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VY UŽ IT Í UM ĚL É IN TE LI GE NC E
A IN FO RM AT IK Y KE ZV ÝŠ EN Í
BL AH A SP OL EČ NO ST I
PŮSO BÍ NA CIT Y COLL EGE
PROF ESOR ZHIG ANG ZHU JE INFO RMA TIK A
NÍKY ZALO ŽIL PROJ EKT
OF NEW YORK V USA. SE SVÝM I SPOL UPRA COV
Í SLUŽ BY VYUŽ ÍVA JÍCÍ
SAT-H UB, JEHO Ž CÍLE M JE POSK Y TOVA T LEPŠ
, JEŽ STÁVA JÍCÍ
INFO RMA CÍ O POLO ZE SKUP INÁM OBYVATEL
MÁLN ÍCH ZMĚN ÁCH
SLUŽ BY NEM OHO U PLNĚ VYUŽ ÍT, A TO PŘI MINI
INFR ASTR UKTU RY.

SEZNAMTE SE S VÝRAZIVEM
INFORMATIKA
PODPŮRNÁ TECHNOLOGIE –
pomocné, kompenzační a rehabilitační
prostředky určené osobám se zdravotním
postižením a seniorům
UMĚLÁ INTELIGENCE – inteligence,
kterou vykazují stroje
ETICKÝ – vyjadřující, že je něco morálně
přijatelné
LIDAR – metoda umožňující stanovit
vzdálenost tak, že se na objekt namíří laser
a změří se čas, za který se odražené světlo
vrátí k přijímači
GPS (GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ
SYSTÉM) –globální satelitní navigační
systém, který podává údaje o místu,
rychlosti a časové synchronizaci
ROZŠÍŘENÁ REALITA – interaktivní
zakoušení prostředí reálného světa, jehož
předměty vylepšují smyslové informace
generované počítačem

Pokud nemáme zrakové postižení, jsou
pro nás každodenní úkony něčím zcela
neproblematickým. Ve svém městě nebo
vesnici se pěšky velmi snadno dostaneme z
bodu A do bodu B, podobně lehce a téměř
bezmyšlenkovitě se doma pohybujeme mezi
místnostmi nebo podlažími. Pro nevidomé nebo
pro osoby se zrakovým postižením však pohyb
ve vnitřním prostředí tak jednoduchý a snadný
není.
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že
zrakově postižených je nejméně 2,2 miliardy
lidí. Z toho více než 285 milionů lidí má slabý
zrak a přes 39 milionů lidí je nevidomých.
Existují sice nástroje pro orientaci v interiéru,
které těmto lidem pomáhají, ale obvykle se při
jejich navrhování předpokládalo, že je budou
používat autonomní roboti. Při pohybu v
prostoru využívají roboti k určení místa, kde se
nachází zeď, překážka nebo schod, senzory a
další technologie. Na základě získané informace
pak může robot změnit směr nebo polohu.
V poslední době se však výzkumníci začali
zabývat tím, jak by bylo možné tato řešení
použít nebo upravit tak, aby pomáhala
nevidomým a zrakově postiženým, a to
podobně jako fungují systémy GPS při

navigaci venku. Doufají přitom, že se díky
nim nevidomí a zrakově postižení budou moci
ve vnitřních prostorách lépe orientovat, a že
se jim díky tomu podaří překonat některé
problémy spojené se zrakovým postižením.
Profesor Zhigang Zhu je informatik a působí
na City College of New York. Zaměřuje na
vývoj inteligentního a přístupného dopravního
uzlu (SAT-Hub) pro asistenční navigaci a
správu zařízení. Jednou z oblastí, na kterou
se zaměřuje, je pomoc nevidomým a zrakově
postiženým při orientaci v prostředí s pomocí
chytrého telefonu, a to aniž by bylo nutné
využívat dalších hardwarových zařízení.
APLIKACE
Nejdůležitější z inovací, na kterých profesor
Zhu pracoval, je systém Assistive Sensor
Solutions for Independent and Safe Travel
[Podpůrná senzorová řešení pro nezávislé a
bezpečné cestování] (ASSIST). Jeho tým
vyvinul prototypy dvou aplikací. „První
aplikace je založena na 3D senzoru zvaném
Tango instalovaném na telefonu se systémem
Android, zatímco druhá aplikace prostě využívá
vestavěnou kameru v iPhonu,“ vysvětluje
profesor Zhu. „K modelování ve 3D jsme
využili funkce rozšířené reality (AR) obou
typů telefonů, ale hlavní charakteristikou

