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שי מו ש ב בי נה מל א כו תי ת
וב מד עי ה מח שב ככ וח לט וב ת
הכ לל
פרופ' ז'י גאנג ז'ו הוא חוקר
מדעי ה מחשב מCIT Y COLL EGE OF NE W YORK -
בא רה"ב .יחד עם א
חרים הוא הקים את פ רויקט  ,SAT- HUBש מטרתו לספק
שי רותים מוד עים-למיקום טובים
יותר לאוכ לוסיות שאינן מ קבלות מספיק שי רותים ,כל זאת
תוך ביצוע שינויים מיני מליים בלבד של הת שתיות

חוקר מדעי המחשב מCity College of New-
 ,Yorkארה"ב .עבודתו מתמקדת בפיתוח מרכז
תחבורה חכם ונגיש (Smart and Accessible
 Transportation Hubאו  )SAT-Hubלצורך סיוע
בניווט וניהול מתקנים .אחד מהתחומים שבהם הוא
מתמקד הוא סיוע לאנשים עוורים או בעלי לקות
ראייה לנווט בסביבה בעזרת טלפון חכם וללא צורך
בהתקנים נוספים.
האפליקציה
אחד הדברים העיקריים והחדשניים שעליהם
עבד פרופ' ז'יגאנג הוא "פתרונות מבוססי-
חיישנים שמסייעים לנסיעה עצמאית
ובטוחה" ( )ASSISTשל אנשים עוורים או בעלי
לקות ראייה .הצוות שלו פיתח שני אבות טיפוס
של אפליקציית " .ASSISTהאפליקציה הראשונה
מבוססת על חיישן תלת-ממד בשם  Tangoעל
טלפון  ;Androidבעוד השני מבוסס פשוט על
המצלמה המובנית ב ",iPhone-מסביר פרופ'
ז'יגאנג" .השתמשנו בתכונות של מציאות מרובדת
( )ARבשני סוגי הטלפונים לצורך מידול בתלת-ממד,
אך התכונות העיקריות של האפליקציות שלנו הן:
המידול המהיר של סביבה פנימית בקנה מידה
גדול ללא הדרכה מיוחדת רבה של יוצר המודל;
ארכיטקטורת לקוח-שרת שמאפשרת הגדלה של
המידול; חיישן היברידי לזיהוי מיקום מדויק בסביבת
פנים בזמן אמת; ולבסוף (וכנראה החשוב מכולם),
שיטה מותאמת-אישית לתכנון-מסלול וממשקי
משתמש מותאמים-אישית התפורים לצורכיהם של

עבור אלה מאיתנו ללא לקות ראייה ,קל
לקחת את משימות היום-יום כמובנות
מאליהן .כשאנו מסתובבים בעיר או במושב
שלנו ,זה פשוט עבורנו לנוע מ A-ל ;B-באותה
מידה ,כשאנו מנווטים את דרכנו בתוך ביתנו ,המעבר
מחדר לחדר או מקומה לקומה הוא משימה שאנו
מבצעים כמעט ללא מחשבה .עם זאת ,עבור אנשים
עוורים או בעלי לקות ראייה ,התנועה במקומות
סגורים אינה כה פשוטה או קלה.
ארגון הבריאות העולמי מעריך שיש לקות ראייה
לפחות ל 2.2-מיליארד בני אדם .מתוכם ,ל285-
מיליון יש יכולת ראייה חלשה ,ו 39-מיליון הם עוורים.
יש בנמצא כלי ניווט במקומות סגורים כדי לעזור
לאנשים אלה ,אך בדרך כלל כלים כאלה תוכננו
לשימושם של רובוטים אוטונומיים .כשרובוטים
נעים בתוך חלל מסוים ,הם משתמשים בחיישנים
ובטכנולוגיות אחרות כדי לקבוע היכן יש קיר ,מחסום
או מדרגה .המידע הזה מועבר לרובוט והוא יכול
לשנות את הכיוון או המיקום שלו.
אך בזמן האחרון החלו חוקרים לבחון כיצד ניתן
להשתמש או לעדכן פתרונות כאלה כדי שיסייעו
לאנשים עוורים או בעלי לקות ראייה ,בצורה דומה
לאופן שבו מערכות  GPSפועלות בניווט בשטח
פתוח .התקווה היא שאנשים עוורים או בעלי
לקות ראייה יוכלו לנווט טוב יותר במקומות סגורים
ולהתגבר על האתגרים הכרוכים בלקות ראייה.
פרופ' ז'יגאנג ז'ו ( )Professor Zhigang Zhuהוא

