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PO UŽ ÍVAN IE UI A
PO ČÍ TA ČO VE J VE DY AK O SI LY
SP OL OČ EN SK ÉH O DO BR A
C NA THE CIT Y
PROF ESOR ZHIG ANG ZHU JE POČ ÍTAČ OVÝ VEDE
SPOL UPRA COV NÍCI
COLL EGE OF NEW YORK V USA. ON A JEHO
JE POSK Y TOVA Ť LEPŠ IE
ZALO ŽILI PROJ EKT SAT-H UB, KTOR ÉHO CIEĽ OM
OBSL UHO VANÉ ČAST I
LOKA LIZAČ NÉ SLUŽ BY PRE NED OSTA TOČN E
AŠTR UKTÚ RY.
POPU L ÁCIE S MINI MÁLN YMI ZMEN AMI INFR

HOVOR AKO POČÍTAČOVÝ
VEDEC
ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE –
asistenčné, adaptačné a rehabilitačné
zariadenia pre ľudí so zdravotným
postihnutím alebo staršiu populáciu
UMELÁ INTELIGENCIA – inteligencia
demonštrovaná strojmi
ETICKÝ – týkajúci sa toho, či je niečo
morálne prijateľné
LIDAR – metóda na určovanie vzdialenosti
zameraním objektu laserom a meraním
času, za ktorý sa odrazené svetlo vráti do
prijímača
GPS (GLOBÁLNY POLOHOVACÍ
SYSTÉM) – globálny satelitný navigačný
systém, ktorý zabezpečuje synchronizáciu
polohy, rýchlosti a času
ROZŠÍRENÁ REALITA – interaktívny
zážitok z prostredia skutočného sveta,
kde sú objekty, ktoré sa nachádzajú v
skutočnom svete, vylepšené počítačom
generovanými percepčnými informáciami

Pre nás, bez zrakového postihnutia,
je ľahké považovať každodenné úlohy
za samozrejmé. Keď sa prechádzame po našom
meste alebo obci, pohyb z bodu A do bodu B je
priamy. Rovnako, keď sa pohybujeme v našich
domovoch, prejsť medzi izbami či poschodiami
je úloha, ktorú vykonávame takmer bez
rozmýšľania. Avšak pre nevidiacich alebo ľudí so
zrakovým postihnutím nie je pohyb v interiéri
taký jednoduchý alebo priamy.
Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje,
že najmenej 2,2 miliardy ľudí trpí postihnutím
zraku. Z nich viac ako 285 miliónov ľudí
má slabý zrak a viac ako 39 miliónov ľudí je
nevidiacich. Existujú interiérové navigačné
nástroje, ktoré majú týmto ľuďom pomôcť,
ale zvyčajne sú tieto nástroje navrhnuté pre
autonómnych robotov. Keď sa roboty pohybujú
v priestore,
využívajú senzory a iné technológie, aby
určili, kde je stena, bariéra alebo schod. Tieto
informácie sa prenášajú do
robota, ktorý môže zmeniť kurz alebo polohu.
V poslednom čase sa však výskumníci
začali zaoberať tým, ako by sa tieto riešenia
mohli použiť alebo upraviť na pomoc nevidiacim
a zrakovo postihnutým ľuďom, podobne

ako fungujú systémy GPS pre navigáciu v
exteriéri. Existuje nádej, že nevidiaci a zrakovo
postihnutí ľudia sa budú môcť lepšie orientovať
v interiéri a prekonať niektoré výzvy spojené
so zrakovým postihnutím. Profesor Zhigang
Zhu je počítačový vedec v City College of
New York. Jeho práca je zameraná na vývoj
inteligentného a prístupného dopravného uzla
Hub (SAT-Hub) pre pomocnú navigáciu a
správu zariadení. Jednou z oblastí zamerania
je pomôcť nevidiacim a zrakovo postihnutým
ľuďom orientovať sa v prostredí s inteligentným
telefónom bez potreby
prídavného hardvérové zariadenia.
APLIKÁCIA
Hlavnou z inovácií, na ktorých Zhigang
pracoval, je asistenčné senzorové riešenia pre
nezávislé a bezpečné cestovanie (ASSIST)
pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí.
Tím vyvinul dva prototypy aplikácie ASSIST.
„Prvá aplikácia je založená na 3D senzore s
názvom Tango na telefóne s Androidom, zatiaľ
čo druhá aplikácia je jednoducho založená
na zabudovanom fotoaparáte na iPhone,“
vysvetľuje Zhigang. „Na 3D modelovanie sme
použili funkcie rozšírenej reality (AR) oboch
typov telefónov, ale kľúčovými funkciami
našich aplikácií je rýchle modelovanie