našich aplikací je rychlé modelování rozsáhlého
vnitřního prostoru bez nutnosti ve větší míře
speciálně zaškolovat modelovací algoritmus,
architektura klient-server, díky níž lze
modelování škálovat, hybridní senzorové řešení
umožňující přesné určování polohy ve vnitřním
prostoru v reálném čase a konečně (což je
asi nejdůležitější) personalizovaná metoda
plánování trasy a individualizované uživatelské
rozhraní přizpůsobené potřebám různých
uživatelů, kteří se při cestování potýkají s
problémy.“
PLÁNOVÁNÍ TRASY
Aplikace ASSIST využívá k informování
uživatelů o tom, v jaké oblasti se nacházejí,
nízkoenergetické majáky technologie
Bluetooth (BLE) a jejich přesnou polohu
v reálném čase sleduje pomocí vestavěné
kamery. Může to znít neuvěřitelně, ale
algoritmy, které se při plánovaní trasy
používají, dokážou díky 3D modelům prostředí
využívat informace, jako jsou například údaje o
orientačních bodech či o tom, zda je v daném
místě k dispozici datové připojení, jaká je
hustota lidí v dané oblasti, zda zde probíhají
stavební práce, nebo i osobní preference
uživatele, například zda zvládne cestu po
schodech nebo potřebuje výtah. Aplikace
vyhodnotí všechny tyto informace a zohlední
je tak, aby pro každého konkrétního uživatele
našla nejlepší trasu.
DALŠÍ UŽIVATELÉ
Tým profesora Zhu se zabýval i lidmi s
poruchou autistického spektra (PAS), pro
které je obzvláště užitečná funkce hustoty lidí.
Vědět, kolik lidí se v dané oblasti pohybuje,
se může hodit každému, kdo technologii
vyvinutou týmem profesora Zhu využívá, ale
lidé s poruchou autistického spektra mají s
velkou koncentrací lidí často problémy, a tato
funkce je pro ně tedy obzvláště důležitá.
TESTOVÁNÍ
Tým profesora Zhu řešení SAT-Hub testoval
jak s uživateli z řad nevidomých a zrakově
postižených, tak s uživateli s poruchou
autistického spektra. „Prvním krokem
byly studie opírající se o fokusní skupiny
uživatelů. Naštěstí máme v týmu odborníky
na uživatelské studie (Cecilia Feeley z Rutgers
University se zabývá využitím dopravy v případě
autismu, Celina M. Cavalluzzi z organizace
Goodwill NY/NJ se věnuje školením osob s
poruchou autistického spektra a Bill Seiple z