איך מדברים כמו חוקרי מדעי
המחשב
טכנולוגיה מסייעת לבני אדם –
התקנים מסייעים ,אדפטיביים ומשקמים
עבור אנשים עם נכויות או עבור קשישים
בינה מלאכותית – בינה שמפגינים
מכשירים ומכונות
אתי/מוסרי – קשור לשאלה אם משהו
הוא מקובל מבחינה מוסרית
 – LIDARשיטה לקביעת מרחקים על
ידי כיוון לייזר לעצם כלשהו ומדידת משך
הזמן שדרוש לקרן המוחזרת לחזור
למקלט
( GPSמערכת איכון גלובלית) – מערכת
לווייני ניווט גלובלית שמספקת מיקום,
מהירות וסנכרון זמנים
מציאות רבודה – חוויה אינטראקטיבית
של סביבה בעולם האמיתי שבה העצמים
הנמצאים בעולם האמיתי מוצגים/
משופרים על ידי מידע תפיסתי שהופק
על ידי מחשב
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שימוש בבינה מלאכותית לטובת הכלל
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השלבים הבאים
החוקר הראשי השותף ,Arber Ruci ,הוא מנהל
צוות בקורס הכשרה של  I-Corpsמטעם ( NSFקרן
המדעים הלאומית של ארה"ב) שמטרתו להביא את
טכנולוגיית  ASSISTלשוק Jin Chen .התחילה את
המחקר שלה במעבדתו של ז'יגאנג במהלך השנה
השנייה שלה בתיכון ,והיא הדמות היזמית העומדת
בראש את צוות  .I-Corpsהפרויקט הוא שילוב של
אבטחה ,תחבורה וסיוע לאנשים ,ומטרתו היא לפתח
פתרון לחוויות נסיעה בטוחות ,יעילות ומהנות לכול.
הגרסה החדשה של אפליקציית הניווט,iASSIST ,
עובדת עם מצלמה מובנית רגילה של  iPhoneכדי
לבצע פונקציות דומות לאלו של חיישן תלת-הממד
של אפליקציית .ASSIST

האתגרים
עמדו בפנינו אתגרים בתחום האתיקה וכן
חששות בנושא פרטיות בהקשר לאופי
הפולשני לכאורה של החיישנים והמצלמות
שנועדו לעזור למשתמשים .הצוות היה מודע
לכך ,ושאף להעניק למשתמשים ממשקים
מכילים ולא-בולטים שתוכננו על פי עקרונות
עיצוב אוניברסליים" .היות וחיישנים
ומצלמות מובנים במכשירים הניידים
משמשים "כעיניים" עבור המשתמשים,
ומצלמות מעקב עירוניות משמשות לצורך
ניתוח המונים – יש לתת מענה לחששות
בנושא אתיקה ופרטיות ",מסביר ז'יגאנג.
“המחקרים שלנו בבני אדם אושרו על ידי
ועדת הביקורת המוסדית של (IRB) City
”.College of New York
יש אתגרים טכניים בניסיון לגרום לאפליקציות
 ASSISTשמקורן בכלים של מציאות רבודה
ושעובדות בשטח קטן ,להפוך לאפליקציות חזקות
בזמן אמת שיכולות לפעול בקנה מידה הרבה יותר
גדול ,כגון בקמפוס או אפילו בעיר שלמה .יש גם את
הקושי בלוודא שממשקי המשתמש יותאמו אישית
לקבוצות אנשים שונות .כדי להתגבר על בעיות אלו,
התמקד הצוות בביצוע שיתופי פעולה רב-תחומיים
עם התעשייה ,האקדמיה והממשלה.
עבודת צוות
בצוות נכללו מומחים בבינה מלאכותית/
למידת מכונה ( Zhigang ZhuמCity College-
 ,of New Yorkו Hao Tang-מBorough of-
 ,)Manhattan Community Collegeבמידול
ובוויזואליזציה של מתקנים ומתחמים (Jie Gong
מ – Rutgers-מנהל שותף של פרויקט SAT-
 ,Hub Projectו Huy Vo-מCity College of-
 ,)New Yorkניהול תחבורה עירונית והתנהגויות
משתמשים ( Cecilia Feeleyמ,Rutgers-Bill
 Seipleמ ,)Lighthouse Guild-בזיהוי לקוחות
( Arber Ruciמ,)City University New York-
ובשותפויות עם התעשייה ( Zheng Yi Wuמ-
 .).Bentley Systems, Incוחשוב יותר ,תלמידים
וסטודנטים רבים בשלבים שונים של לימודיהם
(מבית ספר תיכון למכללה ,לתואר שני ולדוקטורט)
תורמים להפיכת הרעיונות למציאות.

