ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺸﺖ دﯾﻮار را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITروش ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺸﺖ دﯾﻮار را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ  RF-Poseﻧﺎم دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ را دارﻧﺪ ،راه ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد را
ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه از ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و وﺿﻌﯿﺖ او را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ زﯾﺎدی از ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه از ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ،آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ
داده ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن را
آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت
اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ اوژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺸﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  ۸۳درﺻﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد
)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی

اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و روﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و رﻫﺎﯾﯽ دادﻧﺸﺎن را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﺮد .در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دادن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮان ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﺑﺪن اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻐﺮات اﻧﺪک

ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺖ دادﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

