng tôi cung cấp danh sách đầy đủ các ứng dụng 

trong lĩnh vực dữ liệu như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, 

Khoa học đời sống và Dịch tễ học. 

We particularly focus on work in Literature Mining for COVID-19 research 

papers, compiling papers from the ACL 2020 NLP-COVID workshop.

 Chúng tôi đặc biệt tập trung vào công việc trong khai thác văn học 

cho các tài liệu nghiên cứu COVID-19, biên soạn các bài báo từ hội thảo 

NLP-COVID ACL 2020. 

Finally, we review common limitations of Deep Learning including 

Interpretability, Generalization Metrics, Learning from Limited Labeled 

Data, and Data Privacy. Cuối cùng, chúng tôi xem xét các hạn chế phổ 

biến của Học sâu bao gồm Khả năng diễn giải, Chỉ số khái quát hóa, Học 

hỏi từ dữ liệu được gắn nhãn hạn chế và Quyền riêng tư dữ liệu. 



We describe how these limitations impact each of the surveyed COVID-19 

applications. Chúng tôi mô tả những hạn chế này ảnh hưởng như thế 

nào đến từng ứng dụng COVID-19 được khảo sát. 

We additionally highlight research tackling these issues. Chúng tôi cũng 

nhấn mạnh nghiên cứu giải quyết những vấn đề này. 

Our survey is organized into four primary sections. Khảo sát của chúng tôi 

được tổ chức thành bốn phần chính. 

We start with a “Background” on Deep Learning to explain the relationship 

with other Artificial Intelligence technologies such as Machine Learning or 

Expert Systems. Chúng tôi bắt đầu với "Nền tảng" về Học sâu để giải thích 

mối quan hệ với các công nghệ Trí tuệ nhân tạo khác như Machine 

Learning hoặc Expert Systems. 

This background also provides a quick overview of SARS-CoV-2 and 

COVID-19. Thông tin cơ bản này cũng cung cấp thông tin tổng quan nhanh 

về SARS-CoV-2 và COVID-19. 

The next section lists and explains “Deep Learning applications for COVID-

19”. Phần tiếp theo liệt kê và giải thích "Các ứng dụng Học sâu cho 

COVID-19". 

We organize surveyed applications by input data type, such as text or 

images. Chúng tôi tổ chức các ứng dụng được khảo sát theo loại dữ 

liệu đầu vào, chẳng hạn như văn bản hoặc hình ảnh. 

This is different from other surveys on COVID-19 that organize applications 

by scales such as molecular, clinical, and society-level. Điều này khác 

với các cuộc khảo sát khác về COVID-19 tổ chức các ứng dụng theo quy 

mô như phân tử, lâm sàng và cấp độ xã hội. 

From a Deep Learning perspective, organizing applications by input data 

type will help readers understand common frameworks for research. Từ 

góc độ Học sâu, việc tổ chức các ứng dụng theo kiểu dữ liệu đầu vào sẽ 

giúp người đọc hiểu được các kết cấu chung để nghiên cứu. 



Firstly, this avoids repeatedly describing how language or images are 

inputted to a Deep Neural Network. Thứ nhất, điều này tránh liên tục 

mô tả cách ngôn ngữ hoặc hình ảnh được nhập vào Mạng thần kinh sâu. 

Secondly, applications working with the same type of input data have many 

similarities. Thứ hai, các ứng dụng làm việc với cùng một loại dữ liệu đầu 

vào có nhiều điểm tương đồng. 

For example, cutting-edge approaches to Biomedical Literature Mining and 

Misinformation Detection both work with text data. Ví dụ, các phương 

pháp tiếp cận tiên tiến để khai thác tài liệu y sinh và phát hiện thông tin sai 

lệch đều hoạt động với dữ liệu văn bản. 

They have many commonalities such as the use of Transformer neural 

network models and reliance on a self-supervised representation learning 

scheme known as language modeling. Chúng có nhiều điểm chung như 

việc sử dụng các mô hình mạng nơ-ron Transformer và dựa vào sơ đồ học 

tập đại diện tự giám sát được gọi là mô hình hóa ngôn ngữ. 

We thus divide surveyed COVID-19 applications into “Natural Language 

Processing”, “Computer Vision”, “Life Sciences”, and “Epidemiology”. Do 

đó, chúng tôi chia các ứng dụng COVID-19 được khảo sát thành "Xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên", "Thị giác máy tính", "Khoa học đời sống" và "Dịch tễ 

học". 

However, our coverage of applications in Life Sciences diverges from this 

structure. Tuy nhiên, phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về các ứng dụng 

trong Khoa học Đời sống khác với cấu trúc này. 

