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FALA COMO UN CIENTÍFICO
INFORMÁTICO
TECNOLOXÍA DE ASISTENCIA:
dispositivos de asistencia, adaptación
e rehabilitación para persoas cunha
discapacidade ou de idade avanzada.
INTELIXENCIA
ARTIFICIAL:intelixencia expresada polas
máquinas.
ÉTICO: referente a se algo é moralmente
aceptable.
LIDAR: método para determinar rangos
que consiste en sinalar un obxecto cun láser
e medir o tempo que tarda a luz reflectida
en volver ao receptor.
GPS (SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
GLOBAL): sistema satélite de navegación
global que proporciona unha sincronización
da posición, a velocidade e o tempo.
REALIDADE AUMENTADA:
experiencia interactiva nun entorno do
mundo real onde os obxectos da vida real
están mellorados a través de información de
percepción xerada por ordenador.

Para os que non temos unha discapacidade
visual, é fácil dar por sentado que imos facer as
nosas tarefas diarias sen maior esforzo. Cando
imos camiñando pola nosa vila ou pobo, ir dun
punto ao outro é algo sinxelo e directo. Do
mesmo xeito, movémonos polas nosas casas
de cuarto en cuarto e de piso en piso sen
practicamente pensar niso. Sen embargo, para
as persoas cegas ou cunha discapacidade visual,
moverse por un espazo interior non é algo tan
simple nin directo.
A Organización Mundial da Saúde calcula que
hai polo menos 2.200 millóns de persoas con
discapacidade visual. Destas persoas, máis de
285 millóns teñen visión reducida e máis de
39 millóns son cegas. Existen ferramentas de
navegación en interiores para axudar a estas
persoas pero, xeralmente, foron deseñadas para
ser utilizadas por robots autónomos. Cando os
robots se moven por espazos interiores, utilizan
sensores e outras tecnoloxías para identificar
cando hai un muro, unha barreira ou un chanzo.
Esta información transmítese ao robot, que
pode cambiar o curso ou a posición.
Porén, recentemente os investigadores
comezaron a estudar como utilizar ou modificar
estas solucións para axudar a persoas con

discapacidades visuais ou cegas, do mesmo
xeito que os sistemas GPS funcionan para a
navegación en exteriores. Espérase que as
persoas cegas e con discapacidades visuais
poidan moverse mellor por espazos interiores
e superar algúns dos desafíos relacionados coa
discapacidade visual. O profesor universitario
Zhigang Zhu é científico informático na
institución The City College de Nova York.
O seu traballo consiste en desenvolver un
Centro de Transporte Intelixente e Accesible
(SAT-Hub en inglés) para a Navegación de
Asistencia e a Xestión de Instalacións. Unha
das áreas nas que se centra é en axudar ás
persoas con discapacidades visuais a moverse
por un entorno cun teléfono intelixente, sen
necesidade de ningún outro dispositivo físico.
A APLICACIÓN
Un dos principais proxectos de innovación
nos que Zhigang traballou é en Solucións
de Asistencia cun Sensor para o Transporte
Independente e Seguro (ASSIST polas súas
siglas en inglés) das persoas cegas e cunha
discapacidade visual. O equipo creou dous
prototipos de aplicacións de ASSIST. «A
primeira aplicación ten como base un sensor
3D chamado Tango nun teléfono Android e
a segunda aplicación simplemente ten como

