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Å BR U KE AI O G
IN FO RM AT IK K TI L BE ST E
FO R SA M FU N N ET
RMA TIKK VED CIT Y
PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU FORS KER PÅ INFO
RBEI DSPA RTNE RNE
COLL EGE OF NEW YORK I USA. HAN OG SAMA
HAR SOM MÅL Å
HAN S HAR STAR TET PROS JEKT ET SAT-H UB, SOM
UND ERPR IORI TERT E
TILBY BEDR E STED STILP ASSE DE TJEN ESTE R TIL
RING ER AV
BEFO LKNI NGSG RUPP ER MED MINI MALE END
INFR ASTR UKTU R

SNAKK SOM EN
INFORMATIKKEKSPERT
TEKNOLOGISKE HJELPEMIDLER –
assisterende, adaptive og rehabiliterende
enheter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne eller eldre
KUNSTIG INTELLIGENS – intelligens
vist av maskiner
ETIKK – knyttet til hvorvidt noe er
moralsk akseptabelt
LIDAR – en metode for å bestemme
avstand ved å rette en laser mot et objekt
og måle hvor lang tid det tar for det
reflekterte lyset å returnere til mottakeren
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – et globalt
satellittnavigasjonssystem som
synkroniserer sted, fart og tid
UTVIDET VIRKELIGHET – en
interaktiv opplevelse av et virkelig miljø der
objektene som befinner seg i den virkelige
verdenen utvides ved hjelp av datagenerert
informasjon

For oss som har normalt syn er det lett å ta
dagligdagse oppgaver for gitt. Når vi beveger
oss rundt i lokalmiljøet er det enkelt å komme
seg fra A til B, og når vi er hjemme går vi fra
rom til rom fra den ene til den andre etasjen
nesten uten å tenke oss om. For personer som
er blinde eller synshemmede, er det imidlertid
ikke like enkelt å bevege seg innendørs.
Verdens helseorganisasjon anslår at minst 2,2
milliarder mennesker har nedsatt syn. Av disse
har over 285 millioner mennesker dårlig syn
og over 29 millioner mennesker er blinde. Det
finnes hjelpemidler, men i de fleste tilfeller er
disse verktøyene utviklet for bruk av autonome
roboter. Når roboter beveger seg rundt i et
rom, bruker de sensorer og annen teknologi
for å avg jøre om de står overfor en vegg,
hindring eller et trinn. Denne informasjonen
viderebringes til roboten, som så kan endre
kurs eller posisjon.
Nylig har forskerne imidlertid begynt å se
på hvordan disse løsningene kan brukes
eller modifiseres for å hjelpe blinde og
synshemmede, litt på samme måte som
hvordan GPS-systemene fungerer for
navigering utendørs. Håpet er at blinde og
synshemmede kan få hjelp til å finne frem

innendørs og overvinne noen av utfordringene
som er forbundet med nedsatt syn. Professor
Zhigang Zhu forsker på informatikk ved City
College i New York. Han jobber med utvikling
av en Smart and Accessible Transportation
Hub (SAT-Hub) for assistert navigasjon og
facility management. Et av fokusområdene er å
hjelpe blinde og synshemmede med å navigere
i et miljø ved hjelp av smarttelefon og uten
behov for ytterligere apparater eller utstyr.
APPEN
Den viktigste innovasjonen Zhigang har
jobbet med er Assistive Sensor Solutions for
Independent and Safe Travel (ASSIST) for
blinde og synshemmede. Teamet har utviklet
to prototyper på ASSIST-appen. «Den første
appen er basert på en 3D-sensor som kalles
Tango på Android-telefon, mens den andre
appen rett og slett er basert på det innebygde
kameraet på en iPhone», forklarer Zhigang. «Vi
brukte funksjoner fra utvidet virkelighet (AR)
til 3D-modellering på begge telefontypene,
men de viktigste funksjonene i appene er den
raske modelleringen av hovedtrekkene i et
innemiljø, en klient-server-arkitektur som
g jør det mulig å oppskalere modellen, en
hybridsensorløsning for nøyaktig innendørs
posisjonering i sanntid, og til slutt (og
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sannsynligvis viktigst av alt) en spesialtilpasset
ruteplanleggingsmetode og tilpassede
brukergrensesnitt skreddersydd for behovene
til ulike brukere med forflytningsutfordringer.”

