دﻧﯿﺎی اﻣﻮاج ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ؛ دﯾﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ

در آﯾﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دﻧﯿﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﮏﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺮدی را ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﯾﮏ دﯾﻮار ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
دﻫﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺪاع دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و دﯾﻮارﻫﺎ را دﯾﺪ.
آنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج وایﻓﺎی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮادی را ﮐﻪ در
آنﺳﻮی دﯾﻮار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روشﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻓﻨﺎوری اﺑﺪاﻋﯽ آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺎت اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻓﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ
ﮐﺎری اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﻨﻮز ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ
ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده از ﻓﺮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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پشت دیوار باشد ،موقعیت و حرکاتش را تخمین میزند .ردیف اول :تصاویر مرجعی که با دوربین
گرفتهشدهاند .ردیف وسط :سامانه بر اساس سیگنالهای رادیویی دریافتی ،محل نقاطی از بدن را
تخمین میزند .ردیف آخر :طرحی ساده از فرد به دست میآید.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  RF-Poseﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی وایﻓﺎی و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ  RF-Poseاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه
و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش دﯾﺪن ﺗﻮﺳﻂ  ۱۰۰داوﻃﻠﺐ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ  ۸۳درﺻﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ راه رﻓﺘﻦ ،اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه ﺑﺎزیﺳﺎزی ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی«

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  RF-Poseدر ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰﮔﺬاری دادهﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد،
ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،دﯾﻨﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ،از
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه امآیﺗﯽ اﺳﺖ
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