ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  IBMدر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ؛
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺶ از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ آن -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﭼﯿﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه را ﺣﺘﯽ زودﺗﺮ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ،
دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺟﺴﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﻗﺮص ﻫﺎی واﻗﻌﯽ را از ﻣﻮارد ﺗﻘﻠﺒﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه از زﺑﺎن اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ IBM .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
 IBMدر ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮا-
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻏﺬای
ﺧﻮد را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ و رد ﻣﻮاد آﻟﺮژی زا در آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮا-ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری دﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

اﺷﻌﻪ ﻫﺎی اﯾﮑﺲ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺸﺒﺎﻫﺎً  IBMدر ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه روی ﭼﯿﭗ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در اﻧﺪازه ﺟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺘﻮان اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎ از روی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻐﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻋﺼﺐ زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ IBM .در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ روح ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ او ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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