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AI I IN FO RM AT YK A
W SŁ U ŻB IE D O BR A
SP O ŁE CZ N EG O
M PRAC UJĄC YM NA
PROF ESOR ZHIG ANG ZHU JEST INFO RMA T YKIE
NEW JORK . PROF ESOR
AME RYKA ŃSKI EJ UCZE LNI CIT Y COLL EGE OF
I PROJ EKT SAT-H UB,
ZHU I JEGO WSPÓ ŁPRA COW NICY STWO RZYL
POZY CJON UJĄC YCH
DĄŻĄ CY DO ZAPE WNIE NIA LEPS ZYCH USŁU G
NIKÓ W PRZY
DOT YCHC ZAS ZANI EDBA NYM GRU POM UŻY TKOW
MINI MALN EJ MOD YFIK ACJI INFR ASTR UKTU RY

MÓW JAK INFORMATYK
TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE
– narzędzia wspierające, adaptacyjne i
rehabilitacyjne przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnościami lub osób starszych
SZTUCZNA INTELIGENCJA –
inteligencja maszyn
ETYCZNY – przymiotnik określający, czy
coś jest moralnie dopuszczalne
LIDAR – metoda określania zakresów
dzięki wypuszczeniu w kierunku obiektu
wiązki laserowej i zmierzeniu czasu
potrzebnego, by odbite światło powróciło
do odbiornika
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – a globalny system nawigacji
satelitarnej podający położenie, określający
prędkość i synchronizujący dane
RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA
– interaktywny sposób doświadczania
rzeczywistej przestrzeni, dzięki któremu
na rzeczywiste przedmioty nakładane są
komputerowo wygenerowane informacje
percepcyjne

Dla osób nie cierpiących na zaburzenia
widzenia, wykonywanie codziennych czynności
wydaje się oczywiste. Przemieszczanie się z
punktu A do punktu B w znajomym mieście lub
miejscowości czy, analogicznie, przechodzenie
z jednego do drugiego pokoju lub wejście na
piętro we własnym domu to czynności, które
wykonujemy bez zastanowienia. Jednak dla
osób niewidomych i słabowidzących poruszanie
się wewnątrz budynków nie jest ani łatwe, ani
oczywiste.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na
całym świecie na wady wzroku ma przynajmniej
2,2 miliarda osób. Wśród nich ponad 285
milionów osób jest słabowidzących, a ponad 39
milionów – niewidomych. Istnieją narzędzia,
które mogą pomóc im poruszać się wewnątrz
budynków, jednak większość z nich opracowano
z myślą o robotach autonomicznych. Roboty
przemieszczają się w przestrzeni przy pomocy
czujników i innych technologii umożliwiających
określenie położenia ścian, przeszkód czy
schodów. Odbierający informacje robot może
zmienić swój kierunek lub położenie.
Od niedawna jednak naukowcy badają
możliwość zastosowania lub dostosowania
tych rozwiązań do potrzeb osób niewidomych

i słabowidzących, na zasadzie analogicznej do
systemu GPS umożliwiającego przemieszczanie
się w przestrzeni otwartej. W zamierzeniu
mają one umożliwić osobom niewidomym
lub słabowidzącym łatwiejsze poruszanie się
po pomieszczeniach i usunięcie niektórych
trudności związanych z zaburzeniami widzenia.
Profesor Zhigang Zhu jest informatykiem
prowadzącym badania na uczelni City
College of New York. Jego działania skupiają
się na projektowaniu Inteligentnego i
Dostępnego Węzła Komunikacyjnego (Smart
and Accessible Transportation Hub, SATHub) na rzecz Nawigacji Wspomagającej i
Zarządzania Obiektami. Jednym z głównych
celów jest umożliwienie osobom niewidomym
i słabowidzącym poruszania się po danym
miejscu przy pomocy smartfona, bez potrzeby
korzystania z dodatkowych urządzeń.
APLIKACJA
Najważniejszą innowacją opracowaną przez
prof. Zhu są Wspierające Rozwiązania
Czujnikowe umożliwiające Niezależną i
Bezpieczną Podróż Osobom Niewidomym i
Słabowidzącym (Assistive Sensor Solutions
for Independent and Safe Travel (ASSIST)
of Blind and Visually Impaired People).
Zespół opracował dwa prototypy aplikacji

