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TEK OÄ LYN JA TIE TO JEN KÄ SIT TELYTI ETE EN
KÄYTT Ö YH TEI SK UN NA LLI SEN HY VÄ N
ED ISTÄM ISE EN
ELY TIETE EN TUTK IJA
PROF ESSO RI ZHIG ANG ZHU ON TIETO JENK ÄSITT
SA. HÄN JA HÄN EN
NEW YORK IN CIT Y COLL EGES SA YHDY SVAL LOIS
ROJE KTIN , JONK A
T YÖTO VERI NSA OVAT PERU STAN EET SAT-H UB-P
ASTR UKTU URIN
TAVO ITTEE NA ON TARJ OTA VÄHÄ ISILL Ä INFR
A PALV ELUJ A
MUU TOKS ILL A PARE MPIA PAIK KAM UKAU TUVI
TEEL LISIA .
VÄES TÖRY HMIL LE, JOID EN PALV ELUT OVAT PUUT
PUHU KUIN
TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN
TUTKIJA
APUVÄLINETEKNOLOGIA – avustavia,
mukautuvia ja kuntouttavia laitteita
vammaisille tai ikääntyneille
TEKOÄLY – koneiden osoittama älykkyys
EETTINEN – liittyy siihen, onko jokin asia
moraalisesti hyväksyttävä
LIDAR – menetelmä, jolla määritetään
etäisyyksiä suuntaamalla esineeseen
laservalo ja mittaamalla aika, joka
kuluu heijastuneen valon palaamiseen
vastaanottimeen
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – globaali
satelliittinavigointijärjestelmä, joka
synkronoi sijainnin, nopeuden ja ajan
LISÄTTY TODELLISUUS –
vuorovaikutteinen kokemus todellisesta
ympäristöstä, jossa todellisen maailman
esineisiin yhdistetään tietokoneiden
tuottamia havainnetietoja

Jos meillä ei ole näkörajoitteita, arkiset toimet
sujuvat usein kuin itsestään. Kun kävelemme
kotikaupungissamme, liikkuminen A:sta
B:hen on vaivatonta; samoin kun liikumme
kotona, käveleminen huoneesta tai kerroksesta
toiseen on tehtävä, jonka suoritamme lähes
ajattelematta. Sokeille tai heikkonäköisille
ihmisille liikkuminen sisätiloissa ei kuitenkaan
ole yhtä yksinkertaista eikä vaivatonta.
Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että
vähintään 2,2 miljardilla ihmisellä on jokin
näkörajoite. Näistä yli 285 miljoonaa on
heikkonäköisiä ja yli 39 miljoonaa sokeita.
Sisätilojen navigointivälineitä on olemassa
näiden ihmisten avuksi, mutta yleensä nämä
välineet on tarkoitettu itsenäisten robottien
käyttöön. Kun robotit liikkuvat jossakin tilassa,
ne määrittävät anturien ja muun teknologian
avulla, missä on seinä, este tai porras. Nämä
tiedot välitetään robotille, ja se voi muuttaa
kulkusuuntaa tai paikkaa.
Viime aikoina tutkijat ovat kuitenkin alkaneet
pohtia, miten näitä ratkaisuja voisi käyttää
tai muokata näkövammaisten auttamiseen,
samoin kuin GPS-järjestelmiä hyödynnetään
ulkona liikkumiseen. Toiveena on, että
näkövammaiset kykenisivät liikkumaan

