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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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Świąteczne zakupy ze sztuczną inteligencją
Sztuczna inteligencja, która śledzi zachowanie internautów i przewiduje trendy świąteczne, może
być pomocna w wyborze prezentów.
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Fińskie owoce leśne naturalną bronią na
superbakterie
Maliny moroszki czy jeżyny arktyczne to skarby fińskiej przyrody, które skutecznie radzą sobie m. in.
z zakażeniami.
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Przez sztuczne oświetlenie starsze osoby nie
mogą spać
W rejonach cechujących się dużym natężeniem sztucznego światła seniorzy zażywają więcej leków
nasennych.
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Tereny zielone w miejscu zamieszkania
zmniejsza ryzyko choroby serca
Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie terenów zielonych, mają niższe ryzyko choroby serca i udaru
mózgu.
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Dziś rząd zajmie się ustawą o powołaniu
Agencji Badań Medycznych
W porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy.
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Co drugi Polak ma zbyt wysoki poziom
cholesterolu
Prawie 19 mln Polaków, czyli co drugi rodak ma podwyższony poziom cholesterolu, a leczy się
jedynie 7-8 mln osób.
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Mamy 30 lat na zatrzymanie ocieplenia
Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę - w
przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie - p.owiedział PAP fizyk atmosfery prof....

07-12-2018

Czułe termometry usmażą raka?
Aby zabić komórkę nowotworową ciepłem, potrzebne są wyjątkowo czułe maleńkie grzałki, a
zarazem nanotermometry.
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