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D I IR IN FO RM AT IK O S
N AU D O JI M AS SO CI AL IN EI
G ER O VE I
TIKA S, DIRB ANTI S
PROF ESOR IUS ZHIG ANG ZHU YRA INFO RMA
RIKO S VALS TIJOS E. SU
NIUJ ORK O MIES TO KOLE DŽE JUNG TINĖ SE AME
, KURI UO SIEK IAMA
KOLE GOM IS JIS PARE NGĖ „SAT -HUB “ PROJ EKTĄ
AUG Ų TIEM S, KURI E JŲ
SUTE IKTI GERE SNIŲ VIET OS NUST AT YMO PASL
RĄ
STOK OJA, KUO MAŽI AU KEIČ IANT INFR ASTR UKTŪ

KALBĖKITE KAIP
INFORMATIKAI
PAGALBINĖ TECHNOLOGIJA –

pagalbiniai, pritaikomieji ir reabilitaciniai
prietaisai negalią turintiems arba
pagyvenusiems žmonėms.
DIRBTINIS INTELEKTAS (DI) – mašinų
demonstruojamas intelektas.

Tiems, kas neturi regos sutrikimų, lengva
priimti kasdienes užduotis kaip savaime
suprantamas. Vaikštinėjant po savo miestą
ar kaimą, judėti iš taško A į tašką B nėra
sudėtinga; lygiai taip pat, kai judame po namus,
nueiti į kitą kambarį ar lipti į kitą aukštą yra
viena tų užduočių, kurias atliekame beveik
nesusimąstydami. Tačiau akliems ar regos
sutrikimų turintiems žmonėms judėjimas
patalpose nėra toks paprastas ar savaime aiškus.

GPS (GLOBALINĖ PADĖTIES
NUSTATYMO SISTEMA) – pasaulinė
palydovinės navigacijos sistema,
sinchronizuojanti vietą, greitį ir laiką.

Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais,
mažiausiai 2,2 mlrd. žmonių turi regos
sutrikimų. Iš jų daugiau nei 285 milijonai yra
silpnaregiai ir daugiau nei 39 milijonai – akli.
Yra vidaus navigacijos priemonių, galinčių
padėti tokiems žmonėms, bet paprastai
šie įrankiai būna pritaikyti autonominiams
robotams. Robotai, judėdami uždaroje erdvėje,
naudoja jutiklius ir kitas technologijas nustatyti,
kur yra siena, kliūtis ar slenkstis. Informacija
perduodama robotui ir jis gali pakeisti kryptį
arba buvimo vietą.

PAPILDYTOJI REALYBĖ – interaktyvi
realios aplinkos patirtis, kai tikrame
pasaulyje esantys objektai yra papildomi
kompiuterio sugeneruota suvokiama jusline
informacija.

Neseniai mokslininkai pradėjo domėtis, kaip
šie sprendimai galėtų būti panaudoti arba
pritaikyti padėti akliems arba regos sutrikimų
turintiems žmonėms – panašiai kaip GPS
padeda orientuotis lauke. Viliamasi, kad aklieji

ETIŠKAS – savybė, nurodanti, ar kas nors
yra moraliai priimtina.
LIDAR – metodas atstumams nustatyti,
siunčiant lazerio spindulį į objektą ir
matuojant, per kiek laiko į imtuvą grįžta
atspindėtoji šviesa.

