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TKELLEM BĦAL XJENZAT
TAL-KOMPJUTERS
TEKNOLOĠIJA ASSISTIVA – tagħmir
assistiv, adattattiv u rijabilitattiv għal
persuni b’diżabilità jew għall-popolazzjoni
anzjana
INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI –
intelliġenza murija minn magni
ETIKA – relatata ma’ jekk xi ħaġa hijiex
moralment aċċettabbli
LIDAR – metodu li jiddeterminati firxiet
billi jimmira laser lejn oġġett u jkejjel il-ħin
biex id-dawl rifless jirritorna lejn ir-riċevitur
GPS (SISTEMA TA’
POŻIZZJONAMENT GLOBALI)
– sistema globali ta’ navigazzjoni bissatellita li tipprovdi il-post, il-veloċità u
s-sinkronizzazzjoni tal-ħin
REALTÀ MIŻJUDA – esperjenza
interattiva ta’ ambjent ta’ dinja reali fejn
l-oġġetti fid-dinja reali jiġu mtejba permezz
ta’ informazzjoni ġġenerata bil-kompjuter n

Għal dawk minna mingħajr indeboliment talvista, huwa faċli li tieħu l-kompiti ta’ kuljum
bħala xi ħaġa ovvja. Meta nimxu madwar il-belt
jew ir-raħal lokali tagħna, li tmur minn A għal B
huwa sempliċi; bl-istess mod, meta ninnavigaw
fi djarna, biex immorr minn kmamar għall-oħra
jew sulari għal ieħor huwa xi ħaġa li nwettqu
kważi mingħajr ħsieb. Madankollu, għal persuni
għomja jew neqsin mid-dawl (BVI), iċ-ċaqliq
f’ambjenti ta’ ġewwa mhuwiex daqshekk
sempliċi.
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tistma
li mill-inqas 2.2 biljun persuna għandhom
indeboliment fil-vista. Minn dawn, aktar minn
285 miljun persuna għandhom vista baxxa u
aktar minn 39 miljun persuna huma għomja.
Għodod għan-navigazzjoni fuq ġewwa jeżistu
biex jgħinu lil dawn in-nies, iżda, tipikament,
dawn l-għodod ġew iddisinjati għall-użu minn
robots awtonomi. Meta r-robots jiċċaqalqu
ġewwa spazju, huma jużaw sensuri u teknoloġiji
oħra biex jiddeterminaw fejn hemm ħajt,
ostaklu jew tarġa. Din l-informazzjoni hija
trażmessa lill-robot u dan jista’ jbiddel il-korsa
jew il-pożizzjoni.
Madankollu, fi żminijiet reċenti, ir-riċerkaturi
bdew iħarsu lejn kif dawn is-soluzzjonijiet