PROFESOR ZHIGANG ZHU
rozsiahleho vnútorného prostredia bez veľkého
špeciálneho školenia pre modelára, architektúra
klient-server, ktorá umožňuje rozšíriť
modelovanie, hybridné senzorové riešenie pre
presné určovanie polohy v interiéri v reálnom
čase a nakoniec (a to je pravdepodobne
najdôležitejšie), metóda osobného plánovania
trasy a zákazkové používateľské rozhrania
prispôsobené potrebám rôznych používateľov s
problémami pri cestovaní.“
PLÁNOVANIE TRASY
Aplikácia ASSIST využíva nízkoenergetické
Bluetooth vysielače (BLE) na informovanie
používateľov, v ktorej oblasti sa nachádzajú,
a vstavanú kameru na presné sledovanie
ich polohy v reálnom čase. Je neuveriteľné,
že algoritmy, ktoré používa plánovač trás,
dokážu preberať informácie z 3D modelov
prostredia vrátane orientačných bodov, či je
v danej lokalite dátová konektivita, hustota
davu v konkrétnej oblasti, či prebiehajú nejaké
stavebné alebo konštrukčné práce, alebo iné
osobné preferencie používateľa, napríklad či
vyžaduje schody alebo výťahy. Tieto informácie
sa zhromažďujú a aplikácia ich potom
vyhodnotí, aby poskytla najlepšiu cestu pre
každého konkrétneho používateľa.
INÍ POUŽÍVATELIA
Tím uvažoval aj o ľuďoch s poruchou
autistického spektra (ASD), kde je funkcia
hustoty davu obzvlášť užitočná. Vedieť, aká
je daná oblasť rušná, môže byť užitočné pre
každého, kto používa technológiu, ktorú tím
vyvinul, ale ľudia s ASD majú často problém s
veľkým davom ľudí, takže táto funkcia je pre
nich obzvlášť dôležitá.
TESTOVANIE
Tím testoval riešenia SAT-Hub na nevidiacich
a zrakovo postihnutých používateľoch
aj používateľoch s ASD. „Prvým krokom
bolo uskutočnenie skupinových štúdií s
používateľmi. Našťastie máme v našom tíme
odborníkov na používateľské štúdie (Cecilia
Feeley v Rutgers pre autistickú dopravu,
Celina M. Cavalluzzi v Goodwill NY/NJ pre
školenia ASD a Bill Seiple v Lighthouse Guild
pre služby nevidiacim a zrakovo postihnutým),“