ASSIST. „Pierwsza aplikacja na telefony
z oprogramowaniem Android korzysta z
czujnika trójwymiarowego o nazwie Tango,
natomiast druga używa po prostu wbudowanej
kamerki iPhona”, tłumaczy prof. Zhu. „Na
obydwu typach telefonów do modelowania
trójwymiarowego używamy funkcji
Rzeczywistości Rozszerzonej (Augmented
Reality, AR), jednak najważniejsze funkcje
naszych aplikacji to szybkie modelowanie
dużych przestrzeni zamkniętych bez potrzeby
szczególnego przeszkolenia osoby tworzącej
model, możliwość powiększenia modelu dzięki
strukturze serwera klienta, a także możliwość
ustalenia dokładnego i aktualizowanego w czasie
rzeczywistym położenia użytkownika dzięki
czujnikom hybrydowym. Ostatnią, i zapewne
najważniejszą, funkcją jest zindywidualizowana
metoda planowania trasy i zindywidualizowany
interfejs użytkownika dostosowujący się do
potrzeb różnych użytkowników mających
trudność z podróżowaniem”.
PLANOWANIE TRASY
Aplikacja ASSIST korzysta zarówno z
nadajników Bluetooth low energy (BLE),
dzięki którym użytkownik jest informowany o
swoim położeniu, jak i z wbudowanej kamerki
śledzącej zmiany położenia z dużą dokładnością
i w czasie rzeczywistym. Co niezwykłe,
algorytmy funkcji planowania trasy mogą
czerpać z trójwymiarowych modeli otoczenia,
w tym z punktów orientacyjnych, informacje
dotyczące dostępności transmisji danych,
gęstości tłumu w danym miejscu, powadzonych
prac budowlanych lub konstrukcyjnych, a
także innych określonych przez użytkownika
preferencji, np. w zależności od tego, czy może
wejść po schodach, czy potrzebuje windy.
Aplikacja gromadzi wszystkie informacje,
a następnie korzysta z nich, by opracować
najlepszą trasę dla danego użytkownika.
INNI UŻYTKOWNICY
Zespół uwzględnił również osoby należące do
spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) –
szczególnie przydatna jest w tym przypadku
funkcja określająca gęstość tłumu. Informacja
o ilości ludzi znajdujących się na danym
obszarze jest przydatna dla wszystkich osób
korzystających z opracowanej przez zespół
technologii, jednak to właśnie osoby należące
do spektrum zaburzeń autystycznych często
źle czują się w tłumie, zatem funkcja ta jest dla
nich szczególnie ważna.
TESTOWANIE
Zespół przetestował rozwiązania SAT-Hub
zarówno z udziałem osób niewidomych i
słabowidzących, jak i osób należących do
spektrum zaburzeń autystycznych. „Pierwszym
krokiem było przeprowadzenie badań grup
fokusowych użytkowników. Na szczęście wśród
członków naszego zespołu znajdują się osoby
specjalizujące się w badaniu użytkowników.

(Cecilia Feeley z Uniwersytetu Rutgersa
w dziedzinie Przemieszczania się osób
autystycznych, Celina M. Cavalluzzi z Goodwill
NY/NJ w zakresie szkolenia na temat ASD
oraz Bill Seiple z Lighthouse Guild w dziedzinie
Usług przeznaczonych dla osób niewidomych i
słabowidzących)”, mówi prof. Zhu. „Po drugie,
stworzyliśmy model siedziby Lighthouse
Guild i przetestowaliśmy próbne trasy z
udziałem użytkowników. Naszym ostatecznym
celem jest zainstalowanie systemu w węźle
komunikacyjnym w celu przeprowadzenia testu
wielkoskalowego”.
WYZWANIA
Program podnosi problemy natury etycznej
i związane z bezpieczeństwem danych,
wynikające z potencjalnie inwazyjnej natury
wspomagających użytkowników czujników i
kamerek. Zespół jest tego świadomy i dąży
do zapewnienia użytkownikom dyskretnych
i zapraszających interfejsów zgodnych z
uniwersalnymi zasadami projektowania.
„Ponieważ wbudowane czujniki i kamerki
służą użytkownikowi za „oczy”, a kamery
monitoringu umożliwiają analizę tłumu,
należy zaradzić problemom natury etycznej
i związanym z ochroną danych”, wyjaśnia
prof. Zhu. „Nasze badania z udziałem ludzi są
zatwierdzane przez Instytucjonalną Komisję
Rewizyjną (IRB) City College of New York”.
Zespół stawia również czoła problemom
technicznym związanym z przekształcaniem
na potrzeby aplikacji ASSIST narzędzi
rozszerzonej rzeczywistości (AR) działających
na małych obszarach w solidną i działającą w
czasie rzeczywistym aplikację mogącą objąć
swoim zasięgiem dużo większy obszar, taki jak
kampus uniwersytecki czy nawet całe miasto.
Kolejne wyzwanie wiąże się z zapewnieniem
personalizacji interfejsu użytkownika względem
różnych grup docelowych. By poradzić sobie
z tymi problemami, zespół skupił się na
interdyscyplinarnej współpracy z firmami,
uczelniami i agencjami rządowymi.
PRACA ZESPOŁOWA
Zespół składa się ze specjalistów w dziedzinie
AI/uczenia maszynowego (Zhigang Zhu
z City College of New York, Hao Tang z
uczelni Borough of Manhattan Community
College), modelowania i wizualizacji
infrastruktury (Jie Gong z Uniwersytetu
Rutgersa – Współkierowniczka projektu
SAT-Hub, Huy Vo z City College of New
York), organizacji transportu miejskiego
i badania zachowań użytkownika (Cecilia
Feeley z Uniwersytetu Rutgersa, Bill Seiple z
Lighthouse Guild), poznawania klienta (Arber
Ruci z Uniwersytet Miejski Nowego Jorku)
i partnerstw przemysłowych (Zheng Yi Wu z
Bentley Systems Inc.). Co ważniejsze, wiele
pomysłów pochodzi od i jest realizowanych
przez utalentowanych uczniów znajdujących się
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BADANIA

