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UT ILI ZA ÇÃ O DA IA E DA S
CI ÊN CI AS IN FO RM ÁT IC AS CO MO
UM A FO RÇ A PA RA O BE M SO CI AL
INFO RMÁ TICO
O PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU É UM CIEN TISTA
IORQ UE NOS EUA.
QUE TRAB ALHA NO CIT Y COLL EGE DE NOVA
ESTA BELE CEU O
JUNT AME NTE COM OS SEUS COL ABO RADO RES.
R MELH ORES SERV IÇOS
PROJ ETO SAT-H UB, QUE VISA PROP ORC IONA
IDAS COM UM MÍNI MO
DE LOCA LIZAÇ ÃO ÀS POPU L AÇÕ ES MAL SERV
DE MUD ANÇ AS INFR AEST RUTU RAIS

FALA COMO UM CIENTISTA
INFORMÁTICO
TECNOLOGIA ASSISTIDA –
dispositivos assistidos, adaptativos e de
reabilitação para pessoas com deficiência ou
para a população idosa
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL –
inteligência demonstrada pelas máquinas
ÉTICA – designa se algo é moralmente
aceitável
LIDAR – um método para determinar
as distâncias visando um objeto com um
laser e medindo o tempo que a luz refletida
demora a regressar ao recetor
GPS (SISTEMA DE
POSICIONAMENTO GLOBAL) – um
sistema global de navegação por satélite
que permite localização, velocidade e
sincronização horária
REALIDADE AUMENTADA – uma
experiência interativa de um ambiente
do mundo real em que os objetos que
residem no mundo real são ampliados
por informação percetual gerada por
computador

Aqueles de nós que não sofrem de deficiência
visual encaram as tarefas diárias com a maior
naturalidade. Quando passeamos pela nossa
cidade ou aldeia local, é fácil deslocarmonos entre A e B; do mesmo modo, quando
andamos nas nossas casas, caminhar entre
quartos ou pisos é uma tarefa que realizamos
quase sem pensar. No entanto, para as pessoas
cegas ou deficientes visuais, deslocar-se através
de ambientes interiores não é tão simples ou
direto.
A Organização Mundial da Saúde estima que
pelo menos 2,2 mil milhões de pessoas têm
uma deficiência visual. Destas, mais de 285
milhões de pessoas têm visão reduzida e mais
de 39 milhões são cegas. Existem ferramentas
de orientação interior para ajudar estas
pessoas, mas, no geral, estas ferramentas foram
concebidas para serem utilizadas por robôs
autónomos. Quando os robôs se deslocam
dentro de um espaço, utilizam sensores e
outras tecnologias para determinar onde existe
uma parede, um obstáculo ou um degrau. Esta
informação é transmitida ao robô e este pode
mudar de direção ou de posição.
No entanto, os investigadores começaram
recentemente a analisar como estas soluções

podem ser utilizadas ou modificadas para
ajudar as pessoas cegas ou deficientes visuais,
à semelhança do funcionamento dos sistemas
de GPS para a orientação exterior. Esperam
que as pessoas cegas ou deficientes visuais
sejam mais capazes de se orientar dentro de
casa e superar alguns dos desafios associados
à deficiência visual. O professor Zhigang Zhu
é um cientista informático que trabalha no
City College de Nova Iorque. O seu trabalho
centra-se no desenvolvimento de um Centro
de Transportes Inteligentes e Acessíveis (SATHub) para a orientação assistida e a gestão
de instalações. Uma das áreas de interesse
é ajudar as pessoas cegas ou deficientes
visuais a orientarem-se num ambiente com
um smartphone e sem a necessidade de
dispositivos adicionais.
A APLICAÇÃO
Uma das principais inovações em que
Zhigang tem trabalhado é o Assistive Sensor
Solutions for Independent and Safe Travel
(ASSIST) para pessoas cegas ou deficientes
visuais A equipa desenvolveu dois protótipos
da aplicação ASSIST. “A primeira aplicação
baseia-se num sensor 3D designado Tango
num telefone Android, enquanto a segunda
aplicação se baseia simplesmente na câmara

