اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران

داﻧﺶآﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﺴﻮﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد

در ﺳﺎل  ،2014اوﺗﮑﺎرش ﺗﺎﻧﺪون ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊآوری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد
را داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻐﺰی  UCLAﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋهای را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎل دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺠﺖ  Onekingدر ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻟﺮزش ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  iOSدر ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺰارش روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد Oneking .ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎن روﻧﺎﻟﺪ روﺋﻞ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ )(J.R.R Tolkin’es Lord
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ Oneking .ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺗﺮاﺷﻪ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  iOSاز ﻓﻨﺎوری ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺪون ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻟﺮزﺷﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻟﺮزش ،آنرا ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺖﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه
دﯾﺴﮑﻨﺮی )اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ( ،ﮐﻨﺪی و ﻟﺮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﻧﺪون در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﻨﺴﺠﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮی را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ« .او آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را از ﮐﻼس ﻧﻬﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﺪه
ﺳﺎﺧﺖ  OneRingاز ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  10ﺳﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ذﻫﻦ او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﯾﺪوﯾﯽ را از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻠﯽ دﯾﺪه ﺑﻮده ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺎﻧﺪون اﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ .او در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس روی ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ
از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

ﺗﺎﻧﺪون در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ

در ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ «.اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه روی ﻣﭻ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ و در ﻃﻮل
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در ﺳﺎﻧﯽ وال ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
آنرا ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺳﺎزد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮد .او ﺑﺮای ﭼﺎپ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ
آﻧﻼﯾﻦ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی Shapewaysارﺳﺎل ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار
دادﻧﺪ .در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺒﻠﻎ  1500دﻻر را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﻗﺮار
اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﻧﻈﺮ دارد از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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