organizace Lighthouse Guild se zaměřuje na
služby pro nevidomé a zrakově postižené),“ říká
profesor Zhu. „Za druhé jsme namodelovali
sídlo organizace Lighthouse Guild a vyzkoušeli
s našimi uživateli testovací trasy. Naším cílem
je v konečném důsledku instalovat systém v
dopravním středisku, abychom mohli testovat
ve větším měřítku.“
VÝZVY
S touto technologií jsou spojena etická
dilemata a také možné ohrožení soukromí, a to
v souvislosti s tím, že senzory a kamery, které
uživatelům pomáhají mohou ze své podstaty
narušit osobní sféru. Tým profesora Zhu si je
těchto problémů vědom a snaží se uživatelům
poskytnout rozhraní, které je nebude rušit,
bude inkluzivní a bude vycházet ze zásad
univerzálního designu. „Vzhledem k tomu, že se
jako ‚oči‘ uživatelů používají vestavěné senzory
a kamery a že pro účely analýzy hustoty lidí se
využívá bezpečnostních kamer, je třeba řešit
otázky v oblasti etiky a ochrany soukromí,“
vysvětluje profesor Zhu. „Naše studie na
lidských probandech schválila Institutional
Review Board [Institucionální revizní komise]
(IRB) newyorské City College.“
Je třeba vyřešit různé technické problémy:
počínaje tím, že aplikace ASSIST musí fungovat
z nástroje rozšířené reality (AR) na malém
prostoru, a konče potřebou robustní aplikace,
která je schopná provozu v reálném čase a
kterou lze škálovat na výrazně větší oblast, jako
je třeba kampus, nebo dokonce celé město.
Výzvou je také zajistit, aby uživatelská rozhraní
byla personalizována pro různé skupiny. K
překonání těchto problémů se tým zaměřuje na
interdisciplinární spolupráci napříč soukromým
sektorem, akademickou sférou a státní správou.
TÝMOVÁ PRÁCE
Tým profesora Zhu sestává z odborníků na
umělou inteligenci / strojové učení (jimiž jsou
Zhigang Zhu z City College of New York a Hao
Tang z Borough of Manhattan Community
College), modelování a vizualizaci zařízení (jimiž
jsou spoluvedoucí projektu SAT-Hub Jie Gong
z Rutgers University a Huy Vo z City College
of New York), řízení městské dopravy a chování
uživatelů (Cecilia Feeley z Rutgers University,
Bill Seiple z organizace Lighthouse Guild),
analýzu zákazníků (Arber Ruci z City University
New York) a partnerů ze soukromého sektoru
(Zheng Yi Wu ze společnosti Bentley Systems,
Inc. ). Ještě důležitější je, že s nápady přichází a
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VÝZKUM

Využití umělé inteligence ke zvýšení
blaha společnosti – přeměna velkého
dopravního uzlu na uzel inteligentní a
přístupný, jenž bude sloužit lidem, kteří
řeší problémy s dopravou, například
cestujícím se zrakovým nebo pohybovým
postižením.

FINANCOVÁNÍ

National Science Foundation [Národní
vědeckou nadací] USA, Úřad ředitele
národního zpravodajství USA (ODNI)
prostřednictvím Centra akademické
excelence zpravodajské komunity
(IC CAE) na Rutgersově univerzitě,
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA
(DHS), Bentley Systems, Inc.

k jejich realizaci přispívá i mnoho talentovaných
studentů v různých fázích studia (od střední
školy přes vysokou školu až po magisterské
studium a doktorát).
CO PŘIJDE DÁL?
Spoluřešitel Arber Ruci vede tým v rámci
školení I-Corps financovaného National
Science Foundation [Národní vědeckou
nadací], jehož cílem je uvést technologii
ASSIST na trh. Jin Chen s výzkumnou činností
začala v laboratoři profesora Zhu ve druhém
ročníku a je vedoucím podnikatelského týmu
I-Corps. Projekt spojuje oblasti bezpečnosti,
dopravy a asistence a jeho cílem je vyvinout
řešení pro bezpečné, efektivní a příjemné
cestování pro všechny. Nově vyvinutá navigační
aplikace iASSIST pracuje s běžnou vestavěnou
kamerou iPhonu, která plní podobné funkce
jako 3D senzor aplikace ASSIST.

O IN FO RM AT IC E
Informatika nějakým způsobem prostupuje
téměř všemi oblastmi našeho života. Od
doby, kdy Charles Babbage v roce 1837
poprvé popsal svůj „analytický stroj“, se
věda o počítačích rozvíjí a ovlivňuje naše
životy.
Jako u všech podniků, při kterých se
lidstvo a společnost vydává do dosud
neprobádaných oblastí, existují i v tomto
případě etické obavy ohledně toho, kam by
mohl vývoj v oblasti informatiky a umělé
inteligence směřovat. Práce profesora
Zhiganga Zhu a jeho týmu však ukazuje, že
informatiku a umělou inteligenci lze využít i
ke konání dobra.
Profesor Zhu si informatiku jako svůj hlavní
obor na vysoké škole vybral na základě toho,