integrada num iPhone”, explica Zhigang.
“Utilizámos as características de Realidade
Aumentada (RA) de ambos os tipos de
telefones para a modelização 3D, mas as
principais características das nossas aplicações
são a modelização rápida de um ambiente
interior em grande escala sem muita formação
especial para um modelizador, uma arquitetura
cliente-servidor que permite a modelização
para aumentar a escala, uma solução de sensor
híbrida para um posicionamento interior
preciso em tempo real, e, finalmente (e
provavelmente mais importante), um método
personalizado de planeamento de percursos
e interfaces de utilizador personalizadas
adaptadas às necessidades de vários utilizadores
com dificuldades de deslocação.”
PLANEAMENTO DE PERCURSOS
A aplicação ASSIST utiliza os dois dispositivos
Bluetooth de baixa energia para informar
os utilizadores sobre a região em que se
encontram e a câmara integrada para
identificar as suas localizações com precisão
e em tempo real. Por incrível que pareça, os
algoritmos que o planeador de percursos utiliza
podem retirar informações de modelos 3D de
um ambiente, incluindo pontos de referência,
se existe conectividade de dados num local, a
densidade das multidões numa determinada
área, se estão a decorrer obras de construção
ou outras preferências pessoais dos utilizadores,
designadamente se requerem escadas ou
elevadores. Esta informação é agrupada e
depois considerada pela aplicação para indicar o
melhor percurso para cada utilizador específico.
OUTROS UTILIZADORES
A equipa também considerou pessoas com
distúrbios do espectro do autismo, em
que o aspeto de densidade da multidão é
particularmente útil. Pode ser útil a todos
os utilizadores da tecnologia que a equipa
desenvolveu compreender o nível de ocupação
de uma determinada área, mas as pessoas
com distúrbios do espectro do autismo muitas
vezes deparam-se com grandes multidões,
pelo que esta funcionalidade é especialmente
importante para elas.
TESTES
A equipa testou as soluções SAT-Hub tanto
com utilizadores cegos ou deficientes visuais
como com utilizadores com distúrbios do
espectro do autismo. “O primeiro passo foi a
realização de estudos com grupos de discussão
de utilizadores. Felizmente, temos na nossa
equipa especialistas em estudos de utilizadores
(Cecilia Feeley na Rutgers em transporte
de pessoas autistas, Celina M. Cavalluzzi na
Goodwill NY/NJ em formação em distúrbios

do espectro do autismo, e Bill Seiple na
Lighthouse Guild em serviços para pessoas
cegas ou deficientes visuais)”, refere Zhigang.
“Em segundo lugar, modelizámos a sede da
Lighthouse Guild e testámos percursos com
os nossos utilizadores. Eventualmente, o nosso
objetivo é instalar o sistema num centro de
transportes para um teste em maior escala.”
DESAFIOS
Existem problemas éticos e preocupações
de privacidade relacionados com a potencial
natureza intrusiva dos sensores e das câmaras
utilizados para ajudar os utilizadores. A
equipa está consciente deste aspeto e
pretende disponibilizar aos utilizadores
interfaces não intrusivas e inclusivas com
princípios universais de design. “Uma vez
que os sensores e as câmaras integradas são
utilizados como os ‘olhos’ dos utilizadores e
as câmaras de vigilância são utilizadas para
análise de multidões, é necessário considerar
as preocupações de ordem ética e de
privacidade”, explica Zhigang. “Os nossos
estudos sobre sujeitos humanos são aprovados
pelo Institutional Review Board (IRB) do City
College de Nova Iorque.”
Existem desafios técnicos relacionados com a
criação das aplicações ASSIST desde o trabalho
com uma ferramenta de realidade aumentada
(RA), que funciona numa área pequena, até
uma aplicação robusta e em tempo real que
pode ser alargada a uma área muito maior,
como um campus ou mesmo uma cidade
inteira. Há também o desafio de assegurar que
as interfaces do utilizador sejam personalizadas
para diferentes grupos. Para ultrapassar estes
problemas, a equipa está concentrada em
realizar colaborações interdisciplinares entre a
indústria, o meio académico e o governo.
UM ESFORÇO DE EQUIPA
A equipa é constituída por especialistas
em IA/aprendizagem automática (Zhigang
Zhu no City College de Nova Iorque, Hao
Tang no Community College do Distrito de
Manhattan), modelização e visualização de
instalações (Jie Gong na Rutgers - Codiretor
do projecto SAT-Hub, Huy Vo no City College
de Nova Iorque), gestão de transportes
urbanos e comportamentos de utilizadores
(Cecilia Feeley na Rutgers, Bill Seiple na
Lighthouse Guild), descoberta de clientes
(Arber Ruci na City University de Nova
Iorque), e parcerias industriais (Zheng Yi Wu
na Bentley Systems, Inc.). Mais importante
ainda, muitos alunos talentosos em várias fases
dos seus estudos (desde o ensino secundário
ao ensino superior, passando por mestrados e
doutoramentos) estão a contribuir e a tornar as
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A utilização da IA para o bem social
- transformar um grande centro de
transportes num centro inteligente
e acessível para servir pessoas com
dificuldade de transporte, como
passageiros invisuais ou com dificuldades
de mobilidade.

