
Hướng dẫn về Máy học cho các nhà sinh học 

Hướng dẫn về máy học cho các nhà sinh học sẽ hướng dẫn bạn 

cách sử dụng của nó trong sinh học. Tài liệu này giải thích 3 loại 

kịch bản và những thách thức để xây dựng một mô hình máy học 

tốt. Dưới đây là một số ví dụ về cách máy học có thể được áp dụng 

cho các vấn đề sinh học. Cân nhắc các tùy chọn của bạn trước khi 

bạn bắt đầu xây dựng mô hình máy học. Dưới đây là 3 tình huống 

được liệt kê: 

Các ứng dụng của máy học trong sinh học  

Việc sử dụng máy học trong sinh học có nhiều lợi ích. Việc sử 

dụng mạng nơ-ron để phân loại và dự đoán đã phổ biến, nhưng dữ 

liệu được sử dụng cho các mô hình tin sinh học ngày càng phức 

tạp. Hơn nữa, loại thuật toán mới này có thể nhận ra các đặc điểm 

mà con người không thể nhìn thấy trong hình ảnh di động. Nó cũng 

có thể xác định các liên kết giữa các loại dữ liệu khác nhau và phát 

hiện ra thuốc trước. Dưới đây là một số cách học sâu có thể mang 

lại lợi ích cho nghiên cứu sinh học. Bạn có thể tìm hiểu thêm về 

những ưu điểm và nhược điểm của loại thuật toán mới này.  

Một ví dụ về ứng dụng của học sâu trong sinh học là hệ gen quy định. 

Loại trí tuệ nhân tạo này sử dụng trình tự di truyền của tế bào để 

phát hiện các biến thể quy định và nghiên cứu tác động của chúng. 

Dữ liệu dòng dõi di động cũng có thể được thu thập bằng cách sử 

dụng phim tua nhanh thời gian. Dữ liệu về dòng dõi tế bào có thể 

giúp nghiên cứu nguồn gốc phát triển của các mô khác nhau. Việc sử 

dụng các công cụ này trong sinh học có rất nhiều ứng dụng trong 

chẩn đoán lâm sàng. Nhưng có một vài thách thức cần vượt qua.  

Với sự gia tăng của các ấn phẩm sinh học, việc tìm kiếm thông tin 

liên quan trở nên khó khăn hơn. Vấn đề này được gọi là khai thác 

kiến thức. Ngoài việc xác định thông tin liên quan, dữ liệu sinh học 

cũng có thể được đưa vào các thuật toán máy học. Đây là một ứng 

dụng đầy hứa hẹn của máy học trong sinh học. Một ví dụ khác là 

khai thác văn bản, nơi máy học tìm kiếm cơ sở dữ liệu thứ cấp để 



xác định các mục tiêu khám phá thuốc mới. Công nghệ này có nhiều 

tiềm năng ứng dụng trong nghiên cứu y sinh. Tuy nhiên, lĩnh vực này 

vẫn còn lâu mới được phát huy hết tiềm năng của nó trong sinh học.  

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của máy học trong sinh 

học liên quan đến phân loại. Trình tự sinh học là một nguồn dữ liệu 

khổng lồ. Vì chúng khác nhau về độ dài và cấu trúc nên việc phân 

loại rất khó khăn. Máy học có thể giúp dự đoán loại chuỗi DNA dựa 

trên sự tương đồng của nó với các chuỗi DNA khác. Điều này giúp 

xác định các gen có trong phân tử DNA. Khi được áp dụng đúng 

cách, các thuật toán máy học có thể giúp nâng cao hiệu quả của 

nghiên cứu di truyền. Với sự trợ giúp của máy học, giờ đây chúng 

ta có thể phân tích dữ liệu chuỗi DNA mà không cần sự can thiệp 

của con người. 

Các ví dụ khác về các ứng dụng của máy học trong sinh học bao 

gồm phân đoạn hình ảnh và tái tổ hợp gen. Quá trình phân đoạn 

hình ảnh liên quan đến việc tái tạo kỹ thuật số của tế bào và nhân. 

Các bản tái tạo kỹ thuật số này có thể được sử dụng để đo các đặc 

điểm khác nhau của đối tượng, chẳng hạn như kích thước, khối 

lượng và biểu hiện của chúng. Trước đây, các thuật toán phân 

đoạn ô đã được xử lý bằng các mô hình rõ ràng bao gồm thông tin 

về hệ thống đang được nghiên cứu. Chúng nhanh và hiệu quả, 

nhưng có những hạn chế. 

Các mẫu môi trường ít được khám phá hơn với các ứng dụng của 

máy học. Công nghệ mới này phức tạp và giàu dữ liệu hơn các loại 

dữ liệu khác và vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Tuy nhiên, gói 

MegaR, được phát triển bởi Dhungel et al. vào năm 2021, có thể  

hoạt động với trình tự đo lường môi trường. Nó cũng cung cấp một 

môi trường trực quan thoải mái. Nó rất hữu ích cho việc trả lời các 

câu hỏi liên quan đến quần xã vi sinh vật và hệ sinh thái.  

Những thách thức trong việc xây dựng các mô 

hình học máy thích hợp 



Dữ liệu sinh học thường không cân bằng và cần được kiểm duyệt 

cẩn thận để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu. Các mô hình được xây 

dựng mà không có tính chất gây nhiễu thích hợp có nguy cơ phát 

hiện dương tính giả. Có một số phương pháp hay nhất để xây 

dựng mô hình máy học cho các nhà sinh học sẽ giúp họ tránh 

được các vấn đề thường gặp. Đây là ba. Xác định các yếu tố gây 

nhiễu là rất quan trọng đối với độ chính xác của mô hình. Xác định 

các phương pháp xây dựng tốt nhất cho dữ liệu sinh học là rất 

quan trọng cho sự thành công của nó. 