base a cámara integrada dun iPhone», explica
Zhigang.
«Utilizamos funcións da realidade aumentada
en ambos tipos de teléfono para facer o
modelado 3D. Sen embargo, as características
principais das nosas aplicacións son o modelado
rápido de entornos interiores a gran escala sen
moita formación especial para un modelador,
unha arquitectura cliente-servidor que permite
aumentar o modelado, unha solución dun
sensor híbrido para unha localización precisa
en espazos interiores a tempo real e finalmente
(e seguramente o punto máis importante)
un método de planificación do itinerario
personalizado e interfaces de usuario adaptadas
ás necesidades dos usuarios con dificultades
para utilizar os medios de transporte».
PLANIFICACIÓN DO ITINERARIO
A aplicación de ASSIST utiliza tanto balizas
bluetooth de baixo consumo para indicar aos
usuarios en que rexión están como a cámara
integrada para facer un seguimento da súa
posición dun modo preciso e a tempo real.
Incriblemente, os algoritmos que utiliza o
planificador da ruta poden obter información
de modelos 3D dun entorno (incluídos lugares
emblemáticos), saber se hai conectividade de
datos nun lugar, a densidade de persoas dunha
zona específica, se hai obras de construción
nun sitio ou preferencias persoais do usuario,
como se necesita escaleiras ou ascensor. A
aplicación reúne toda esta información e
analízaa para proporcionar o mellor itinerario a
cada usuario individualmente.
OUTROS USUARIOS
O equipo tamén tivo en consideración ás
persoas con trastorno do espectro autista
(TEA), para os que a característica da
densidade de persoas é especialmente útil.
Saber a cantidade de persoas que hai nun
lugar determinado pode ser moi útil para
todos os que utilizan a tecnoloxía que o equipo
desenvolveu, pero para as persoas con TEA
(que a miúdo sofren cando están en grandes
multitudes) esta característica é especialmente
importante.
PROBAS
O equipo probou as solucións para un Centro
de Transporte Intelixente e Accesible con
usuarios con discapacidades visuais e con TEA.
«O primeiro paso foi facer estudos de grupos
focais cos usuarios.
Afortunadamente, temos a expertos de estudo
de usuarios no noso equipo (Cecilia Feeley
en Rutgers para o transporte de persoas con
autismo, Celina M. Cavalluzzi en Goodwill NY/
NJ para a formación de TEA e Bill Seiple en
Lighthouse Guild para os servizos para persoas
con discapacidades visuais)», di Zhigang. «En

segundo lugar, fixemos o modelado da sede
de Lighthouse Guild e probamos distintos
itinerarios cos usuarios. En última instancia, o
noso obxectivo é instalar o sistema nun centro
de transporte para facer unha proba a gran
escala».
DESAFÍOS
Hai cuestións éticas e preocupacións pola
privacidade en relación coa posible natureza
intrusiva dos sensores e as cámaras que se
utilizan para axudar aos usuarios. O equipo é
consciente disto e intenta ofrecer aos usuarios
interfaces discretas e inclusivas con principios
de deseño universais. «Dado que os sensores
e as cámaras integrados son utilizados coma se
fosen os "ollos" dos usuarios e as cámaras de
vixilancia se usan para a análise de multitudes,
hai cuestións éticas e de privacidade que se
teñen que ter en conta», explica Zhigang. «Os
nosos estudos con suxeitos humanos están
aprobados pola Xunta de Revisión Institucional
(IRB polas súas siglas en inglés) da institución
The City College de Nova York».
Hai desafíos técnicos á hora de conseguir
que as aplicacións de ASSIST, a partir dunha
ferramenta de realidade aumentada, comecen
funcionando nunha zona pequena e acaben
sendo aplicacións sólidas e a tempo real que
se poidan utilizar nunha área moito máis
grande como un campus ou incluso unha
cidade enteira. Tamén hai dificultades para
garantir que as interfaces de usuarios estean
personalizadas para os distintos grupos. Para
superar estes problemas, o equipo céntrase
en establecer colaboracións interdisciplinarias
dentro da industria, o mundo académico e o
goberno.
UN ESFORZO DE EQUIPO
O equipo está formado por expertos en
intelixencia artificial/aprendizaxe automática
(Zhigang Zhu en City College de Nova
York e Hao Tang en Borough of Manhattan
Community College), modelado e visualización
de instalacións (Jie Gong en Rutgers,
codirector do proxecto SAT-Hub e Huy Vo
en City College de Nova York), xestión de
transporte urbano e comportamento dos
usuarios (Cecilia Feeley en Rutgers e Bill
Seiple en Lighthouse Guild), descubrimento
de clientes (Arber Ruci na Universidade da
Cidade de Nova York) e asociacións industriais
(Zheng Yi Wu en Bentley Systems, Inc.). Máis
importante aínda é que hai moitos estudantes
talentosos en distintas etapas dos seus estudos
(dende estudantes no instituto, facendo a
carreira, o mestrado ou o doutorado) que están
aportando as súas contribucións para facer
realidade estas ideas.
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Utilizando a intelixencia artificial para o
ben social: transformando un centro de
transporte grande nun máis pequeno e
accesible para persoas con dificultades
á hora de utilizar o transporte, como
pasaxeiros con discapacidades visuais ou
motrices.

PATROCINADORES
Fundación Nacional de Ciencias dos Estados Unidos,
Oficina do Director da Intelixencia Nacional dos
Estados Unidos (ODNI polas súas siglas en inglés) a
través do Centro Comunitario de Intelixencia para
a Excelencia Académica (IC CAE polas súas siglas
en inglés) en Rutgers, Departamento de Seguridade
Nacional dos Estados Unidos (DHS polas súas siglas
en inglés), Bentley Systems, Inc.