že mu jeho středoškolský učitel v 80. letech
řekl, že koncem 20. a v 21. století se hranice
lidského poznání budou rozšiřovat právě díky
výpočetní technice. „Na počátku kariéry jsem
se chtěl především věnovat inovativnímu a
špičkovému výzkumu, a tak jsem se soustředil
na oblast umělé inteligence a počítačového
vidění,“ říká profesor Zhu. „Stále více jsem
ovšem cítil, že mým zvláštním posláním je
využití umělé inteligence a podpůrných
technologií ke zvýšení kvality života lidí,
zejména těch s mentálním nebo fyzickým
postižením.
Profesor Zhu věří, že pokud budeme umělou
inteligenci využívat správně, lze s její
pomocí zvýšit blaho společnosti. „Pracuji na
podpůrných technologiích, které mají pomoci

ZVAŽTE KARIÉRU V OBLASTI
INFORMATIKY
•

Profesor Zhu jako hlavní zdroj informací doporučuje
zájemcům o vzdělávání a výzkum na tomto poli internetové
stránky Association for Computing Machinery [Asociace pro
počítací stroje]: https://www.acm.org/

• Řadu informací obsahují i internetové stránky
 IEEE Computer Society [Počítačové společnosti Institutu pro
elektrotechnické a elektronické inženýrství]: https://www.
computer.org/
• Průměrný plat informatika ve Spojených státech je 106 000
USD ročně, přičemž ohodnocení se v konkrétních případech
odvíjí od jeho zkušeností: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

nevidomým, zrakově postiženým nebo lidem
trpícím poruchou autistického spektra,“
vysvětluje profesor Zhu. „Umělou inteligenci
lze však ke zvýšení blaha společnosti využít i v
mnoha dalších oblastech a řešit s její pomocí
zdravotní, humanitární a environmentální
problémy."
Výzkum profesora Zhu ukazuje, že umělá
inteligence a informatika mohou významně
zlepšit život lidí se zrakovým postižením i lidí s
poruchou autistického spektra. Pokud chcete
skutečně pozitivně ovlivnit život lidí, může
pro vás být informatika tou správnou volbou,
zejména proto, že technologie se stále rozvíjejí
a možností jejich využití přibývá.

CESTA OD STUDIA K INFORMATICE
Zhigang Zhu je pevně přesvědčen, že během povinné školní docházky a při
studiu na vysoké škole je třeba studovat mnoho různých oblastí matematiky, a
získat široký přehled, který je pro uplatnění v oblasti informatiky a datových věd
nezbytný. Je také zastáncem toho, že je třeba dobře si osvojit základy kritického
myšlení, které vám umožní držet krok s rychlými změnami, jež jsou pro tento obor
typické.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

JA K SE ZH IG AN G ZH U STAL
IN FO RM AT IK EM ?
Čtení mě zajímalo už v dětství. Na venkově,
kde jsem vyrůstal, toho ke čtení bylo málo, ale
četl jsem, co jsem našel, a snažil se spojovat si
věci do souvislostí.
K vědecké dráze jsem se cítil být povolán.
Když jsem byl mladý, byli jsme v zemi, kde jsem
vyrůstal, ve vědě a technice pozadu, takže jsem
si myslel, že dělat vědu a techniku, zejména
informatiku, je něco, do čeho bych se měl
ponořit, abych nějak pomohl situaci zlepšit.

Úspěch se dostavil díky tomu, že jsem měl
jasný cíl. Nemotivuje mě ani tak kariéra nebo
sláva, ale spíše pocit, že dělám něco dobrého,
ať už pracuji na jakékoliv pozici. Objevování ve
mě stále ještě probouzí zvědavost, a nerad se
vzdávám.
Když se mi jedna věc nedaří , mohu se věnovat
jiným zajímavým věcem – důležité je dělat
něco smysluplného, něco z čeho máte radost,
a nelitovat toho, že něco nevyšlo. Překonávat
překážky mi pomáhá i to, že věřím, že se mám

