ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﭘﻞ واچ در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ واچ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪی را اﺳﺘﺎرت زده ﺗﺎ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﭘﻞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،وارد ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ اﭘﻞ واچ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ واچ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

اﭘﻞ واچ و آﯾﻔﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ؟

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺗﻞ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺎﺗﻞ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس و ارﺗﺒﺎط زﯾﺎد ،ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﮐﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻞ واچ ،ﺳﯿﺎﺗﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﺳﻮاﻻﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﮐﻮوﯾﺪ 19-و ﺳﺎﯾﺮ

ﺑﯿﻤﺎر یﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻞ
واچ و در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