PRÓXIMOS PASOS
O investigador coprincipal, Arber Ruci, está
dirixindo un equipo nun curso de formación
sobre NSF I-Corps (programa de innovación
da Fundación Nacional de Ciencias) para
lanzar ao mercado a tecnoloxía de ASSIST.
Jin Chen comezou as súas investigacións
no laboratorio de Zhigang durante o seu
segundo ano universitario e agora é a directora
empresarial do equipo I-Corps. O proxecto
é unha integración de seguridade, transporte
e asistencia e o obxectivo é desenvolver unha
solución para que todos poidan ter unha
experiencia de transporte segura, eficaz e
agradable. O último desenvolvemento da
aplicación de navegación, iASSIST, funciona
cunha cámara normal integrada dun iPhone
para realizar funcións similares ás do sensor 3D
da aplicación ASSIST.

SO BR E AS CI EN CI AS DA IN FO RM ÁT IC A
Dalgún modo, a informática forma parte
de case cada aspecto da nosa vida diaria.
Dende que Charles Babbage describiu por
primeira vez en 1837 o que el denominou
a súa «máquina analítica», as ciencias da
informática continuaron avanzando e
influíndo nas nosas vidas.
Como con calquera cousa que poida levar
á humanidade e á sociedade a territorio
descoñecido, hai preocupacións éticas
sobre cara a onde poden levar os avances
no ámbito das ciencias da informática e
da intelixencia artificial. Porén, o traballo
de Zhigang e do seu equipo demostra que
as ciencias da informática e a intelixencia
artificial poden ser utilizadas como forzas
para o ben.
Zhigang elixiu Ciencias da Informática como

carreira na universidade cando un dos seus
profesores no instituto lle dixo nos anos 80
que a informática estaría moi presente na
etapa de cambio do século XX ao XXI. «A
principios da miña carreira, o que máis me
motivaba era facer investigacións de vangarda
e innovadoras, así que comecei no ámbito
da intelixencia artificial e a visión artificial»,
di Zhigang. «Cada vez máis, fun sentindo
un chamado inconfundible de utilizar a
intelixencia artificial e as tecnoloxías de
asistencia para mellorar a calidade de vida
das persoas, especialmente das persoas con
discapacidades físicas ou mentais».
Zhigang considera que se a intelixencia
artificial se xestiona correctamente, pode
ser utilizada para o ben social. «Traballo
con tecnoloxías de asistencia para axudar a

EXPLORA OPCIÓNS DE
CARREIRA NO ÁMBITO DA
INFORMÁTICA
•

Zhigang recomenda a páxina web da Association for
Computing Machinery (asociación de equipos informáticos)
como unha fonte primordial de información relevante para
os que estean interesados na investigación e educación neste
campo:https://www.acm.org/

•  A páxina web da IEEE Computer Societycontén unha gran
cantidade de información: https://www.computer.org/
•  O salario medio dun científico informático é duns 106.000
dólares americanos nos Estados Unidos, dependendo do nivel
de experiencia: https://www.indeed.com/career/computerscientist/salaries

persoas cegas, cunha discapacidade visual
ou con TEA, entre outras condicións»,
explica Zhigang. «Sen embargo, a intelixencia
artificial para o ben social ten moitas outras
aplicacións, como para superar desafíos
sanitarios, humanitarios o medioambientais».
Tal e como demostra a investigación
de Zhigang, a intelixencia artificial e as
ciencias da informática poden mellorar
considerablemente a vida das persoas con
discapacidades visuais o con TEA. Se queres
facer un cambio positivo real na vida das
persoas, Ciencias da Informática ser unha
opción para ti, especialmente tendo en conta
que a tecnoloxía e as súas posibles aplicacións
seguen aumentando.

ITINERARIO DENDE A ESCOLA ATA AS
CIENCIAS DA INFORMÁTICA
Zhigang cre firmemente en estudar varias ramas diferentes das matemáticas
durante a etapa escolar e a universidade para obter os coñecementos necesarios
para facer unha carreira en Ciencias da Informática e en Ciencias de Datos.
Tamén recomenda desenvolver una base sólida de pensamento crítico para
garantir que podes manter o ritmo dos cambios, que é unha das características
principais do ámbito.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

COMO SE CONVERTEU ZHIGANG NUN
CIENTÍFICO INFORMÁTICO?
Cando era pequeno, gustábame a lectura.
Na zona rural na que me criei os materiais
eran escasos, pero eu lía todo o que atopaba e
intentaba conectar os puntos.
Facerme científico informático foi unha
chamada ao servizo. Cando era xove, no
país no que me criei estábamos atrasados
nos ámbitos da ciencia e da tecnoloxía, así
que pensei que tiña que meterme a estudar
Ciencias e Tecnoloxía (máis concretamente
Ciencias da Informática) para poder aportar a
miña contribución.