AI w służbie dobra społecznego
– transformacja dużego węzła
komunikacyjnego w inteligentny i
dostępny węzeł przyjazny osobom
o ograniczonej mobilności, takim
jak pasażerowie słabowidzący czy z
niepełnosprawnością ruchową.

FINANSOWANIE

Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki,
Amerykańskie Biuro Dyrektora Wywiadu
Narodowego (ODNI) za pośrednictwem
Centrum Wspólnoty Wywiadów na
rzecz Doskonałości Akademickiej
(IC CAE) przy Uniwersytecie
Rutgersa, Amerykański Departament
Bezpieczeństwa Krajowego (DHS),
Bentley Systems Inc.
na różnych etapach edukacji (od licealistów po
studentów studiów licencjackich, magisterskich
i doktorantów).
DALSZE DZIAŁANIA
Współprowadzący projekt Arber Ruci
przewodzi zespołowi podczas kursu
szkoleniowego dla zespołu NSF I-Corps,
mającego umożliwić wprowadzenie technologii
ASSIST na rynek. Jin Chen zaczęła prowadzić
badania w laboratorium prof. Zhu na drugim
roku studiów i jest odpowiedzialna za aspekt
biznesowy w zespole I-Corps. Projekt łączy
kwestie bezpieczeństwa, transportu i pomocy,
a jego celem jest opracowanie rozwiązania
umożliwiającego wszystkim bezpieczną,
sprawną i przyjemną podróż. Nowa wersja
aplikacji nawigatora, iASSIST, korzysta
ze zwykłej wbudowanej kamerki iPhona,
przekształcając ją w narzędzie podobne do
czujnika trójwymiarowego aplikacji ASSIST.

O IN FO RM AT YC E
W taki czy inny sposób, informatyka
przenika niemal wszystkie dziedziny
naszego życia. Od pierwszego opisu
„maszyny analitycznej” autorstwa jej
twórcy Charlesa Babbage'a w 1837 roku,
nauka o komputerach nieustannie się
rozwija i wpływa na nasze życie.
Jak każde zjawisko prowadzące ludzkość i
społeczeństwo na nieznane wody, wzbudza
zastrzeżenia natury etycznej związane z
potencjalnymi konsekwencjami postępów w
dziedzinie informatyki i AI. Prof. Zhu i jego
zespół pokazują jednak, że informatyka i AI
są siłą, którą można wykorzystać na rzecz
dobra.
Prof. Zhu wybrał informatykę jako przedmiot
wiodący podczas studiów licencjackich po

tym, jak usłyszał w latach 80. od swojego
licealnego nauczyciela, że informatyka
stanie się wiodącą nauką XX i XXI wieku.
„Na początku kariery ciągnęło mnie głównie
do badań innowacyjnych i przełomowych,
dlatego zacząłem działać w dziedzinie AI i
widzenia komputerowego”, mówi prof. Zhu.
„Z czasem byłem coraz bardziej przekonany,
że powinienem wykorzystać AI i technologie
wspomagające na rzecz poprawy jakości życia
ludzi, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością
umysłową lub fizyczną.
Prof. Zhu uważa, że przy odpowiednim
wykorzystaniu AI może służyć dobru
społecznemu. „Rozwijam technologie
wspomagające, by pomagać osobom
niewidomym lub słabowidzącym, a