věnovat vyššímu poslání.
Vůbec nelituji, že jsem od autonomní robotiky
přešel k podpůrným technologiím, abych
pomáhal lidem v tísni. I když to znamená, že se
musím učit řadě nových věcí, spolupracovat s
lidmi z různých oborů a být ochoten vykonávat
svého druhu službu. Získal jsem opravdové
přátele – spolupracovníky i uživatele –, kteří si
skutečně váží jeden druhého a rozumí si.
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SEZNAMTE SE S JIN CHEN
Jin Chen se na výzkumu podílí jako odborná
asistentka. Jako studentka pracovala na
projektu SAT-Hub a nyní vede projekt, jehož
cílem je uvést SAT-Hub na trh.
Jsem hlavní vývojářkou aplikace ASSIST ve
verzi pro IOS. Implementaci aplikace jsem
řešila pomocí technik, které jsme vyvinuli v
rámci našeho výzkumu, mimo jiné i pomoci
hybridního modelování a přechodové metody
pro určování polohy uvnitř budov v reálném
čase a bez zpoždění. Vyvinula a otestovala
jsem metodu extrakce orientačních bodů
a metodu personalizovaného plánování
trasy a s kolegyní Lei Zhang jsme navrhly
individualizovaná uživatelská rozhraní. Jsem
vedoucí podnikatelského týmu Innovation
Corps [Inovačního sboru Národní vědecké
nadace] (I-Corps), kde se zaměřuji na zkoumání
možností komercializace našich inovací. Obnáší
to i pochopení toho, jaké segmenty zákazníků
můžeme oslovit a jaké marketingové příležitosti
můžeme u naší technologie využít, a to
prostřednictvím diskusí s lidmi z různých oborů.
Díky práci na tomto projektu jsem si jako
studentka zlepšila komunikační dovednosti

a naučila se mluvit s lidmi z různých profesí.
Měla jsem možnost pracovat s odborníky z
různých oblastí a pochopit jejich pohled, a to
jak z obchodního, tak z technického hlediska.
Rozšířila jsem si také své technické znalosti v
oblasti počítačového vidění a vývoje softwaru.
Při vedení projektu je nejdůležitější mít
podnikatelského ducha a starat se o dobrou
komunikaci s týmem. V našem týmu se
skvěle daří udržovat všechny v obraze o tom,
co se právě děje, a to díky tomu, že každý
týden pořádáme flexibilní porady a máme
zorganizováno sledování úkolů. Naučila jsem
se přizpůsobovat rychlým změnám a upravovat
naše úkoly podle nových požadavků. Naučila
jsem se také hovořit novým podnikatelským
jazykem i to, jak lze naši technologii nejlépe
rozvíjet z podnikatelského hlediska.
Naším cílem je pomáhat lidem, zejména
osobám se zdravotním postižením, bezpečně
a samostatně cestovat v neznámém prostředí.
Abychom mohli tuto technologii uvést na
trh, musíme také zvážit, jaké výhody můžeme
přinést podnikům, abychom do ní mohli
přilákat investice. Hlavní výzvou je určit vztah

mezi námi a investory a najít způsob, jak může
být tento podnik ziskový.
Technologie se již osvědčila při přesné
lokalizaci uživatele v reálném čase a pomohla
navigovat uživatele do cíle podle jeho potřeb. V
tuto chvíli řešíme, jak naši technologii propojit
s trhem. Jakmile budeme mít pro naši aplikaci
k dispozici případy užití, provedeme řadu
testů a najdeme pro naše podnikání partnery.
Tato analýza zákazníků by měla trvat několik
měsíců. Pokud vše půjde podle plánu, bude
naše aplikace na trhu během příštího roku nebo
dvou.
Náš tým I-Corps chce aplikaci ASSIST rozšířit
a vytvořit její digitální dvojče, které bude s
pomocí senzorů internetu věcí, cloudových
výpočtů a analytických modelů v reálném
čase sbírat a analyzovat data, jako jsou poloha
návštěvníků a informace o dopravě. Tato
data mohou pomoci usnadnit návštěvníkům
orientaci a podnikům správu a provoz jejich
zařízení. V rámci školení I-Corps se chceme
zabývat tím, jak na digitální trh vstoupit a jaký
případ užití je pro naši aplikaci a náš obchodní
model nejlepší.

NEJLEPŠÍ TIPY ZHIGANGA ZHU
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Pro informatiku a datovou vědu budete potřebovat solidní znalost z matematiky, a to počínaje teorií a konče aplikací. Po celou dobu studia je na to
třeba myslet a vybírat si moduly s rozmyslem!