O meu propósito foi o que me fixo ter éxito.
Non ten que dar lugar necesariamente a
unha carreira ou a fama, senón que ter a
sensación de estar facendo algo ben, en
todas as capacidades que teña, motívame.
Tamén manteño un certo nivel de curiosidade
por descubrir e non me dou por vencido
facilmente.
Se fallo en algo, tal vez decida intentar
conseguir outros dous obxectivos
interesantes. Para min, é importante facer
cousas significativas e agradables, en lugar
de lamentarme polos meus fracasos. A

miña fe persoal sempre me axudou a superar
os obstáculos centrándome en chamados
superiores.
Nunca me arrepentirei de ter cambiado
a robótica autónoma pola tecnoloxía de
asistencia para axudar ás persoas que o
necesitan, mesmo se teño que aprender moitas
cousas novas, colaborar con xente de distintos
ámbitos e, dalgún xeito, estar disposto a
ofrecer certo grao de servizos. Fixen amigos de
verdade, tanto colaboradores como usuarios,
e realmente nos apreciamos e comprendemos
mutuamente.
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CO ÑE CE A JIN
CH EN
Jin Chen é unha asistente de investigación
graduada que traballou no proxecto SAT-Hub
como estudante e agora xestiona un proxecto
para introducir SAT-Hub no mercado.
Son a desenvolvedora principal da aplicación
de ASSIST na versión iOS. Puxen en marcha
a aplicación utilizando as técnicas que
desenvolvemos na nosa investigación, incluíndo
un modelado híbrido e un método de transición
para a localización en espazos interiores sen
esperas. Desenvolvín e probei o método de
obtención de lugares emblemáticos e o método
de planificación de itinerario individualizado e
deseñei as interfaces de usuario personalizadas
xunto con Lei Zhang. Son a directora
empresarial do equipo de Corpos de Innovación
da Fundación Nacional de Ciencias (I-Corps) e
investigo cales son as opcións comerciais para
as nosas innovacións. Isto inclúe comprender
os segmentos de clientes e as oportunidades
de mercadotecnia para a nosa tecnoloxía
conversando con persoas de varios ámbitos.
Traballar neste proxecto como estudante
axudoume a mellorar as miñas competencias
de comunicación e ensinoume a falar con
persoas de distintos contextos. Tiven a
oportunidade de traballar con expertos

de distintos campos e comprender as súas
perspectivas, tanto dende un punto de vista
empresarial como técnico. Tamén ampliei o
meu coñecemento técnico en visión artificial e
desenvolvemento de programas.
O máis importante á hora de dirixir un
proxecto é ter unha mentalidade empresarial
e manter unha boa comunicación co equipo.
O noso equipo é moi bo á hora de manter
a todo o mundo actualizado, con reunións
semanais flexibles e cun seguimento organizado
das tarefas. Aprendín a adaptarme aos
cambios rápidos e a axustar as tarefas ás
novas esixencias. Tamén aprendín máis sobre
a linguaxe comercial e a como desenvolver a
nosa tecnoloxía do mellor xeito dende unha
perspectiva empresarial.
O noso obxectivo é axudar ás persoas a que
utilicen o transporte nun entorno descoñecido
dun modo seguro e independente,
especialmente as persoas con discapacidades.
Para que esta tecnoloxía saia ao mercado,
tamén temos que ter en conta os beneficios
empresariais que podemos aportar, para
atraer inversión á nosa tecnoloxía. O principal
desafío é determinar o tipo de relación entre
os inversores e nós e como facer que sexa un

negocio rendible.
Demostrouse que a tecnoloxía funciona na
localización precisa das persoas a tempo real e
que axuda aos usuarios a chegar ao seu destino
tendo en conta as súas necesidades. Agora
estamos descubrindo cal é a conexión entre a
nosa tecnoloxía e o mercado. Unha vez que
atopemos o exemplo de uso da nosa aplicación,
faremos unha serie de probas e buscaremos
socios para o noso negocio. Esta etapa de
descubrimento de clientes levará varios meses.
Se todo marcha segundo o previsto, a nosa
aplicación estará no mercado o ano que ven ou
dentro de dous anos.
O noso equipo de I-Corps quere expandir
a aplicación de ASSIST a unha aplicación
xemelga dixital que integrará sensores IoT,
computación na nube e modelos analíticos para
recoller e analizar datos a tempo real, como a
localización dos visitantes e a información do
tráfico. Estes datos poden axudar a mellorar
a experiencia de navegación dos visitantes
e a que as empresas xestionen e dirixan as
súas instalacións. Esperamos explorar o noso
punto de partida no mercado dixital durante
a formación de I-Corps e buscar o mellor
exemplo de uso para a nosa aplicación e para o
noso modelo de negocio.