Nhiều thuật toán phổ biến cho AI không mở rộng quy mô tốt cho dữ 

liệu omics. Ví dụ: dữ liệu của một nhà thực nghiệm có khả năng 

chứa hơn một nghìn phép đo và 100 trường hợp được gắn nhãn. 

Hơn nữa, dữ liệu chiều cao hiếm khi nắm bắt được động thái của 

hệ thống. Do đó, việc xây dựng các mô hình máy học thích hợp là 

rất quan trọng để phân tích dữ liệu y sinh. Tuy nhiên, những kỹ 

thuật này không phải là không có những hạn chế của chúng.  

Mô hình cơ học là một mô hình có thể giải thích  các quá trình sinh 

học. Mô hình cơ học có thể cung cấp các kết quả có thể chấp nhận 

được về mặt chất lượng, nhưng nó không có khả năng dự đoán 

các chức năng của não. Kết hợp kiến thức miền vào các thuật toán 

ML có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hành vi sinh học và 

dẫn đến các kiến trúc và phương pháp tiếp cận máy học mới. Đây 

là một lĩnh vực quan trọng để nghiên cứu trong tương lai. Có một 

số phương pháp khác để xây dựng máy học cho các nhà sinh học. 

Hiện tại, hầu hết các giải pháp thuật toán AI phổ biến không giải 

thích rõ ràng cho sự không chắc chắn hoặc chứng minh các cơ chế 

mạnh mẽ để giảm lỗi. Điều này rất quan trọng đặc biệt là trong 

không gian synbio, nơi các hệ thống sinh học có tính ngẫu nhiên 

cao và ồn ào. Lý tưởng nhất là các nhà sinh học có thể  đưa ra 

quyết định tốt hơn bằng cách kết hợp những hiểu biết sâu sắc này 

vào mô hình của họ. Đối với điều này, họ nên sử dụng mạng nơ -

ron biểu đồ nhân tố và các phương pháp học sâu khác.  



Các mô hình máy học cho dữ liệu sinh học đòi hỏi kiến thức và 

chuyên môn phức tạp. Vì lý do này, điều quan trọng là phải hiểu 

thông tin sinh học đi vào dữ liệu. Dữ liệu y sinh thường phức tạp 

và các phương pháp học máy được xây dựng để giải quyết các vấn 

đề sinh học phức tạp sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Tuy 

nhiên, những phương pháp này có hiệu quả, nhưng chúng có 

những hạn chế. Tương lai của y sinh học sẽ phụ thuộc vào chúng.  

Sự hiểu biết tốt về miền vấn đề là rất quan trọng để xây dựng một 

mô hình thành công. Sử dụng thông tin từ các cuộc trò chuyện, 

bạn nên tổng hợp thông tin liên quan để tạo ra giả thuyết về các 

yếu tố và lực lượng ảnh hưởng đến kết quả. Sau đó, bạn nên 

quyết định dữ liệu nào cần thu thập và cách chuẩn bị dữ liệu đó 

cho mô hình máy học. Bằng cách làm theo các nguyên tắc này, 

bạn sẽ ổn định trên con đường của mình. Khi bạn đã sẵn sàng bắt 

đầu xây dựng một mô hình, có một số bước khác cần xem xét.  

Các mô hình có cấu trúc hình học thực tế có thể được sử dụng để 

thăm dò mối quan hệ cấu trúc-chức năng. Hình học thực tế là một 

yêu cầu thiết yếu để xây dựng một mô hình sinh học hợp lý về mặt 

vật lý. Sự biến đổi cấu trúc của tế bào là một dấu hiệu đặc trưng 

của sinh học. Do đó, các kỹ thuật giảm kích thước có thể giúp bạn 

tìm hiểu hình dạng trung bình của một ô hoặc ước tính các điểm 

cực trị của nó. Một mô hình được thiết kế tốt nên xem xét cả hai 

cực trị và hình dạng trung bình của một ô.  

3 kịch bản cho máy học 

Các thuật toán máy học ngày càng trở nên hữu ích đối với các nhà 

khoa học làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Các thuật toán 

này được thiết kế để phân tích các tập dữ liệu khổng lồ để xác 

định các mẫu. Ví dụ, các nhà khoa học đang nghiên cứu về ung 

thư có thể sử dụng các thuật toán máy học để khám phá các mô 

hình trong khối u. Các nhà khoa học trong lĩnh vực này cũng đang 

bắt đầu sử dụng máy học để nghiên cứu y sinh. Các thuật toán 

được áp dụng cho các tình huống khác nhau để tìm ra những cách 



mới để chẩn đoán bệnh, bao gồm cả các bệnh tim mạch. Nhưng 

ứng dụng thú vị nhất của máy học là trong sinh học. 

Trong sinh học, các tế bào riêng lẻ biểu hiện các mô hình khác 

nhau. Giải trình tự RNA là một cách để đo hoạt động của các tế bào 

khối u. Các nhà nghiên cứu sử dụng thông tin này để hiểu sự phức 

tạp của bệnh ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bị hạn chế 

bởi các phương pháp thu thập dữ liệu không hiệu quả. Hơn nữa, 

nhiều thông tin quan trọng đã bị mất. Đây là lúc máy học phát huy 

tác dụng. Bằng cách sử dụng các thuật toán máy học, các nhà khoa 

học có thể trích xuất chính xác thông tin từ các báo cáo do con 

người tạo ra. Một ví dụ khác của công nghệ này là Text Nailing, 

chiết xuất các tính năng từ các ghi chú tường thuật lâm sàng.  