jistgħu jintużaw jew jiġu mmodifikati biex jgħinu
lin-nies BVI, simili għal kif jaħdmu s-sistemi
tal-GPS għan-navigazzjoni fuq barra. It-tama
hija li n-nies BVI se jkunu jistgħu jinnavigaw
aħjar ġewwa u jegħlbu wħud mill-isfidi assoċjati
mal-indeboliment viżwali. Il-Professur Zhigang
Zhu huwa xjenzat tal-kompjuters ibbażat
f’City College ta' New York. Ix-xogħol tiegħu
huwa ffukat fuq l-iżvilupp ta’ Ċentru ta’
Trasport Intelliġenti u Aċċessibbli (SAT-Hub)
għan-Navigazzjoni ta’ Assistenza u l-Ġestjoni
tal-Faċilità. Wieħed mill-oqsma ta’ fokus huwa
li jgħin lin-nies BVI jinnavigaw f’ambjent bi
smartphone u mingħajr il-ħtieġa ta’ apparat ta’
ħardwer addizzjonali.
L-APP
L-ewwel innovazzjoni li ħadem fuqha Zhigang
hija s-Soluzzjonijiet ta’ Sensur Assisiv għallIvvjaġġar Indipendenti u Sikur (ASSIST) ta’
Persuni Għomja u Neqsin mid-Dawl. It-tim
żviluppa żewġ prototipi tal-app ASSIST.
“L-ewwel app hija bbażata fuq sensur 3D
imsejjaħ Tango fuq telefown Android, filwaqt
li t-tieni app hija sempliċement ibbażata fuq
il-kamera inkorporata f'iPhone,” jispjega
Zhigang. “Aħna użajna l-karatteristiċi tarRealtà Miżjuda (AR) taż-żewġ tipi ta’ telefowns
għall-immudellar 3D, iżda l-karatteristiċi
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ewlenin tal-apps tagħna huma l-immudellar
veloċi ta’ ambjent ta’ ġewwa fuq skala kbira
mingħajr ħafna taħriġ speċjali għal min
jagħmel il-mudelli, arkitettura tas-server talklijenti li tippermetti li l-immudellar jiżdied,
soluzzjoni ta’ sensur ibridu għall-ippożizzjonar
preċiż fuq ġewwa f’ħin reali, u, finalment (u
probabbilment l-aktar importanti), metodu
personalizzat ta’ ppjanar tar-rotot u interfaċċi
personalizzati għall-utenti mfassla skont ilħtiġijiet ta’ diversi utenti bi sfidi tal-ivvjaġġar.”
IPPJANAR TAR-ROTOT
L-app ASSIST tuża kemm sinjali ta’ enerġija
baxxa Bluetooth (BLE) biex tinforma lill-utenti
f’liema reġ jun huma u l-kamera inkorporata
biex jintraċċaw il-postijiet tagħhom b’mod
preċiż u f’ħin reali. B’mod inkredibbli,
l-algoritmi li juża dak li jippjana r-rotot jistgħu
jieħdu informazzjoni minn mudelli 3D ta’
ambjent, inklużi punti ta’ referenza, jekk
hemmx konnettività tad-data f’post, id-densità
tal-folla ta’ żona partikolari, jekk humiex qed
isiru xi xogħlijiet ta’ bini jew ta’ kostruzzjoni, jew
preferenzi personali oħra tal-utenti, bħal jekk
jeħtiġux turġien jew liftijiet. Din l-informazzjoni
tinġabar flimkien u mbagħad titqies mill-app
biex tipprovdi l-aħjar rotta għal kull utent
speċifiku.
UTENTI OĦRAJN
It-tim ikkunsidra wkoll persuni b’Disturb
tal-Ispettru tal-Awtiżmu (ASD), fejn ilkaratteristika tad-densità tal-folla hija
partikolarment utli. Fehim ta’ kemm huma
okkupati xi żona partikolari jista’ jkun utli għal
kull min juża t-teknoloġija li żviluppa t-tim,
iżda n-nies b’ASD spiss ma jħossuhomx komdi
f’folol kbar, għalhekk din il-karatteristika hija
speċjalment importanti għalihom.
ITTESTJAR
It-tim ittestja s-soluzzjonijiet tas-SAT-Hub
kemm mal-utenti BVI kif ukoll ASD. “L-ewwel
pass kien li jsiru studji fi gruppi ta’ fokus malutenti. Fortunatament, għandna esperti ta’
studji tal-utenti fit-tim tagħna (Cecilia Feeley
f'Rutgers għal Autism Transportation, Celina
M. Cavalluzzi f’Goodwill NY/NJ għat-taħriġ
tal-ASD u Bill Seiple f'Lighthouse Guild għal

