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IS AG US EO LA ÍO CH T
RÍ OM HA IR EA CH TA A ÚS ÁI D
MA R FH ÓR SA AR SO N LE AS AN
PH OB AI L
ANG ZHU AR
IS EOL AÍ RÍOM HAIR EACH T É AN TOLL AMH ZHIG
AN TION SCAD AL SATCIT Y COLL EGE, NUA EABH RAC SNA SAM. TÁ
RITH E, ATÁ AG
HUN BUN AITH E AIGE AGU S A CHU ID COM HOIB
A SHO L ÁTHA R DO
IARR AIDH SEIR BHÍS Í ATÁ L ÁTHA IR-FH EASA CH
ÁN ATHR UITH E
DHA ONN ACH TAÍ FAOI MHÍB HUN TÁIST E LE BEAG
BON NEAG AIR

LABHAIR COSÚIL LE
HEOLAÍ RÍOMHAIREACHTA
TEICNEOLAÍOCHT CHABHRACH
– gléasanna cabhracha, inoiriúnaithe, agus
athchothaithe dóibh siúd faoi mhíchumas
nó do sheandaoine
AN INTLEACHT SHAORGA – intleacht
a léiríonn measíní
EITICIÚIL – ag baint le má tá rud ar leith
inghlactha go móralta
LIDAR – modh chun raoin a mheas trí
sprioc a chur ar chuspóir le léasar agus ag
déanamh tomhais ar an am a nglacann sé
leis an solas frithchaite a philleadh ar an
nglacadóir
GPS (CÓRAS SUITE DOMHANDA)
–córas loingseoireacht satailíte domhanda
a sholáthraíonn sioncronú símh, luais agus
ama
AN RÉALTACHT BHREISITHE –
eispéireas idirghníomhach den timpeallacht
fhíor-dhomhain ina mbreisítíonn eolas
aireachtála atá déanta ag ríomhairí na rudaí
a chónaíonn san fhíor-dhomhan

Dúinne nach bhfuil míchumas súil orainn, tá sé
éasca glacadh le gnáth-thascanna an lae mar
rud éigin nórmalta. Nuair a bhíonn muid ag
siúl thart ar ár mbaile nó sráidbhaile áitiúil, tá
sé furasta bheith ag bogadh ó A go B; mar aon
leis sin, nuair a bhíonn muid ag bogadh thart
sa bhaile, is tasc a dhéanann muid beagnach
gan smaoineamh bheith ag siúl idir seomraí nó
urláir. Sin ráite, dóibh siúd atá dall nó a bhfuil
míchumas súil orthu (BVI), níl sé éasca le
bheith ag bogadh tríd timpeallachtaí laistigh.
Measann an Eagraíocht Dhomanda Sláinte
go bhfuil breis is 2.2 billiún duine ann a
bhfuil míchumas súil orthu. Astu siúd, tá
fís íseal ag breis is 285 milliún duine agus
tá bries is 39 milliún duine dall. Ní ann
d'uirlisí loingseoireachta laistigh chun cuidiú
leis na daoine seo, ach go minic, dearadh
na huirlisí seo le bheith úsáidte ag róbait
fhéinrialaitheacha. Nuair a bhíonn róbair ag
bogadh thart laistigh de spás, baineann siad
úsáid as braiteoirí agus as teicneolaithe eile
chun tuisicnt a fháil ar cá háit a bhfuil balla,
bacainn nó céim. Seoltar an t-eolas seo ar ais
chuig an róbat agus ansin is feidir leis áit nó
treo s'aige a athrú.
Ar na mallaibh áfach, Tá taighdeoirí ag amharc