Guild og kjørte testruter med brukerne. Målet
er til syvende og sist å installere systemet på
et transportsenter for å g jennomføre en test i
større skala.»

RUTEPLANLEGGING
ASSIST-appen bruker både Bluetooth low
energy (BLE)-«fyrtårn» for å informere
brukerne om hvilket område de befinner
seg i, og det innebygde kameraet for å spore
lokasjonen nøyaktig og i sanntid. Algoritmene
som brukes av ruteplanleggeren, kan utrolig
nok hente informasjon fra 3D-modeller av
et miljø, inkludert landemerker, hvorvidt det
finnes datakonnektivitet på et sted, hvor
mange mennesker som befinner seg på et
bestemt område, om det foregår bygge- eller
anleggsarbeid, eller om andre personlige
preferanser, for eksempel om det finnes
trapper eller heis. Disse opplysningene
sammenstilles og vurderes deretter av appen
for å finne den beste ruten for hver enkelt
bruker.

UTFORDRINGER
Den potensielt invaderende siden ved
sensorene og kameraene som brukes til å
hjelpe brukerne, medfører etiske utfordringer
og bekymringer knyttet til personvern. Teamet
er bevisst på dette, og målet er å gi brukerne
ikke-påtrengende og inkluderende grensesnitt
med universell utforming. «Ettersom integrerte
sensorer og kameraer brukes som brukernes
«øyne» og overvåkningskameraer brukes til
analyse av folkemengder, er det viktig å være
bevisst på problemstillinger knyttet til etikk
og personvern», forklarer Zhigang. «Studiene
som involverer forsøkspersoner er godkjent
av Institutional Review Board (IRB) ved City
College of New York.»

ANDRE BRUKERE
Teamet har også vurdert mennesker med
autismespekterforstyrrelser (ASD), der
funksjonen for å bestemme tettheten av en
menneskegruppe er særlig nyttig. Å forstå hvor
mye som foregår i et gitt område er nyttig for
alle som bruker teknologien som teamet har
utviklet, men mennesker med ASD sliter ofte
med store folkemengder, og denne funksjonen
er derfor spesielt viktig for dem.
TESTING
Teamet har testet SAT-Hub-løsningene
på både blinde og synshemmede og ASDbrukere. «Første trinn var å g jennomføre
fokusgruppestudier med brukerne. Vi har
heldigvis eksperter på brukerstudier i teamet
(Cecilia Feeley i Rutgers på autismetransport,
Celina M. Cavalluzzi i Goodwill NY/
NJ på ASD-opplæring og Bill Seiple i
Lighthouse Guild på tjenester for blinde og
synshemmede)», sier Zhigang. «For det andre
modellerte vi hovedkontoret til Lighthouse

Det er tekniske utfordringer knyttet til å
utvikle ASSIST-appene basert på AR-verktøy
for et lite område, og utvikle dem til en robust
sanntidsapplikasjon som kan oppskaleres
til et mye større område, for eksempel et
universitetsområde eller kanskje til og med
en hel by. Det er også utfordrende å sikre at
grensesnittene blir tilpasset spesielt for ulike
grupper. For å løse disse problemene er teamet
opptatt av tverrfaglig samarbeid på tvers av
bransjer, akademia og myndigheter.
TEAMARBEID
Teamet består av eksperter innen AI/
maskinlæring (Zhigang Zhu ved City College
of New York, Hao Tang ved Borough of
Manhattan Community College), modellering
og visualisering (Jie Gong ved Rutgers –
medansvarlig for SAT-Hub-prosjektet, Huy
Vo ved City College of New York), urban
transportstyring og brukeratferd (Cecilia
Feeley ved Rutgers, Bill Seiple ved Lighthouse
Guild), kundeinnsikt (Arber Ruci ved City
University New York) og bransjesamarbeid
(Zheng Yi Wu i Bentley Systems, Inc.). Og

Herbert G. Kayser Professor of
Computer Science, The Grove School of
Engineering, The City College of New
York og The CUNY Graduate Center,
USA

FORSKNINGSFELT
Informatikk

FORSKNING
Bruke AI til beste for samfunnet – g jøre
et stort transportknutepunkt om til et
smart og tilg jengelig knutepunkt til gode
for mennesker med transportutfordringer,
for eksempel passasjerer med syns- eller
funksjonsnedsettelser.