CONSELLOS PRINCIPAIS DE ZHIGANG
01 P ara estudar Ciencias da Informática e Ciencias de Datos, tes que ter unha boa base en Matemáticas, tanto da teoría como das aplicacións, así
que recorda isto durante os teus estudos e elixe adecuadamente os teus módulos!

02 S e fas algo que che encanta, a motivación chega dun modo moito máis natural, e a motivación é crucial para facer investigacións durante a túa
carreira!

03 O
 s programas das Ciencias da Informática teñen requisitos específicos de cada curso, pero os ámbitos de coñecemento que considero
fundamentais son: cálculo, álxebra lineal, estruturas de datos e algoritmos.

CIENCIAS DA INFORMÁTICA
CO PROFESOR UNIVERSITARIO
ZHIGANG ZHU
TEMAS DE DEBATE
COÑECEMENTO
1. Segundo a Organización Mundial da Saúde, canta xente no mundo ten
unha discapacidade visual?
2. Destas persoas, cantas teñen visión reducida e cantas están cegas?
COMPRENSIÓN
3. POR QUE É IMPORTANTE axudar ás persoas cegas e cunha
discapacidade visual a moverse polas súas casas e as súas cidades?
Como esta modificando Zhigang os principios doutros sistemas de
navegación para axudar a estas persoas?
APLICACIÓN
5. Cales son os dous modelos (prototipos) de innovación de Solucións
de Asistencia cun Sensor para o Transporte Independente e Seguro
(ASSIST) de Zhigang?
ANÁLISE
6. Que opinas dos obxectivos principais do proxecto de Zhigang? De que
maneiras se pode utilizar a informática como forza para o ben social e
axudar a persoas con discapacidades ou con necesidades específicas?
RESUMO:
7. Podes imaxinar outros novos xeitos nos que a intelixencia artificial e as
ciencias da informática poden axudar a mellorar a vida das PERSOAS
ARREDOR DO MUNDO?
Avaliación
8. Ata que punto cres que a intelixencia artificial e a aprendizaxe
automática poden causar problemas no futuro? Podes imaxinar
maneiras nas que os científicos poidan evitar que sucedan estes
problemas?

ACTIVIDADES QUE SE PODEN
FACER EN CASA OU NA AULA
• Imaxina que pasaron 20 anos e que es un investigador de
éxito no ámbito das ciencias da informática. Utiliza o artigo
de Zhigang como modelo e escribe sobre os teus propios
logros. Cal é o proxecto de investigación «soñado» no que
traballaches? Que información clave necesitan saber os
estudantes sobre o teu campo de investigación? Como te
convertiches nun científico informático? Que consellos
principais darías aos estudantes que queiran seguir os teus
pasos?
• Investiga un pouco o ámbito das ciencias da informática
e escribe cinco desenvolvementos que sexan de vital
importancia nas investigacións actuais. A que poderían levar
estes desenvolvementos no futuro? Como poderían influír na
vida das persoas de aquí a uns anos?

MÁIS RECURSOS
Mira este vídeo de YouTube que mostra o modelado 3D
e a fase de proba do Centro de Transporte Intelixente e
Accesible (SAT-Hub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
CIENCIAS DA INFORMÁTICA PARA DIVERTIRSE
STEM Learning (aprendizaxe de STEM) recopilou un amplo
abanico de recursos varios relacionados coas ciencias da
informática. Visita estes sitios web e explora as actividades,
que son divertidas e que che ensinarán algúns dos principios
máis importantes das ciencias da informática.
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

O equipo multidisciplinar e interinstitucional de SAT-Hub: investigador principal, investigadores coprincipais e persoal directivo de CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild e Bently;
estudantes graduados (doutorado e mestrado) de CUNY e Rutgers.

Da aplicación de ASSIST a un Ecosistema Xemelgo Dixital de ASSIST: A actualidade tecnolóxica (dende datos, pasando por
computación e ata visualización) e a actualidade na operación de construción (dende a notificación, pasando por respostas e ata
predicións).
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