ar conas is féidir leis na teicneolaíochtaí seo a
úsáid nó a chur in oiriúint chun cuidiú le daoine
BVI, cosúil leis an dóigh a n-oibríonn córais
GPS ar mhaithe le loingseoireacht lasmuigh.
Táthar ag súil go mbeidh daoine BVI in ann
loingeoireacht níos fearr a dhéanamh laistigh
agus cuid de na dúshláin a bhíonn ann i dtaca le
míchumas súil a shárú. Is eolaí ríomhaireacht é
an tOllamh Zhigang Zhu ar City College, Nua
Eabhrac. Díríonn obair s'aige isteach ar Mhol
Iompair Cliste agus Inrochtana (SAT-Hub) a
fhorbairt do Loingseoireacht Chabhrach agus
Bainistíocht Áiseanna. Is é ceann de réimsí an
fhócais ná le cuidiú le daoine BVI timpeallacht
a loingsiú le guthán cliste agus gan gléasanna
crua-ábhair sa bhreis.
AN AIP
Sa chéad ait maidir leis an nuálaíocht a
bhfuil Zhizhang ag obair uirthi ná Réitigh
Bhraiteora Chabhracha ar mhaithe le Taisteal
Neamhspleách agus Sábháilte (ASSIST) do
na nDaoine atá Dall nó a bhfuil Míchumas
Súil Orthu. Tá dhá fhréamhshamhail ASSIST
forbartha ag an fhoireann. "Tá an chéad aip
bunaithe ar bhraiteoir 3D darb ainm Tango ar
ghuthán Android, agus tá an dara haip bunaithe
go simplí ar an gceamar atá ar bord iPhone,"
a mhíníonn Zhigang. "Bhain muid úsáid as

gnéithe réaltacht bhreisithe (AR) ar an dá
chineál guthán don samhaltú 3D, ach is iad
na gnéithe is tábhachtaí dár n-aipeanna ná an
samhaltú gasta de thimpeallacht mhór laistigh
gan mhórán traenála a ligeann don samhaltú
a scáláil suas, reiteach braiteora híbridigh do
shuí laistigh atá cruinn agus san fhíor-am, agus,
faoi dheireadh (agus ar a thábhachtaí is dócha),
modh de phleanáil bealaigh agus comhéadan
úsáideora pearsanaithe a fhreastlaíonn ar
riachtanais na n-úsáideoirí a mbíonn dúshláin
taistil acu."
PLEANÁIL BEALAIGH
Úsáideann an aip ASSIST rabhcháin Bluetooth
ar fhuinneamh íseal (BLE) chun eolas a
thabhairt d'úsáideoirí cén reigiún ina bhfuil siad
agus leanann an ceamara ar bord a suíomhanna
go cruinn san fhíor-am. Creid nó ná creid, is
féidir leis na halgartaim a úsáideann pleanalaí an
bhealaigh eolas a ghlacadh ó shamhlacha 3D de
thimpeallacht, comharthaí talún san áireamh,
ina bhfuil nascthacht i suíomh éigin, méid na
ndaoine de cheantar ar leith, má tá suíomhanna
tógála ag tarlú, nó roghnúcháin úsáideora eile,
mar shampla má tá staighrí nó ardaitheoirí de
dhíth orthu. Cuirtear an t-eolas seo le chéile
agus ansin déanann an aip measúnú air chun
an bealach is fearr a thabhairt do gach aon
úsáideora ar leith.
ÚSÁIDEOIRÍ EILE
Smaoinigh an fhoireann ar dhaoine a bhfuil
neamhord de chuid speictream an uathachais
(ASD) orthu, ina mbíonn gné mhéid na
ndaoine úsádeach ar fad.
Bíonn sé úsáideach do gach aon duine a
bhaineann úsaid as an teicneolaíocht nua a
d'fhorbair an fhoireann, ach is minic a bhíonn
daoine le ASD ag streachailt i slua mór, mar sin
de tá an ghné seo anptábhachtach dóibh.
TÁSTÁIL
Tá tástáil déanta ag an bhfoireann ar na réitigh
SAT-Hub le húsáideoirí BVI agus ASD. "B'í
an chéad chéim ná staidéar a dhéanamh i
ngrúpa fócais le húsáidoirí. Ar an dea-uair
tá saineolaithe staidéir againn ar fhoireann
s'againn (Cecilia Feeley ar Rutgers for Autism
Transportation, Celina M. Cavalluzzi ar
Goodwill NY/NJ as an traenáil ASD, agus Bill
Seiple ar Lighthouse Guild as seibhísí BVI),” a
deir Zhigang. "Ar an dara dul síos, mhúnlaigh