ODKRYJ KARIERY W
DZIEDZINIE INFORMATYKI
•  Prof. Zhu poleca stronę stowarzyszenia Association for
Computing Machinery, będącą cennym źródłem ważnych
informacji dla osób zainteresowanych badaniami i
wykształceniem w tej dziedzinie: https://www.acm.org/
•

Strona internetowa IEEE Computer Societzawiera
ogromną ilość informacji: https://www.computer.org/

•

Średnie wynagrodzenie informatyka w Stanach
Zjednoczonych wynosi 106 tys. USD, w zależności od
posiadanego doświadczenia: https://www.indeed.com/
career/computer-scientist/salaries

także należącym do spektrum zaburzeń
autystycznych – by wymienić tylko kilka
przypadłości”, wyjaśnia prof. Zhu. „Istnieje
jednak wiele różnych zastosowań AI na rzecz
dobra społecznego, np. do rozwiązywania
problemów zdrowotnych, humanitarnych i
środowiskowych”.
Jak wynika z badań prof. Zhu, AI i
informatyka mogą przyczynić się do znacznej
poprawy jakości życia osób cierpiących na
zaburzenia widzenia oraz użytkowników
należących do spektrum zaburzeń
autystycznych. Jeżeli chcesz, by twoja
praca rzeczywiście zmieniała świat na lepsze,
informatyka może być dobrym wyborem –
zwłaszcza biorąc pod uwagę nieustanny rozwój
technologii i ich potencjalnych zastosowań.

ŚCIEŻKA OD SZKOŁY PO
INFORMATYKĘ
Prof. Zhu jest głęboko przekonany, że opanowanie różnych działów matematyki w
toku nauki w szkole i na uniwersytecie zapewnia szerokie zrozumienie niezbędne
do podjęcia kariery w dziedzinie informatyki i analityki danych. Zachęca również
do solidnego rozwinięcia umiejętności myślenia krytycznego by upewnić się, że
jesteś w stanie nadążać za szybkim tempem zmian charakterystycznym dla tej
dziedziny.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science


JA K PR O F. ZH U ZO STAŁ
IN FO RM AT YK IE M ?
Jako dziecko lubiłem czytać. Na wsi gdzie
dorastałem nie było wielu materiałów, ale
czytałem, co tylko wpadło mi w ręce, i starałem
się połączyć fakty.
Karierę naukową wybrałem jako rodzaj
służby. Gdy byłem młody, kraj, w którym
dorastałem, był zacofany pod względem nauki
i technologii. Stwierdziłem więc, że kariera
związana z badaniami naukowymi i technologią,
a zwłaszcza informatyka, jest czymś, dzięki
czemu będę mógł zrobić coś dobrego.

Poczucie celu przyczyniło się do mojego
sukcesu. Nie oczekuję specjalnie zawrotnej
kariery czy sławy, ale motywuje mnie poczucie,
że robię coś dobrego, niezależnie od mojej roli.
W dalszym ciągu jestem dość ciekawy odkryć i
nie poddaję się łatwo.
Gdy nie udaje mi się jedna rzecz, zastępuję ją
dwoma nowymi ciekawymi celami – celowe
i przyjemne działanie jest dla mnie ważniejsze
niż żałowanie tego, co mi się nie udało. W
pokonywaniu przeszkód bardzo pomaga mi też
moja wiara, dzięki której pamiętam o wyższych

