ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۷
در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﮑﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ،اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﺸﺨﯿﺺﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﺪ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه  DeepGestaltﻧﺎم دارد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهای
از ﺻﻮرتﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار FDNA ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ
ﻧﺎم  Face2Geneﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷ﻫﺰار ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲۰۰اﺧﺘﻼل
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ  DeepGestaltدو ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم آﻧﺠﻠﻤﻦ
و  Cornelia de Langeاﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺳﻨﺪرمﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش و ﺗﺤﺮک ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

اﺻﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺪرم  Cornelia de Langeرﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﺑﺮوﻫﺎی ﮐﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﺳﻂ
ً
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺳﻨﺪرم آﻧﺠﻤﻠﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺮم و ﻣﻮیﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 DeepGestaltدر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرمﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ،دﻗﺖ  ۷۰درﺻﺪی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۵۰۲ﺳﻮژه ﺑﻪ  DeepGestaltداده ﺷﺪ ﮐﻪ  ۹۲ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۰ﺳﻨﺪرم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
در آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻧﻮﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻓﺮاد ﺑﺮای  DeepGestaltﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ و از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از  ۵ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ،ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻠﯽ را در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و
ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ  ۶۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺣﺪس اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم
ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰درﺻﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