משתמשים שונים עם אתגרי ניידות".
תכנון מסלול
אפליקציית  ASSISTמשתמשת הן במשואות
 Bluetoothבאנרגיה נמוכה ( )BLEכדי לדווח
למשתמשים באיזה אזור הם נמצאים; והמצלמה
המובנית בטלפון כדי לעקוב אחר מיקומם המדויק
בזמן אמת .מדהים שהאלגוריתמים שבהם משתמש
מתכנן המסלול יכולים לאסוף נתונים ממודלים
תלת-ממדיים של הסביבה הנתונה ,כולל ציוני
דרך ,האם יש רשת אלחוטית במיקום הרלוונטי,
צפיפות האנשים באזור מסוים ,האם יש עבודות
בניין במקום ,וכן העדפות אישיות של המשתמש,
למשל האם יהיה צורך לעלות במדרגות או במעליות.
המידע הזה נאגר ואז נבחן על ידי האפליקציה כדי
לזהות את המסלול הכי טוב עבור כל משתמש
אינדיווידואלי.
משתמשים אחרים
הצוות לקח בחשבון גם משתמשים על
הספקטרום האוטיסטי ( ,)ASDשלגביהם מידע
על צפיפות האנשים במקום נתון עשוי להועיל
במיוחד .הבנת הצפיפות האנושית באזור מסוים
יכולה להועיל לכל משתמש בטכנולוגיה שפיתח
הצוות ,אבל אנשים עם  ASDמתמודדים לעיתים
קרובות בקושי עם כמויות גדולות של אנשים ,ולכן
חשיבות התכונה הזו במיוחד עבורם.
בדיקות
הצוות ניסה את פתרונות  SAT-Hubהן על
משתמשים עוורים או בעלי לקות ראייה והן על
משתמשים מהספקטרום האוטיסטי" .השלב
הראשון היה מחקר מסוג קבוצת מיקוד עם
משתמשים .למזלנו יש לנו בצוות מומחים בנושא
מחקר משתמשים ( Cecilia FeeleyמRutgers for-
Autism Transportation, Celina M. Cavalluzzi
מארגון  Goodwill NY/NJבנושא הדרכת משתמשים
על הספקטרום ,וכן  Bill SeipleבLighthouse-
 Guildבנושא שירותים לאנשים עוורים או בעלי
לקות ראייה) ”,מספר ז'יגאנג" .שנית ,מידלנו את
המשרדים הראשיים של Lighthouse Guild
וניסינו מסלולים שונים עם המשתמשים שלנו.
לבסוף ,מטרתנו הייתה להתקין את המערכת במרכז
תחבורתי לצורך ניסויים בקנה מידה גדול יותר".