paremmin sisällä ja selättämään osan
näkövammaan liittyvistä haasteista. Professori
Zhigang Zhu on tietojenkäsittelytieteen
tutkija New Yorkin City Collegessa. Hän
keskittyy työssään kehittämään älykästä ja
esteetöntä liikennekeskusta (SAT-Hub),
jossa liikkumista helpotetaan apuvälineiden ja
tilansuunnittelun avulla. Yhtenä painopisteenä
on auttaa näkövammaisia henkilöitä
liikkumaan ympäristössä älypuhelimen kanssa
tarvitsematta muita laitteita.
SOVELLUS
Tärkeimpiä Zhigangin työstämiä innovaatioita
on sokeiden ja näkövammaisten itsenäiseen
ja turvalliseen matkustamiseen suunnitellut
anturiratkaisut (ASSIST). Tiimi on kehittänyt
kaksi ASSIST-sovelluksen prototyyppiä.
”Ensimmäinen sovellus perustuu Tangonimiseen 3D-anturiin, joka sopii Androidpuhelimeen, kun taas toinen sovellus
perustuu yksinkertaisesti iPhonen kameraan”,
kertoo Zhigang. ”Käytimme molemmissa
puhelintyypeissä lisätyn todellisuuden
ominaisuuksia 3D-mallintamiseen, mutta
sovellustemme keskeisiä ominaisuuksia ovat
suurten sisätilojen nopea mallintaminen
ilman erityiskoulutusta mallintajalle,
asiakaspalvelimen arkktitehtuuri,
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joka mahdollistaa mallinnuksen
skaalaamisen, hybridianturi tarkkaan
reaaliaikaiseen sisätilapaikannukseen
ja (luultavasti tärkeimpänä) personoitu
reittisuunnittelumenetelmä ja räätälöity
käyttöliittymä, jonka voi mukauttaa erilaisten
käyttäjien matkustamiseen liittyviin tarpeisiin.”
REITTISUUNNITTELU
ASSIST-sovellus käyttää sekä Bluetooth
low energy eli BLE-majakoita ilmoittamaan
käyttäjälle, millä alueella hän on, että
käyttäjällä olevaa kameraa, joka seuraa
hänen sijaintiaan tarkasti ja reaaliaikaisesti.
Uskomatonta kyllä, reittisuunnitteluohjelman
algoritmit voivat ympäristön 3D-malleista ja
maamerkeistä saatavista tiedoista selvittää,
onko paikassa nettiyhteys, paljonko tietyllä
alueella on väkeä tai onko käynnissä rakennustai tietöitä, tai huomioda muut käyttäjän
henkilökohtaiset mieltymykset, vaikkapa se,
käyttääkö hän portaita vai hissiä. Nämä tiedot
kootaan yhteen, ja niiden pohjalta sovellus
valitsee parhaan reitin kullekin käyttäjälle.
MUITA KÄYTTÖKOHTEITA
Tiimi on tarkastellut myös henkilöitä, joilla on
autismikirjon häiriöitä. Heille ihmispaljouden
kertova ominaisuus on erityisen hyödyllinen.
Tietyn alueen ruuhkaisuuden tietäminen voi
olla hyödyllistä kaikille tiimin kehittämää
teknologiaa käyttäville, mutta autismikirjon
ihmiset kärsivät usein väkijoukoista, joten tämä
ominaisuus on erityisen tärkeä heille.
TESTAUS
Tiimi on testannut SAT-Hub-ratkaisuja
sekä näkövammaisilla että autismikirjoon
kuuluvilla käyttäjillä. ”Ensimmäinen askel oli
järjestää fokusryhmätutkimuksia. Onneksi
meillä on tiimissämme käyttäjätutkimuksen
asiantuntijoita (Cecilia Feeley / Rutgers,
autismi ja liikkuminen, Celina M. Cavalluzzi
/ Goodwill NY/NJ, autismikirjoa koskeva
koulutus, ja Bill Seiple / Lighthouse Guild,
näkövammaisten palvelut)”, kertoo Zhigang.
”Toiseksi teimme mallin Lighthouse Guildin
pääkonttorista ja testasimme reittejä

käyttäjiemme kanssa. Tavoitteenamme on
asentaa järjestelmä liikennekeskukseen
suuremman mittakaavan testausta varten.”
HAASTEET
Käyttäjiä auttaviin antureihin ja kameroihin
liittyy eettisiä ja yksityisyyttä koskevia
huolenaiheita niiden potentiaalisesti
tunkeilevan luonteen vuoksi. Tiimi on tietoinen
tästä ja pyrkii kehittämään huomaamattomia
ja inklusiivisia käyttöliittymiä kaikille sopivan
suunnittelun periaatteiden mukaan. ”Koska
anturit ja kamerat toimivat käyttäjien silminä
ja valvontakameroita käytetään väkimäärän
analysointiin, eettiset ja yksityisyyttä koskevat
huolet on ratkaistava”, toteaa Zhigang.
”Koehenkilöillä tehtävät tutkimuksemme
hyväksyy New Yorkin City Collegen
arviointilautakunta.
Pienellä alueella toimivaan, lisättyä
todellisuutta hyödyntävään työkaluun liittyy
teknisiä haasteita, puhumattakaan siitä, että
ASSIST-sovelluksesta saadaan luotettava
ja reaaliaikainen sovellus, joka voidaan
skaalata paljon suuremmalle alueelle, kuten
kampukselle tai jopa kokonaiseen kaupunkiin.
Haasteena on myös sen varmistaminen,
että käyttöliittymiä voi personoida erilaisille
ryhmille. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi
tiimi panostaa monitieteiseen yhteistyöhön
niin alan yritysten, yliopistotutkijoiden kuin
viranomaistenkin kanssa.
TIIMITYÖTÄTiimi koostuu eri alojen
asiantuntijoista: tekoäly/koneoppiminen
(Zhigang Zhu / New Yorkin City College, Hao
Tang / Manhattanin Community College),
tilamallinnus ja visualisointi (Jie Gong / Rutgers
– yksi SAT-Hub-projektin vetäjistä, Huy Vo /
New Yorkin City College), kaupunkiliikenteen
hallinta ja käyttäjien toiminta (Cecilia
Feeley / Rutgers, Bill Seiple / Lighthouse
Guild), asiakkaiden löytäminen (Arber Ruci
/ New Yorkin City University) ja teolliset
yhteistyökumppanit (Zheng Yi Wu / Bentley
Systems, Inc.). Mikä vieläkin tärkeämpää,
monet lahjakkaat opiskelijat (lukiolaisista