muid ceannchathrú an Lighthouse Guild
agus chuir muid bealaigh thásála ar siúl lenár
n-úsaideoirí. Sa deireadh, cuspóir s'againn atá
ann ná an córas a lonnú in ionad iompair ar
mhaithe le tástáil ar scála níos mó."
DÚSHLÁIN
Tá saincheisteanna eiticiúla agus buairimh
phríobhaideachais ag baint leis an nádúr gobach
féideartha de chuid na gceamairí agus chun
cuidí leis na úsáideoirí.
Tuigeann an fhoireann é seo agus tá siad ag
iarraidh comhéadain neamhghobacha agus
chuimsitheacha a sholáthar, le bunchlocha
dearaidh uileghabhálacha. "As siocair go
mbaintear úsáid as braiteoirí agus ceamairí mar
"shúile" na n-úsáideoirí agus go n-úsáidtear
ceamairí ar son anailís shlua, ní mór dul i ngleic
le buairimh phríobhaideachais," a mhíníonn
Zhigang. "Dearbhaíonn an Institutional Review
Board (IRB) ar City College Nua Eabhrach, ár
staidéar le cuspóirí daonna."
Bíonn dúshláin theicniúla ag baint le haipeanna
ASSIST a dhéanamh as uirlis réaltacht
bhreisithe (AR) a chur i bhfeidhm i suíomh
cúng, go dtí aip láidir agus fhíor-ama ar féidir léi
a scálú suas go dtí láthair atá i bhfad níos mó,
mar shampla ar campas nó i gcathair iomlán fiú.
Tá an dúshlán eile ann de chinnte a dhéaamh go
bhfuil an comhéadain pearsanaithe do ghrúpaí
éagsúla. Chun na fadhbanna seo a shárú, tá
an fhoireann dírithe ar chomhobair trasdisciplíneach a dhéanamh thar an tionsclaíocht,
an domhan acadúil agus an rialtas.
IARRACHT FOIRNE
Tá na fhoireann dhéanta de shaineolaithe san
IS/fhoghlaim ríomhaireachta (Zhigang Zhu
ar City College, Nua Eabhrac, Hao Tang ar
Borough of Manhattan Community College),
samhlú agus físiú na n-áiseanna (Jie Gong ar
Rutgers - Comh-Cheannaire an Tionscadail
SAT-Hub, Huy Vo ar City College, Nua
Eabhrac), bainistíocht iompair uirbí agus
iompair úsaideora (Cecilia Felly ar Rutgers,
Bill Seiple ar Lighthouse Guild), fionnachtain
chustaiméirí (Arber Ruci ar City University
Nua Eabhrac), agus comhpháirtíochtaí
tionsclaíochta (Zheng Yi Wu ar Bentley
Systems, Inc.).
Níos tábhachtaí arís, tá go leor mac léinn
ar leibhéil éagsúla dá gcuid staidéir (idir

AN TOLLAMH ZHIGANG ZHU
Herbert G. Ollamh Kaysey ar Eolaíocht
Ríomhaire, Scoil Innealtóireachta Grove,
The City College Nua Eabhrac agus Ionad
na gCéimithe CUNY, SAM.

RÉIMSE TAIGHDE
Eolaíocht Ríomhaireachta

TAIGHDE
IS a úsaid arr son leas an phobail - mol
iompair mór a athrú go dtí mol cliste agus
inrochtana chun freastal ar dhaoine a
bhfuil dúshláin iompair acu, mar shampla
paisnéirí a bhfuil míchumas súil nó
gluaiseachta orthu.

MAOINITHEOIRÍ
US National Science Foundation, US
Office of the Director of National
Intelligence (ODNI) trí Intelligence
Community Center for Academic
Excellence (IC CAE) ar Rutgers, US
Department of Homeland Security
(DHS), Bentley Systems, Inc.

mheánscoil agus choláiste agus mháistreacht
nó PhD) ag cur le fíorú na smaointe.
NÁ CHÉAD CHÉIMEANNA EILE
Tá an Comh-Príomhimscrúdaitheoir, Arber
Ruci, i gceannas ar fhoireann ar chúrsa treanála
NSF I-Corps chun an tecineolaíocht ASSIST
a thabhairt chun an mhargaidh. Thosaigh Jin
Chen a gcuid taighde sa saothar Zhingang i
rith na céad bliana s'aici agus is í an ceannaire
fiontraíochta í ar an bhfoireann I-Corps. Is
meascán é an tionscadal de shábháilteacht,
iompar agus cabhair agus is é an cuspóir ná
réiteach a fhorbairt ar eispéireas sábháilte,
éifeachtúil agus sásúil do chách. Oibríonn an
fhorbairt nua, an aip loingseoireachta iASSIST,
le gnáthcheamara ar bord iPhone chun
feidhmeann cosúil leis an mbraiteoir 3D den
aip iASSIST a dhéanamh.