hovorí Zhigang. „Po druhé, vytvorili sme
model centrály Lighthouse Guild a realizovali
testovacie trasy s našimi používateľmi.
Nakoniec je naším cieľom nainštalovať systém
v dopravnom stredisku s cieľom otestovať ho vo
väčšom rozsahu.“
VÝZVY
Existujú etické problémy a obavy o súkromie
súvisiace s potenciálnou rušivou povahou
senzorov a kamier používaných na pomoc
používateľom. Tím si to uvedomuje a
jeho cieľom je poskytnúť používateľom
nenápadné a inkluzívne rozhrania so zásadami
univerzálneho dizajnu. „Keďže vstavané senzory
a kamery sa používajú ako „oči“ používateľov
a monitorovacie kamery sa používajú na analýzu
davu, je potrebné riešiť etické problémy a
obavy o súkromie,“ vysvetľuje Zhigang. "Naše
štúdie na ľuďoch sú schválené Inštitucionálnou
revíznou radou (IRB) City College of New
York."
Existujú technické problémy s funkčnosťou
aplikácie ASSIST postavenej na nástroji
rozšírenej reality (AR) na malom priestore,
až po rozsiahle využitie v reálnom čase, ktoré
možno rozšíriť na oveľa väčšiu oblasť, ako je
napríklad areál univerzity alebo dokonca celé
mesto. Výzvou je aj zabezpečenie prispôsobenia
používateľských rozhraní pre rôzne skupiny.
Na prekonanie týchto problémov sa tím
zameriava na medziodborovú spoluprácu medzi
odvetviami, akademickou obcou a vládou.
TÍMOVÉ ÚSILIE
Tím tvoria odborníci na UI/strojové učenie
(Zhigang Zhu na City College of New
York, Hao Tang na Borough of Manhattan
Community College), modelovanie a
vizualizáciu zariadení (Jie Gong v spoločnosti
Rutgers – spoluvedúci projektu SAT-Hub,
Huy Vo na City College of New York),
riadenie mestskej dopravy a správanie
používateľov (Cecilia Feeley v spoločnosti
Rutgers, Bill Seiple v spoločnosti Lighthouse
Guild), objavovanie zákazníkov (Arber Ruci
na City University New York) a priemyselné
partnerstvá (Zheng Yi Wu v spoločnosti
Bentley Systems, Inc.). Ešte dôležitejšie je,
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Počítačová veda

VÝSKUM
Využitie UI pre spoločenské dobro
– premena veľkého dopravného uzla na
inteligentný a prístupný uzol, ktorý bude
slúžiť ľuďom s problémami v doprave,
ako sú cestujúci so zrakovým alebo
pohybovým postihnutím.
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že mnohí talentovaní študenti na rôznych
stupňoch svojho štúdia (od strednej školy cez
vysokú školu až po magisterské a doktorandské
štúdium) prispievajú k tvorbe nápadov a ich
realizácii.
ĎALŠIE KROKY
Jeden z hlavných výskumníkov, Arber Ruci,
vedie tím na školiacom kurze NSF I-Corps
s cieľom uviesť technológiu ASSIST na trh.
Jin Chen začala svoj výskum v Zhigangovom
laboratóriu počas druhého ročníka a je vedúcou
osobnosťou v oblasti podnikania tímu I-Corps.
Projekt je integráciou bezpečnosti, dopravy
a asistencie a cieľom je vyvinúť riešenie pre
bezpečný, efektívny a príjemný zážitok z
cestovania pre všetkých. Nový vývoj navigačnej
aplikácie iASSIST pracuje s bežnou vstavanou
kamerou iPhonu a vykonáva podobné funkcie
ako 3D senzor aplikácie ASSIST.

O PO ČÍ TA ČO VE J VE D E
Počítačová veda nejakým spôsobom
preniká takmer do každej oblasti nášho
života. Odkedy Charles Babbage v
roku 1837 prvýkrát opísal to, čo nazval
„analytický stroj“, veda o počítačoch sa
rozvíja a ovplyvňuje naše životy.
Rovnako ako pri všetkom, čo vedie ľudstvo
a spoločnosť na neprebádané územie,
existujú etické obavy z toho, k čomu by
mohol viesť vývoj v oblasti počítačovej
vedy a UI. Práca Zhiganga a jeho tímu však
ukazuje, že počítačová veda a UI môžu byť
použité ako sila dobra.
Zhigang si vybral počítačovú veduako svoj
hlavný odbor na vysokej škole po tom, čo

mu jeho stredoškolský učiteľ v 80. rokoch
povedal, že výpočtová technika bude popredí
v 20. a 21. storočí. „V ranej fáze svojej kariéry
som bol väčšinou motivovaný venovať sa
inovatívnemu a špičkovému výskumu, a tak
som vstúpil do oblasti UI a počítačového
videnia,“ hovorí Zhigang. „Čoraz viac som
pociťoval osobitné poslanie používať UI a
asistenčné technológie na zlepšenie kvality
života ľudí, najmä tých, ktorí sú mentálne
alebo fyzicky postihnutí.
Zhigang verí, že správne riadená UI môže byť
použitá pre spoločenské dobro. „Pracujem na
asistenčných technológiách na pomoc ľuďom,
ktorí sú okrem iného nevidiaci, zrakovo