In the scope of Life Sciences, we describe a range of input data types, 

such as tabular Electronic Health Records (EHR), textual clinical notes, 

microscopic images, categorical amino acid sequences, and graph-

structured network medicine. Trong phạm vi khoa học đời sống, chúng tôi 

mô tả một loạt các loại dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như Hồ sơ sức khỏe 

điện tử dạng bảng (EHR), ghi chú lâm sàng văn bản, hình ảnh hiển vi, trình 

tự axit amin phân loại và y học mạng có cấu trúc đồ thị. 



The datasets used across these applications tend to share the common 

limitation of size. Các bộ dữ liệu được sử dụng trên các ứng dụng này có 

xu hướng chia sẻ giới hạn chung về kích thước. 

In a rapid pandemic response situation, it is especially challenging to 

construct large datasets for Medical Image Analysis or Spread Forecasting.

 Trong tình huống ứng phó với đại dịch nhanh chóng, việc xây dựng 

các bộ dữ liệu lớn để Phân tích hình ảnh y tế hoặc Dự báo lây lan là một 

thách thức đặc biệt khó khăn. 

This problem is evident in Literature Mining applications such as Question 

Answering or Misinformation Detection as well. Vấn đề này được thể 

hiện rõ ràng trong các ứng dụng Khai thác tài liệu như Trả lời câu hỏi hoặc 

Phát hiện thông tin sai lệch. 

Literature Mining data is an interesting situation for Deep Learning because 

we have an enormous volume of published papers. Dữ liệu khai thác văn 

học là một tình huống thú vị đối với Học sâu vì chúng tôi có một khối lượng 

lớn các bài báo đã xuất bản. 

Despite having such a large unlabeled dataset, downstream applications 

such as question answering or fact verification datasets are extremely 

small in comparison. Mặc dù có một tập dữ liệu không được gắn nhãn 

lớn như vậy, các ứng dụng hạ nguồn như trả lời câu hỏi hoặc bộ dữ liệu 

xác minh thực tế là cực kỳ nhỏ so với. 

We will continually discuss the importance of pre-training for Deep 

Learning. Chúng tôi sẽ liên tục thảo luận về tầm quan trọng của việc đào 

tạo trước cho Học sâu. 

This paradigm relies on either supervised or self-supervised transfer 

learning. Mô hình này dựa trên việc học chuyển tiếp có giám sát hoặc tự 

giám sát. 

Of core importance, explored throughout this paper, is the presence of in-

domain data. Tầm quan trọng cốt lõi, được khám phá trong suốt bài 

báo này, là sự hiện diện của dữ liệu trong miền. 



Even if it is unlabeled, such as a biomedical literature corpus, or slightly 

out-of-domain, such as the CheXpert radiograph dataset for Medical Image 

Analysis, availability of this kind of data is paramount for achieving high 

performance. Ngay cả khi nó không được dán nhãn, chẳng hạn như 

kho tài liệu y sinh, hoặc hơi lạc lõng, chẳng hạn như bộ dữ liệu X quang 

CheXpert để Phân tích hình ảnh y tế, tính khả dụng của loại dữ liệu này là 

tối quan trọng để đạt được hiệu suất cao. 

When detailing each application of Deep Learning to COVID-19, we place 

an emphasis on the representation of data and the task. Khi trình bày chi 

tiết từng ứng dụng của Deep Learning cho COVID-19, chúng tôi nhấn 

mạnh vào việc trình bày dữ liệu và nhiệm vụ. 

Task descriptions mostly describe how a COVID-19 application is 

constructed as a learning problem. Mô tả nhiệm vụ chủ yếu mô tả cách một 

ứng dụng COVID-19 được xây dựng như một vấn đề học tập. 

We are solely focused on Deep Learning applications, and thus we are 

referring to representation learning of raw, or high-dimensional data.

 Chúng tôi chỉ tập trung vào các ứng dụng Học sâu và do đó chúng tôi 

đang đề cập đến việc học đại diện cho dữ liệu thô hoặc dữ liệu chiều cao. 

A definition and overview of representation learning is provided in 

“Background” section. Một định nghĩa và tổng quan về học tập đại diện 

được cung cấp trong phần "Nền tảng". 

The following list quickly describes different learning variants found in our 

surveyed applications: Danh sách sau đây nhanh chóng mô tả các biến thể 

học tập khác nhau được tìm thấy trong các ứng dụng được khảo sát của 

chúng tôi: 

Supervised Learning optimizes a loss function with respect to predicted and 

ground truth labels. Học có giám sát tối ưu hóa chức năng mất mát liên 

quan đến nhãn sự thật cơ bản và dự đoán. 