celach.
Nigdy nie będę żałował zmiany dziedziny
z autonomicznych robotów na technologie
wspomagające – dzięki nim pomagam
potrzebującym tego osobom, chociaż
musiałem się przy tym wiele nauczyć, nawiązać
współpracę z osobami z różnych dziedzin i, w
pewnym sensie, być gotowy na świadczenie
pewnego poziomu usług. Spotkałem przy
tym prawdziwych przyjaciół – zarówno wśród
współpracowników, jak i użytkowników – którzy
naprawdę wzajemnie się doceniają i rozumieją.
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PO ZN AJ CI E JIN CH EN
Jin Chen jest dyplomowaną asystentką
naukową; pracowała przy projekcie SAT-Hub
podczas studiów, a obecnie prowadzi projekt
mający na celu wprowadzenie SAT-Hub na
rynek.
Jestem główną projektantką wersji aplikacji
ASSIST opracowanej dla IOS. Wdrożyłam
aplikację przy pomocy opracowanych w
wyniku badań technik, w tym modelowania
hybrydowego i metody przejścia umożliwiającej
aktualizację położenia w pomieszczeniu w czasie
rzeczywistym. Opracowałam i przetestowałam
przełomową metodę ekstrakcji danych i
zindywidualizowaną metodę planowania
trasy, opracowałam też indywidualne
interfejsy użytkownika we współpracy z Lei
Zhang. Jestem odpowiedzialna za aspekty
biznesowe w zespole NSF Innovation Corps
(I-Corps), skupiając się na poszukiwaniu
ścieżki wprowadzenia naszego wynalazku na
rynek. Dążę zatem do określenia docelowych
segmentów klientów i możliwości handlowych
technologii. W tym celu rozmawiam z osobami
z różnych branż.
Dzięki pracy nad projektem podczas studiów
udoskonaliłam umiejętności komunikacyjne
i dowiedziałam się, jak rozmawiać z osobami
o różnych doświadczeniach. Projekt dał mi
możliwość pracy z ekspertami z różnych
dziedzin i zrozumienia ich punktu widzenia

– tak z perspektywy biznesowej, jak i
technicznej. Pogłębiłam również wiedzę na
temat wizji komputerowej i projektowania
oprogramowania.
W prowadzeniu projektu najważniejsze
jest przyjęcie postawy przedsiębiorczej i
dbanie o dobrą komunikację z zespołem.
Nasz zespół doskonale radzi sobie z
bieżącym przekazywaniem informacji
wszystkim członkom dzięki elastycznie
organizowanym cotygodniowym spotkaniom
i uporządkowanemu systemowi śledzenia
zadań. Nauczyłam się przystosowywać do
szybko zachodzących zmian i dostosowywać
nasze zadania względem nowych potrzeb.
Opanowałam również język współczesnego
biznesu i poznałam najlepsze sposoby
projektowania technologii z perspektywy
biznesowej.
Naszym celem jest umożliwienie bezpiecznego
i niezależnego przemieszczania się w
nieznanym otoczeniu, zwłaszcza osobom z
niepełnosprawnościami. Aby wprowadzić naszą
technologię na rynek musimy zastanowić
się również nad korzyściami, które możemy
zaoferować firmom, by zachęcić je do
inwestowania w naszą technologię. Dużym
wyzwaniem jest określenie relacji między nami
i inwestorami oraz elementów, dzięki którym
przedsięwzięcie będzie zyskowne.

Udowodniliśmy skuteczność naszej
technologii w zakresie pozycjonowania
użytkownika w czasie rzeczywistym i
umożliwiania mu przemieszczenia się do celu
w sposób dostosowany do jego potrzeb. Teraz
odkrywamy związek między naszą technologią
i rynkiem. Gdy odkryjemy najwłaściwsze
zastosowanie dla aplikacji, przeprowadzimy
serię testów i znajdziemy partnerów dla
naszego przedsięwzięcia. Etap poznawania
klienta powinna zająć nam kilka miesięcy.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nasza
aplikacja wejdzie na rynek w ciągu następnego
roku lub dwóch.
Zespół I-Corps chce rozszerzyć aplikację
ASSIST o bliźniaczą aplikację cyfrową
korzystającą z czujników IoT, chmury
obliczeniowej i modeli analitycznych
do gromadzenia i analizowania w czasie
rzeczywistym danych takich jak położenie
odwiedzających czy informacje o ruchu
drogowym. Dzięki tym danym będziemy
w stanie zapewnić odwiedzającym lepsze
doświadczenie nawigacyjne, a także pomóc
firmom w zarządzaniu infrastrukturą i w
korzystaniu z niej. Naszym celem jest
odszukanie odpowiedniego punktu wejścia na
rynek cyfrowy podczas szkolenia I-Corps i
znalezienie najwłaściwszego zastosowania dla
naszej aplikacji i naszego modelu biznesowego.

NAJWAŻNIEJSZE RADY PROF. ZHU
01 Ż eby pracować w dziedzinie informatyki i analityki danych, potrzebujesz solidnej wiedzy matematycznej, od teorii po jej zastosowanie – pamiętaj
więc o tym podczas nauki i mądrze wybieraj przedmioty!

02 D użo łatwiej znaleźć motywację, gdy robi się coś, co się kocha – a wysoka motywacja ma kluczowe znaczenie dla badań prowadzonych podczas
całej kariery!