FA OI N EO LA ÍO CH T
RÍ OM HA IR EA CH TA
Tá an eolaíocht ríomhaireachta ann i
mbeagnach gach aon ghné dár saolta ar
bhealach éigin. Ón lá a mhínigh Charles
Babbage an 'Analytical Engine' i 1837, tá
eolaíocht na ríomhaireachta ag forbairt,
agus ag cur lenár saolta.
Mar a bhíonn lé rud ar bith a stiúrann an
daonnacht agus an tsochaí go dtí áiteanna
gan eolas an bhealaigh, bíonn buairimh
eiticiúla ann faoi a d'fhéadfadh a bheith
amach romhainn i réimse na heolaíochta
ríomhaireachta agus na IS. Sin ráite,
Léiríonn obair Zhigang agus a fhoirne gur
féidir an eolaíocht ríomhaireachta agus an
IS a úsaid ar son leas an phobail.
Roghnaigh Zhigang eolaíocht ríomhaireachta

mar phríomhchéim s'aige ar ollscoil, i ndiaidh
do mhúinteoir meánscoile s'aige a d'inis dó
sna 1980í go mbeadh an ríomhaireacht chun
tosaigh sna 20ú agus 21ú aoiseanna. "Ar
thús mó ghairme, bhí mé spreagtha go mór
chun taighde nuálaíoch agus nua-aimseatha
a dhéanamh, mar sin de chuaigh mé isteach
i réimse na IS agus na físe ríomhaire," a deir
Zhigang. "Go mór is go mór, mhothaigh mé
glao suntasach chun IS agus teicneolaíochtaí
cabhracha a úsaid chun leas an phobail a
fheabhsú, go háirithe dóibh siúd atá faoi
mhíchumas intinne nó coirp.
Creideann Zhigang gur, féidir IS a úsáid dar
son leas an phobail, agus í bainistithe mar is
ceart. "Tá mé ag obair ar theicneolaíochtaí

DÉAN GAIRM IN EOLAÍOCHT
RÍOMHAIREACHTA A
FHIOSRÚ

•

Molann Zhigang an suíomh gréasáin de chuid an
Association for Computing Machinery’s mar sár-fhoinse
dóibh siúd a bhfuil suim acu sa taighde agus san
oideachas sa réimse: https://www.acm.org/

• An suíomh gréasain de chuid an IEEE Computer Society:
https://www.computer.org/
•

An ghnáth-thuarastal atá ann sna SAM d'eolaí
ríomhaireachta ná $106,000, ag brath ar an leibhéal
taithí: https://www.indeed.com/career/computerscientist/salaries

cabhracha chun cuidiú leo siúd atá dall nó
faoi mhíchumas súil, nó le ASD, i measc rudaí
eile," a mhíníonn Zhizhang. "Sin ráite, is féidir
IS ar son leas a phobail i go leor feidhmeanna
eile, ag réitiú dúshlán sláinte, daonna agus
comhshaoil."
Mar a léiríonn taighde Zhigang , is feidir IS
agus an eolaíocht ríomhaireachta cur go mór
le feabhsaithe suntasacha i saolta na ndaoine
faoi mhíchumas súil, mar aon le húsáideoirí
ASD. Más maith leat fíordhifear dearfach
a imirt ar shaolta daoine, d'fhéadfadh an
eolaíocht ríomhaireachta bheith fóirsteanach
duit, go háirithe agus teicneolaíocht agus a
gcuid feidhmeanna féideartha ag fás go síoraí.

BEALACH Ó SCOIL GO DTÍ EOLAÍOCHT
RÍOMHAIREACHTA
Creideann Zhigang go láidir gur chóir duit go leor reimsí den mhata a dhéanamh
le linn do chuid scolaíochta chun tuiscint leathan a thabhairt duit atá riachtanach
do ghairm son eolaíocht ríomhaireachta agus eolaíocht shonraí. Molann sé freisin,
cúlra láidir a bheith agat sa smaointeoireacht chriticiúil chun cinnte a dhéanamh
gur feidir leat fanacht suas le luas na n-athruithe atá mar chomhartha an réimse.

