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Inteligentne okulary mówią do niewidomych

Idea
zaawansowanych
technologicznie
inteligentnych
okularów, które mogą pomóc osobom
niewidomym w poruszaniu się
i informowaniu ich o otoczeniu, staje
się rzeczywistością.

Jednym z wyzwań XXI wieku jest pomoc osobom niedowidzącym i niewidomym w poruszaniu się po
otoczeniu, co pozwoli poprawić ich jakość życia. Chociaż postęp w medycynie przyczynił się do
poprawy leczenia wielu osób z upośledzeniem wzroku, osoby, którym nie można pomóc
z medycznego punktu widzenia, mogą czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji i przełomowej
technologii wspomagającej.
Technologia zastępująca laski i psy
W ramach finansowanego przez UE projektu EVA (Extended Visual Assistant) opracowano sterowane
głosem okulary dla osób niedowidzących. Ten rozszerzony asystent wizualny opiera się na widzeniu
maszynowym, które rozpoznaje przedmioty, teksty i znaki oraz werbalnie opisuje to, co widzi.
„Technologia informatyczna oferuje różne rozwiązania codziennych wyzwań jakie stoją przed
osobami niewidomymi”, mówi Krisztián Imre, dyrektor generalny rozwijającej się firmy EVA Vision
i projektant produktów EVA. „Na przykład, komputer może czytać tekst na głos, a aplikacje na
smartfony rozpoznają przedmioty, piktogramy lub kolory”, zauważa.
Tradycyjnie osoby z dysfunkcją wzroku korzystają do poruszania się z lasek i przeszkolonych psów
przewodników. Laski ograniczają się do wykrywania przedmiotów na poziomie podłoża, natomiast
psów jest niedużo i mogą okazać się zbyt drogie. „Nasze ekonomiczne i niezawodne narzędzie
umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się w bezpieczniejszy i bardziej niezależny sposób,
wspierając pełniejszy i bardziej społeczny styl życia”, wyjaśnia Imre.
Zaawansowane technologicznie okulary połączone z internetem
W trakcie badań firmy EVA nad życiem niewidomych uświadomiono sobie, że mobilność i transport
są najbardziej problematyczne. „Zależało nam na stworzeniu lekkiego, nadającego się do noszenia
narzędzia pomocniczego, które może działać możliwie długo”, mówi Imre. Aby to osiągnąć, zespół
odszedł od stosowania systemu operacyjnego ogólnego zastosowania na rzecz określenia systemu
o niskim zużyciu energii, który pozwoli na ograniczenie kosztów.
W rezultacie powstał prototypowy zestaw stylowych, lekkich okularów z dyskretną kamerą,
mikrofonem, głośnikiem i przyciskami sterującymi. „Okulary EVA zbierają i wstępnie przetwarzają
dane audio-wizualne przed wysłaniem ich do smartfona użytkownika w celu dodatkowego
przetworzenia, a następnie mogą wysłać użytkownikowi wskazówki dźwiękowe", mówi Imre.
Intuicyjny interfejs pomaga użytkownikowi kontrolować okulary nie tylko za pomocą przycisków na
oprawce, ale również za pomocą gestów, ruchów głowy i poleceń głosowych.

Liczne korzyści dla niewidomych
Poza zmniejszeniem izolacji społecznej i poprawą niezależności niewidomych, okulary mogą
odczytywać materiały drukowane, rozpoznawać przedmioty i głosowo określać pozycję ich
użytkownika, stwarzając poczucie bezpieczeństwa. „Okulary mogą nawet pomagać przy rozmowach
telefonicznych i krótkich wiadomościach oraz pomagać w komponowaniu odpowiedzi", podkreśla
Imre.
W przyszłości okulary będą mogły ostrzegać osoby niedowidzące o bliskości pojazdów
autonomicznych i elektrycznych, które są cichsze. Technologia EVA może zostać zintegrowana
z inteligentnymi systemami transportowymi C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), które
łączą pojazdy, jak również z infrastrukturą transportową (np. sygnalizacją świetlną) w celu poprawy
bezpieczeństwa drogowego. „Informacje o stanie sygnalizacji świetlnej mogą informować osoby
niewidome o tym, kiedy można bezpiecznie kontynuować jazdę”, potwierdza Imre.
Firma jest w trakcie produkcji około 200 przedkomercyjnych wersji inteligentnych okularów do
testowania funkcji nawigacji i wykrywania przeszkód. Testy będą prowadzone na szeroką skalę, na
całym świecie. Przeprowadzimy również testy okularów w krajach europejskich z pomocą
niewidomych ochotników i zbierzemy informacje zwrotne w celu dopracowania produktu.
Rozpowszechnianie okularów będzie również odbywać się na targach i konferencjach, a także
w ramach partnerstwa z dystrybutorami, firmami ubezpieczeniowymi i systemami opieki zdrowotnej
tam, gdzie to możliwe”, mówi Imre. Po skomercjalizowaniu wiele osób niewidomych i ich opiekunów
skorzysta z tego technologicznego cudu.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/28492.html
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

17-08-2018

V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
Informacje dnia: Badaczka z UG wśród wschodzących talentów nauki Amerykański patent dla
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