ir regos sutrikimų turintys asmenys galės geriau
orientuotis patalpose ir įveikti kai kuriuos su
regos negalia susijusius iššūkius. Profesorius
Zhigang Zhu yra informatikas, dirbantis
Niujorko miesto koledže. Jo pagrindinis darbas
– kurti Išmanaus ir prieinamo transporto
centrą (SAT-Hub), kuriame veiktų pagalbinė
navigacija ir būtų veiksmingai valdoma
infrastruktūra. Vienas iš svarbiausių tikslų yra
padėti akliems ir regos sutrikimų turintiems
žmonėms susigaudyti aplinkoje, naudojantis
išmaniuoju telefonu, be papildomos aparatinės
įrangos būtinybės.
PROGRAMĖLĖ
Didžiausia Zhigang Zhu išplėtota inovacija
yra pagalbiniai jutikliniai sprendimai
nepriklausomam ir saugiam aklų ir regos
sutrikimų turinčių žmonių keliavimui (ASSIST).
Komanda sukūrė du ASSIST programėlės
prototipus. „Pirmoji programėlė pasitelkia
„Android“ telefone įdiegtą 3D jutiklį „Tango“,
o antroji tiesiog naudojasi „iPhone“ esama
vaizdo kamera“, – aiškina Zhigang Zhu.
„3D modeliavimui naudojome abiejų tipų
telefonuose esančias papildytosios realybės
(AR) funkcijas, bet pagrindinės mūsų
programėlių savybės yra greitas didelių vidaus
erdvių modeliavimas, nereikalaujantis ypatingo

modeliuotojo pasirengimo, kliento ir serverio
architektūra, leidžianti atlikti modeliavimą
didesniu mastu, įvairius jutiklius derinanti
priemonė tiksliai padėčiai viduje nustatyti
realiuoju laiku ir, galiausiai (ir tikriausiai
svarbiausia), personalizuotas maršruto
planavimo metodas ir pagal įvairių keliavimo
sunkumų turinčių naudotojų poreikius
pritaikoma naudotojo sąsaja.“
MARŠRUTO PLANAVIMAS
ASSIST programėlė naudoja mažai energijos
vartojančius „Bluetooth“ (BLE) signalus
informuoti naudotojus, kokioje zonoje jie yra,
ir telefono kamerą tiksliai sekti programėlės
naudotojų vietą realiuoju laiku. Nuostabu tai,
kad maršruto planuoklio naudojami algoritmai
gali paimti informaciją iš aplinkos 3D modelių ir
nustatyti orientyrus, ar vietovėje užtikrinamas
duomenų junglumas, koks minios tankumas
konkrečioje zonoje, ar nevyksta kokių nors
statybos darbų, ir atsižvelgti į kitus asmeninius
naudotojo pageidavimus, pavyzdžiui, ar reikia
laiptų arba lifto. Visa ši informacija surenkama
į vieną vietą ir apdorojama programėlės, kuri
tuomet kiekvienam konkrečiam naudotojui
parenka geriausią maršrutą.
KITI NAUDOTOJAI
Komanda taip pat pagalvojo apie autizmo
spektro sutrikimų turinčius žmones, kuriems
minios tankumo nustatymo funkcija ypač
naudinga.
Suprasti, kiek žmonių lankosi kokioje nors
vietoje, gali būti naudinga bet kuriam komandos
sukurtos technologijos naudotojui, bet autizmo
spektro sutrikimų turintiems žmonėms dažnai
sunku būti didelėse miniose, tad ši funkcija
jiems ypač svarbi.
TESTAVIMAS
Komanda išbandė „SAT-Hub“ priemones
tiek su aklaisiais ir regos sutrikimų turinčiais
žmonėmis, tiek su autizmo spektro sutrikimų
turinčiais naudotojais. „Pirmas žingsnis buvo
ištirti naudotojų tikslines grupes. Laimei,
komandoje turime naudotojų tyrimų ekspertų
(Cecilia Feeley iš Rutgerso gilinasi į autistų
keliavimą, Celina M. Cavalluzzi iš „Goodwill
NY/NJ“ rūpinasi autizmo spektro sutrikimų
turinčių asmenų rengimu ir Billas Seiple'as
iš „Lighthouse Guilde“ atsako už paslaugas
akliesiems ir regos sutrikimų turintiems

