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A SZÁMÍTÓGÉPTUDÓSOK
SZAVAJÁRÁSA
TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIA:
támogató, adaptációt segítő és
rehabilitációs eszközök fogyatékkal élő vagy
idős embereknek
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA: a
gépekre jellemző intelligencia
ETIKAI: valaminek a morális
elfogadhatóságával kapcsolatos
LÉZERRADAR: távérzékelő technológia,
amivel a céltárgy távolságát lehet
meghatározni, jellemzően lézerfényimpulzusok kibocsátásával, majd a visszavert
fény által megtett idő megmérésével
GPS (GLOBÁLIS
HELYMEGHATÁROZÓ RENDSZER):
globális műholdas navigációs rendszer,
amely a helyzet és a sebesség
meghatározásához, illetve a pontos idő
szinkronizálásához használható
KITERJESZTETT VALÓSÁG: a valós
környezet interaktív elemekkel való
kibővítése, amelynek során a való világban
található objektumokat számítógép
által előállított perceptuális információk
egészítik ki

Azok, akik nem látássérültek, sok hétköznapi
tevékenységet magától értetődőnek
tekintenek. A legtöbben könnyedén eljutunk
el A-ból B-be a településen, ahol élünk, és
otthon sem szentelünk nagy figyelmet annak,
ha átmegyünk az egyik szobából a másikba vagy
egy másik emeletre. A vakok és látássérültek
számára azonban még a beltéri közlekedés sem
magától értetődő tevékenység.
Az Egészségügyi Világszervezet becslése
szerint világszerte körülbelül 2,2 milliárd
ember szenved valamilyen látássérülésben.
Közülük 285 millióan gyengénlátók, és több
mint 39 millióan vakok. Léteznek ugyan beltéri
navigációs eszközök, amelyek segítséget tudnak
nyújtani a tájékozódásban, fontos azonban
meg jegyezni, hogy ezeket az eszközöket
autonóm robotok számára fejlesztették ki. A
robotok a beltéri közlekedés során érzékelők
és más technológiai megoldások segítségével
állapítják meg, hogy hol vannak a falak, a
lépcsők, és milyen akadályok állják útjukat.
A robotok a beérkező adatok fényében
módosíthatják az útvonalat vagy álló helyzet
esetén az elfoglalt pozíciót.
A terület kutatói viszont a GPS kültéri
használatának példáján felbuzdulva az
utóbbi időben azon kezdtek gondolkodni,
mit lehetne módosítani a rendelkezésre
álló rendszereken annak érdekében, hogy
nagyobb segítséget nyújtsanak a vakok és
gyengénlátók számára. Azt szeretnék elérni,

hogy a vakok és gyengénlátók könnyebben
tudjanak beltéren közlekedni, és át tudják
hidalni a látássérülésből adódó nehézségek egy
részét. Csu Cse-kang számítógép-tudósként
dolgozik a New York-i City College-ban.
Okos, akadálymentes közlekedési csomópont
kifejlesztésén dolgozik (SAT-Hub projekt),
amely egyrészt a tájékozódásban, másrészt a
létesítménykezelésben nyújt támogatást. Azt
szeretné elérni, hogy a vakok és gyengénlátók
egyetlen okostelefon segítségével tudjanak
tájékozódni a helyszínen, és ne kelljen további
fizikai eszközöket igénybe venniük.
AZ APP
Csu innovációi közül talán a vakok és
gyengénlátók közlekedési igényeire kidolgozott
ASSIST tekinthető a legfontosabbnak.
(Assistive Sensor Solutions for Independent
and Safe Travel = Az önálló és biztonságos
utazást támogató szenzoros megoldások)
Csu csapata két mobiltelefonos alkalmazást
dolgozott ki az ASSIST első változatához.
„Az első applikáció az androidos rendszeren
működtethető, Tango nevű 3D-s érzékelőn
alapul, a második pedig az iPhone beépített
kameráját használja” – mondta el Csu.
„Mindkét telefontípus esetén használjuk a
beépített kiterjesztett valóság (AR) funkciókat
a 3D-s modellezésben, de az appjaink
legfontosabb jellemzői a nagy méretű beltéri
környezet gyors modellezése, amelyhez nem
szükséges külön tréningezni a modellt elkészítő
algoritmust, a nagyobb erőforrás-igényű