These ground truth labels require manual annotation. Các nhãn sự thật 

cơ bản này yêu cầu chú thích thủ công. 



Unsupervised Learning does not use labels. Học tập không giám sát 

không sử dụng nhãn. 

This includes clustering algorithms that look for intrinsic structure in data.

 Điều này bao gồm các thuật toán phân cụm tìm kiếm cấu trúc nội tại 

trong dữ liệu. 

Self-Supervised Learning optimizes a loss function with respect to the 

predicted and ground truth labels. Học tập tự giám sát tối ưu hóa chức 

năng mất mát đối với các nhãn sự thật cơ bản và dự đoán. 

Differently from Supervised Learning, these labels are constructed from a 

separate computing process, rather than human annotation. Khác với 

học có giám sát, các nhãn này được xây dựng từ một quy trình tính toán 

riêng biệt, thay vì chú thích của con người. 

Semi-Supervised Learning uses a mix of human labeled and unlabeled 

data for representation learning. Phương pháp Học tập bán giám sát sử 

dụng kết hợp dữ liệu có nhãn của con người và không có nhãn để học tập 

đại diện. 

Transfer Learning describes initializing training with the representation 

learned from a previous task. Transfer Learning mô tả việc khởi tạo 

đào tạo với biểu diễn đã học được từ một nhiệm vụ trước đó. 

This previous task is most commonly ImageNet-based supervised learning 

in “Natural Language Processing” or Internet-scale language modeling in 

“Computer Vision”. Nhiệm vụ trước đây thường là học tập có giám sát 

dựa trên ImageNet trong "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên" hoặc mô hình hóa 

ngôn ngữ quy mô Internet trong "Thị giác máy tính". 

Multi-Task Learning simultaneously optimizes multiple loss function, usually 

either interleaving updates or applying regularization penalties to avoid 

conflicting gradients from each loss. Học tập đa tác vụ đồng thời tối ưu 

hóa nhiều chức năng mất mát, thường là các bản cập nhật xen kẽ hoặc áp 

dụng các hình phạt chính quy hóa để tránh các gradient xung đột từ mỗi 

lần mất. 



Weakly Supervised Learning refers to supervised learning with heuristically 

labeled data, rather than carefully labeled data. Học có giám sát yếu 

đề cập đến việc học có giám sát với dữ liệu được gắn nhãn theo phương 

pháp heuristicly, thay vì dữ liệu được gắn nhãn cẩn thận. 

Multi-Modal Learning describes representation learning in multiple data 

types simultaneously, such as images and text or images and electronic 

health records. Học đa phương thức mô tả việc học tập đại diện trong 

nhiều loại dữ liệu cùng một lúc, chẳng hạn như hình ảnh và văn bản hoặc 

hình ảnh và hồ sơ sức khỏe điện tử. 

Reinforcement Learning optimizes a loss function with respect to a series 

of state to action predictions. Học tăng cường tối ưu hóa chức năng mất 

mát liên quan đến một loạt các dự đoán trạng thái để hành động. 

This is especially challenging due to credit assignment in the sequence of 

state to action mappings when receiving sparse rewards. Điều này đặc 

biệt khó khăn do việc gán tín dụng theo trình tự trạng thái để lập bản đồ 

hành động khi nhận được phần thưởng thưa thớt. 

It is important to note the distinction between these learning task 

constructions in each of our surveyed applications. Điều quan trọng cần 

lưu ý là sự khác biệt giữa các cấu trúc nhiệm vụ học tập này trong mỗi ứng 

dụng được khảo sát của chúng tôi. 

We further contextualize our surveyed applications with an overview of 

“Limitations of Deep Learning”. Chúng tôi tiếp tục bối cảnh hóa các ứng 

dụng được khảo sát của mình với cái nhìn tổng quan về "Những hạn chế 

của Học sâu ". 

These limitations are non-trivial and present significant barriers for Deep 

Learning to fight COVID-19 related problems. Những hạn chế này là không 

tầm thường và là những rào cản đáng kể đối với Học sâu để chống lại các 

vấn đề liên quan đến COVID-19. 

Solutions to these issues of “Interpretability”, “Generalization metrics”, 

“Learning from limited labeled datasets”, and “Data privacy” will be 

important to many applications of Deep Learning. Các giải pháp cho các 

vấn đề "Khả năng diễn giải", "Số liệu tổng quát hóa", "Học hỏi từ các bộ dữ 



liệu được gắn nhãn hạn chế" và "Quyền riêng tư dữ liệu" sẽ rất quan trọng 

đối với nhiều ứng dụng của Học sâu. 

