ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری از روی ﭼﻬﺮه

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯽوﻗﻔﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی »دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ« اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ دارد ،از دﯾﺪ ﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﭼﻬﺮه ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺪرم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻮدک ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ DeepGestalt
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎدر ژﻧﺘﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد اﺳﺖ.
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ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ارﻣﻐﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻪ
آزﻣﻮن ﻣﺠﺰا ﮐﻪ روی  ۱۷ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺳﻨﺪرم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در  ۶۴درﺻﺪ ﻣﻮارد
زﯾﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻨﺪرم ﻧﻮﻧﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در  ۲۰درﺻﺪ
ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ از روی ﻋﮑﺲ ﺑﯿﻤﺎر ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روش ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ دیاِناِی ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ
ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ژﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داد و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
اﯾﻦ اﺑﺰار روﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﻤﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی واﺿﺤﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻫﺰار ﻣﻮرد را ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﯿﻤﺎران را در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﻋﮑﺲ اﺟﺎزه
دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺣﺪود  10ﺳﻨﺪرﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ۷۰ ،درﺻﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژﻧﺘﯿﮏ دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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