
Microsoft ra mắt BioGPT, ChatGPT của 
Khoa học Đời sống (Lifescience) 

BioGPT đạt được kết quả SOTA về các nhiệm vụ chiết xuất quan hệ đầu cuối. 

Từ công thức nấu ăn đến các giải pháp y tế cho đến cả Chúa Giêsu, thực 

sự tồn tại một hoặc các phiên bản khác của ChatGPT. Thêm vào nhóm 

này là BioGPT của Microsoft, một mô hình ngôn ngữ dựa trên biến áp 

(transformer) được đào tạo trước, tạo ra trong một lĩnh vực y sinh. Nó có 

thể được sử dụng để tạo và khai thác văn bản văn học khoa học đời sống. 

 

Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu thiết kế nhanh chóng và thiết kế trình tự 

mục tiêu khi áp dụng BioGPT cho các nhiệm vụ hạ nguồn và nhận thấy 

rằng các chuỗi mục tiêu với ngữ nghĩa ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn so với 

các lời nhắc có cấu trúc được khám phá trong các tác phẩm trước đó. 

Nhóm nghiên cứu đã thiết kế và kiểm tra lời nhắc và định dạng trình tự 

mục tiêu trong khi áp dụng BioGPT được đào tạo trước cho các nhiệm vụ 

hạ nguồn dựa trên GPT-2 và được đào tạo trước trên 15 triệu kho tóm tắt 

PubMed. Nó hoạt động tốt hơn các mô hình trước đó trên hầu hết sáu 

nhiệm vụ NLP y sinh mà nó đánh giá. 

Mô hình được đào tạo trước đã được sử dụng cho các nhiệm vụ NLP y 

sinh như trả lời câu hỏi, phân loại tài liệu, tạo văn bản và trích xuất mối 

quan hệ từ đầu đến cuối. 



BioGPT đạt được SOTA trên ba nhiệm vụ trích xuất mối quan hệ end-to-

end và một nhiệm vụ trả lời câu hỏi Ngoài ra, nó vượt trội hơn GPT-2 về 

nhiệm vụ tạo văn bản về khả năng tạo văn bản khoa học đời sống. 

 

Nó lập kỷ lục mới với điểm F1 lần lượt là 44.98%, 38.42% và 40.76% trên 

các nhiệm vụ trích xuất quan hệ đầu cuối BC5CDR, KD-DTI và DDI, và độ 

chính xác 78.2% trên PubMedQA. 

Trên PubMedQA, mô hình lớn hơn 'BioGPT-Large' đạt được độ chính xác 

81.0%. nghiên cứu điển hình của họ về tạo văn bản tiếp tục nhấn mạnh lợi 

ích của việc sử dụng BioGPT để tạo ra các định nghĩa dễ dàng cho các 

thuật ngữ sinh học. 

Tại sao điều này lại quan trọng? 

Các mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước đã thu hút được sự chú ý đáng 

kể trong lĩnh vực y sinh do thành công của chúng trong lĩnh vực ngôn ngữ 

tự nhiên nói chung. Trong miền này, có hai nhánh chính của các mô hình 

ngôn ngữ được đào tạo trước: BERT (và các biến thể của nó) và GPT (và 

các biến thể của nó). BioBERT và PubMedBERT là những ví dụ về chi 

nhánh đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong lĩnh vực y sinh. 

Mặc dù họ đã thực hiện tốt trong nhiều nhiệm vụ y sinh học phân biệt đối 

xử ở hạ nguồn, nhưng việc sử dụng chúng bị hạn chế do không có khả 

năng tạo văn bản. 



Sáng kiến chăm sóc sức khỏe của Microsoft 
Vào tháng 3 năm 2022, Apollo đã ra mắt ProHealthDeepX, cho thấy các 

yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim của bệnh nhân ảnh hưởng đến tim của họ 

như thế nào thông qua trải nghiệm thực tế kết hợp đắm chìm bằng cách sử 

dụng Microsoft HoloLens XNUMX. 

Tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo năm 2022 ở Ấn Độ, Giám đốc điều hành 

Microsoft Satya Nadella đã nói về gã khổng lồ công nghệ hợp tác với 

Apollo để phát triển mô hình tiên lượng tim sẽ được đào tạo dựa trên dữ 

liệu từ người Nam Á. 

Microsoft cũng đang hợp tác chặt chẽ với nhóm OpenAI để sử dụng GPT-3 

nhằm tạo điều kiện hợp tác giữa nhân viên và bác sĩ lâm sàng và cải thiện 

hiệu quả của các nhóm chăm sóc sức khỏe. 