PRESKÚMAJTE KARIÉRU
V OBLASTI POČÍTAČOVEJ
VEDY
•  Zhigang odporúča webovú stránku Združenia pre
výpočtovú techniku ako hlavný zdroj dôležitých informácií
pre tých, ktorí sa zaujímajú o výskum a vzdelávanie v
tejto oblasti:
https://www.acm.org/
•

Webová stránka IEEE Computer Society obsahuje
množstvo informácií: https://www.computer.org/

• Priemerný plat počítačového vedca v Spojených štátoch
je 106 000 dolárov, v závislosti od úrovne skúseností:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/
salaries

postihnutí alebo trpiaci ASD,“ vysvetľuje
Zhigang. „Umelá inteligencia pre spoločenské
dobro však môže byť použitá v mnohých
ďalších prípadoch, pri riešení zdravotných,
humanitárnych a environmentálnych
problémov.“
Ako ukazuje Zhigangov výskum, UI
a počítačová veda môžu viesť k výraznému
zlepšeniu života ľudí so zrakovým postihnutím,
ako aj s ASD. Ak chcete skutočne pozitívne
zmeniť životy ľudí, počítačová veda by mohla
byť pre vás cestou, najmä keď technológie a
ich potenciálne využitie neustále rastú.

CESTA ZO ŠKOLY K POČÍTAČOVEJ
VEDE
Zhigang pevne verí v štúdium mnohých rôznych odborov matematiky počas školy
a vysokej školy, aby ste nadobudli rozsah vedomostí potrebný pre kariéru v oblasti
počítačovej vedy a dátovej vedy. Tiež obhajuje získanie pevného vedomostného
základu v kritickom myslení, aby ste sa uistili, že dokážete držať krok s tempom
zmien, ktoré je pre túto oblasť charakteristické.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

AK O SA ZH IG AN G STAL
PO ČÍ TA ČO VÝ M VE D CO M ?
Už ako dieťa ma zaujímalo čítanie. Na vidieku,
kde som vyrastal, bolo málo materiálov, ale čítal
som, čo som našiel, a snažil som sa pospájať si
jednotlivé informácie.
Stať sa vedcom bolo povolaním do služby. Keď
som bol mladý, krajina, v ktorej som vyrastal,
zaostávala vo vede a technike a tak som si
myslel, že veda a technika, počítačová veda, je
niečo, do čoho by som sa mal pustiť, aby som
bol prínosom.

Cieľ mi priniesol úspech. Nemusí to
nevyhnutne viesť ku kariére alebo sláve, ale
motivuje ma pocit, že robím niečo dobré. Tiež
som si zachoval určitú úroveň zvedavosti v
objavovaní a nevzdávam sa ľahko.
Ak neuspejem v jednej veci, možno si
vyberiem dve ďalšie zaujímavé veci, ktorým
sa budem venovať – je dôležité robiť niečo
zmysluplné a príjemné, namiesto toho, aby som
ľutoval, v čom som neuspel. Moja osobná viera
mi tiež pomáha prekonávať prekážky naladením

sa na vyššie poslania.
Nikdy nebudem ľutovať prechod z
autonómnej robotiky na asistenčnú
technológiu, aby som mohol pomáhať ľuďom
v núdzi, aj keď sa musím naučiť veľa nových
vecí, spolupracovať s ľuďmi z rôznych oblastí
a v istom zmysle byť ochotný vykonávať
určité stupne služby. Spoznal som úprimných
priateľov – spolupracovníkov aj používateľov –
ktorí si vzájomne jeden druhého skutočne vážia
a rozumejú si.
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ZO ZN ÁM TE SA S JIN
CH EN OV OU
Jin Chenová je postgraduálna výskumná
asistentka, ktorá ako študentka pracovala na
projekte SAT-Hub a teraz vedie projekt na
uvedenie SAT-Hub na trh.

z rôznych oblastí a pochopiť ich perspektívy z
obchodného aj technického hľadiska. Taktiež
som si rozšírila svoje technické znalosti v oblasti
počítačového videnia a vývoja softvéru.