INVESTIGAÇÃO
Fundação Nacional da Ciência dos
EUA, Gabinete do Diretor dos
Serviços Nacionais de Informação
dos EUA (ODNI) através do Centro
de Informações Comunitário para a
Excelência Académica (IC CAE) na
Rutgers, Departamento de Segurança
Interna dos EUA (DHS), Bentley
Systems, Inc.
ideias em realidade.
OS PRÓXIMOS PASSOS
O coinvestigador principal, Arber Ruci, está a
liderar uma equipa num curso de formação do
NSF I-Corps com vista a colocar a tecnologia
ASSIST no mercado. Jin Chen iniciou a sua
investigação no laboratório de Zhigang durante
o seu segundo ano e é a líder empresarial da
equipa do I-Corps. O projeto é uma integração
de segurança, transporte e assistência e o
objetivo é desenvolver uma solução para uma
experiência de mobilidade segura, eficiente
e agradável para todos. A nova evolução da
aplicação de orientação, iASSIST, funciona
com uma câmara normal integrada num iPhone
para executar funções semelhantes às do
sensor 3D da aplicação ASSIST.

SO BR E AS CI ÊN CI AS IN FO RM ÁT IC AS
As ciências informáticas permeiam, de
alguma forma, todas as áreas da nossa vida.
Desde que Charles Babbage descreveu pela
primeira vez aquilo a que chamou o seu
“Motor Analítico” em 1837, a ciência da
computação tem vindo a desenvolver-se e a
ter impacto nas nossas vidas.
Como tudo o que conduz a humanidade e
a sociedade para terrenos não explorados,
existem preocupações éticas sobre aquilo
a que as evoluções no domínio das ciências
informáticas e da IA poderão conduzir.
Contudo, o trabalho de Zhigang e da
sua equipa demonstra que as ciências
informáticas e a IA podem ser utilizadas
como uma força para o bem.
Zhigang optou por se especializar em
ciências informáticas na faculdade depois

de o seu professor do ensino secundário
lhe ter dito nos anos 80 que a informática
estaria na fronteira entre os séculos XX
e XXI. “Na fase inicial da minha carreira,
sentia-me sobretudo motivado para me
dedicar à investigação inovadora e de ponta
e, como tal, entrei no campo da IA e da visão
computacional”, afirma Zhigang. “Cada vez
mais, senti uma vocação distinta para utilizar
a IA e as tecnologias assistidas para melhorar
a qualidade de vida das pessoas, em especial,
das pessoas portadoras de deficiências
mentais ou físicas.
Zhigang acredita que, gerida corretamente,
a IA pode ser utilizada para o bem social.
“Estou a trabalhar em tecnologias assistidas
para ajudar pessoas cegas ou deficientes
visuais ou com distúrbios do espectro do

EXPLORA UMA
CARREIRA NAS CIÊNCIAS
INFORMÁTICAS
• Zhigang recomenda o sítio Web da Association for Computing

Machinery como uma grande fonte de informação importante
para as pessoas interessadas na investigação e na educação
neste domínio: https://www.acm.org/

•  O sítio Web da IEEE Computer Society contém um vasto
conjunto de informações: https://www.computer.org/
•  O salário médio de um cientista informático nos Estados
Unidos é de $106 000 dólares, dependendo do respetivo
nível de experiência: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

autismo, entre outras condições”, explica
Zhigang. “Contudo, a IA para o bem social
pode ser utilizada em muitas mais aplicações,
resolvendo desafios humanitários, ambientais
e em matéria de saúde.”
Como mostra a investigação de Zhigang, a
IA e as ciências informáticas podem conduzir
a melhorias significativas das vidas das
pessoas invisuais, bem como dos utilizadores
que sofrem de distúrbios do espectro do
autismo. Se pretenderes fazer uma verdadeira
diferença para melhor na vida das pessoas, as
ciências informáticas podem ser o percurso
ideal para ti, sobretudo porque a tecnologia
e as suas potenciais aplicações continuam a
crescer.