We hope describing how the surveyed COVID-19 applications are limited 

by these issues will develop intuition about the problems and motivate 

solutions. Chúng tôi hy vọng việc mô tả cách các ứng dụng COVID-19 

được khảo sát bị hạn chế bởi những vấn đề này sẽ phát triển trực giác về 

các vấn đề và thúc đẩy các giải pháp. 

Finally, we conclude with a “Discussion” and “Conclusion” from our 

literature review. Cuối cùng, chúng tôi kết thúc bằng một "Thảo luận" và 

"Kết luận" từ bài đánh giá tài liệu của chúng tôi. 

Our Discussion describes lessons learned from a comprehensive literature 

review and plans for future research. Thảo luận của chúng tôi mô tả các 

bài học kinh nghiệm từ một đánh giá tài liệu toàn diện và kế hoạch cho 

nghiên cứu trong tương lai. 

Deep Learning for “Natural Language Processing” (NLP) has been 

extremely successful. Học sâu cho "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên" (NLP) đã 

cực kỳ thành công. 

Applications for COVID-19 include Literature Mining, Misinformation 

Detection, and Public Sentiment Analysis. Các ứng dụng cho COVID-

19 bao gồm Khai thác tài liệu, Phát hiện thông tin sai lệch và Phân tích 

cảm xúc của công chúng. 

Searching through the biomedical literature has been extremely important 

for drug repurposing. Tìm kiếm thông qua các tài liệu y sinh là vô cùng 

quan trọng đối với việc tái sử dụng thuốc. 

A success case of this is the repurposing of baricitinib, an anti-inflammatory 

drug used in rheumatoid arthritis. Một trường hợp thành công của điều 

này là tái sử dụng baricitinib, một loại thuốc chống viêm được sử dụng 

trong viêm khớp dạng thấp. 

The potential efficacy of this drug was discovered by querying biomedical 

knowledge graphs. Hiệu quả tiềm năng của loại thuốc này được phát 

hiện bằng cách truy vấn các biểu đồ kiến thức y sinh. 



Modern knowledge graphs utilize Deep Learning for automated 

construction. Biểu đồ tri thức hiện đại sử dụng Học sâu để xây dựng tự 

động. 

Other biomedical literature search systems use Deep Learning for 

information retrieval from natural language queries. Các hệ thống tìm kiếm 

tài liệu y sinh khác sử dụng Học sâu để truy xuất thông tin từ các truy vấn 

ngôn ngữ tự nhiên. 

These Literature Mining systems have been extended with question 

answering and summarization models that may revolutionize search 

altogether. Các hệ thống Khai thác Văn học này đã được mở rộng với các 

mô hình trả lời và tóm tắt câu hỏi có thể cách mạng hóa hoàn toàn tìm 

kiếm. 

We additionally explore how NLP can fight the “infodemic” by detecting 

false claims and presenting evidence. Chúng tôi cũng khám phá cách 

NLP có thể chống lại "infodemic" bằng cách phát hiện các tuyên bố sai lệch 

và đưa ra bằng chứng. 

NLP is also useful to evaluate public sentiment about the pandemic from 

data such as tweets and provide tools for social scientists to analyze free-

text response surveys. NLP cũng hữu ích để đánh giá tình cảm của công 

chúng về đại dịch từ dữ liệu như tweet và cung cấp các công cụ cho các 

nhà khoa học xã hội để phân tích các cuộc khảo sát phản hồi bằng văn 

bản tự do. 

“Computer Vision” is another mature application domain of Deep Learning.

 "Thị giác máy tính" là một lĩnh vực ứng dụng trưởng thành khác của 

Học sâu. 

The Transformer revolution in Natural Language Processing largely owes 

its success to Computer Vision’s pioneering into large datasets, massive 

models, and the utilization of hardware that accelerates parallel 

computation, namely GPUs. Cuộc cách mạng Transformer trong Xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên phần lớn dựa vào thành công của nó nhờ vào việc Thị 

giác máy tính tiên phong vào các bộ dữ liệu lớn, các mô hình lớn và việc 

sử dụng phần cứng giúp tăng tốc tính toán song song, cụ thể là GPU. 



Computer Vision applications to COVID-19 include Medical Image 

Analysis, Ambient Intelligence, and Vision-based Robotics. Các ứng 

dụng thị giác máy tính cho COVID-19 bao gồm Phân tích hình ảnh y tế, Trí 

thông minh môi trường xung quanh và Robot dựa trên tầm nhìn. 