asmenims), – džiaugiasi Zhigang Zhu. – Paskui
parengėme „Lighthouse Guild“ buveinės
modelį ir kvietėme naudotojus išmėginti
bandomuosius maršrutus. Galiausiai mūsų
tikslas yra įdiegti sistemą kokiame nors
transporto centre ir išbandyti ją didesniu
mastu.“
IŠŠŪKIAI
Jutikliai ir kameros, pasitelkiamos padėti
naudotojams, gali trikdyti privatų gyvenimą,
taigi kyla etinių problemų ir abejonių dėl
privatumo. Komanda to paiso ir siekia
naudotojams sukurti nepastebimą ir įtraukią
sąsają, pagrįstą universaliojo dizaino principais.
„Kadangi telefone esantys jutikliai ir kameros
veikia kaip naudotojo „akys“, o stebėjimo
kameros naudojamos minios analizei, turi
būti išspręsti etikos ir privatumo klausimai, –
aiškina Zhigang Zhu. – Mūsų žmonių tyrimus
patvirtino Niujorko miesto koledžo Atitikties
mokslinių tyrimų etikai komitetas.“
Kyla techninių iššūkių, kai norima, kad
papildytosios realybės priemone pagrįstos
ASSIST programėlės veiktų ne tik mažoje
erdvėje, bet ir galėtų būti patikimai realiuoju
laiku taikomos žymiai didesniame plote,
pavyzdžiui, universiteto teritorijoje arba
net visame mieste. Dar vienas sunkumas
– užtikrinti, kad naudotojo sąsaja būtų
pritaikytina prie skirtingų grupių. Tam, kad
išspręstų šias problemas, komanda telkia
pastangas organizuoti tarpdalykinį pramonės,
mokslininkų ir vyriausybės bendradarbiavimą.
KOMANDINIS DARBAS
Komandą sudaro įvairių sričių ekspertai:
DI ir mašinų mokymosi (Zhigang Zhu iš
Niujorko miesto koledžo, Hao Tangas iš
Manhatano rajono bendruomenės koledžo),
infrastruktūros modeliavimo ir vizualizacijos
(Jie Gongas iš Rutgerso universiteto (vienas
iš „SAT-Hub“ projekto vadovų), Huy Vo iš
Niujorko miesto koledžo), miesto transporto
valdymo ir naudotojų elgesio (Cecilia Feeley
iš Rutgerso universiteto, Billas Seiple'as iš
„Lighthouse Guild“), klientų paieškos (Arberas
Rucis iš Niujorko miesto universiteto) ir
pramonės partneriai (Zheng Yi Wu iš „Bentley
Systems, Inc.“). Dar svarbiau, kad prie idėjų
prisideda ir jas tikrove verčia daug talentingų
įvairių švietimo pakopų mokinių ir studentų:

PROFESORIUS ZHIGANG ZHU
Herberto G. Kayserio vardo informatikos
profesorius Niujorko miesto koledžo
Grove'o inžinerijos mokykloje ir CUNY
absolventų centre (JAV)

MOKSLINIŲ TYRIMŲ LAUKAS
Informatika

MOKSLINIAI TYRIMAI
DI naudojimas socialinei gerovei –
didžiulio viešojo transporto mazgo
pavertimas išmaniu ir prieinamu centru,
tarnaujančiu žmonėms, susiduriantiems
su keliavimo sunkumais, pavyzdžiui,
keleiviams su regos arba judėjimo negalia.

RĖMĖJAI
JAV nacionalinis mokslo fondas, JAV
nacionalinės žvalgybos direktoriaus
biuras (ODNI), veikiantis per Žvalgybos
bendruomenės akademinės kompetencijos
centrą (IC CAE) Rutgerso universitete,
JAV nacionalinio saugumo departamentas
(DHS), „Bentley Systems, Inc.“