Som vedúcou vývojárkou aplikácie ASSIST vo
verzii IOS. Aplikáciu som realizovala pomocou
techník, ktoré sme vyvinuli v našom výskume,
vrátane hybridného modelovania a prechodovej
metódy na určovanie polohy v interiéri v
reálnom čase bez oneskorení. S mojím kolegom
Lei Zhangom som vyvinula a otestovala
metódu extrakcie orientačných bodov a
metódu osobného plánovania trasy a navrhla
prispôsobené používateľské rozhrania. Som
podnikateľská vedúca tímu NSF Innovation
Corps (I-Corps), kde sa zameriavam na
skúmanie komerčného smeru našej inovácie.
To zahŕňa pochopenie zákazníckych segmentov
a marketingových príležitostí pre našu
technológiu prostredníctvom diskusií s ľuďmi z
rôznych oblastí.

Pri vedení projektu je najdôležitejšie mať
obchodné myslenie a udržiavať dobrú
komunikáciu s tímom. Náš tím je skvelý v
tom, že každého informuje prostredníctvom
flexibilných týždenných stretnutí
a organizovaného sledovania úloh. Naučila som
sa prispôsobiť rýchlym zmenám a prispôsobiť
naše úlohy novým požiadavkám. Naučila som sa
aj nový obchodný jazyk a ako najlepšie rozvíjať
našu technológiu z obchodného hľadiska.

Práca na tomto projekte mi ako študentke
zlepšila komunikačné schopnosti a naučila ma,
ako sa rozprávať s ľuďmi z rôznych prostredí.
Mala som možnosť spolupracovať s odborníkmi

Naším cieľom je pomáhať ľuďom cestovať
bezpečne a nezávisle v neznámom prostredí,
najmä ľuďom so zdravotným postihnutím. Aby
sme túto technológiu dostali na trh, musíme
tiež zvážiť, aké výhody môžeme priniesť
podnikaniu, aby sme mohli prilákať investície
do našej technológie. Hlavnou výzvou je určiť
vzťah medzi nami a investormi a ako z toho
urobiť ziskový podnik.
Táto technológia preukázala svoj úspech v
presnej lokalizácii používateľov v reálnom čase

a pomohla navigovať používateľa do cieľa na
základe jeho potrieb. Teraz objavujeme spojenie
medzi našou technológiou a trhom. Keď
objavíme prípad použitia pre našu aplikáciu,
vykonáme sériu testov a nájdeme partnerov
pre naše podnikanie. Táto cesta k objaveniu
zákazníkov by mala trvať niekoľko mesiacov. Ak
pôjde všetko podľa plánu, naša aplikácia bude
na trhu v priebehu budúceho roka alebo dvoch.
Náš tím I-Corps chce rozšíriť aplikáciu
ASSIST na aplikáciu digitálneho dvojčaťa,
ktorá bude integrovať senzory internetu vecí,
cloud computing a analytické modely na
zhromažďovanie a analýzu údajov v reálnom
čase, ako sú polohy návštevníkov a dopravné
informácie. Tieto údaje môžu pomôcť
poskytnúť návštevníkom lepšiu navigáciu a
pomôcť podnikom spravovať a prevádzkovať
ich zariadenia. Naším cieľom je preskúmať náš
vstupný bod na digitálny trh počas školenia
I-Corps a nájsť najlepší prípad použitia pre našu
aplikáciu a náš obchodný model.