02 P okud děláte něco, co vás baví, dostaví se motivace mnohem přirozeněji – a bez motivace se při výzkumu po celou kariéru neobejdete!
03 R ůzné studijní programy v oblasti informatiky kladou na studenty různé požadavky, některé předměty ale já osobně považuji za základ:
infinitesimální počet, lineární algebra, datové struktury a algoritmy.

INFORMATIKA
S PROFESOREM
ZHIGANGEM ZHU
BODY K DISKUSI
ZNALOSTI:
1. Kolik lidí na světě trpí podle Světové zdravotnické organizace zrakovým
postižením?
2. Kolik z nich má slabý zrak a kolik z nich je nevidomých?
POROZUMĚNÍ:
3. Proč je důležité pomáhat nevidomým a zrakově postiženým lidem s
orientací doma i ve městě? Jak profesor Zhu upravuje principy jiných
navigačních systémů, aby těmto lidem pomohl?
VYUŽITÍ:
5. Jaké dva různé modely (prototypy) řešení ASSIST (Assistive Sensor
Solutions for Independent and Safe Travel [Podpůrná senzorová řešení
pro nezávislé a bezpečné cestování]), s nimž přišel profesor Zhu,
existují?
ANALÝZA:
6. Co si myslíte o hlavních cílech projektu profesora Zhu? Jakým
způsobem lze informatiku využít ke konání dobra a k pomoci lidem s
postižením nebo specifickými potřebami?
SYNTÉZA:
7. N
 apadají vás další nové způsoby, jak by umělá inteligence a informatika
mohly zlepšit život lidí na celém světě?
HODNOCENÍ:
8. Do jaké míry by podle vás mohly umělá inteligence a strojové učení v
budoucnu způsobit problémy? Napadá vás, jak by vědci mohli těmto
problémům zabránit?

AKTIVITY NA DOMA ČI DO
ŠKOLY
• Představte si, že uplynulo 20 let a vy jste úspěšnou
výzkumnicí / úspěšným výzkumníkem v oblasti informatiky.
Použijte článek o profesorovi Zhigangovi Zhu jako šablonu a
popište, jakých úspěchů jste v této hypotetické situaci dosáhli.
Na jakém svém „vysněném“ výzkumném projektu pracujete?
Jaké klíčové informace musí žáci/studenti o výzkumné oblasti,
jíž se věnujete, mít? Jak jste se stala informatičkou / stal
informatikem? Co byste žákům, kteří by se chtěli vydat ve
vašich stopách, poradili?
• Proveďte rešerše v oblasti informatiky a napište pět trendů,
které současnému výzkumu dominují. K čemu by v budoucnu
mohly tyto trendy vést? Jak mohou v budoucnu ovlivnit životy
lidí?

DALŠÍ ZDROJE
Podívejte se na video o 3D modelování a testování
inteligentního a přístupného dopravního uzlu (SAT-Hub),
které je k dispozici na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
INFORMATIKA JAKO ZÁBAVA
Platforma STEM Learning připravila k informatice řadu
různých materiálů. Projděte si některé ze zábavných aktivit
a vyzkoušejte je: naučíte se přitom některým důležitým
principům informatiky.
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Multidisciplinární tým SAT-Hub, jehož členové působí na různých institucích sestává z: hlavního řešitele, spoluřešitelů a vedoucích výzkumníků z CUNY, Rutgers University,
organizace Lighthouse Guild a společnosti Bentley a z postgraduálních studentů (doktorandů a studentů magisterského studia) z CUNY a Rutgers University.

Od aplikací ASSIST k ekosystému digitálních dvojčat ASSIST: technologické zřetězení od dat, výpočtů až po vizualizaci a zřetězení
provozu v budově od oznámení, reakce až po předpovědi.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TEL: +44 117 909 9150
E-MAIL: INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Překlad zajistila organizace Scientix, jíž bylo financování

European Schoolnet (EUN). Za obsah tohoto dokumentu

poskytnuto z programu Evropské unie pro výzkum a

odpovídá výhradně organizátor. Nevyjadřuje stanovisko

inovace Horizont 2020 – projekt Scientix 4 (grantová

Evropské komise, která také neodpovídá za případné

dohoda č. 101000063), a koordinovala jej organizace

využití informací v něm obsažených.