nuo gimnazistų iki koledžo bakalaurantų,
magistrantų ir doktorantų.
TOLESNI ŽINGSNIAI
Vienas pagrindinių tyrėjų Arberas Rucis
vadovauja komandai, dalyvaujančiai
Nacionalinio mokslo fondo Inovacijų korpuso
kursuose, kad paleistų ASSIST technologiją į
rinką.
Jin Chen pradėjo tiriamąją veiklą Zhigang
Zhu laboratorijoje studijuodama antrame
kurse ir dabar yra Inovacijų korpuso komandos
verslumo vadovė. Projekte derinamas
saugumas, transportas ir pagalba, o jo tikslas –
sukurti sprendimą, kuris leistų saugiai, maloniai
ir be vargo keliauti visiems. Nauja navigacijos
programėlės versija „iASSIST“ panašias
funkcijas kaip ASSIST programėlės 3D jutiklis
atlieka su įprasta „iPhone“ telefono kamera.

AP IE IN FO RM AT IK Ą
Informatika kaip nors dalyvauja beveik
visose mūsų gyvenimo srityse. Nuo
pat 1837 m., kai Charles'as Babbage'as
pirmąkart aprašė, kaip pats pavadino,
„analitinę mašiną“, kompiuterijos mokslas
plėtojosi ir veikė mūsų gyvenimą.
Kaip ir susidūrus su bet kuriuo kitu dalyku,
vedančiu žmoniją ir visuomenę į neatrastas
žemes, čia taip pat reiškiamas susirūpinimas
tuo, ką gali atnešti informatikos ir DI
plėtra, etiškumo. Tačiau Zhigang Zhu ir jo
komandos darbas įrodo, kad informatika ir
DI gali būti panaudojami gerais tikslais.
Zhigang Zhu pasirinko informatiką kaip
pagrindinę studijų kryptį koledže, gimnazijos

mokytojui 9-ajame dešimtmetyje patikinus,
kad kompiuterija bus XX ir XXI amžiaus
priešakyje. „Karjeros pradžioje mane
daugiausia motyvavo noras atlikti inovatyvius,
pažangiausius tyrimus, tad pasirinkau DI
ir kompiuterinės regos lauką, – pasakoja
Zhigang Zhu. – Vis labiau ėmiau jausti
aiškų pašaukimą naudoti DI ir pagalbines
technologijas žmonių gyvenimo kokybei
gerinti, ypač tų, kurie turi protinę ar fizinę
negalią.“
Zhigang Zhu tiki, kad tinkamai valdomas
DI gali būti naudojamas visuomenės
gerovei. „Kuriu pagalbines technologijas,
kad padėčiau akliems, regos arba autizmo

SUSIPAŽINKITE SU
KARJEROS GALIMYBĖMIS
INFORMATIKOJE
•

•

Zhigang Zhu rekomenduoja Kompiuterinės įrangos
asociacijos interneto svetainę kaip didžiulį svarbios
informacijos šaltinį tiems, kam įdomu šios srities
moksliniai tyrimai ir švietimas: https://www.acm.org/
Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (IEEE)
Kompiuterijos draugijos svetainėje gausu informacijos:
https://www.computer.org/

• Vidutinis informatiko atlyginimas Jungtinėse Amerikos
Valstijose yra 106 tūkst. USD per metus, priklausomai
nuo turimos patirties: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

spektro sutrikimų turintiems ir kitokių būklių
žmonėms, – aiškina Zhigang Zhu. – Bet DI
gali būti taikomas daugybe kitų visuomenei
naudingų būdų ir padėti spręsti sveikatos,
humanitarinius ir aplinkosaugos iššūkius.“
Kaip rodo Zhigang Zhu moksliniai tyrimai,
DI ir informatika gali smarkiai pagerinti regos
negalią turinčių žmonių bei autizmo spektro
sutrikimų turinčių naudotojų gyvenimą. Jei
norite apčiuopiamai pakeisti žmonių gyvenimą
į gera, informatika gali būti jūsų kelias, ypač
turint omeny, kad technologijos ir jų taikymo
galimybės vis plečiasi.