או דו ת מד עי ה מח שב
הרפואיות והנפשיות ",מסביר ז'יגאנג" .עם
זאת ,יש יישומים רבים נוספים שבהם ניתן
להשתמש בבינה מלאכותית לטובת הכלל
ולפתרון בעיות בריאותיות ,הומניטריות
וסביבתיות".
כפי שמדגים המחקר של ז'יגאנג ,בינה
מלאכותית ומדעי המחשב יכולים להביא
שיפורים משמעותיים לחייהם של אנשים
בעלי לקות ראייה ,וכן למשתמשים
הנמצאים על הספקטרום .אם ברצונכם
לעשות שינוי חיובי אמיתי בחייהם של
אנשים ,מדעי המחשב יכולים להיות
המסלול המיועד לכם ,במיוחד לאור המשך
הצמיחה של הטכנולוגיה והיישומים
הפוטנציאליים שלה.

שתחום המחשבים יהפוך למרכזי במאה ה20-
וה" .21-כבר בשלב מוקדם בקריירה שלי שאפתי
בעיקר לעסוק במחקר חדשני ופורץ-דרך ,ולכן
נכנסתי לתחום הבינה המלאכותית וראיית
המחשב ",מספר ז'יגאנג" .יותר ויותר הרגשתי
שמושך אותי ייעוד ברור להשתמש בבינה
מלאכותית ובטכנולוגיות מסייעות כדי לשפר
את חייהם של אנשים ,במיוחד כאלה שמוגבלים
בנפשם ובגופם.
ז'יגאנג מאמין שאם משתמשים בבינה
מלאכותית בצורה נכונה ,היא יכולה
לשמש לטובת הכלל" .אני עובד על
טכנולוגיות מסייעות כדי לעזור לאלה שהם
עוורים או בעלי לקות ראייה ,או הנמצאים
על הספקטרום ,בין שאר הבעיות

המסלול מהתיכון אל מדעי המחשב
ז'יגאנג מאמין בכל לב בלימוד מגוון ענפים שונים של מתמטיקה לאורך
הלימודים בתיכון ובאוניברסיטה ,זאת כדי לרכוש את הידע העמוק הנדרש
לקריירה במדעי המחשב ובמדעי הנתונים .הוא ממליץ גם על רכישת רקע
מוצק בחשיבה ביקורתית כדי להבטיח שתוכלו להתקדם מספיר מהר כדי
לעמוד בקצב השינויים הרבים המתחוללים בתחום.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-withmy-degree/computer-science

מדעי המחשב חודרים במידה מסוימת
כמעט לכל תחום בחיינו .מאז שצ'ארלס
בבאג' תיאר לראשונה את מה שהוא
כינה "מנוע אנליטי" ב ,1837-מדעי המחשב
המשיכו להתפתח ולהשפיע על חיינו.
כמו בכל נושא שמוליך את החברה האנושית
לטריטוריות לא ידועות ,יש חששות מוסריות
לגבי הכיוונים שבהם יוליכו אותנו ההתפתחויות
בתחום מדעי המחשב .אך העבודה שעושים
ז'יגאנג ואנשי צוותו מראה שניתן להשתמש
במדעי המחשב ובבינה מלאכותית ככוח לטובת
הכלל.
ז'יגאנג בחר במדעי המחשב כמקצוע
העיקרי שלו בלימודיו במכללה לאחר
שמורה שלו בתיכון אמר לו בשנות ה80-

בדקו עבורכם קריירה במדעי
המחשב
• ז'יגאנג ממליץ על האתר של Association for
’Computing Machineryכמקור מידע חשוב ביותר לאלה
המעוניינים במחקר ובפיתוח בתחום זהhttps:// :
/www.acm.org
• האתר של  IEEE Computer Societyמציע מידע רחב
ועשיר/https://www.computer.org :
• השכר הממוצע של חוקר מדעי המחשב בארצות
הברית עומד על  106,000דולר לשנה ,תלוי בניסיון:
https://www.indeed.com/career/computerscientist/salaries

אי ך ה פ ך ז 'יג אנ ג לחו ק ר מ ד עי
ה מ ח שב ?
מאמציי למטרות נעלות יותר.
לעולם איני מתחרט על המעבר שלי
מרובוטיקה אוטונומית לטכנולוגיה
מסייעת כדי לעזור לאנשים עם צרכים,
למרות שהיה עליי ללמוד המון דברים
חדשים ,לשתף פעולה עם אנשים מתחומים
שונים ,ובמידה מסוימת ,להיות מוכן לבצע
שירותים ברמה מסוימת .לאורך הדרך
פגשתי חברים אמיתיים – הן חוקרים שעבדו
יחד איתי והן משתמשים – כאלה שאנו
באמת מעריכים ומבינים זה את זה.