servizzi BVI),” jgħid Zhigang. “It-tieni nett,
immudellajna l-kwartieri ġenerali ta’ Lighthouse
Guild u agħmilna testijiet ta’ rotot mal-utenti
tagħna. Eventwalment, l-għan tagħna huwa li
ninstallaw is-sistema f’ċentru tat-trasport għal
test fuq skala akbar.”
SFIDI
Hemm kwistjonijiet etiċi u tħassib dwar
il-privatezza relatata man-natura intrużiva
potenzjali tas-sensuri u l-kameras użati biex
jgħinu lill-utenti.
It-tim huwa konxju minn dan u għandu l-għan
li jipprovdi lill-utenti b’interfaċċi li ma jagħtux
fil-għajn u huma inklużivi bi prinċipji ta’ disinn
universali. “Peress li s-sensuri u l-kameras
integrati jintużaw bħala ‘għajnejn’ l-utenti u
l-kameras ta’ sorveljanza jintużaw għall-analiżi
tal-folla, jeħtieġ li jiġi indirizzat it-tħassib
etiku u dwar il-privatezza,” jispjega Zhigang.
“L-istudji fuq suġġetti umani tagħna huma
approvati mill-Bord ta’ Reviżjoni Istituzzjonali
(IRB) ta’ City College ta’ New York.”
Hemm sfidi tekniċi relatati ma’ kif l-apps
ASSIST minn għodda ta’ realtà miżjuda
(AR) jaħdmu f’żona żgħira, sa applikazzjoni
robusta u f’ħin reali li tista’ tiżdied għal żona
ferm akbar, bħal kampus jew saħansitra belt
sħiħa. Hemm ukoll l-isfida li jiġi żgurat li
l-interfaċċji tal-utenti jkunu personalizzati
għal gruppi differenti. Biex jingħelbu dawn
il-problemi, it-tim huwa ffukat fuq it-twettiq
ta’ kollaborazzjonijiet transdixxiplinarji bejn
l-industrija, l-akkademja u l-gvern.
SFORZ TAT-TIM
It-tim jikkonsisti minn esperti fit-tagħlim ta’
AI/magna (Zhigang Zhu f’City College ta’
New York, Hao Tang f’Borough of Manhattan
Community College), l-immudellar u
l-viżwalizzazzjoni tal-faċilitajiet (Jie Gong
f’Rutgers – Komexxej tal-Proġett SATHub, Huy Vo f’City College ta' New York),
il-ġestjoni tat-trasport urban u l-imġiba
tal-utenti (Cecilia Feeley f’Rutgers, Bill Seiple
f’Lighthouse Guild), l-iskoperta tal-klijenti
(Arber Ruci f’City College ta’ New York), u
sħubijiet industrijali (Zheng Yi Wu f’Bentley
Systems, Inc.). Aktar importanti minn hekk,
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QASAM TA’ RIĊERKA
Ix-Xjenza tal-Kompjuter

RIĊERKA
L-użu tal-AI għall-ġid soċjali – ittrasformazzjoni ta’ ċentru tat-trasport kbir
f’ċentru intelliġenti u aċċessibbli biex jaqdi
lin-nies bi sfidi ta’ trasport, bħal passiġġieri
b’indeboliment fil-vista jew fil-mobbiltà.

FINANZJATURI
Il-Fondazzjoni Nazzjonali tax-Xjenza tal-Istati Uniti
tal-Amerika, l-Uffiċċju tad-Direttur tal-Intelliġenza
Nazzjonali (ODNI) tal-Istati Uniti tal-Amerika
permezz taċ-Ċentru tal-Intelliġenza tal-Komunità
għall-Eċċellenza Akkademika (IC CAE) f'Rutgers,
id-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti
tal-Amerika (DHS), Bentley Systems, Inc.

ħafna studenti b’talent f’diversi stadji tal-istudji
tagħhom (mill-iskola għolja sal-kulleġġ sa
master sa PhD) qed jikkontribwixxu u jagħmlu
l-ideat realtà.
IL-PASSI LI JMISS
L-Investigatur Ko-Prinċipal, Arber Ruci, qed
imexxi tim f'kors ta' taħriġ NSF I-Corps biex
iwassal it-teknoloġija ASSIST fis-suq. Jin
Chen bdiet ir-riċerka tagħha fil-laboratorju
ta’ Zhigang matul is-sena tal-10 grad u hija
l-mexxejja intraprenditorjali tat-tim I-Corps.
Il-proġett huwa integrazzjoni ta' sigurtà,
trasport u assistenza u l-għan huwa li tiġi
żviluppata soluzzjoni għal esperjenza ta' vvjaġġar
sigura, effiċjenti u pjaċevoli għal kulħadd.
L-iżvilupp il-ġdid tal-app tan-navigazzjoni,
iASSIST, jaħdem b'kamera normali integrata
ta' iPhone biex twettaq funzjonijiet simili għassensur 3D tal-app ASSIST.