PERCURSO DA ESCOLA ÀS CIÊNCIAS
INFORMÁTICAS
Zhigang acredita firmemente no estudo de muitos ramos diferentes da
matemática ao longo do percurso escolar e universitário para proporcionar a
amplitude de entendimento necessária a uma carreira nas ciências informáticas
e na ciência dos dados. Defende igualmente a necessidade de bases sólidas em
matéria de pensamento crítico para garantir que se possa acompanhar o ritmo da
mudança que é uma característica desta área.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

O QU E LE VO U ZH IG AN G A TO RN ARSE UM CI EN TIS TA IN FO RM ÁT IC O?
Em criança, sentia interesse pela leitura.
Os materiais na zona rural onde cresci eram
escassos, mas eu lia tudo o que encontrava e
tentava estabelecer as relações.
Tornar-me cientista foi como uma chamada
para servir. Quando era novo, a ciência e a
tecnologia eram áreas atrasadas no país onde
cresci e, como tal, pensei que seguir uma
carreira em ciência e tecnologia, em particular,
nas ciências informáticas, era uma área em que
devia embrenhar-me e dar o meu contributo.

A determinação valeu-me o sucesso. O
resultado não tem forçosamente de ser uma
carreira ou a fama, mas sentir que faço algo
de bom, seja em que qualidade for, é o que me
motiva. Mantive igualmente um certo nível
de curiosidade na descoberta e não desisto
facilmente.
Quando falho em alguma coisa, sou capaz de
encontrar mais duas coisas interessantes a
que me dedicar – é importante fazer algo de
relevante e agradável em lugar de lamentar
aquilo em que falhei. A minha fé pessoal

também me ajuda a ultrapassar os obstáculos
ao acalentar aspirações mais nobres.
Nunca me arrependerei de ter passado
da robótica autónoma para a tecnologia
assistida para ajudar pessoas necessitadas,
apesar de ter de aprender muitas coisas novas,
colaborar com pessoas de áreas diferentes e,
num certo sentido, estar disposto a executar
determinados níveis de serviços. Fiz amigos
genuínos – tanto colaboradores como
utilizadores – que se apreciam e compreendem
verdadeiramente uns aos outros.
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CO NH EC E JIN CH EN
Jin Chen é assistente de investigação
diplomado que trabalhou no projeto SAT-Hub
enquanto estudante e dirige agora um projeto
para colocar o SAT-Hub no mercado.

suas perspetivas – tanto do ponto de vista
empresarial como técnico. Expandi também
os meus conhecimentos técnicos em visão
computacional e desenvolvimento de software.

Sou o principal programador da aplicação
ASSIST na versão IOS. Implementei
a aplicação utilizando as técnicas que
desenvolvemos na nossa investigação, incluindo
a modelização híbrida e um método de
transição para o posicionamento interior em
tempo real sem atrasos. Desenvolvi e testei o
método de extração de pontos de referência
e o método de planeamento personalizado de
percursos e concebi as interfaces de utilizador
personalizadas com o meu colega, Lei Zhang.
Sou o Líder Empresarial da equipa do NSF
Innovation Corps (I-Corps), no âmbito da qual
me dedico à investigação da via comercial para
a nossa inovação. Isto inclui a compreensão dos
segmentos de clientes e das oportunidades de
marketing para a nossa tecnologia através da
discussão com pessoas de várias áreas.

Ao liderar um projeto, o mais importante é ter
uma mentalidade empresarial e manter uma
boa comunicação com a equipa. A nossa equipa
é excelente a manter todos os seus membros
atualizados, com horários de reuniões semanais
flexíveis e acompanhamento de tarefas
organizado. Aprendi a adaptar-me às rápidas
mudanças e a ajustar as nossas tarefas com
base em novas solicitações. Aprendi também
uma nova linguagem empresarial e a melhor
forma de desenvolver a nossa tecnologia a
partir de uma perspetiva empresarial.

O trabalho neste projeto enquanto estudante
melhorou as minhas competências de
comunicação e ensinou-me a falar com
pessoas de diferentes formações. Tive a
oportunidade de trabalhar com especialistas
de diferentes domínios e compreender as

O nosso objetivo é ajudar as pessoas a
deslocar-se com segurança e independência
num ambiente pouco familiar, sobretudo as
pessoas com deficiência. A fim de colocar esta
tecnologia no mercado, precisamos também
de considerar que benefícios podemos gerar
para as empresas, para podermos atrair
investimentos na nossa tecnologia. O maior
desafio é determinar a relação entre nós
próprios e os investidores e como torná-la num
empreendimento rentável.
A tecnologia provou a sua eficácia na