בכך .זה לא חייב בהכרח להביא לקריירה
מהוללת ,אבל התחושה שאני עושה משהו
טוב ,בכל תחום שבו אני יכול לתרום ,היא
שמעניקה לי מוטיבציה .אני גם שומר על
מידה מסוימת של סקרנות מחקרית ,ולא
מוותר בקלות.
אם אני נכשל במשהו ,אני עשוי לבחור
בשני דברים מעניינים יותר לחקור
אותם – חשוב לעשות דברים מהנים ובעלי
משמעות במקום להתחרט על הדברים
שבהם נכשלת .האמונה שלי גם היא עוזרת
לי להתגבר על מכשולים בכך שאכוון את

כילד התעניינתי בקריאה .די קשה היה
לי למצוא חומרי קריאה באזור הכפרי שבו
גדלתי ,אבל קראתי כל מה שיכולתי למצוא
וניסיתי לחבר בין הנקודות.
הפיכתי למדען נבעה מהרצון שלי לתרום.
כשהייתי צעיר ,המדינה שלי די פיגרה
מבחינת מדע וטכנולוגיה ,ולכן חשבתי
שלימודי מדע וטכנולוגיה ,במיוחד מדעי
המחשב ,הם משהו שאוכל לצלול לתוכו כדי
לתרום לשיפור המצב.
מציאת הייעוד שלי גרמה לי להצליח
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פגשו א ת ג 'ין צ'ן
ועזרה לנווט את המשתמש ליעדו בהסתמך
על הצרכים שלו .כעת אנו עובדים על
מציאת הקשר בין הטכנולוגיה שלנו לבין
השוק .ברגע שנגלה את תרחיש השימוש
באפליקציה שלנו ,נבצע סדרה של בדיקות
ונמצא שותפים לעסק שלנו .המסע הזה
לגילוי לקוחות אמור להימשך מספר
חודשים .אם הכול ילך על פי לוח הזמנים
שלנו ,האפליקציה שלנו תגיע לשוק תוך
שנה-שנתיים.
צוות  I-Corpsשלנו מעוניין להרחיב את
אפליקציית  ASSISTלאפליקציה דיגיטלית
כפולה שתשלב חיישני  ,IoTמחשוב ענן
ומודלים אנליטיים לצורך איסוף וניתוח של נתונים
בזמן אמת ,למשל מיקומי המבקרים ומידע על
התנועה בסביבתם .נתונים אלה יכולים לספק
חוויית ניווט מוצלחת יותר למבקרים באתר ,ולסייע
לעסקים לנהל ולהפעיל את המתקנים שלהם שם.
אנו שואפים לבדוק את נקודת הכניסה שלנו לשוק
הדיגיטל במהלך הדרכת  I-Corpsולמצוא את תרחיש
השימוש הטוב ביותר לאפליקציה שלנו ואת המודל
העסקי המוצלח ביותר עבורנו.