DWAR IX -X JE N ZA TA LKO M PJ UT ER
B’xi mod ix-xjenza tal-kompjuter tdħol fi
kważi kull qasam ta’ ħajjitna. Minn mindu
Charles Babbage l-ewwel iddeskriva dak
li hu sejjaħ il-“Magna Analitika” tiegħu
fl-1837, ix-xjenza tal-kompjuter baqgħet
tiżviluppa, u tħalli impatt fuq ħajjitna.
Bħal kull ħaġa li twassal lill-umanità u
lis-soċjetà f’territorju mhux esplorat,
ikun hemm tħassib etiku dwar fejn jistħu
jswasslu l-iżviluppi fil-qasam tax-xjenza talkompjuter u tal-AI. Madankollu, ix-xogħol
ta’ Zhigang u t-tim tiegħu juri li x-xjenza
tal-kompjuter u l-AI jistgħu jintużaw bħala
forza għall-ġidd.
Zhigang għażel ix-xjenza tal-kompjuter

bħala s-suġġett ewlieni tiegħu fil-kulleġġ
wara li l-għalliem tiegħu tal-iskola għolja qallu
fit-tmeninijiet li l-informatika se tkun fuq
quddiem fis-sekli 20 u 21. “Fl-istadju bikri
tal-karriera tiegħi, l-aktar li kont motivat kien
biex insegwi riċerka innovattiva u mill-aktar
avvanzata, għalhekk dħalt fil-qasam tal-AI u
l-viżjoni tal-kompjuter,” jgħid Zhigang. “Aktar
u aktar, ħassejt sejħa distintiva biex nuża l-AI
u t-teknoloġiji assistivi biex intejjeb il-kwalità
tal-ħajja għan-nies, speċjalment għal dawk li
għandhom problemi mentali jew fiżiċi.
Zhigang jemmen li, ġestita b’mod korrett,
l-AI tista’ tintuża għall-ġid soċjali. “Qed
naħdem fuq teknoloġiji assistivi biex ngħin

ESPLORA KARRIERA FIXXJENZA TAL-KOMPJUTER
•

Zhigang jirrakkomanda l-websajt tal-Assoċjazzjoni
għall-Makkinarju tal-Kompjuters bħala sors ewlieni ta’
informazzjoni importanti għal dawk interessati firriċerka u l-edukazzjoni fi ħdan il-qasam: https://www.
acm.org/

•  Il-websajt tas-Soċjetà tal-Komputers IEEE fih ħafna
informazzjoni: https://www.computer.org/
•  Is-salarju medju għal xjenzat tal-kompjuters fl-Istati
Uniti huwa ta’ $106,000, skont il-livell tal-esperjenza:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/
salaries

lil persuni għomja jew neqsin mid-dawl, jew
b’ASD, fost kundizzjonijiet oħra,” jispjega
Zhigang.
“Madankollu, l-AI għall-ġid soċjali tista’
tintuża f’ħafna aktar applikazzjonijiet, u ssolvi
sfidi tas-saħħa, umanitarji u ambjentali.”
Kif turi r-riċerka ta’ Zhigang, l-AI u x-xjenza
tal-kompjuter jistgħu jwasslu għal titjib
sinifikanti fil-ħajja ta’ persuni neqsin middawl, kif ukoll tal-utenti tal-ASD. Jekk trid
tagħmel differenza pożittiva reali fil-ħajja tannies, ix-xjenza tal-kompjuter tista’ tkun it-triq
għalik, speċjalment hekk kif it-teknoloġija u
l-applikazzjonijiet potenzjali tagħha jkomplu
jikbru.

IT-TRIQ MILL-ISKOLA GĦAX-XJENZA
TAL-KOMPJUTER
Zhigang jemmen ħafna fl-istudju f’ħafna fergħat differenti tal-matematika
matul l-edukazzjoni tiegħek biex jagħtuk il-wisa’ ta’ fehim meħtieġ għal karriera
fix-xjenza tal-kompjuter u x-xjenza tad-data. Huwa jappoġġja wkoll il-kisba ta’
sfond sod fil-ħsieb kritiku biex tiżgura li tista’ tlaħħaq mal-pass tal-bidla li hija
l-karatteristika f’dan il-qasam.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

KI F SA R XJ EN ZAT TA LKO M PJ U TE R ZH IG AN G ?
Kont interessat fil-qari meta kont għadni
żgħir. Il-materjal kien skars fiż-żona rurali
fejn trabbejt, iżda qrajt kulma sibt u ppruvajt
nifhem.
Li nsir xjenzat kienet sejħa biex inservi.
Meta kont żgħir, konna lura fix-xjenza u
t-teknoloġija fil-pajjiż li trabbejt, għalhekk ħsibt
li jekk nitgħallem ix-xjenza u t-teknoloġija,
speċjalment ix-xjenza tal-kompjuter, kienet xi
ħaġa li għandi nidħol fiha biex nagħti kontribut.