modellek létrehozását is lehetővé tevő kliensszerver architektúra, a pontos, valós idejű
beltéri helyzetmeghatározást biztosító hibrid
szenzoros megoldás, végül – de semmiképp
sem utolsósorban – a személyre szabott
útvonaltervező metódus és a kusztomizálható
kezelőfelület, amelyek igazodnak a különböző
utazási nehézségekkel küzdő felhasználók
igényeihez.”
ÚTVONALTERVEZÉS
Az ASSIST app először kis fogyasztású
Bluetooth technológia használatával deríti
ki, hogy a felhasználók nagyjából melyik
területen tartózkodnak, majd a beépített
kamerával pontosan meghatározza a valós
idejű helyzetüket. Az útvonaltervező által
használt algoritmusok hihetetlen mennyiségű
információt gyűjtenek a környezet 3D-s
modellezéséből, például látják a fontosabb
tereptárgyakat, tudják, hogy általában
mennyire folyamatos az adatkapcsolat a
környéken, fel tudják mérni, hogy mekkora
a tömeg bizonyos helyeken, hogy vannak-e
építkezések, ráadásul olyan személyes
beállításokat is megadhatunk, mint hogy
lépcsőre vagy liftre van szükségünk. Az app
mindezen adatokat összegezve, az egyes
felhasználókra személyre szabva határozza meg,
hogy melyik a legmegfelelőbb útvonal.
TOVÁBBI FELHASZNÁLÓI
CSOPORTOK
Az a lehetőség is felvetődött, hogy az
autizmus spektrumzavarral élők számára is
hasznos lehetne az alkalmazás, különösen a
tömeg előrejelzését végző funkció. Valójában
természetesen mindenki számára fontos
információ lehet, aki a csapatunk által
kidolgozott technológiát használja, hogy
mennyire forgalmas egy-egy környék vagy
épület, az autizmus spektrumzavarral élők
azonban gyakran tapasztalnak nehézségeket
tömegben, ezért számukra különösen nagy
szolgálatot tehet ez a funkció.
TESZTELÉS
A csapat mind vakokkal és gyengénlátókkal,
mind autizmus spektrumzavarral élőkkel
kipróbálta az akadálymentes közlekedési
megoldásainkat. „Első lépésben
fókuszcsoportos vizsgálatok folytattunk
potenciális felhasználókkal. Szerencsére több
olyan szakértő is van a csapatunkban, aki
tudja, hogy kell ilyen vizsgálatokat lefolytatni
(Cecilia Feeley a Rutgers Egyetem Közlekedés
autizmussal programjából, Celina M. Cavalluzzi
a Goodwill NY/NJ nonprofit szervezet
autizmus spektrumzavarral élők képzésével
foglalkozó csoportjától, valamint Bill Seiple
a vakoknak és gyengénlátóknak különböző
szolgáltatásokat nyújtó Lighthouse Guild
jótékonysági szervezettől)” – mondta el Csu.

„Második lépésben elkészítettük a Lighthouse
Guild épületének modelljét, és elkezdtünk
tesztútvonalakat tervezni a felhasználók
számára. Távolabbi céljaink között szerepel,
hogy egy közlekedési csomóponton tudjuk
telepíteni a rendszert, és nagyobb léptékű
teszteket végezhessünk.”
KIHÍVÁSOK
Etikai és adatvédelmi aggályokkal
szembesülünk, hiszen felmerül annak a
lehetősége, hogy a felhasználók támogatásához
igénybe vett érzékelők és kamerák
betolakodnak az emberek magánéletébe.
Csapatunk tisztában van ezekkel a
nehézségekkel, és azon dolgozunk, hogy
kevésbé tolakodó, inkluzív kezelőfelületeket
alakítsunk ki, amelyek megfelelnek az
egyetemes tervezés elveinek. „Mindenképpen
foglalkoznunk kell az etikai és az adatvédelmi
aggályokkal, hiszen beépített érzékelőket
és kamerákat használunk a felhasználók
„szemeként”, és a térfigyelő kamerák képeit
is feldolgozzuk a tömegelemzéshez” –
magyarázta Csu. „A New York-i City College
Intézményi Felülvizsgálati Testülete jóváhagyta
az emberekkel végzett vizsgálatainkat.”
Technikai kihívásokkal is meg kell küzdeniük,
hiszen azt szeretnék elérni, hogy az
ASSIST appok kis területen működő
kiterjesztettvalóság-eszközökből hatalmas
adattömeggel dolgozó, valós idejű feldolgozást
lehetővé tevő alkalmazásokká váljanak,
amelyeket jóval nagyobb méretű helyszínen,
például egy kampuszon vagy akár egy városban
is be lehet vetni. Emellett az is komoly
kihívást jelent, hogy a különböző felhasználói
csoportok számára máshogy kell személyre
szabni a kezelőfelületet. A csapat a nehézségek
leküzdése érdekében tudományterületeken
átívelő együttműködést folytat iparági
szakemberekkel, akadémiai kutatókkal és
kormányzati szereplőkkel.
CSAPATMUNKA
A csapat tag jai között mesterséges
intelligenciával/gépi tanulással, (Csu Csekang – City College, Tang Hao – Manhattani
Közösségi Főiskola), épületmodellezéssel
és vizualizációval (Kung Csie – Rutgers, a
közlekedésicsomópont-tervezési projekt
társvezetője), városi közlekedéssel és
felhasználóiviselkedés-kutatással (Cecilia
Feeley – Rutgers, Bill Seiple – Lighthouse
Guild), ügyfélszegmensek felfedezésével
(Arber Ruci – City University New York),
illetve iparági partnerségekkel (Vu Cseng-ji –
Bentley Systems, Inc.) foglalkozó szakemberek
is vannak. De talán még ennél is fontosabb,
hogy számos, a tanulmányaik különböző
pontján járó, középiskolai, alap-, mester- vagy
PhD-képzésben tanuló, tehetségs diák járul

