آی ﺑﯽ ام ﻧﻮﻋﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮاب ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی واﺗﺴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار

داده.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ اﭘﻞ واچ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 SleepHealthﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪ واﺗﺴﻮن آی ﺑﯽ ام ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را

ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ  SleepHealthﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای Health Clous
اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﮐﻠﯿﺪ زد و ﻫﺪﻓﺶ ﻫﻢ ﮔﺮدآوری داده ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ اﭘﻦ ﺳﻮرس اﭘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ResearchKitو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  iOSاﺳﺖ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  SleepHealthﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری آی ﺑﯽ ام ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ دﻣﯽ ﺧﻮاب آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﺑﺎ

ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب روی ﺑﻬﺮه وری ،ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ
اﻓﺮاد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ آی ﺑﯽ ام از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
اﭘﻞ واچ و آﯾﻔﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺗﻐﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮد در ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اپ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ »دﯾﺪﺑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاب« و »ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﺮت« دارد ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﭘﻞ واچ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺠﺖ را در ﮐﺴﺐ ﻋﺎدات ﺑﻬﺘﺮ
ﺧﻮاب ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ  iOS 9.3از راه ﺑﺮﺳﺪ SleepHealth ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  Night Shiftﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاب ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اپ  ResearchKitﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

آی ﺑﯽ ام ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻣﮑﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ
داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اپ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم Watson Health for
 ResearchKitرا روی  Health Cloudراه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اپ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﻦ اپ در اداﻣﻪ ﺑﻪ  Health Cloudواﺗﺴﻮن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را در ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ داد راﻫﮑﺎرﻫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاب اﻓﺮاد را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ را ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ روﯾﺪاد
ورزﺷﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ

ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮو اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اپ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﻞ زﯾﺮ داﻧﻠﻮد

ﻧﻤﺎﺪ.
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