KELIAS NUO MOKYKLOS IKI
INFORMATIKOS
Zhigang Zhu tvirtai įsitikinęs, kad mokykloje ir koledže verta mokytis daug
skirtingų matematikos šakų, suteiksiančių platų supratimą, kurio reikia norint
siekti karjeros informatikoje arba duomenų moksle. Jis taip pat ragina įgyti tvirtus
kritinio mąstymo pagrindus, kad neatsiliktumėte nuo šioms sritims būdingų greitų
pokyčių.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science


KA IP ZH IG AN G ZH U TA PO
IN FO RM AT IK U ?
Vaikystėje mane traukė skaityti. Skaitinių
kaimiškoje vietovėje, kurioje užaugau, buvo
nedaug, bet skaitydavau viską, ką rasdavau, ir
bandydavau susieti informaciją.
Tapti mokslininku mane paskatino pašaukimas
tarnauti. Kai buvau jaunas, šalyje, kurioje
užaugau, mokslo ir technologijų srityje
atsilikome, tad pamaniau, jog turėčiau pasinerti
į mokslą ir technologijas, ypač į informatiką,
kad būčiau naudingas.


Prasmės jausmas padėjo man tapti
sėkmingam. Tai nebūtinai turi suteikti karjerą
ar išgarsinti, bet jausmas, kad darau kažką
gero, kaip galiu, mane motyvuoja. Taip pat
nepraradau smalsumo atradimams ir lengvai
nepasiduodu.
Jei nepasiseka vienas dalykas, galiu pasirinkti
du įdomesnius dalykus ir jais užsiimti – svarbu
veikti ką nors prasmingo ir smagaus, o ne
gailėtis nesėkmių. Asmeninis tikėjimas taip pat

padeda man įveikti kliūtis, sekant kilnesniais
pašaukimais.
Niekad nesigailėsiu perėjęs iš autonominės
robotikos į pagalbines technologijas, kad
padėčiau žmonėms, kuriems to reikia, nors ir
turiu išmokti daug naujo, bendradarbiauti su
skirtingose srityse dirbančiais žmonėmis ir, tam
tikra prasme, būti pasirengęs teikti tam tikras
paslaugas. Susiradau nuoširdžių draugų: tiek
kolegų, tiek naudotojų, kurie iš tiesų vertina ir
supranta vieni kitus.
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SU SIPAŽ IN KI TE SU
JIN CH EN
Jin Chen yra jaunesnioji mokslo darbuotoja,
dar būdama studente dirbusi prie „SAT-Hub“
projekto, o dabar vadovaujanti projektui, kuris
turėtų atvesti „SAT-Hub“ į rinką.
Vadovauju „iOS“ operacinei sistemai
pritaikytos ASSIST programėlės kūrimui.
Programėlę parengiau pasinaudodama mūsų
tyrime išplėtotomis technikomis, įskaitant
hibridinį modeliavimą ir perėjimo metodą
padėčiai viduje nustatyti realiuoju laiku be
delsos. Parengiau ir išbandžiau pagrindinių
orientyrų išrinkimo metodą ir personalizuoto
maršruto planavimo metodą, su kolege Lei
Zhang sukūrėme pritaikomą naudotojo sąsają.
Esu Nacionalinio mokslo fondo Inovacijų
korpuso komandos verslumo vadovė, mano
darbas – tirti mūsų inovacijai tinkamą
komercinį kelią. Tam reikia suprasti mūsų
technologijos klientų segmentus ir rinkodaros
galimybes, bendraujant su žmonėmis iš įvairių
sričių.
Darbas su šiuo projektu studijų metais
pagerino mano komunikacijos įgūdžius ir
išmokė kalbėtis su skirtingų patirčių turinčiais
žmonėmis. Tai buvo proga dirbti kartu su