Medical Image Analysis has been used to supplement RT-PCR testing for 

diagnosis by classifying COVID-induced pneumonia from chest X-rays and 

CT scans. Phân tích hình ảnh y tế đã được sử dụng để bổ sung xét 

nghiệm RT-PCR để chẩn đoán bằng cách phân loại viêm phổi do COVID 

gây ra từ X-quang ngực và chụp CT. 

Haque et al. recently published a survey on Computer Vision applications 

for physical space monitoring in hospitals and daily living spaces.

 Haque và cộng sự gần đây đã công bố một cuộc khảo sát về các 

ứng dụng Thị giác máy tính để theo dõi không gian vật lý trong bệnh viện 

và không gian sống hàng ngày. 

They termed these applications “Ambient Intelligence”. Họ gọi các ứng 

dụng này là "Ambient Intelligence". 

This is an interesting phrase to encompass a massive set of more subtle 

applications such as automated physical therapy assistance, hand washing 

detection, or surgery training and performance evaluation. Đây là một cụm 

từ thú vị để bao gồm một tập hợp lớn các ứng dụng tinh tế hơn như hỗ trợ 

vật lý trị liệu tự động, phát hiện rửa tay hoặc đào tạo phẫu thuật và đánh 

giá hiệu suất. 

This section is particularly suited to our discussion on Data Privacy in 

“Limitations of Deep Learning”. Phần này đặc biệt phù hợp với cuộc 

thảo luận của chúng tôi về Quyền riêng tư dữ liệu trong "Giới hạn của 

Deep Learning". 

We also look at how Vision-Based Robotics can ease the economic burden 

of COVID-19, as well as automate disinfection. Chúng tôi cũng xem 

xét cách Robot dựa trên tầm nhìn có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế của 

COVID-19, cũng như tự động khử trùng. 



Deep Learning can improve virus spread models used in “Epidemiology”.

 Học sâu có thể cải thiện các mô hình lây lan vi-rút được sử dụng 

trong "Dịch tễ học". 

Our coverage of these models starts with “black-box” forecasting.

 Phạm vi bảo hiểm của chúng tôi về các mô hình này bắt đầu bằng dự 

báo "hộp đen". 

These models use a history of infections, as well as information such as 

lockdown phase, to predict future cases or deaths. Các mô hình này sử 

dụng tiền sử nhiễm trùng, cũng như thông tin như giai đoạn phong tỏa, để 

dự đoán các trường hợp mắc bệnh hoặc tử vong trong tương lai. 

We describe how this varies based on region specificity. Chúng tôi mô tả 

cách điều này thay đổi dựa trên tính đặc thù của khu vực. 

We will then look at adding more structure to the population model. Sau 

đó, chúng tôi sẽ xem xét việc bổ sung thêm cấu trúc cho mô hình dân số. 

The most well-known example of this are Susceptible, Infected, and 

Recovered (SIR) models. Ví dụ nổi tiếng nhất về điều này là các mô 

hình Nhạy cảm, Bị nhiễm bệnh và Phục hồi (SIR). 

The illustrative SIR model describes how a population transitions from 

healthy or “Susceptible”, to “Infected”, and “Recovered” through a set of 

three differential equations. Mô hình SIR minh họa mô tả cách một quần 

thể chuyển đổi từ khỏe mạnh hoặc "Nhạy cảm", sang "Bị nhiễm bệnh" và 

"Đã phục hồi" thông qua một tập hợp ba phương trình vi phân. 

These equations solve for the infection and recovery rates from data of 

initial and recovered populations. Các phương trình này giải quyết cho sự 

lây nhiễm và tỷ lệ phục hồi từ dữ liệu của các quần thể ban đầu và phục 

hồi. 

The challenge with these SIR models is that they have limiting 

assumptions. Thách thức với các mô hình SIR này là chúng có các giả 

định hạn chế. 

We will explore how Deep Neural Networks have been used to solve 

differential equations and integrate the non-linear impact of quarantine or 



travel into these SIR models. Chúng ta sẽ khám phá cách Mạng nơ-ron sâu 

đã được sử dụng để giải các phương trình vi phân và tích hợp tác động phi 

tuyến tính của việc cách ly hoặc di chuyển vào các mô hình SIR này. 

For even finer-grained predictions, we looked into the use of Contact 

Tracing, potentially enabling personalized risk of infection analysis. Để 

có những dự đoán chi tiết hơn nữa, chúng tôi đã xem xét việc sử dụng 

Truy tìm liên hệ, có khả năng cho phép phân tích nguy cơ lây nhiễm được 

cá nhân hóa. 