GRUNNLEGGERE
US National Science Foundation, US
Office of the Director of National
Intelligence (ODNI) via Intelligence
Community Center for Academic
Excellence (IC CAE) hos Rutgers, US
Department of Homeland Security
(DHS), Bentley Systems, Inc.
enda viktigere: mange talentfulle studenter på
ulike stadier av studiene (fra videregående til
høyskole til master til doktorgrad) er med på å
g jøre ideene til virkelighet.
NESTE SKRITT
Den medansvarlige forskeren, Arber Ruci,
leder et kurs i regi av National Science
Foundation’s Innovation Corps (NSF-I) for å
bringe ASSIST-teknologien ut på markedet. Jin
Chen begynte forskningsarbeidet i Zhigangs
lab da hun var på sitt andre år på universitetet
og er leder for I-Corps-teamet. Prosjektet
integrerer sikkerhet, transport og assistanse,
og målet er å utvikle en løsning for en trygg,
effektiv og behagelig reiseopplevelse for alle.
Den nye utviklingen av navigasjonsappen,
iASSIST, fungerer med et vanlig innebygd
kamera på en iPhone for å utføre de samme
funksjonene som 3D-sensoren i ASSISTappen.

O M IN FO RM AT IK K
Informatikk er en del av nesten alle
områder av livet på en eller annen måte.
Helt siden Charles Babbage i 1837 beskrev
det han kalte «differansemaskinen» har
datavitenskapen utviklet seg og påvirket
livene våre.
I likhet med alt annet som fører
menneskeheten og samfunnet inn i
nytt territorium er det knyttet etiske
betenkeligheter til hva utviklingen innen
informatikk og AI kan føre til. Arbeidet til
Zhigang og teamet hans viser imidlertid
at informatikk og AI kan brukes til gode
formål.
Zhigang valgte å studere informatikk

på høyskolen etter at læreren hans på
videregående på 80-tallet sa at informatikk
ville bli helt sentralt i det 20. og 21. århundre.
«I starten av karrieren hadde jeg mest lyst
til å jobbe med innovativ og nyskapende
forskning, så jeg konsentrerte meg om AI
og maskinell synsevne», sier Zhigang. «Jeg
følte mer og mer et ønske om å bruke AI
og hjelpemiddelteknologi for å bedre folks
livskvalitet, særlig for mennesker med
mentale eller fysiske utfordringer.»
Zhigang mener at AI kan brukes til noe
positivt for alle hvis det brukes på riktig
måte. «Jeg jobber med hjelpemiddelteknologi
for å hjelpe mennesker som er blinde

eller synshemmede, eller med ASD, blant
annet», forklarer Zhigang. «AI til det beste
for samfunnet kan brukes på mange andre
områder også, og løse helse-, humanitære og
miljømessige utfordringer.
Zhigangs forskning viser at AI og informatikk
kan skape betydelige forbedringer i livet
til synshemmede og brukere med ASD.
Hvis man ønsker å g jøre en virkelig positiv
forskjell i folks liv kan informatikk være veien
å gå, særlig etter hvert som teknologien og
de potensielle bruksområdene fortsetter å
utvikle seg.

JOBBE MED INFORMATIKK
•

Zhigang anbefaler nettsiden til Association for
Computing Machinerysom en god kilde til viktig
informasjon for dem som er interessert i forskning og
utdanning på området: https://www.acm.org/

•  Nettsiden til IEEE Computer Society inneholder en
mengde informasjon: https://www.computer.org/
•  Gjennomsnittslønnen for en informatiker i USA er
106 000 USD, avhengig av erfaring: https://www.
indeed.com/career/computer-scientist/salaries

VEIEN FRA SKOLEN TIL INFORMATIKK
Zhigang har klokkertro på å studere mange grener innen matematikken på skolen
og under høyere utdanning for å få den bredden som trengs for en karriere innen
informatikk og datavitenskap. Han anbefaler også å skaffe seg solid bakgrunn i
kritisk tenkning for å være sikker på at man kan holde følge med endringstakten
som preger feltet.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

