Informàtics de la UIB desenvolupen el software
d'un sistema intel·ligent capaç d'interactuar
amb l'usuari d’una manera natural
El mètode es basa en crear un clon virtual de l'usuari amb totes les
seves dades antropomètriques. La Unitat de Gràfics i Visió per
Ordinador ja ha elaborat un d’aquests clons per al nedador i campió
paralímpic Xavi Torres
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En l'actualitat i en la majoria dels casos la interacció
amb el nostre ordinador es produeix a través de
dispositius tradicionals: el teclat, el ratolí, etc. Qui més
qui menys, però, sap de l'existència de sistemes
capaços d'interactuar a través d'altres dispositius, com
és ara marcadors i sensors situats en distintes parts
del cos que capten el moviment i el reprodueixen en
una recreació virtual.
Imaginem ara la possibilitat d'interactuar amb un
sistema intel·ligent, sense la mediació de cap sensor i
únicament amb l'ajut d'unes ulleres que ens ajudin a
fer que el nostre cervell copsi una sensació de
tridimensionalitat. Imaginem que el sistema reconeix
cada un dels nostres moviments, la intencionalitat que
amaguen i fins i tot el nostre estat d'ànim per
l'expressió de la cara. Això és precisament el que
persegueix la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador
del Departament de Matemàtiques i Informàtica, unitat
que dirigeix el professor Francisco J. Perales.
Dissenyar, desenvolupar i posar a l'abast de particulars
i empreses un sistema innovador per al reconeixement
i l'animació automàtica del moviment humà en entorns
controlats és, doncs, l'objectiu del projecte HUMODAN
(An Automatic Human Model Animation Environment
For Augmented Reality Interaction), un projecte
europeu en el qual participen fins a sis grups, tres de
caire empresarial i tres de caire investigador
d'Espanya, el Regne Unit, Grècia i Alemanya. El
projecte, coordinat per el Centro de Estudios e
Investigaciones Técnicas (CEIT) de Guipúscoa i
finançat per la Comissió Europea a través del
programa Information Society Technologies (IST),
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Xavi Torres ja té un clon
En realitat, el grup fa anys que investiga i treballa en
aquest camp de l'animàtica, elaborant models
biomecànics de persones a partir de seqüències
d'imatges reals en 3D. En particular, aquesta tècnica
ha estat aplicada per a l'avaluació del rendiment en
esportistes. L'esportista és enregistrat en un estudi
mitjançant sis videocàmeres sincronitzades. A partir de
les imatges es construeix un clon virtual amb totes les
característiques antropomètriques de l'esportista que,
a més, reprodueix exactament els seus moviments.
Aquest clon virtual serveix a l'usuari final del programa
per controlar l'eficàcia de tots els seus moviments a
l'hora de practicar l'esport i fins i tot comparar-lo amb
el d'altres atletes. Molt recentment el grup
d'investigadors ha dut a terme aquest procés amb el
nedador i campió paralímpic Xavi Torres.
En una primera fase, el nedador mallorquí fou
enregistrat fora de l'aigua. Les càmeres captaren els
seus moviments i totes les seves dades biomètriques.
En una segona fase es reproduí el clon virtual. A patir
d'ara (2004), s'enregistren imatges del campió
paralímpic a l'interior d'una piscina realitzant diverses
proves. L'objectiu final és disposar d'un clon virtual de
Torres amb els qual es poden fer diverses proves a
l'interior de l'aigua també virtual, proves per a millorar
els moviments, disminuir la fricció del cos amb l'aigua i
millorar l'eficàcia de l'esforç.

Clon sintètic del
campió
paralímpic Xavi
Torres. En la
fotografia inferior
es pot observar
la piscina on el
clon realitzarà tot
tipus de proves
per millorar el
rendiment
esportiu del seu
usuari.
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