localização exata do utilizador em tempo
real e ajudou a orientar o utilizador até ao
seu destino com base nas suas necessidades.
Agora, estamos a descobrir a ligação entre
a nossa tecnologia e o mercado. Depois de
determinarmos o caso de utilização da nossa
aplicação, iremos realizar uma série de testes
e identificar parceiros para o nosso negócio.
Este processo de descoberta de clientes
deverá demorar vários meses. Se tudo correr
conforme planeado, a nossa aplicação estará no
mercado dentro de um ou dois anos.
A nossa equipa I-Corps pretende alargar
a aplicação ASSIST e transformá-la numa
aplicação digital dupla que integrará os sensores
IoT, a computação em nuvem e modelos
analíticos para recolha e análise de dados em
tempo real, nomeadamente a localização dos
visitantes e informações de tráfego. Estes
dados podem ajudar a proporcionar uma
melhor experiência de navegação aos visitantes
e ajudar as empresas a gerir e operar as suas
instalações. O nosso objetivo é explorar o
nosso ponto de entrada no mercado digital
durante a formação do I-Corps e encontrar o
melhor caso de utilização da nossa aplicação e
do nosso modelo de negócio.

{T1}PRINCIPAISPRINCIPAIS CONSELHOS DE ZHIGANG
01 N as ciências informáticas e na ciência dos dados, é fundamental possuir fortes bases de matemática, desde a teoria às aplicações; assim, é
importante ter este aspeto em mente durante os estudos e escolher os módulos com discernimento!

02 Q
 uando se faz algo de que se gosta, a motivação aparece com muito mais naturalidade – e a motivação é essencial para conduzir investigação
ao longo de uma carreira!

03 O
 s programas de ciências informáticas têm requisitos específicos de estudo, mas há disciplinas que considero fundamentais: cálculo, álgebra
linear, estruturas de dados e algoritmos.

CIÊNCIAS INFORMÁTICAS COM
O PROFESSOR ZHIGANG ZHU

PONTOS DE DISCUSSÃO

CONHECIMENTOS:
1. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quantas pessoas no
mundo sofrem de deficiência visual?
2. Destas, quantas pessoas têm visão reduzida e quantas são cegas?
COMPREENSÃO:
3. Por que razão é importante ajudar as pessoas cegas e deficientes visuais
a orientar-se nas suas casas e cidades? De que modo Zhigang está a
modificar os princípios de outros sistemas de navegação para ajudar
estas pessoas?
APLICAÇÃO:
5. Quais são os dois modelos diferentes (protótipos) da inovação da
aplicação de Zhigang Assistive Sensor Solutions for Independent and
Safe Travel (ASSIST)?
ANÁLISE:
6. O que pensas sobre os principais objetivos do projeto de Zhigang? De
que forma podem as ciências informáticas ser utilizadas como uma
força para o bem e ajudar as pessoas com deficiências ou necessidades
específicas?

ATIVIDADES QUE PODES
REALIZAR EM CASA OU NA SALA
DE AULA
• Avança 20 anos e imagina que és um investigador de sucesso
nas ciências informáticas. Usa o artigo de Zhigang como
modelo e escreva sobre as tuas próprias realizações. Qual é o
projeto de investigação “de sonho” em que trabalhou? Quais
são as informações fundamentais que os alunos têm de saber
sobre o seu campo de investigação? Como se tornou um
cientista informático? Quais são as suas sugestões principais
para os alunos que procuram seguir os seus passos?
• Faz alguma investigação no campo das ciências informáticas
e anota cinco evoluções que estejam na vanguarda da
investigação atual. A que poderão conduzir estas evoluções no
futuro? Como poderão transformar a vida das pessoas daqui a
alguns anos?

MAIS RECURSOS

SÍNTESE:
7. É
 s capaz de indicar outras formas inovadoras de a IA e as ciências
informáticas poderem melhorar a vida das pessoas em todo o mundo?

Vê o vídeo do YouTube sobre a modelização e os testes em
3D do SAT-Hub (Smart and Accessible Transportation
Hub):

AVALIAÇÃO:
8. Em que medida pensas que a IA e a aprendizagem automática podem
dar origem a problemas no futuro?? És capaz de indicar algumas das
formas de os cientistas poderem evitar que estes problemas ocorram?

https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning reuniu um vasto conjunto de diferentes
recursos relacionados com as ciências informáticas. Dá uma
vista de olhos e explora algumas das atividades divertidas
de realizar – e aprenderás alguns princípios importantes na
base das ciências informáticas!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

A equipa multidisciplinar e interinstitucional do SAT-Hub: Investigador principal, coinvestigadores principais e pessoal superior da CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild e Bentley,
bem como alunos universitários da CUNY e da Rutgers.

Das aplicações ASSIST para um ecossistema digital duplo ASSIST: O fluxo tecnológico desde os dados e da computação até à
visualização, e o fluxo de operações de construção desde a notificação e das respostas às previsões.
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