The application of Deep Learning for “Life Sciences” is incredibly exciting, 

but still in its early stages. Việc áp dụng Học sâu cho "Khoa học đời 

sống" là vô cùng thú vị, nhưng vẫn còn trong giai đoạn đầu của nó. 

RT-PCR has become the gold standard for COVID-19 testing. RT-PCR 

đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho xét nghiệm COVID-19. 

This viral nucleic acid test utilizes primers and transcription enzymes to 

amplify a chunk of DNA such that fluorescent probes can signal the 

presence of the viral RNA. Xét nghiệm axit nucleic của virus này sử dụng 

mồi và enzyme phiên mã để khuếch đại một đoạn DNA sao cho các đầu dò 

huỳnh quang có thể báo hiệu sự hiện diện của RNA virus. 

However, these tests have a high false negative rate. Tuy nhiên, các 

xét nghiệm này có tỷ lệ âm tính giả cao. 

We will look at studies that sequence this RNA and deploy deep 

classification models, use Computer Vision to process expression, as well 

as studies that design assays to cover a wide range of genomes.

 Chúng tôi sẽ xem xét các nghiên cứu giải trình tự RNA này và triển 

khai các mô hình phân loại sâu, sử dụng Thị giác máy tính để xử lý biểu 

hiện, cũng như các nghiên cứu thiết kế các xét nghiệm để bao gồm một 

loạt các bộ gen. 

New diagnostic tools are being developed with detailed biological and 

historical information about each patient. Các công cụ chẩn đoán mới đang 

được phát triển với thông tin sinh học và lịch sử chi tiết về từng bệnh nhân. 



This is known as Precision Medicine. Điều này được gọi là Y học chính 

xác. 

Precision Medicine in COVID-19 applications looks at predicting patient 

outcome based on patient history recorded in Electronic Health Records 

(EHR), as well as miscellaneous biomarkers such as blood testing results.

 Y học chính xác trong các ứng dụng COVID-19 xem xét dự đoán kết 

quả của bệnh nhân dựa trên lịch sử bệnh nhân được ghi lại trong Hồ sơ 

sức khỏe điện tử (EHR), cũng như các dấu ấn sinh học khác như kết quả 

xét nghiệm máu. 

This is another section that is highly relevant for our cautionary “Limitations 

of Deep Learning” with respect to Data Privacy. Đây là một phần khác 

rất phù hợp với "Những hạn chế của Học sâu " thận trọng của chúng tôi 

liên quan đến Quyền riêng tư dữ liệu. 

Another exciting application area is the intersection of Deep Learning and 

molecular engineering. Một lĩnh vực ứng dụng thú vị khác là sự giao thoa 

giữa Học sâu và kỹ thuật phân tử. 

Deep Learning has received massive press for the development of 

AlphaFold. Deep Learning đã nhận được báo chí lớn cho sự phát triển của 

AlphaFold. 

Given the 1-dimensional string of amino acids, AlphaFold predicts the 

resulting 3-D structure. Với chuỗi axit amin 1 chiều, AlphaFold dự đoán cấu 

trúc 3-D kết quả. 

These models have been used to predict the 3-D structure of the spike 

proteins on the outer shell of the coronavirus, as well as its other proteins.

 Những mô hình này đã được sử dụng để dự đoán cấu trúc 3-D của 

các protein gai trên lớp vỏ ngoài của coronavirus, cũng như các protein 

khác của nó. 

Having a model of this structure allows biochemists to see potential binding 

targets for drug development. Có một mô hình của cấu trúc này cho 

phép các nhà hóa sinh nhìn thấy các mục tiêu ràng buộc tiềm năng để phát 

triển thuốc. 



These bindings can prevent the virus from entering human cells through 

membrane proteins such as ACE2. Những liên kết này có thể ngăn 

chặn virus xâm nhập vào tế bào người thông qua các protein màng như 

ACE2. 

We can use Deep Learning to suggest potential binding drug candidates.

 Chúng tôi có thể sử dụng Học sâu để đề xuất các ứng cử viên thuốc 

ràng buộc tiềm năng. 

Developing new drugs will have to undergo a timely and costly clinical trial 

process. Việc phát triển các loại thuốc mới sẽ phải trải qua một quá trình 

thử nghiệm lâm sàng kịp thời và tốn kém. 

For this reason, COVID-19 research has been much more focused on drug 

repurposing to find treatments. Vì lý do này, nghiên cứu COVID-19 đã 

tập trung nhiều hơn vào việc tái sử dụng thuốc để tìm ra phương pháp điều 

trị. 