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

CO NA S A D' ÉI RI GH ZH IG AN G
M AR EO LA Í RÍ OM HA IR EA CH TA ?
Bhí suim agam sa leitheoireacht mar pháiste.
D'fhás mé suas in áit iargulta a raibh easpa
ábhar intí, ach léigh mé cibé rud ar féidir liom
agus rinne mé iarracht na poncanna a nascadh.
Ba ghairm domsa í bheith mar eolaí. Nuair
a bhí mé óg bhí muid taobh thiar ó thaobh
na heolaíochta de sa tír ina a'fhás me anuas,
agus mar sin de chreid mé gur rud a ba chóir
dom léimtiú isteach ann a bhí i gceist leis an
eolaíocht agus teicneolaíocht a leanúint, go
háirithe eolaíocht ríomhaireachta, chun cur le
leas an phobail.

Chuir an chúis sin le mo rath go mór. Ní gá
go mbainfear slí bheatha nó clú amach as, ach
speagrann sé mé an tuiscint sin go bhfuil me ag
déanamh rud éigin go maith, is cuma cén tslí.
Tá fiosracht agam san fhionnachtain agam go
fóill agus ní ghéillim gan chath.
Má bhíonn teip orm i rud amháin, seans go
bpiocfaidh mé dhá rud suimiúil eile le leanúint
– tá sé tábhachtach rud éigin fiúntach agus
sásúil a dhéanamh in áit bheith ag smaoineamh
ar an teip a bhí agam. Cuidíonn mo chreideamh

pearsanta liom chun constaicí a shárú trí
theagmháil le rudaí níos airde.
Ní bheidh aiféala orm choíche as an malartú
a dhéanamh ó róbaiteolaíocht go dtí
teicneolaíocht chabhrach chun cuidiú le daoine
in am an gátair, cé go mbíonn orm go leor rudaí
nua a fhoghlaim, bheith ag obair le daoine ó
réimsí éagsúla agus, i gcásanna áirithe, bheith
toilteanach seirbhísí éagsúla a dhéanamh.
Rinne mé dlúthchairde - idir chomhoibritheoirí
agus úsáideoirí - a bhfuil meas agus tuiscint
againn ar a chéile.
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BU AI L LE JIN CH EN
Is Cúntóir Taighde Iarchéime í Jin Chen a
d'obair ar an tionscadal SAT-Hub mar mhac
léinn agus atá i gceannas ar thionscadal chun
SAT-Hub a thabhairt chun an mhargaidh.

éagsúla agus a ndearcthaí a thuisicnt - ó áit
ghnó agus theicniúil araon. Leathnaigh mé mo
chuid feasa teicniúla i bhfís ríomhairí agus i
bhforbair bogearraí.

Is mise an forbróir ar an aip ASSIST sa
leagan iOS. Chuir mé an aip i bhfeidhm ag
baint úsáide as na teicnící a d'fhorbair muid
inár gcuid taighde, samhlú híbrideach agus
modh astraithe ar mhaithe le láithriú liastigh
gan mhoill. D'fhorbair agus thástáil mé an
modh asbhainte agus an phleanáil bealaigh
pearsanaithe, agus dhear mé na comhéadain
úsáideora oiriúnaithe le mo chomghleacaí, Lei
Zhang. Is mise an Ceann Fionraíochta ar an
bhfoireann NSF Innovation Corps (I-Corps),
ina ndírím isteach ar bhealach tráchtála a
fhiosrú dár bpíosa nuálaíochta. Áiríonn sé seo
rannta cumtaiméirí a thuisicnt agus deiseann
margaíochta dár dteicneolaíocht trí phlé le
daoine ó réimsí éagsúla.

Agus tú i gceannas ar thionscadal, is é an rud
is tábhachtaí ná meon gnó agus cumarsáid
mhaith a choinneáil leis an bhfoireann. Tá
ár bhfoireann ar dóigh agus iad ag coinneáil
dhaoine ar an eolas, le hamanna cruinnithe
solúbtha ar bhonn seachtainiúil agus lorg
tascanna eagraithe. D'fhoghlaim mé le bheith
ag obair leis na hathruithe gasta agus athraíonn
muid ár dtascanna bunaithe ar iarratais nua.
D'fhoghlaim mé teanga nua gnó agus conas ár
dteicneolaíocht a fhobairt ó dhearcadh gnó.