הרחבתי את הידע הטכני שלי בראיית
מחשבים ובפיתוח תוכנה.
כדי להוביל פרויקט ,הדבר החשוב ביותר
הוא שתהיה לך חשיבה עסקית ושתשמרי
על תקשורת טובה עם הצוות .הצוות שלנו
מצטיין בעדכון כל הנוגעים בדבר ,זאת על
ידי ישיבות שבועיות בשעות גמישות ומעקב
מסודר אחר ביצוע המשימות שלנו .למדתי
להתאים את עצמי לשינויים המהירים
ולהתאים את המשימות שלנו על פי
הבקשות החדשות שמגיעות אלינו .כמו כן
למדתי לדבר בשפה עסקית חדשה ולהכיר
דרכים לפיתוח הטכנולוגיה שלנו מנקודת
מבט עסקית.
מטרתנו היא לעזור לאנשים לנסוע
בבטחה ובאופן עצמאי בסביבה לא
מוכרת ,במיוחד אנשים עם נכות .כדי להביא
את הטכנולוגיה הזו לשוק ,עלינו לשקול גם
את התועלת שזה יביא לעסקים ,זאת כדי
שנוכל למשוך השקעות בטכנולוגיה שלנו.
האתגר העיקרי הוא לקבוע מהי מערכת
היחסים בינינו לבין המשקיעים ,וכיצד להפוך
את כל זה למיזם רווחי.
הטכנולוגיה כבר הוכיחה את הצלחתה
בזיהוי מיקום המשתמשים בזמן אמת

ג'ין צ'ן ( )Jin Chenהיא עוזרת מחקר וסטודנטית
לתארים גבוהים שעבדה על פרויקט SAT-Hub
כסטודנטית וכעת מובילה את הפרויקט שמטרתו
להביא את  SAT-Hubלשוק.
אני המפתחת הראשית של אפליקציית
 ASSISTבגרסת ה IOS-שלה .יישמתי את
האפליקציה תוך שימוש בטכניקות שפיתחנו
במחקרים שלנו ,כולל מידול היברידי ושיטת
מעבר לאיכון בסביבה סגורה בזמן אמת ללא
עיכובים .פיתחתי ובדקתי את שיטת איסוף
המידע על ציוני דרך ושיטת תכנון המסלול
מותאם-אישית ,ותכננתי את ממשק
המשתמש המותאם-אישית יחד עם עמיתי
למחקר ,ליי ז'אנג .אני היזמית המובילה
בצוות ( Innovation Corpsאו  )I-Corpsשל ,NSF
שם אני מתמקדת בחקר המסלול המסחרי של
החדשנות שלנו .בכך נכללת הבנת מגזרי הלקוחות
והזדמנויות השיווק של הטכנולוגיה שלנו באמצעות
שיחות עם אנשים מתחומים שונים.
העבודה על הפרויקט הזה כסטודנטית
שיפרה את כישורי התקשורת שלי ולימדה
אותי לדבר עם אנשים מרקעים שונים .הייתי
לי האפשרות לעבוד עם מומחים מתחומים
שונים ולהבין את נקודות המבט שלהם – הן
מהצד העסקי והן מהצד הטכני .במקביל

 10הטיפים של ז'יגאנג
01

כדי ללמוד מדעי המחשב ומדעי הנתונים ,יצטרך להיות לכם רקע מוצק במתמטיקה ,החל בתאוריה וכלה ביישום שלה ,ולכן אל תשכחו
זאת במהלך הלימודים שלכם ,ובחרו את יחידות הלימוד שלכם בחוכמה!

02

אם תעשו משהו שאתם אוהבים לעשות ,המוטיבציה שלכם כבר תזרום באופן הרבה יותר טבעי – ומוטיבציה היא צורך חיוני כדי
לעסוק במחקר לאורך הקריירה שלכם!

03

בתוכניות הלימוד של מדעי המחשב יש דרישות לקורסים ספציפיים ,אך יש נושאים שבעיניי הם בסיסיים וחיוניים :חשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי ,אלגברה ליניארית ,מבני נתונים ,ואלגוריתמים.

מדעי המחשב עם פרופסור ז'יגאנג
ז'ו
פעילויות שניתן לבצע בבית או
בכיתה
• דמיינו את עצמכם בעוד  20שנה כאשר אתם חוקרים מצליחים
בתחום מדעי המחשב .השתמשו במאמר של ז'יגאנג כתבנית ,וכתבו
על ההישגים שלכם .מה היה פרויקט המחקר (החלומי) שעבדתם
עליו? איזה מידע חשוב שתלמידים יידעו על תחום המחקר שלכם? איך
הפכתם לחוקרים בתחום מדעי המחשב? מהם הטיפים הכי חשובים
שהייתם נותנים לתלמידים שרוצים ללכת בדרככם?
• חקרו קצת את תחום מדעי המחשב ורשמו חמש התפתחויות
שנמצאות כיום בחזית המחקר בתחום זה .למה יכולות ההתפתחויות
האלו להוביל בעתיד? איך הן יוכלו לעצב את חייהם של אנשים בעוד
שנים רבות?