Within the scope of Natural Language Processing, we present the 

automated construction of biomedical knowledge graphs from a massive 

and rapidly growing body of literature. Trong phạm vi Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, chúng tôi trình bày việc xây dựng tự động các biểu đồ kiến thức y 

sinh từ một khối lượng lớn và đang phát triển nhanh chóng của văn học. 

These graphs can be used to discover potential treatments from already 

approved drugs, an application known as drug repurposing. Các biểu 

đồ này có thể được sử dụng để khám phá các phương pháp điều trị tiềm 

năng từ các loại thuốc đã được phê duyệt, một ứng dụng được gọi là tái 

sử dụng thuốc. 

Drug repurposing is highly desirable because the safety profile of these 

drugs has been verified through a rigorous clinical trial process. Tái sử 

dụng thuốc là rất mong muốn vì hồ sơ an toàn của các loại thuốc này đã 

được xác minh thông qua một quá trình thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt. 

Biomedical experts can search through these knowledge graphs to find 

candidate drugs. Các chuyên gia y sinh có thể tìm kiếm thông qua các biểu 

đồ tri thức này để tìm ra các loại thuốc ứng cử viên. 



However, another interesting way to search through these graphs is to set 

up the problem as link prediction. Tuy nhiên, một cách thú vị khác để tìm 

kiếm thông qua các biểu đồ này là thiết lập vấn đề làm dự đoán liên kết. 

Given a massive graph of nodes such as proteins, diseases, genes and 

edges such as “A inhibits B”, we can use graph representation learning 

techniques such as graph neural networks to predict relations between 

nodes in the graph. Với một biểu đồ lớn gồm các nút như protein, bệnh 

tật, gen và các cạnh như "A ức chế B", chúng ta có thể sử dụng các kỹ 

thuật học biểu diễn đồ thị như mạng nơ-ron đồ thị để dự đoán mối quan hệ 

giữa các nút trong biểu đồ. 

Our final application area surveyed is the use of Deep Learning for 

“Epidemiology”. Lĩnh vực ứng dụng cuối cùng của chúng tôi được khảo 

sát là việc sử dụng Học sâu cho "Dịch tễ học". 

How many people do we expect to be infected with COVID-19? Chúng ta 

dự kiến sẽ có bao nhiêu người bị nhiễm COVID-19? 

How long do we have to quarantine for? Chúng tôi phải cách ly bao lâu? 

These are query examples for our search systems, described as NLP 

applications, but epidemiological models are the source of these answers.

 Đây là những ví dụ truy vấn cho hệ thống tìm kiếm của chúng tôi, 

được mô tả là các ứng dụng NLP, nhưng các mô hình dịch tễ học là nguồn 

gốc của những câu trả lời này. 

We will begin exploring this through the lens of “black-box” forecasting 

models that look at the history of infections and other information to predict 

into the future. Chúng tôi sẽ bắt đầu khám phá điều này thông qua lăng 

kính của các mô hình dự báo "hộp đen" xem xét lịch sử lây nhiễm và các 

thông tin khác để dự đoán trong tương lai. 

We will then look at SIR models, a set of differential equations modeling the 

transition from Susceptible to Infected to Recovered. Sau đó, chúng ta 

sẽ xem xét các mô hình SIR, một tập hợp các phương trình vi phân mô 

hình hóa quá trình chuyển đổi từ Dễ bị nhiễm sang Bị nhiễm sang Phục 

hồi. 



These models find the reproductive rate of the virus, which can 

characterize the danger of letting herd immunity develop naturally.

 Những mô hình này tìm thấy tỷ lệ sinh sản của virus, có thể đặc 

trưng cho sự nguy hiểm của việc để miễn dịch bầy đàn phát triển tự nhiên. 

To formulate this as a Deep Learning task, a Deep Neural Network 

approximates the time-varying strength of quarantine in the SIR model, 

since integrating the Exposed population would require extremely detailed 

data. Để xây dựng điều này như một nhiệm vụ Deep Learning, Mạng nơ-

ron sâu xấp xỉ sức mạnh cách ly thay đổi theo thời gian trong mô hình SIR, 

vì việc tích hợp quần thể Tiếp xúc sẽ yêu cầu dữ liệu cực kỳ chi tiết. 

Parameter optimizers from Deep Learning such as Adam can be used to 

solve differential equations as well. Các trình tối ưu hóa tham số từ 

Deep Learning như Adam cũng có thể được sử dụng để giải các phương 

trình vi phân. 

We briefly investigate the potential of Contact Tracing data. Chúng tôi 

điều tra ngắn gọn tiềm năng của dữ liệu Theo dõi liên hệ. 

Tracking the movement of individuals when they leave their quarantine 

could produce incredibly detailed datasets about how the virus spreads.