NAJLEPŠIE TIPY OD ZHIGANGA
01 P re počítačovú vedu a dátovú vedu budete musieť mať pevné základy v matematike, od teórie až po aplikáciu, takže to majte na pamäti počas
štúdia a vyberajte si predmety múdro!

02 A k robíte niečo, čo máte radi, motivácia prichádza oveľa prirodzenejšie – a motivácia je nevyhnutná pre vykonávanie výskumu v celej vašej
kariére!

03 P rogramy počítačovej vedy majú špecifické požiadavky na kurz, ale existujú predmety, ktoré považujem za základné: výpočtová metóda,
lineárna algebra, dátové štruktúry a algoritmy.

POČÍTAČOVÁ VEDA S
PROFESOROM ZHIGANG ZHU
TÉMY NA DISKUSIU
VEDOMOSTI:
1. Koľko ľudí na svete má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zrakové
postihnutie?
2. Koľko z nich má slabý zrak a koľko je nevidiacich?
POROZUMENIE:
3. Prečo je dôležité pomáhať nevidiacim a ľuďom so zrakovým postihnutím
orientovať sa v ich domovoch a mestách? Ako Zhigang upravuje
princípy iných navigačných systémov, aby týmto ľuďom pomohol?
VYUŽITIE:
5. Aké sú dva rôzne modely (prototypy) inovácie Zhigangových
asistenčných senzorových riešení pre nezávislé a bezpečné cestovanie
riešení (ASSIST)?
ANALÝZA:
6. Čo si myslíte o hlavných cieľoch Zhigangovho projektu? Akými
spôsobmi môže byť počítačová veda použitá ako sila dobra a pomáhať
ľuďom s postihnutím alebo špecifickými požiadavkami?
SYNTÉZA:
7. V
 iete si predstaviť ďalšie nové spôsoby, ako by UI a počítačová veda
mohli zlepšiť životy ľudí na celom svete?
VYHODNOTENIE:
8. Do akej miery si myslíte, že UI a strojové učenie môžu v budúcnosti
viesť k problémom? Viete si predstaviť, ako by vedci mohli zabrániť
vzniku týchto problémov?

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽETE
ROBIŤ DOMA ALEBO V TRIEDE
• Prejdite o 20 rokov dopredu a predstavte si, že ste úspešným
výskumníkom v oblasti počítačovej vedy. Použite Zhigangov
článok ako šablónu a napíšte o svojich vlastných úspechoch.
Aký je výskumný projekt „snov“, na ktorom ste pracovali?
Aké kľúčové informácie potrebujú študenti vedieť o vašej
oblasti výskumu? Ako ste sa stali počítačovým vedcom? Aké
najlepšie tipy ponúknete študentom, ktorí chcú ísť vo vašich
stopách?
•Urobte si prieskum v oblasti počítačovej vedy a napíšte päť
vývojových trendov, ktoré sú v popredí súčasného výskumu. K
čomu by tieto vývojové trendy mohli viesť v budúcnosti? Ako
by mohli ovplyvniť životy ľudí o niekoľko rokov?

ĎALŠIE ZDROJE
Pozrite si video YouTube zobrazujúce 3D modelovanie a
testovanie inteligentného a prístupného dopravného uzla
(SAT-Hub).
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
POČÍTAČOVÁ VEDA PRE ZÁBAVU
STEM Learning dal dohromady širokú škálu rôznych zdrojov
týkajúcich sa počítačovej vedy. Prezrite si a preskúmajte
niektoré z aktivít, ktoré sú zábavné a naučia vás niektoré
dôležité zásady počítačovej vedy!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Multidisciplinárny, medziinštitucionálny tím SAT-Hub: Hlavný výskumník, spolupracujúci výskumníci a vedúci pracovníci z CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild a Bentley a
postgraduálni študenti na CUNY aj v Rutgers.

Od aplikácií ASSIST k ekosystému ASSIST Digital Twin: Priebeh technológie od dát, výpočtov po vizualizáciu a vedenie prevádzky budovy
od notifikácie, odozvy po predpovede.

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