D'fheabhsaigh mo chuid oibre ar an tionscadal
seo mar mhac léinn mo chuid scileanna
cumarsáide agus theagasc sé dom conas le
labhairt le daoine ó chúlraí éagsúla. Bhí an deis
agam le bheith ag obair le saineolaithe ó reimsí

Our goal is to help people travel safely and
independently in an unfamiliar environment,
go háirithe daoine faoi mhíchumais. Chun an
teicneolaíocht seo a thabhairt chun mhargaidh,
caithfidh muid bheith ag smaoineamh ar an
buntáistí a d'fhéadfadh linn thabhairt don ghnó,
cionn is gur féidir linn infhéistíoch a dhéanamh
inár dyeicneolaíocht. Is an príomhdhúshlán
ná an caidream idir muid fein agus lucht na
hinfhéistíochta a mheas chomh maith le conas

fiontar fiúntach a dhéanamh as.
Bhí an teicneolaíocht rathúil i láithriú
úsáideora fior-ama agus chuidigh sé leis
an úsáideoir a loingsiú dá gceann scríbe
bunaithe ar a riachtanais. Anois, tá muid ag
fiosrú an naisc idir ár dteicneolaíocht agus an
margadh. I ndiaidh dúinn an cás úsáide dár
n-aip, déanfaidh muid sraith tástálacha agus
aimseoidh muid comhpháirtithe dár ngnó. Ba
chóir don turas seo chun custaiméirí a fhiosrú
cúpla mí a ghlacadh. Má théann gach rud mar
a ba chóir, beidh ár n-aip ar an margadh le linn
bliana nó dhó.
Ba mhaith lenár bhfoireann I-Corps an aip
ASSIST a leathnúgo dtí aip cúpla digitigh
a chuirfidh na braiteoirí IoT, samhlacha
ríomhaireachta scamaill agus anailíseacha chun
sonraí fíor-ama a bhailiú agus a anailísiú, mar
shampla láithair an úsáideora agus eolas táchta
. Is féidir leis na sonraí seo loingseoireacht níos
fearr a sholáthar do chuairteoirí agus cuidiú
le gnóanna chun a gcuid áiseanna a bhainistiú
agus a fheidhmiú. Tá muid ag iarraidh ár
bpointe iontrála sa mhargadh a fhiosrú le linn
na traenála I-Corps agus an cásúsáid is fearr
dár n-aip a aimsiú agus dár samhail ghnó.

SÁRLEIDEANNA ZHIGANG
01 Don eolaíocht ríomhaireachta agus don eolaíocht sonraí, beidh bunachar láidir sa mhata de dhíth ort, idir theoiric agus fheidhmeanna, mar sin
bí eolach air seo i rith bhur staidéar agus roghnaigí bhur gcuid modúl go maith!

02 M
 á dhéanann tú rud éigin a bhfuil dúil agat ann tiocfaidh spreagadh i bhfad níos éasca - agus tá an spreagadh riachtanach chun taighde a
dhéanamh ar fud do ghairme!

03 Tá riachtanais chúrsa áirithe ag cláir eolaíocht ríomhaireachta, ach tá ábhair ann atá bunúsach dar liom: calcalas, ailgéabar líneach, struchtúir
shonraí agus algartaim.