נקודות לשיחה
ידע:
 .1על פי ארגון הבריאות העולמי ,לכמה אנשים בעולם יש לקות ראייה?
 .2מתוכם ,לכמה אנשים יש יכולת ראייה חלשה וכמה הם עוורים?
הבנה:
 .3מדוע חשוב לעזור לאנשים עוורים ובעלי לקות ראייה לנווט בתוך ביתם ובעיר
שלהם? איך ז'יגאנג משנה את העקרונות של מערכות ניווט אחרות כדי לסייע
לאנשים אלה?
יישום:
 .5מהם שני המודלים (אבות-הטיפוס) השונים של הפיתוח החדשני "פתרונות
מבוססי-חיישנים שמסייעים לנסיעה עצמאית ובטוחה" ( )ASSISTשל ז'יגאנג?
ניתוח:
 .6מה דעתכם על המטרות הבסיסיות של הפרויקט של ז'יגאנג? באילו דרכים
יכולים מדעי המחשב לשמש ככוח לטובת הכלל ולסייע לאנשים עם לקויות או עם
צרכים מיוחדים?

עוד משאבים
צפו בסרטון  YouTubeשמציג את המידול בתלת-ממד ואת
הניסויים ב"מרכז התחבורה החכם והנגיש" (SAT-Hub):
https://www.youtube.com/
watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
 STEM Learningאספו מבחר רחב של משאבים
שונים הקשורים למדעי המחשב .הציצו ובדקו חלק
מהפעילויות האלו שכיף לבצע אותן – ושילמדו אתכם
כמה עקרונות חשובים העומדים בבסיס מדעי המחשב!
https://www.stem.org.uk/resources/
collection/4311/computer-science-fun

סינתזה:
 .7האם תוכלו לחשוב על דרכים חדשניות אחרות שבהן בינה מלאכותית ומדעי
המחשב יכולים לשפר את חייהם של אנשים ברחבי העולם?
הערכה:
 .8באיזו מידה נראה לכם שבינה מלאכותית ולמידת מכונה יכולות לגרום לבעיות
עתידיות? האם תוכלו לחשוב על כמה מהדרכים שבהן מדענים יוכלו למנוע את
התרחשותן של בעיות כאלו?

צוות  SAT-Hubהרב-תחומי והבין-מוסדי :חוקר ראשי ( ,)PIחוקרים ראשיים שותפים ( )Co-PIsואנשי צוות בכירים ( )SPsמ ,CUNY-מ ,Rutgers-מ Lighthouse Guild-ומ ,Bentley-וכן
סטודנטים לתארים מתקדמים ( )PD and MSמ CUNY-ומ.Rutgers-

מאפליקציות  ASSISTל( ASSIST Digital Twin Ecosystem -מערכת אקולוגית דיגיטלית כפולה) :הצנרת הטכנולוגית החל בנתונים ,דרך חישוב
ועד לוויזואליזציה ,וצנרת התפעול בבניין החל בשליחת התראות ,דרך תשובות ועד תחזיות.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
טל'+44 117 909 9150 :
דוא"לINFO@FUTURUMCAREERS.COM :

ותוירחאב אוה הז ךמסמ לש ונכות םואיתב םע
תועד תא גציימ וניאו ןגראמה לש תידעלבה
תוירחא םוש -ECל ןיאו) )EC ,תיפוריאה תוביצנה
.ןאכ לולכה עדימב השעייש שומיש לכ לע

תינכות ןומימב Scientix ,ידי לע השענ םוגרתה
דוחיאה לש  H2020תונשדחהו רקחמה
קנעמ םכסה ( 4 Scientixטקיורפ – יפוריאה
’ 101000063 ) .)European Schoolnet (EUNסמ