 Theo dõi chuyển động của các cá nhân khi họ rời khỏi khu cách ly có 

thể tạo ra các bộ dữ liệu cực kỳ chi tiết về cách vi rút lây lan. 

We will explore what this data might look like and some tasks for Deep 

Learning. Chúng ta sẽ khám phá xem dữ liệu này có thể trông như thế 

nào và một số tác vụ cho Học sâu. 

This is another application area that relates heavily to our discussion of 

data privacy in “Limitations of Deep Learning”. Đây là một lĩnh vực ứng 

dụng khác liên quan nhiều đến cuộc thảo luận của chúng tôi về quyền 

riêng tư dữ liệu trong "Hạn chế của Học sâu ". 

These applications of Deep Learning to fight COVID-19 are promising, but 

it is important to be cognizant of the drawbacks to Deep Learning.

 Những ứng dụng này của Học sâu để chống lại COVID-19 rất hứa 

hẹn, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế đối với 

Học sâu. 



We focus on the issues of “Interpretability”, “Generalization metrics”, 

“Learning from limited labeled datasets”, and “Data Privacy”. Chúng tôi 

tập trung vào các vấn đề về "Khả năng diễn giải", "Số liệu khái quát hóa", 

"Học hỏi từ các bộ dữ liệu được gắn nhãn hạn chế" và "Quyền riêng tư dữ 

liệu". 

It is very hard to interpret the output of current Deep Learning models.

 Rất khó để diễn giải đầu ra của các mô hình Học sâu hiện tại. 

This problem is further compounded by the lack of a reliable measure of 

uncertainty. Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn do thiếu một biện 

pháp đáng tin cậy về sự không chắc chắn. 

When the model starts to see out-of-distribution examples, data points 

sampled from a different distribution than the data used to train the model, 

most models will continue to confidently misclassify these examples. Khi 

mô hình bắt đầu thấy các ví dụ ngoài phân phối, các điểm dữ liệu được lấy 

mẫu từ một bản phân phối khác với dữ liệu được sử dụng để đào tạo mô 

hình, hầu hết các mô hình sẽ tiếp tục tự tin phân loại sai các ví dụ này. 

It is very hard to categorize how well a trained model will generalize to new 

data distributions. Rất khó để phân loại một mô hình được đào tạo sẽ 

khái quát hóa tốt như thế nào đối với các bản phân phối dữ liệu mới. 

Furthermore, these models can fail at simple commonsense tasks, even 

after achieving high performance on the training dataset. Hơn nữa, các 

mô hình này có thể thất bại ở các tác vụ thông thường đơn giản, ngay cả 

sau khi đạt được hiệu suất cao trên tập dữ liệu đào tạo. 

Achieving this high performance in the first place comes at the cost of 

massive, labeled datasets. Đạt được hiệu suất cao này ngay từ đầu phải 

trả giá bằng các bộ dữ liệu khổng lồ, được gắn nhãn. 

This is unpractical for most clinical applications like Medical Image 

Analysis, as well as for quickly building question-answering datasets. Điều 

này là không thực tế đối với hầu hết các ứng dụng lâm sàng như Phân tích 

hình ảnh y tế, cũng như để nhanh chóng xây dựng bộ dữ liệu trả lời câu 

hỏi. 



Finally, we have to consider data privacy with these applications. Cuối 

cùng, chúng ta phải xem xét quyền riêng tư dữ liệu với các ứng dụng này. 

Will patients feel comfortable allowing their ICU activity to be monitored by 

an intelligent camera? Bệnh nhân có cảm thấy thoải mái khi cho phép hoạt 

động ICU của họ được theo dõi bằng camera thông minh không? 

Would patients be comfortable with their biological data and medical 

images being stored in a central database for training Deep Learning 

models? Liệu bệnh nhân có cảm thấy thoải mái với dữ liệu sinh học và 

hình ảnh y tế của họ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm để đào tạo 

các mô hình Học sâu không? 

This introduction should moderate enthusiasm about Deep Learning as a 

panacea to all problems. Phần giới thiệu này sẽ kiểm duyệt sự nhiệt 

tình về Học sâu như một liều thuốc chữa bách bệnh cho mọi vấn đề. 

However, we take an optimistic look at these problems in our section 

“Limitations of Deep Learning”, explaining solutions to these problems as 

well, such as self-explanatory models or federated learning. Tuy nhiên, 

chúng tôi có một cái nhìn lạc quan về những vấn đề này trong phần "Hạn 

chế của Học sâu ", giải thích các giải pháp cho những vấn đề này, chẳng 

hạn như các mô hình tự giải thích hoặc học tập liên kết. 


