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دور ﻧﯿﺴﺖ روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎروارد راﻫﮑﺎری ﺑﺮای آﻣﻮزش

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻧﺪرو ِﺑﮏ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :روش اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼم ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و آﺑﺠﮑﺖ

ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وی ،آﻧﻬﺎ اﺧﯿﺮا ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﻤﭙﻮزﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی اش را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪد
ﻟﻨﻔﺎوی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﺪﻫﺎ اﺳﻼﯾﺪی ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻋﺎدی ،ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در

 92درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و در دو ﮔﺮوه رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﺎﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎن در 96
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ِﺑﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻟﺐ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﺎﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ادﻏﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،در 99.5
درﺻﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم
ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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