Herbert G. Kayser Professor of
Computer Science, Grove School of
Engineering, City College of New York ja
CUNY Graduate Center, Yhdysvallat

TUTKIMUSALA
Tietojenkäsittelytiede

TUTKIMUS
Tekoälyn käyttö yhteiskunnalliseen hyvään
– suuren liikennekeskuksen muuttaminen
älykkääksi ja esteettömäksi, jotta myös
näkö- tai liikuntarajoitteisten matkustajien
on helpompi matkustaa.

RAHOITTAJAT
Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö
(NSF), kansallisen tiedustelupalvelun
virasto (ODNI) / Intelligence Community
Center for Academic Excellence (IC
CAE) Rutgersin yliopistossa, Yhdysvaltain
sisäisen turvallisuuden ministeriö, Bentley
Systems, Inc.

aina maisteri- ja tohtoriopiskelijoihin saakka)
antavat oman panoksensa ja tekevät ideoista
totta.
SEURAAVAT VAIHEET
Toinen päätutkijoista, Arber Ruci, vetää
tiimiä NSF:n I-Corps-kurssilla, jotta
ASSIST-teknologia saataisiin markkinoille.
Jin Chen aloitti tutkimuksensa Zhiganging
kurssilla toisena opiskeluvuotenaan ja vetää
nyt I-Corps-tiimin kaupallista kehittämistä.
Projektissa yhdistetään tietoturvaa,
liikkumista ja apua, ja tavoitteena on kehittää
ratkaisu turvalliseen, tehokkaaseen ja
miellyttävään matkustuskokemukseen kaikille.
Navigointisovelluksen uusin muoto, iASSIST,
toimii iPhonen tavallisen kameran kanssa ja
suorittaa samanlaisia toimintoja kuin ASSISTsovelluksen 3D-anturi.

TI ET O A
TI ET O JE N KÄ SI TT ELYT IE TE ES TÄ
Tietojenkäsittelytiede vaikuttaa jollakin
tavalla lähes kaikkiin elämänalueiseen.
Aina siitä asti, kun Charles Babbage
kuvaili ensimmäistä kertaa "analyyttistä
moottoriaan" vuonna 1837, tietotekniikka
on kehittynyt ja vaikuttanut elämäämme.
Aina kun ihminen tai yhteiskunta etenee
tuntemattomille alueille, siihen liittyy
eettisiä huolenaiheita. Tämä pätee myös
siihen, mihin kehitys tietotekniikan ja
tekoälyn alalla voi johtaa. Zhigangin ja
hänen tiiminsä työ kuitenkin osoittaa, että
tietojenkäsittelytiedettä ja tekoälyä voi
käyttää hyviin tarkoituksiin.
Zhigang valitsi tietojenkäsittelytieteen

pääaineekseen yliopistossa kuultuaan
lukion opettajaltaan 1980-luvulla, että
tietokoneala olisi kehityksen eturintamassa.
”Urani alkuvaiheessa halusin lähinnä tehdä
innovatiivista huippututkimusta, joten aloin
tutkia tekoälyä ja tietokonenäköä”, sanoo
Zhigang. ”Tunsin aina vain enemmän vetoa
käyttää tekoälyä ja apuvälineteknologiaa
parantamaan ihmisten elämänlaatua,
erityisesti niiden, joilla on henkisiä tai fyysisiä
rajoitteita.
Zhigang uskoo, että oikein hallittuna
tekoälyä voi käyttää yhteiskunnalliseen
hyvään. ”Työskentelen apuvälineteknologian
parisssa auttaakseni ihmisiä, jotka ovat