03 R óżne programy studiów informatycznych mają różne wymagania przedmiotowe, dla mnie jednak niezbędne są poniższe przedmioty: rachunek
różniczkowy, algebra liniowa, struktury danych i algorytmy.

INFORMAT YKA Z
PROFESOREM ZHIGANG ZHU
PUNKT Y DO
OMÓWIENIA
WIEDZA
1. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ile osób na świecie ma wady
wzroku?
2. Ile wśród tych osób jest słabowidzących, a ile niewidomych?
ZROZUMIENIE:
3. Dlaczego tak ważne jest, by pomóc osobom niewidomym i
słabowidzącym w poruszaniu się po domach i miastach? Jakie zmiany
wprowadza prof. Zhu w mechanizmach działania innych systemów
nawigacyjnych, by pomóc takim osobom?
ZASTOSOWANIE:
5. Jak wyglądają stworzone przez prof. Zhu dwa modele (prototypy)
Wspierających Rozwiązań Czujnikowych umożliwiających Niezależną i
Bezpieczną Podróż Osobom Niewidomym i Słabowidzącym?
ANALIZA:
6. Co myślisz o podstawowych celach przyświecających projektowi prof.
Zhu? W jaki sposób informatyka może zostać wykorzystana w służbie
dobra i pomóc osobom z niepełnosprawnościami lub szczególnymi
potrzebami?
SYNTEZA:
7. C
 zy przychodzą ci na myśl inne innowacyjne sposoby, w jakie AI i
informatyka mogą poprawić jakość życia ludzi na całym świecie?
OCENA
8. W jakim stopniu AI i uczenie maszynowe mogą wywołać problemy w
przyszłości? Czy przychodzą ci na myśl sposoby, dzięki którym naukowcy
mogliby zapobiegać takim problemom?

ĆWICZENIA DO WYKONANIA
W DOMU LUB W KLASIE
• Wyobraź sobie, że minęło 20 lat – jesteś odnoszącym sukcesy
badaczem/badaczką w dziedzinie informatyki. Wzorując
się na artykule prof. Zhu, napisz o własnych osiągnięciach.
Nad jakim „projektem marzeń” pracowałeś/-aś? Jakie
kluczowe informacje na temat twojej dziedziny badań powinni
poznać uczniowie? Jak udało ci się zostać informatykiem/
informatyczką? Jakimi najważniejszymi radami możesz
podzielić się z uczniami chcącymi pójść w twoje ślady?
• Wyszukaj informacje dotyczące informatyki i zapisz pięć
najważniejszych postępów w bieżących badaniach naukowych.
Do czego postępy te mogą doprowadzić w przyszłości? Jak
mogą kształtować życie ludzi w dalekiej przyszłości?

WIĘCEJ MATERIAŁÓW
Obejrzyj na YouTube wideo pokazujące trójwymiarowe
modelowanie i testowanie Inteligentnego i Dostępnego
Węzła Komunikacyjnego (SAT-Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
INFORMATYKA JAKO ROZRYWKA
STEM Learning stworzył zestawienie różnorodnych
materiałów z dziedziny informatyki. Zapoznaj się z nimi i
odkryj ćwiczenia, których wykonanie będzie świetną zabawą
– i nauczy cię ważnych zagadnień leżących u podstaw
informatyki!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Multidyscyplinarny, interinstytucjonalny zespół SAT-Hub: Kierownik projektu (PI), Wicekierownicy projektu (Co-PIs) i Starszy personel (SPs) z uczelni CUNY, Uniwersytetu
Rutgersa, Lighthouse Guild i Bentleya oraz studenci (doktoranci i magistranci) z CUNY i Rutgersa.

Od Aplikacji ASSIST po Bliźniaczy Ekosystem Cyfrowy ASSIST: Ścieżka technologiczna od gromadzenia danych, przez obliczenia po
wizualizację, oraz ścieżka konstruowania działalności od zawiadomienia, przez reakcje po prognozy.

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

Wykonane przez Scientix tłumaczenie zostało

odpowiada wyłącznie organizator- nie odzwierciedla

sfinansowane ze środków unijnego programu badań

on opinii Komisji Europejskiej (KE), która nie ponosi

naukowych i innowacji H2020- projekt Scientix 4 (umowa

odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w

o udzielenie dotacji nr 101000063), przy koordynacji

dokumencie informacji.

European Schoolnet (EUN). Za treść dokumentu