EOLAÍOCHT RÍOMHAIREACHTA
LEIS AN OLLAMH ZHIGANG ZHU

POINTÍ LABHARTHA
FIOS
1. Dar leis an Eagraíocht Dhomanda Sláinte, cá mhéad daoine ar an
domhan a bhfuil míchumas súil orthu?
2.
Astu siúd, cá mhéad acu a bhfuil fís íseal orthu agus cá mhéad acu atá
dall?
TUISCINT
3. Cén fath a bhfuil sé tábhachtach daoine atá dall agus a bhfuil míchumais
shúil orthu loingiú laistigh dá mbailte dúchais? Cen dóigh a bhfuil Zhigang
ag athrú na bprionsabal de chórais loingseoireachta eile chun cuiidiú leis na
daoine seo?
CUR I BHFEIDHM
5. Cad iad an dá shamhail éagúil (fréamhshamhlacha) de na Réitigh
Bhraiteora Chabhracha ar mhaithe le Taisteal Neamhspleách agus
Sábháilte (ASSIST)?
ANAILÍS
6. Cad a shíleann tú faoi ná spriocanna lárnacha atá taobh thiar de
thionscadal Zhigang? Cad iad na bealaí ar féidir eolaíocht ríomhaireachta a
úsáid mar fhórsa ar son leas an phobail agus chun cuidiú le daoine atá faoi
mhíchumas NÓ A BHFUIL RIACHTANAIS AR LEITH ORTHU?
SÍNTÉIS:
7. An féidir leat smaoineamh ar bhealaí núíosacha ar féidir le IS agus
eolaíocht ríomhaireachta saolta na ndaoine TIMPEALL AN DOMHAIN
A FHEABHSÚ?
Measúnú
8. Ar féidir le IS agus measínfhoghlaim fadhbanna a chruthú sa todhchaí?
Ar féidir leat smaoineamh ar roinnt bealaí a dtiocfadh le heolaithe cosc a
chur ar na fadhbanna seo sula dtarlaíonn siad?

GNÍOMHAÍOCHTAÍ LE
DÉANAMH SA BHAILE NÓ SA
SEOMRA RANGA
• Téigh chun tosaigh 20 bliain agus samhlaigh gur taighdeoir
rathúil thú san eolaíocht ríomhaireachta. Bain úsaid as alt
Zhigang mar eiseamláir agus scríobh faoi do bhuanna fein.
Cad é an tionscadal taighde 'brionglóide' a d'obair tú air? Cad
é an t-eolas riachtanach do mhic léinn faoi do réimse taighde
fein? Conas ar éirigh tú mar eolaí ríomhaireachta? Cad iad na
sárleideanna a thabharfaidh tú do mhic léinn atá ag iarraidh do
shampla a leanúint?
• Déan roinnt taighde isteach i reimse na heolaíochta
ríomhaireachta agus scríobh síos cúig fhorbairt atá chun
tosaigh sa taighde reatha. Cad é a d'fhéadfadh na forbairtí seo
a dhéanamh sa todhchaí? Conas a múnlóidh siad saolta na
ndaoine blianta amach anseo?

ACMHAINNÍ
BREISE
Amharc ar na físeáin YouTube a thaispeánann an Mol
Iompair Cliste agus Inrochtana (SAT-Hub) samhlú agus
tástáil 3D :

https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
EOLAÍOCHT RÍOMHAIRE AR MHAITHE LE
SPRAOI
Foghlaim ETIM a chur roinnt acmhainní le chéile a
bhaineann le heolaíocht ríomhaireachta. Amharc tríd
agus fiosraigh cuid de na gníomhaíochtaí atá spraomhar le
déanamh - agus a mhúinfidh cúpla prionsabal tábhachtach
taobh thiar den eolaíocht eolaíochta!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

An fhoireann ildhisciplíneach, thras-institiúd SAT-Hub: Príomh Imscrúdaitheoir (PI), Comh-Phríomhimscrúdaitheoirí (Co-PIs) agus Daoine Sinsearacha (SPs) ó CUNY,
Rutgers, Lighthouse Guild agus Bentley, agus mic leinn iarchéime (PD agus MS) ar CUNY agus Rutgers araon.

Idir aipeanna ASSIST agus Éichóras Chúpla Digitigh ASSIST An líne teicneolaíochta ó shonraí, idir ríomhaireacht agus fhísiú, agus an
líne feidhmeanna tógála idir fhógrú, fhreagraí agus thuartha.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TEL: +44 117 909 9150
EMAIL: INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Tá an t-aistriúchán déanta ag Scientix, maoinithe ó Fhís

an eagraitheoir ábhair na cáipéise seo agus ní hionann í

2020 - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht

agus barúil an Choimisiúin Eorpaigh (CE), agus níl an CE

de chuid an Aontais Eorpaigh - tionscadal Scientix

freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfadh theacht as an

4 (Comhaontú deontais Uimh. 101000063), agus

eolas atá inti.

comhordaithe ag an Líonra Scoile Eorpach (EUN). Is leis