L-għan wassalni għas-suċċess. Mhux bil-fors
għandu jwassal għal karriera jew fama, imma li
jkollok sens le qed tagħmel xi ħaġa tajba, tkun
f'liema kapaċità tkun, jimmotivani. Għandi
wkoll ċertu livell ta’ kurżità fl-iskoperta u ma
naqtax qalbi malajr.
Jekk ma nirnexxix f'ħaġa waħda, forsi nagħżel
żewġ affarijiet interessanti jew aktar xi nsegwi
– huwa importanti li nkun qed nagħmel xi
ħaġa utli u divertenti minflok jiddispjaċini li ma
rnexxejtx. Il-fidi personali tiegħi wkoll tgħinni

ningħeleb l-ostakli billi nallinja ruħi ma' xi ħaġa
aħjar.
Qatt ma jiddispjaċini li qlibt mir-robotika
awtonoma għat-teknoloġija assistiva biex
ngħin lin-nies fil-bżonn, allavolja rrid nitgħallem
ħafna affarijiet ġodda, nikkollabora ma’ nies
minn oqsma differenti u, sa ċertu punt, inkun
lest li nagħmel ċerti livelli ta’ servizzi. Għamilt
ħbieb sinċieri – kemm kollaboraturi kif ukoll
utenti – li verament japprezzaw u jifhmu lil
xulxin.
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ILTAQ A’ MA ’ JIN
CH EN
Jin Chen hija Assistent tar-Riċerka Gradwata li
ħadmet fuq il-proġett SAT-Hub bħala studenta
u issa qed tmexxi proġett biex iddaħħal is-SATHub fis-suq.
Jiena l-iżviluppatur ewlieni tal-app ASSIST
fil-verżjoni IOS . Implimentajt l-app permezz
tat-tekniki li żviluppajna fir-riċerka tagħna,
inkluż l-immudellar ibridu u metodu ta’
tranżizzjoni għall-ippożizzjonar ta’ ġewwa
f’ħin reali mingħajr dewmien. Żviluppajt u
ttestjat il-metodu ewlieni tal-estrazzjoni u
l-metodu ta’ ppjanar ta’ rotot personalizzati,
u fassalt l-interfaċċi personalizzati tal-utenti
mal-kollega tiegħi, Lei Zhang. Jiena l-Mexxej
Intraprenditorjali tat-tim tal-Korp talInnovazzjoni tal-NSF (I-Corps), fejn niffoka
fuq l-investigazzjoni tal-mogħdija kummerċjali
għall-innovazzjoni tagħna. Dan jinkludi l-fehim
tas-segmenti tal-klijenti u l-opportunitajiet ta’
kummerċjalizzazzjoni għat-teknoloġija tagħna
permezz ta’ diskussjoni ma’ nies minn diversi
oqsma.
Il-ħidma fuq dan il-proġett bħala student
tejjeb il-ħiliet ta’ komunikazzjoni tiegħi u
għallimni kif nitkellem ma’ nies minn sfondi
differenti. Kelli l-opportunità naħdem ma’

esperti minn oqsma differenti u nifhem ilperspettivi tagħhom – kemm mill-perspettiva
tan-negozju kif ukoll minn dik teknika. Wessajt
l-għarfien tekniku tiegħi fil-viżjoni talkompjuter u l-iżvilupp tas-softwer.
Meta tmexxi proġett, l-aktar ħaġa importanti
hija li jkollok mentalità intrapreditorjali u
żżomm komunikazzjoni tajba mat-tim. It-tim
tagħna huwa kapaċi ħafna jżomm lil kulħadd
aġġornat, b’ħinijiet flessibbli ta’ laqgħat ta’ kull
ġimgħa u bi traċċar organizzat tal-kompiti.
Tgħallimt nadatta ruħi għall-bidliet rapidi u
nirranġa l-kompiti tagħna abbażi ta’ talbiet
ġodda. Tgħallimt ukoll lingwaġġ kummerċjali
ġdid u kif l-aħjar niżviluppaw it-teknoloġija
tagħna mill-perspettiva imprenditorjali.
L-għan tagħna huwa li ngħinu lin-nies
jivvjaġġaw b’mod sigur u indipendenti
f’ambjent mhux familjari, speċjalment
persuni b’diżabilità. Sabiex din it-teknoloġija
tiddaħħal fis-suq, jeħtieġ ukoll li nikkunsidraw
x’benefiċċji nistgħu nġibu lin-negozju, sabiex
inkunu nistgħu nattiraw l-investiment fitteknoloġija tagħna. L-isfida ewlenija hija li tiġi
ddeterminata r-relazzjoni bejnna u l-investituri
u kif nistgħu nagħmluha impriża profittabbli.