skirtingų sričių ekspertais ir suprasti jų
perspektyvą tiek iš verslo, tiek iš techninės
pusės. Taip pat įgijau daugiau kompiuterinės
regos ir programinės įrangos kūrimo techninių
žinių.
Vadovaujant projektui, svarbiausia turėti
verslininko mąstyseną ir gerai komunikuoti
su komanda. Mūsų komanda geba puikiai
pasirūpinti, kad visus narius pasiektų
naujienos, lanksčiai rengdama kassavaitinius
susirinkimus ir organizuotai sekdama užduočių
progresą. Išmokau prisitaikyti prie greitų
pokyčių ir pakoreguoti užduotis pagal naujus
pageidavimus. Taip pat išmokau naujos verslo
kalbos ir tai, kaip geriausia plėtoti mūsų
technologiją iš verslo perspektyvos.
Mūsų tikslas yra padėti žmonėms keliauti
saugiai ir nepriklausomai nepažįstamoje
aplinkoje, o ypač – negalią turintiems
žmonėms. Siekdami pristatyti šią technologiją
rinkai, turime pagalvoti ir apie tai, kokią naudą
ji atneštų verslui, kad galėtume pritraukti
investicijų. Didysis iššūkis yra nustatyti mūsų
ir investuotojų tarpusavio santykį ir tai, kaip
paversti idėją pelningu verslo sumanymu.

Technologija pasitvirtino kaip sėkminga
priemonė, galinti tiksliai nustatyti naudotojo
vietą realiuoju laiku ir padėti rasti kelią
iki kelionės tikslo atsižvelgiant į naudotojo
poreikius. Dabar ieškome ryšių tarp mūsų
technologijos ir rinkos. Atradę programėlės
veikimo scenarijų, atliksime daug bandymų ir
ieškosime partnerių mūsų verslui. Klientūros
paieškos turėtų užtrukti kelis mėnesius. Jei
viskas vyks pagal planą, mūsų programėlė
pateks į rinką per ateinančius vienus ar dvejus
metus.
Mūsų Inovacijų korpuso komanda nori
išplėtoti ASSIST programėlę iki skaitmeninio
dvynio programos, kuri, integruodama daiktų
interneto jutiklius, debesijos kompiuteriją
ir analitinius modelius, rinktų ir analizuotų
duomenis realiuoju laiku, pavyzdžiui,
lankytojų padėtį ir eismo informaciją. Šie
duomenys galėtų padėti lankytojams lengviau
susiorientuoti, o verslui – valdyti ir eksploatuoti
savo patalpas. Per Inovacijų korpuso mokymus
norime išsiaiškinti, kada būtų palanku išleisti
mūsų gaminį į skaitmeninę rinką, ir tikimės rasti
geriausią mūsų programėlės ir verslo modelio
veikimo scenarijų.

SVARBIAUSI ZHIGANG ZHU PATARIMAI
1. Informatikoje ir duomenų moksle jums reikės tvirto matematikos žinių pagrindo nuo teorijos iki taikymo, tad turėkite tai omenyje studijuodami ir
išmintingai pasirinkite modulius!

2. J ei veikiate tai, ką mėgstate, motyvacija atsiranda daug natūraliau, o motyvacija būtina, norint vykdyti tyrimus visą profesinę karjerą!
3. Informatikos programose taikomi specifiniai kursų reikalavimai, bet šiuos dalykus laikau pagrindiniais: diferencialinis ir integralinis skaičiavimas,
tiesinė algebra, duomenų struktūros ir algoritmai.