TUTUSTU
TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN
URAVAIHTOEHTOIHIN
• Zhigang suosittelee Association for Computing Machinery
-yhdistyksen sivustoa tärkeänä tietolähteenä niille, joita
kiinnostaa alan tutkimus ja opetus: https://www.acm.
org/
•

IEEE Computer Societyn sivusto sisältää runsaasti
tietoa: https://www.computer.org/

•

Tietojenkäsittelytieteen tutkijan keskipalkka
Yhdysvalloissa on 106 000 dollaria vuodessa
kokemustason mukaan: https://www.indeed.com/
career/computer-scientist/salaries

esimerkiksi sokeita tai näkövammaisia tai
joilla on autismikirjon häiriöitä”, kertoo
Zhigang. ”Yhteiskunnallista hyvää edistävää
tekoälyä voi kuitenkin käyttää muuallakin
ja ratkaista terveydellisiä, humanitaarisia ja
ympäristöhaasteita.”
Kuten Zhigangin tutkimus osoittaa, tekoälyn
ja tietojenkäsittelytieteen avulla voidaan
parantaa merkittävästi niin näkövammaisten
kuin autismikirjon henkilöiden elämää.
Jos haluat saada aikaan todellisia
positiivisia muutoksia ihmisten elämässä,
tietojenkäsittelytiede voi olla sinulle hyvä
vaihtoehto, varsinkin koska teknologia-ala
kasvaa ja kehittyy jatkuvasti.

REITTI KOULUSTA
TIETOJENKÄSITTELYTIETEESEEN
Zhigang uskoo lujasti matematiikan monien eri alueiden opiskelemiseen koko
koulunkäynnin ajan. Näin saat niistä riittävän syvällisen tietämyksen, joka on
tarpeen tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen työtehtävissä. Hän kannustaa
myös hankkimaan vankat kriittisen ajattelun taidot, jotta voit pysyä ajan tasalla
alalle ominaisessa muutosvauhdissa.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

KU IN KA ZH IG AN GI STA TU LI
TIE TO JE NK ÄS ITT ELYT IE TE EN
TU TK IJA ?
Olin kiinnostunut lukemisesta lapsena.
Luettavaa oli niukasti maaseudulla, jossa
kasvoin, mutta luin mitä suinkin sain käsiini ja
yritin löytää asioiden välisiä yhteyksiä.
Tutkijaksi ryhtyminen oli kutsu palvelukseen.
Kun olin nuori, olimme jäljessä luonnontieteissä
ja teknologiassa maassa, jossa kasvoin,
joten luonnontieteiden ja varsinkin
tietojenkäsittelytieteen opiskelu oli jotain,
jonka avulla koin voivani edistää asioita.
Tarkoitus on tuonut minulle menestystä.

Sen ei välttämättä tarvitse johtaa uraan tai
kuuluisuuteen, vaan minua motivoi tunne siitä,
että teen jotain hyvää, missä tehtävässä sitten
toiminkin. Olen myös säilyttänyt tietynlaisen
uteliaisuuden asioiden tutkimiseen, enkä anna
helposti periksi.
Jos epäonnistun yhdessä asiassa, voin valita
kaksi muuta kiinnostavaa asiaa tutkittavaksi
– on tärkeää tehdä jotain merkityksellistä
ja mukavaa sen sijaan että harmittelisin
epäonnistumisia. Henkilökohtainen uskoni
myös auttaa minua voittamaan esteitä

suuntaamalla ajatukseni tärkeämpiin
päämääriin.
En ikinä kadu sitä, että vaihdoin
autonomisesta robotiikasta
apuvälineteknologiaan , jotta voin auttaa
avun tarpeessa olevia ihmisiä, vaikka minun
on opittava paljon uusia asioita, tehtävä
yhteistyötä eri alojen ihmisten kanssa ja
tietyssä mielessä oltava valmis suorittamaan
tietynlaisia palveluja. Olen saanut todellisia
ystäviä – sekä työtovereista että käyttäjistä –
jotka todella arvostavat ja ymmärtävät toisiaan.
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ES ITT ELYS SÄ JIN
CH EN
Jin Chen on tutkimusassistentti, joka
työskenteli opiskelijana SAT-Hub-projektissa
ja vetää nyt projektia, jolla SAT-Hub pyritään
saamaan markkinoille.

näkökulmiaan sekä liiketoiminnan että
teknisten seikkojen kannalta. Laajensin myös
teknistä tietämystäni tietokonenäöstä ja
ohjelmistokehityksestä.