It-teknoloġija wriet is-suċċess tagħha biex
issib il-post preċiż tal-utent f’ħin reali u
għenet biex l-utenti jaslu fid-destinazzjoni
tagħhom skont il-ħtiġijiet tagħhom. Issa, qed
niskopru l-konnessjoni bejn it-teknoloġija
tagħna u s-suq. Ladarba niskopru l-każ tal-użu
għall-applikazzjoni tagħna, se nwettqu serje ta’
testijiet u nsibu sħab għan-negozju tagħna. Dan
il-vjaġġ ta’ skoperta tal-klijent għandu jieħu
diversi xhur. Jekk kollox imur skont il-pjan,
l-applikazzjoni tagħna se tkun fis-suq fi żmien
sena jew sentnejn.
It-tim I-Corps tagħna jixtieq jespandi l-app
ASSIST f'applikazzjoni diġitali doppja li se
tintegra s-sensuri IoT, il-cloud computing
u mudelli analitiċi għall-ġbir u l-analiżi ta'
data f'ħin reali, bħall-postijiet tal-viżitaturi u
informazzjoni dwar it-traffiku. Din id-data tista’
tgħin biex tipprovdi esperjenza ta’ navigazzjoni
aħjar għall-viżitaturi u tgħin lin-negozji
jimmaniġġ jaw u joperaw il-faċilitajiet tagħhom.
L-għan tagħna huwa li nesploraw il-punt
tad-dħul tagħna fis-suq diġitali matul it-taħriġ
ta' I-Corps u nsibu l-każ tal-aħjar użu għallapplikazzjoni tagħna u l-mudell tan-negozju
tagħna.

SUĠĠERIMENTI EWLENIN TA' ZHIGANG
01 G ħax-xjenza tal-kompjuter u x-xjenza tad-data, se jkollok bżonn pedament sod fil-matematika, mit-teorija sal-applikazzjonijiet, għalhekk żomm
dan f’moħħok matul l-istudji tiegħek u agħżel il-moduli tiegħek b’mod għaqli!

02 Jekk tagħmel xi ħaġa li tħobb, il-motivazzjoni tiġi b’mod ħafna aktar naturali – u l-motivazzjoni hija essenzjali għat-twettiq ta’ riċerka tul ilkarriera tiegħek!

03 Il-programmi tax-xjenza tal-kompjuter għandhom rekwiżiti speċifiċi fil-kors, iżda hemm suġġetti li nqis fundamentali: calculus, alġebra lineari,
strutturi tad-data u algoritmi.

