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 בינה מלאכותית לפתולוגים 
 

 
 אודות הקורס:  

מושגים המוכרים לכל פתולוג וכבר היום רבות בשנים האחרונות פתולוגיה דיגיטלית ובינה מלאכותית לפתולוגיה הפכו ל
 מטמיעות מערכות סריקה, ניהול תמונות ובינה מלאכותית. ובעולם מהמעבדות הפתולוגיות בישראל 

מטרת קורס זה היא להכיר את תחומי הפתולוגיה דיגיטלית, הראייה ממוחשבת והלמידה עמוקה לפתולוגים ולחוקרים בתחומי 
הביולוגיה כדי להבין את המושגים הבסיסיים, הפתרונות הקיימים בתחום הפתולוגיה והדרכים להעריך איכות של פתרונות בינה  

 מלאכותית.  

ידי ד"ר חן שגיב, מתמטיקאית, מייסדת משותפת ומנכ"לית חברת דיפתולוג'י העוסקת בבינה  הקורס מועבר בשפה העברית על 
 :הרצאות ויועבר בזום ארבע  כולל סמלאכותית לפתולוגיה. הקור

 עם בינה מלאכותית ורשתות נוירונים היכרות  -   שיעור ראשון

 למידה עמוקה לפתרון בעיות בראייה ממוחשבת  – נישיעור ש

 תות נוירוניםוהבנה של רשהערכת ביצועים  – שלישישיעור 

 בינה מלאכותית בפתולוגיה  – רביעי שיעור 

 הוא ניתן כשרות לקהילה ואינו כרוך בעלות. לציבור פתולוגים ברחבי העולם.  2020הקורס מתבסס על הרצאות שהועברו במהלך 

 פתולוגים, חוקרים בתחום הביולוגיה, חוקרים בתחומים רפואיים, סטודנטים לרפואה וביולוגיה.  קהל היעד: 

 
 מה ניתן לצפות מהקורס ? 

הבנת מושגים בסיסיים בלמידה עמוקה. איך נוצרים פתרונות מבוססי בינה מלאכותית. איך עושים להם ולידציה ואיך ניתן לייצר  
 השתמש בבינה מלאכותית בפתולוגיה.  להם הסברים. איך ניתן ל

 מה לא לצפות מהקורס ?  

 קורס זה לא מכשיר אנשים להיות מפתחי בינה מלאכותית. 

 לוח זמנים

 .  14:30-15:30בשעה   2021לפברואר  4,11,18,25

   לרישום: 

 .  : שם, תחום התמחות, שם מוסד רפואי masha@deepathology.ai  המייל לכתובתהפרטים הבאים  אתאנא שלחו 

https://deepathology.ai/
mailto:masha@deepathology.ai
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 מפורט:  סילבוס 

 עם בינה מלאכותית ורשתות נוירונים היכרות  -   שיעור ראשון

 14:30-15:30, 2021לפברואר  4חמישי, יום 

 סקירה של בינה מלאכותית ולמידה עמוקה  •
 סקירה של פתולוגיה דיגיטלית ובינה מלאכותית בפתולוגיה דיגיטלית  •
 מהן רשתות נוירונים וכיצד מאמנים אותן ?  •
 Backpropagation, optimization, Loss functionsהבנת מושגים בסיסיים:  •

 למידה עמוקה לפתרון בעיות בראייה ממוחשבת  – נישיעור ש

 14:30-15:30,  2021לפברואר   11חמישי, יום 

 )מיון/סיווג(   רשתות קלסיפיקציה •

   רשתות גילוי אובייקטים  •

 רשתות סגמנטציה  •

 תות נוירוניםוהבנה של רשהערכת ביצועים  – שלישישיעור 

 14:30-15:30,  2021לפברואר   18חמישי, יום 

• Train / Validation / Test splits 
• Cross validation 
• Confusion matrix, FP, TP, FN, TN 
• ROC 
• AUC 
• Precision, Recall, F1 
 ואיך היא יכולה לשרת פתולוגים   explainabilityמהי  •

 בינה מלאכותית בפתולוגיה  – רביעי שיעור 

   14:30-15:30,  2021לפברואר   25חמישי, יום 

• Detection and Grading of Cancer. 
• Quantification of Positive Tumour Cells in Immunohistochemistry.  
• Checking of On-Slide Quality Controls. 
• Drug outcome prediction 
• Virtual staining 
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