H VO RD AN BL E ZH IG AN G
IN FO RM AT IK ER ?
Som barn likte jeg å lese. Det fantes ikke så
mye på landsbygda der jeg vokste opp, men
jeg leste alt jeg kom over og prøvde å finne
sammenhenger.
Å bli forsker var et kall. Da jeg var liten, lå vi
etter innen vitenskap og teknologi i hjemlandet
mitt, så jeg fant ut at jeg skulle studere
vitenskap og teknologi, særlig informatikk, for
å bidra.
Å ha et mål har ført til at jeg har lykkes. Det

må ikke nødvendigvis bidra til karriere eller
berømmelse, men å ha en følelse av å g jøre
noe bra, uansett hvilken rolle jeg har, er noe
som motiverer meg. Jeg har også beholdt
nysg jerrigheten når det g jelder å finne ut av
ting og gir ikke så lett opp.
Hvis jeg mislykkes med én ting, går jeg
ofte videre med to andre ting som er mer
interessante – det er viktig å g jøre noe
meningsfylt og spennende i stedet for å irritere
seg over det jeg har mislykkes med. Troen min

hjelper meg også med å overvinne hindringer
ved at jeg får kontakt med noe som er større
enn meg selv.
Jeg angrer aldri på at jeg byttet fra autonom
robotikk til hjelpemiddelteknologi for å kunne
hjelpe folk som trenger det, selv om jeg måtte
lære mye nytt, samarbeide med folk fra ulike
fagfelt og til en viss grad være villig til å levere
visse typer tjenester. Jeg fikk nære venner –
både blant samarbeidspartnere og andre – som
virkelig setter pris på og forstår hverandre.
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M Ø T JI N CH EN
Jin Chen er forskningsassistent. Hun jobbet på
SAT-Hub-prosjektet under studiene og er nå
leder for et prosjekt for å kommersialisere og
markedsføre SAT-Hub.
Jeg ledet utviklingen av IOS-versjonen
av ASSIST-appen. Jeg implementerte
appen ved å bruke teknikkene vi utviklet
under forskningen, noe som omfattet
hybridmodellering og en metode for
overføring av innendørs posisjonstjenester
uten forsinkelse. Jeg utviklet og testet
metoden for å trekke ut landemerker og den
spesialtilpassede ruteplanleggingsmetoden,
og jeg designet de skreddersydde
brukergrensesnittene sammen med min
kollega Lei Zhang. Jeg er innovasjonsleder for
teamet for NDS Innovation Corps (I-Corps),
der jeg fokuserer på å undersøke mulighetene
for kommersialisering av innovasjonen vår.
Dette omfatter blant annet å snakke med
mennesker fra ulike områder for å forstå
kundesegmentene og markedsmulighetene for
teknologien.
Da jeg som student jobbet i dette prosjektet,
ble jeg flinkere til å kommunisere og jeg lærte
hvordan jeg skulle snakke med mennesker med
ulik bakgrunn. Jeg fikk jobbe sammen med

eksperter fra ulike områder og forstå deres
perspektiver – både ut fra et forretningsmessig
og et teknisk ståsted. Jeg fikk også mer
teknisk kunnskap om maskinell synsevne og
programvareutvikling.
Når man skal lede et prosjekt er det
viktigste å tenke markedsrettet og ha god
kommunikasjon med teamet. Teamet g jør en
fantastisk innsats med å holde alle oppdatert,
med fleksible ukentlige møtetider og organisert
oppgavestyring. Jeg har jeg lært å tilpasse meg
til de raske endringene og justere oppgavene
basert på nye ting som dukker opp. Jeg har
også lært nytt forretningsspråk og hvordan
vi skal gå frem for å utvikle teknologien best
mulig sett fra et forretningsmessig ståsted.
Målet er å hjelpe folk med å ferdes trygt
og uavhengig i et fremmed miljø, særlig
mennesker med funksjonsnedsettelser. For
å markedsføre denne teknologien må vi
også tenke g jennom hvilke fordeler vi kan
tilføre kommersielt, slik at vi kan tiltrekke
oss investeringer i teknologien. Den største
utfordringen er å bestemme forholdet mellom
oss og investorene og hvordan vi skal g jøre det
til et lønnsomt foretak.
Teknologien har vist seg å være effektiv når