IX-XJENZA TAL-KOMPJUTER
MAL-PROFESSUR ZHIGANG
ZHU
PUNTI GĦAL
DISKUSSJONI
GĦARFIEN
1. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, kemm hemm nies fid-dinja li
għandhom indeboliment fil-vista?
2. Minn dawk, kemm nies għandhom vista baxxa u kemm huma għomja?
KOMPRENSJONI
3. GĦALIEX HUWA IMPORTANTI LI TGĦIN LILL-GĦOMJA
U LILL-PERSUNI NEQSIN MID-DAWL JINNAVIGAW
MADWAR ID-DJAR U L-IBLIET TAGĦHOM? ZHIGANG KIF
QED JIMMODIFIKA L-PRINĊIPJI TA’ SISTEMI OĦRA TA’
NAVIGAZZJONI BIEX JGĦIN LIL DAWN IN-NIES?
APPLIKAZZJONI
5. X’inhuma ż-żewġ mudelli differenti (prototipi) tal-innovazzjoni
tas-Soluzzjonijiet tas-Sensur Assistiv ta’ Zhigang għall-Ivvjaġġar
Indipendenti u Sigur (ASSIST)??
ANALIŻI
6. X’TAĦSEB DWAR L-GĦANIJIET EWLENIN TAL-PROĠETT
TA’ ZHIGANG? B’LIEMA MODI TISTA’ X-XJENZA TALKOMPJUTER TINTUŻA BĦALA FORZA GĦALL-ĠID U TGĦIN
LIN-NIES B’INDEBOLIMENT JEW B’REKWIŻITI SPEĊIFIĊI?
SINTEŻI:
7. Tista’ taħseb f’modi oħra ġodda li l-AI u x-xjenza tal-kompjuter jistgħu
jtejbu l-ħajja tan-nies madwar id-dinja?
VALUTAZZJONI:
8. Sa liema punt taħseb li l-AI u t-tagħlim tal-magni jistgħu jwasslu għal
problemi fil-futur? Tista’ taħseb f’xi wħud mill-modi kif ix-xjenzati
jistgħu jevitaw li dawn il-problemi jseħħu?

ATTIVITAJIET LI TISTA’
TAGĦMEL ID-DAR JEW FILKLASSI
• Fast forward 20 sena u immaġina li inti riċerkatur ta’ suċċess
fix-xjenza tal-kompjuter. Uża l-artiklu ta’ Zhigang bħala
mudell u ikteb dwar il-kisbiet tiegħek. X’inhu l-proġett ta’
riċerka tal-“ħolma” tiegħek li ħdimt fuqu? X’informazzjoni
ewlenija għandhom bżonn l-istudenti biex ikunu jafu dwar
il-qasam ta’ riċerka tiegħek? Kif sirt xjenzat tal-kompjuter?
X’pariri ewlenin se toffri lill-istudenti li qed ifittxu li jsegwu
l-passi tiegħek?
• Agħmel xi riċerka fil-qasam tax-xjenza tal-komputer u ikteb
ħames żviluppi li huma fuq quddiem tar-riċerka kurrenti. Fejn
jistgħu jwasslu dawn l-iżviluppi fil-futur? Kif jistgħu jsawru
l-ħajja ta’ nies fis-snin li ġejjin?

AKTAR RIŻORSI
Ara l-vidjo fuq YouTube li juri l-immudellar u l-ittestjar talHub tat-Trasport Intelliġenti u Aċċessibbli (SAT-Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
IX-XJENZA TAL-KOMPUTER GĦALL-GOST
It-tagħlim STEM għaqqad firxa wiesgħa ta' riżorsi differenti
relatati max-xjenza tal-komputer. Agħti ħarsa lejn u esplora
wħud mill-attivitajiet li huma divertenti biex tagħmilhom
– u se jgħallmuk xi prinċipji importanti dwar x-xjenza talkompjuter!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

It-Tim multidixxiplinarju u transistituzzjonali SAT-Hub: Investigatur Prinċipali (PI), Investigaturi Koprinċipali (Co-PIs) u Persunal Anzjan (SPs), minn CUNY, Rutgers,
Lighthouse Guild u Bentley, u studenti gradwati (PD u SM) kemm f’CUNY kif ukoll f’Rutgers.

Mill-Apps ASSIST għal Ekosistema Diġitali Doppja ASSIST: Il-pipeline tat-teknoloġija mid-data, il-komputazzjoni sal-viżwalizzazzjoni, u
l-pipeline tal-operat tal-bini min-notifika, tweġibiet sat-tbassir.

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

It-traduzzjoni saret minn Scientix, iffinanzjata mill-

Il-kontenut ta’ dan id-dokument huwa r-responsabbiltà

programm ta’ riċerka u innovazzjoni H2020 tal-Unjoni

unika tal-organizzatur u ma jirrappreżentax l-opinjoni

Ewropea – il-proġett Scientix 4 (Ftehim ta’ għotja Nru

tal-Kummissjoni Ewropea (KE), u l-KE mhijiex responsabbli

101000063), ikkoordinat minn European Schoolnet (EUN).

għall-ebda użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li fih.

