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Cel 

• Zaprojektowanie i opracowanie platformy ICT, która umożliwia osobom  
z głębokimi i wielorakimi trudnościami w uczeniu się (PMLD - profound and 
multiple learning disabilities lub PIMD - profound   intellectual and multiple 
disabilites) korzystanie z cyfrowych aplikacji i usług, które: 

 

 Mogą poprawić jakość ich życia 

 Zwiększyć ich zdolność do samostanowienia 

 Wzbogacić ich życie 



Konsorcjum 

Internet przyszłości, 
technologie eInclusion 

Sztuczna inteligencja 

Niepełnosprawność intelektualna, 
edukacja specjalna 

Opieka dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 

Tworzenie i dystrybucja 
technologii wspomagających 

Rozpoznawanie sygnałów, 
gestów, twarzy…, computer 

vision 



Docelowi użytkownicy 
• Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (IQ<20)  

 syndromy genetyczne, np. zespół Retta, zespół Angelmana 

 porażenie mózgowe 

 problemy z odżywianiem 

• W połączeniu z innymi ciężkimi niepełnosprawnościami  

 ruchowymi 

 sensorycznymi (upośledzenie słuchu lub wzroku) 

 z częstymi napadami epileptycznymi 

• Komunikacja: 

 zwykle brak komunikacji werbalnej 

 często na poziomie pre-symbolicznym 

 stosowanie niekonwencjonalnych sygnałów zachowania 

• Potrzeba terapii, opieki, wsparcia przez CAŁE ŻYCIE! 



Alternatywne i wspomagające metody 
komunikacji 

Indywidualna interakcja niesymboliczna (gesty, wyrazy twarzy, 
wokalizacje, spojrzenia) 



Stosowane podejścia do wspierania osób z PIMD 
• Brak zaawansowanych technologii asystujących dla osób z PIMD 

• Powszechnie używane paszporty komunikacji (personal communication passports) 

• Narzędzia oceny takie jak DisDAT (Disability Distress Assessment Tool), 
Communication Matrix i inne 

Technologie stosowane w INSENSION 
• Rozpoznawanie twarzy i gestów 

• Rozpoznawanie wokalizacji 

• Dyskretne monitorowanie parametrów fizjologicznych 

• IoT 

• Rozpoznawanie wzorców zachowań  



Koncepcja platformy 
INSENSION 

zamiar/intencja 
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Komunikowanie 
rozpoznanej 

intencji 

 

 

 

 

Wspomagające 
usługi cyfrowe 

 

 

 

 

Rozpoznanie 
niesymbolicznych 

sygnałów 

 

 

 

 

Monitorowanie 
otoczenia 

 

 

 

 



Platforma INSENSION 

Usługi i aplikacje pomocnicze 

 

 

 

 

Siłowniki 

 

 

 

 

Czujniki środowiskowe 

 

 

 

 

Czujniki zachowania 

 

 

 

 
Baza danych 

 

 

 

 Rozpoznawanie 
wzorców 
zachowań 

 

 

 

 

Usługa wsparcia 
w podejmowaniu 

decyzji 

 

 

 

 

 Materiały: 
PCSS 



Aplikacje wspomagające 

• Dostarczanie informacji o bieżącej potrzebie użytkownika do aplikacji 
zewnętrznych 

• Przykładowe zastosowania (zgodnie z propozycją projektu): 

 Komunikacja z innymi ludźmi 

 Inteligentne zarządzanie pokojem (smart room) 

 Dostęp do muzyki podobnie jak Spotify  

• Aplikacje pilotażowe określone przy udziale opiekunów (nieformalnych  
i profesjonalnych terapeutów) 



Narzędzia do oceny użytkowników i komunikacji  

• Znane paszporty komunikacji 

 Oparte na dokumentacyjnym 
narzędziu oceny – ogólne informacje, 
metody komunikowania, zachowanie, 
nastrój, ból, przyjemność, 
niezadowolenie lub cierpienie… 

 Aktualizacja o nowe narzędzia oceny 

• Implementacja 

 Global PIMD Atlas 

 Otwarte repozytorium dla 
zarejestrowanych użytkowników 
(Global community building platform) 

 

Global  
Atlas 

 Materiały: PHHD 



Wykrywanie i detekcja niesymbolicznych sygnałów 

https://www.facebook.com/343929749546401/videos/413241546204636/ 

• Rozpoznawanie twarzy 

 

• Rozpoznawanie gestów 

 
 Materiały: CTIC 

https://www.facebook.com/343929749546401/videos/413241546204636/


Demonstrator platformy INSENSION • Przedszkole Specjalne Orzeszek  

 Materiały: PCSS 



Video INSENSION 



Project coordinator: 
Poznań Supercomputing and Networking Center 
  ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, phone: (+48 61) 858-20-01, fax: (+48 61) 852-59-54 

  www.psnc.pl, e-mail: office@man.poznan.pl 

www.insension.eu 



Dziękuję za uwagę! 
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