det g jelder nøyaktig brukerlokalisering i
sanntid og har bidratt til å lede brukerne
frem til målet basert på deres behov. Nå
jobber vi med å finne forbindelsen mellom
teknologien vår og markedet. Når vi finner
ut nøyaktig hvordan teknologien kan brukes,
vil vi g jennomføre en serie tester og finne
partnere som vi kan samarbeide med for
å kommersialisere løsningene. Denne
oppdagelsesreisen kommer nok til å ta flere
måneder. Hvis alt går etter planen, kommer
løsningen til å være på markedet i løpet av et
år eller to.
I-Corps-teamet ønsker å utvide ASSISTappen til en digital tvillingapplikasjon som skal
integrere IoT-sensoren, skybaserte beregningsog analysemodeller for å samle inn og analysere
sanntidsdata, blant annet de besøkendes
plassering og trafikkinformasjon. Disse dataene
kan hjelpe oss med å gi de besøkende en bedre
navigeringsopplevelse og hjelpe bedriftene med
å styre og drive egne områder. Målet under
I-Corps-opplæringen er å undersøke hvordan
man kommer inn på det digitale markedet og
finne ut hvordan man best bruker applikasjonen
og forretningsmodellen vår.

ZHIGANGS VIKTIGSTE TIPS
01 I informatikk og datavitenskap må man ha et solid grunnlag i matematikk, fra teori til anvendt bruk, så ha dette i bakhodet under studiene og
vær nøye med valg av fag!

02 H vis du g jør noe du elsker, blir det mye enklere å være motivert – og motivasjon er helt nødvendig for å jobbe med forskning g jennom hele
karrieren!

03 S tudieprogrammer på informatikk har spesifikke opptakskrav, men det er noen fag jeg mener er helt nødvendige: matematisk analyse, lineær
algebra, datastrukturer og algoritmer.

INFORMATIKK MED
PROFESSOR ZHIGANG ZHU
INFORMASJONSPUNKTE

R

KUNNSKAP:
1. Hvor mange på verdensbasis har ifølge Verdens helseorganisasjon
nedsatt syn?
2. Hvor mange av disse har dårlig syn og hvor mange er blinde?
FORSTÅELSE:
3. Hvorfor er det viktig å hjelpe blinde og synshemmede med å navigere
rundt i bolig og uteområder? Hvordan modifiserer Zhigang prinsippene i
andre navigasjonssystemer for å hjelpe disse menneskene?
BRUK AV KUNNSKAPEN:
5. Hva er de to ulike modellene (prototypene) av Zhigangs innovasjon
Assistive Sensor Solutions for Independent and Safe Travel (ASSIST)?

AKTIVITETER DU KAN
GJØRE HJEMME ELLER I
KLASSEROMMET
• Spol 20 år fremover i tid og forestill deg at du er en
fremgangsrik forsker i informatikk. Bruk Zhigangs
artikkel som mal og skriv hva du har oppnådd. Hvilket
«drømmeforskningsprosjekt» har du jobbet i? Hva er det
viktigste studentene må vite om ditt forskningsfelt? Hvordan
ble du informatiker? Hva er de viktigste tipsene du vil gi
studenter som ønsker å følge i dine fotspor?
• Gjør noen undersøkelser på området informatikk og skriv ned
fem punkter om hvilke utviklingsområder som ligger fremst i
dagens forskning. Hvilke følger kan disse utviklingsområdene
få i fremtiden? Hvordan kan de forme menneskers liv om
noen år?

ANALYSE:
6. Hva synes du om hovedmålsettingene bak Zhigangs prosjekt? På hvilke
måter kan informatikk brukes til noe godt og hjelpe mennesker med
funksjonsnedsettelser eller spesielle behov?
SAMMENDRAG:
7. Kan du komme på andre nye måter som AI og informatikk kan brukes
på for å forbedre livet til mennesker over hele verden?
EVALUERING:
8. I hvilken grad tror du at AI og maskinlæring kan skape problemer i
fremtiden? Kan du tenke deg noen måter forskerne kan hindre at disse
problemene oppstår på?

FLERE RESSURSER
Se YouTube-videoen som viser 3D-modelleringen og
testingen av Smart and Accessible Transportation Hub
(SAT-Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning har satt sammen en mengde ulike ressurser
knyttet til informatikk. Ta en kikk og se på noen av
aktivitetene som er morsomme å g jøre – og som vil lære
deg noen viktige prinsipper i informatikk!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Det tverrfaglige SAT-Hub-teamet involverer flere institusjoner: Hovedutprøver, med-hovedutprøvere og seniorpersonell fra CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild og Bentley, og
uteksaminerte studenter (PD og MS) ved både CUNY og Rutgers.

Fra ASSIST-appene til et digitalt ASSIST-tvillingøkosystem: Den teknologiske kanalen med data, beregning og visualisering, og den
byggerelaterte kanalen med varsler, svar og prediksjoner.
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