Olen ASSIST-sovelluksen IOS-version
pääkehittäjä. Toteutin sovelluksen
käyttämällä menetelmiä, joita kehitimme
tutkimuksessamme. Näitä olivat muun muassa
hybridimallinnus ja siirtometodi reaaliaikaiseen
sisätilapaikannukseen. Kehitin ja testasin
uutta maamerkkien hakumenetelmää ja
personoitua reittisuunnittelumenetelmää
sekä suunnittelin räätälöityjä käyttöliittymiä
yhdessä kollegani Lei Zhangin kanssa. Vastaan
yrittäjyydestä NSF:n I-Corps -tiímissä,
jossa keskityn tutkimaan innovaatiomme
kaupallistamismahdollisuuksia. Tähän sisältyy
teknologiamme asiakassegmenttien ja
markkinointimahdollisuuksien selvittäminen
keskustelemalla eri alojen ihmisten kanssa.

Projektin vetämisessä tärkeintä on omaksua
liiketoiminta-ajattelu ja ylläpitää hyvää
vuorovaikutusta tiimissä. Tiimimme osaa pitää
tosi hyvin kaikki ajan tasalla: meillä on joustavat
viikoittaiset tapaamisajat ja järjestelmällinen
tehtävänseuranta. Olen oppinut sopeutumaan
nopeisiin muutoksiin ja muokkaamaan
tehtäviämme uusien pyyntöjen pohjalta. Olen
myös oppinut uutta liiketoiminnan kieltä ja
parhaita tapoja kehittää teknologiaamme
liiketoiminnan näkökulmasta.

Työskentely projektissa opiskelijana paransi
viestintätaitojani ja opetti minulle, miten
kohdataan eri taustoista olevia ihmisiä.
Sain tilaisuuden työskennellä eri alojen
asiantuntijoiden kanssa ja ymmärtää heidän

Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä ja
erityisesti vammaisia matkustamaan
turvallisesti ja itsenäisesti tuntemattomassa
ympäristössä. Saadaksemme tämän
teknologian markkinoille meidän on myös
mietittävä, mitä hyötyjä voimme tuoda
liiketoiminnalle, jotta voimme houkutella
investointeja teknologiaamme. Suurin haaste
on selvittää meidän ja sijoittajien välinen suhde
ja se, miten siitä tehdään kannattava yritys.

Teknologia osoitti toimivansa erinomaisesti
reaaliaikaisessa käyttäjän paikantamisessa ja
auttoi käyttäjää liikkumaan määränpäähänsä
tarpeidensa mukaan. Nyt selvitämme
parhaillaan teknologian ja markkinoiden
välistä yhteyttä. Kun olemme selvittäneet
sovelluksemme käyttökohteet, teemme
testauksia ja hankimme yhteistyökumppaneita
liiketoiminnallemme. Tämä asiakkaiden
kartoittaminen kestää luultavasti useita
kuukausia. Jos kaikki sujuu suunnitelmien
mukaan, sovelluksemme on markkinoilla
seuraavan parin vuoden kuluessa.
I-Corps-tiimimme haluaa laajentaa ASSISTsovellusta digitaaliseksi kaksoissovellukseksi,
joka yhdistää IoT-anturit, pilvipalvelut ja
analyyttiset mallit reaaliaikaisen datan
keräämiseen ja analysointiin (esim. kävijöiden
sijainti ja liikennetiedot). Näiden tietojen
avulla voidaan tarjota kävijöille parempi
navigointikokemus ja auttaa yrityksiä tilojensa
ja palvelujensa hallinnassa. Tavoitteenamme
on tarkastella digitaalisille markkinoille
tuloamme I-Corps-koulutuksen aikana ja
löytää paras käyttökohde sovelluksellemme ja
liiketoimintamallillemme.

ZHIGANGIN VINKIT
01 T ietojenkäsittelytiede ja datatiede edellyttävät sinulta vankkaa perustaa matematiikassa teoriasta sovelluksiin, joten pidä tämä mielessä
opintojesi aikana ja valitse kurssit viisaasti!

