Umetna inteligenca
proti alergijam
Kaj imajo skupnega alergije in umetna inteligenca?
V SRC-u razvijamo rešitev Pollfree, s katero želimo
pomagati tistim, ki imajo eno najpogostejših vrst alergi
je – alergijo na cvetni prah.
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jiva.

bodo za vse ljudi, ki so alergični
na cvetni prah, predstavljale velik pozitivni preskok v kakovosti
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Alergije se pojavijo na različne tipe delcev.
Nekdo je alergičen na ambrozijo, drugi na lesko, tretji na jelšo. Zato moramo s posnetka
seveda ugotoviti, kateremu drevesu ali travi
pelod pripada. V ta namen uporabljamo nevronske mreže, kjer razpoznamo ključne razlike med tipi cvetnega prahu. Tako na primer
za pelod na spodnji sliki naš model z verjetnostjo 81 % verjame, da gre za tropsko rastlino z znanstvenim imenom arrabidaea. Izkaže
se, da ima prav.

KLASIFIKACIJA PELODA
Senzor, nevronske mreže in IoT-platforma
nam bodo torej zagotovili možnost spremljanja koncentracije in vrste alergenov v zraku na mikrolokacijah. Celoten sistem smo
že nadgradili tudi s funkcijo umetne inteligence. Ta bo kombinirala podatke, zaznane
s senzorji, in vremenske podatke ter iz tega
poskušala izdelati čim natančnejšo in čim
bolj dolgoročno napoved za izbrano lokacijo.
Uporabniki bodo aktualno stanje in napoved
lahko spremljali preko mobilne aplikacije na
napravah Android in iOS. Ta aplikacija bo že
v kratkem na voljo v obeh uradnih trgovinah.
Če ste tudi vi alergični na cvetni prah in če
menite, da nam lahko iz lastnih izkušenj

POLLFREE

nudite koristen nasvet, bomo seveda zelo
veseli vaših predlogov in opažanj.
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