INFORMATIKA SU
PROFESORIUMI ZHIGANG
ZHU
TEMOS DISKUSIJAI
ŽINIOS:
1. Anot Pasaulio sveikatos organizacijos, kiek žmonių pasaulyje turi regos
sutrikimą?
2. Kiek iš jų yra silpnaregiai ir kiek – akli?
SUVOKIMAS:
3. Kodėl svarbu padėti akliesiems ir regos sutrikimą turintiems žmonėms
orientuotis savo namuose ir miestuose? Kaip Zhigang Zhu pritaiko kitų
navigacijos sistemų principus, siekdamas padėti šiems žmonėms?
PRITAIKYMAS:
5.
Kokie yra du Zhigang Zhu Pagalbinių jutiklinių sprendimų nepriklausomam
ir saugiam keliavimui (ASSIST) inovacijos modeliai (prototipai)?
ANALIZĖ:
6. Ką manote apie pagrindinius Zhigang Zhu projekto tikslus? Kaip
informatika gali būti panaudota geriems tikslams ir padėti negalią ar
ypatingų poreikių turintiems žmonėms?
SINTEZĖ:
7. A
 r galite sugalvoti kitų naujoviškų būdų, kaip DI ir informatika galėtų
pagerinti žmonių gyvenimą pasaulyje?
VERTINIMAS:
8. Kaip manote, kiek tikėtina, kad DI ir mašinų mokymasis ateityje galėtų
sukelti problemų? Ar galite sugalvoti būdų, kaip mokslininkai galėtų
užkirsti kelią šioms problemoms?

UŽDUOTYS, KURIAS GALITE
ATLIKTI NAMUOSE ARBA
KLASĖJE
• Keliaukime 20 metų į ateitį: įsivaizduokite esąs sėkmingas
informatikos mokslininkas. Pasinaudokite Zhigang Zhu
straipsniu kaip šablonu ir parašykite apie savo pasiekimus.
Koks yra jūsų „svajonių projektas“, prie kurio dirbate? Kokią
svarbiausią informaciją apie jūsų tyrimų sritį turėtų žinoti
mokiniai? Kaip tapote informatiku? Kokie būtų pagrindiniai
jūsų patarimai mokiniams, norintiems sekti jūsų pėdomis?
• Pasidomėkite informatikos mokslo lauku ir užrašykite penkias
naujausias šiuo metu mokslo tyrinėjamas ir plėtojamas idėjas.
Kuo šios plėtojamos idėjos galėtų virsti ateityje? Kaip jos
galėtų pakeisti žmonių gyvenimą po kelių ar keliasdešimt
metų?

DAUGIAU IŠTEKLIŲ
Pažiūrėkite „YouTube“ vaizdo įrašą, pristatantį Išmanaus ir
prieinamo transporto centro (SAT-Hub) 3D modeliavimą ir
testavimą:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
„SMAGIOJI INFORMATIKA“
„STEM Learning“ surinko įvairiausių informatikos išteklių
puokštę.
Peržiūrėkite ir išbandykite keletą smagių veiklų – jos taip
pat išmokys jus svarbių informatikos principų!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Tarpdalykinė, tarpinstitucinė „SAT-Hub“ komanda: vadovaujantis tyrėjas, kiti pagrindiniai tyrėjai ir vyresnysis personalas iš Niujorko miesto universiteto (CUNY), Rutgerso
universiteto, „Lighthouse Guild“ ir „Bentley“, bakalauro laipsnį įgiję studentai (magistrantai ir doktorantai) iš CUNY ir Rutgerso.

Nuo ASSIST programėlių prie ASSIST skaitmeninio dvynio ekosistemos: technologijų komandų grandinė nuo duomenų rinkimo prie
skaičiavimo ir iki vizualizacijos ir pastato eksploatavimo grandinė nuo pranešimo prie atsako ir iki prognozių.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TEL. +44 117 909 9150
EL. P. INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Vertė „Scientix“, finansuojamas pagal Europos Sąjungos

Už šio dokumento turinį atsako jo kūrėjas. Leidinio

mokslinių tyrimų ir inovacijos programos „Horizontas

turinys neatspindi Europos Komisijos (EK) nuomonės

2020“ projektą „Scientix 4“ (dotacijos sutartis Nr.

ir EK neatsako už dokumente pateiktos informacijos

101000063), koordinuojamą Europos mokyklų tinklo.

naudojimą.