02 Jos teet sitä mitä rakastat, motivaatio syntyy luonnostaan – ja motivaatio on olennainen asia tutkimuksen tekemisessä koko uran ajan!
03 T ietojenkäsittelytieteen ohjelmissa on tiettyjä kurssivaatimuksia, mutta seuraavat aineet ovat mielestäni perustavia: laskenta, lineaarinen
algebra, tietorakenteet ja algoritmit.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDETTÄ
PROFESSORI ZHIGANG ZHUN
KANSSA
KESKUSTELTAVAKSI
TÍETÄMYS:
1. Kuinka paljon maailmassa on Maailman terveysjärjestön mukaan
näkövammaisia ihmisiä?
2. Kuinka monet näistä ovat heikkonäköisiä ja kuinka monet sokeita?
YMMÄRTÄMINEN:
3. Miksi on tärkeää auttaa sokeita ja näkövammaisia liikkumaan
kotonaan ja kaupungeissa? Miten Zhigang muokkaa muiden
navigointijärjestelmien periaatteita auttaakseen näitä ihmisiä?
SOVELTAMINEN:
5. Mitkä ovat Zhigangin ASSIST-innovaation kaksi eri mallia
(prototyyppiä)?

TEHTÄVIÄ KOTONA TAI
LUOKASSA TEHTÄVÄKSI
• Siirry pikakelauksella 20 vuotta eteenpäin ja kuvittele, että
olet menestynyt tietojenkäsittelytieteen tutkija. Käytä
Zhigangin artikkelia mallina ja kirjoita omista saavutuksistasi.
Mikä on unelmien tutkimusprojekti, jossa olet työskennellyt?
Mitä keskeisiä tietoja opiskelijoiden on tiedettävä
tutkimusalastasi? Miten sinusta tuli tietojenkäsittelytieteen
tutkija? Mitä vinkkejä annat opiskelijoille, jotka haluavat
seurata jalanjäljissäsi?
• Hanki tietoa tietojenkäsittelytieteestä ja kirjoita muistiin viisi
kehityssuuntaa, jotka ovat nykytutkimuksen eturintamassa.
Mihin nämä kehityssuunnat voisivat johtaa tulevaisuudessa?
Kuinka ne voisivat muovata ihmisten elämää vuosien päästä?

ANALYSOINTI:
6. Mitä mieltä olet Zhigangin projektin taustalla olevista perustavoitteista?
Millä tavoin tietojenkäsittelytieteen avulla voidaan edistää hyvää ja
auttaa ihmisiä, joilla on rajoitteita tai erityisvaatimuksia?
SYNTEESI:
7. K
 eksitkö muita uusia tapoja, joilla teköäly ja tietojenkäsittelytiede
voisivat parantaa ihmisten elämää ympäri maailmaa?
ARVIOINTI:
8. Missä määrin arvelisit, että tekoäly ja koneoppiminen voisivat johtaa
ongelmiin tulevaisuudessa? Tiedätkö keinoja, joilla tutkijat voisivat
ehkäistä näitä ongelmia?

LISÄÄ AINEISTOJA
Katso YouTube-video, joka esittelee SAT-Hub-projektin
3D-mallinnusta ja testausta:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
HAUSKAA TIETOJENKÄSITTELYTIEDETTÄ
STEM Learning on koonnut monenlaisia resursseja, jotka
liittyvät tietojenkäsittelytieteeseen. Selaa ja tutustu
tehtäviin, joita on hauska tehdä ja jotka opettavat sinulle
tärkeitä tietojenkäsittelytieteen taustalla olevia periaatteita!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Monitieteinen, eri laitosten yhteinen SAT-Hub-tiimi: Päätutkija, muut päätutkijat ja ylemmät työntekijät: CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild ja Bentley, jatkotutkintoopiskelijat: sekä CUNY että Rutgers.

ASSIST-sovelluksista digitaaliseen ASSIST-kaksoisekosysteemiin: Teknologian kehittäminen datasta laskentaan ja visualisointiin, ja
toiminnan kehittäminen ilmoituksista vasteeseen ja ennusteisiin.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
PUH.: +44 117 909 9150
SÄHKÖPOSTI: INFO@
FUTURUMCAREERS.COM

Käännöksen on laatinut Scientix, joka on rahoitettu

(EUN). Asiakirjan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä.

Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti

Asiakirja ei edusta Euroopan komission mielipidettä,

2020 -puiteohjelmasta (Scientix 4 -hanke, tukisopimus

eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen

nro 101000063) ja jota koordinoi European Schoolnet

mahdollisesta käytöstä.