CSU CSE-KANG
A számítógép-tudomány Herbert G.
Kayser-díjas professzora, Grove Műszaki
Iskola, City College, a CUNY doktori
iskolája, New York, Amerikai Egyesült
Államok

KUTATÁSI TERÜLET
Számítógép-tudomány

KUTATÁSI TÉMA

A mesterséges intelligencia a közjó
szolgálatában: egy nagy közlekedési
csomópont okos és akadálymentességi
szempontok szerint történő átalakítása
a közlekedésben nehézségekkel
küzdők, például a látássérült, illetve
a mozgáskorlátozott emberek
igényeinek figyelembevételével.

FINANSZÍROZÓK

Az Amerikai Nemzeti Tudományos
Alap, a Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság
az Egyesült Államok Hírszerző
Közösségének a Rutgers Egyetemen
létrehozott Akadémiai Kiválósági
Központján keresztül, az Egyesült Államok
Belbiztonsági Minisztériuma, Bentley
Systems, Inc.

hozzá a kutatáshoz, és segít a gyakorlatba
átültetni a felmerülő ötleteket.
A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
Arber Ruci, a projekt egyik kutatásvezetője
irányítja a Nemzeti Tudományos Alap I-Corps
rendszerében a csapatot, akikkel azt szeretnék
elérni, hogy minél hamarabb meg jelenhessen
a piacon az ASSIST technológia. Csen Csin
karrierje Csu laboratóriumában kezdődött
másodéves korában, és most már ő az I-Corpscsapat vállalkozásfejlesztési vezetője. A
projekt biztonsági, közlekedési és támogatási
funkciókat egyesít, a végcél pedig az, hogy
minden felhasználó számára biztonságos,
hatékony és élvezhető utazási élményt
sikerüljön nyújtani. Az iASSIST navigációs
app az iPhone standard beépített kamerájával
működik, és hasonló funkciókra képes, mint az
ASSIST alkalmazás 3D-s érzékelője.

A SZ ÁM ÍT Ó G ÉP -T U D O M ÁN Y
A számítógép-tudomány valamilyen
formában az életünk szinte minden
területét áthatja. Mióta Charles Babbage
1837-ben leírta az általa „analitikai gépnek”
nevezett szerkezetet, a számítástechnika
tudománya folyamatosan fejlődik, és egyre
nagyobb hatással van az életünkre.
Mint minden olyan diszciplínában,
amely ismeretlen vidékekre tereli
az emberiséget és a társadalmat, a
számítógép-tudományban és a mesterséges
intelligenciában is felmerülnek etikai
aggályok azzal kapcsolatban, hogy hova
vezet a fejlődés. Csu és csapatának munkája
azonban azt mutatja, hogy a számítógéptudomány és a mesterséges intelligencia
jóra is használható.
Csu azért választotta a számítógép-tudomány
szakot, mert középiskolai tanára az 1980-as

években azt mondta neki, hogy a 20. és a
21. század fordulóján már a számítástechnika
lesz a tudományok előrehaladásának
motorja. „A pályám elején elsősorban az
innovatív, élvonalbeli kutatások motiváltak,
ezért a mesterséges intelligenciára és a
számítógépes látásra szakosodtam” – mondta
el Csu. „Egyre határozottabb elhívatást
kezdtem érezni azzal kapcsolatban, hogy az
emberek, különösen a szellemi vagy fizikai
nehézségekkel küzdők életminőségének
javítására használjam a mesterséges
intelligenciát és a támogató technológiákat.”
Csu meg van győződve róla, hogy a
mesterséges intelligencia megfelelő
szabályozás mellett igenis használható
a közjó érdekében. „Olyan támogató
technológiákon dolgozom, amelyekkel
a vakoknak és gyengénlátóknak, az

A SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI
SZAKMA FELFEDEZÉSE
• Azoknak, akiket érdekelnek a területen folyó kutatások,
illetve kíváncsiak a tanulási lehetőségekre, Csu a
Számítástechnikai Gépek Szövetségének weboldalát
ajánlja, amely kiváló információforrás a témában:
https://www.acm.org/
•  Az IEEE Computer Society webhelye szintén rendkívül
gazdag információkban: https://www.computer.org/
•

Az Egyesült Államokban a számítógéptudósok
éves átlagkeresete 106 000 dollár, ami a szakmai
előrehaladás függvényében változhat: https://www.
indeed.com/career/computer-scientist/salaries

autizmus spektrumzavarral élőknek és más
problémákkal küzdőknek szeretnék segíteni”
– magyarázta Csu. „Számos más területen
is lehet még alkalmazni a mesterséges
intelligenciát a közjó érdekében, például az
egészségügyben, humanitárius problémák
megoldására vagy környezetvédelmi kihívások
esetén.”
Csu kutatása azt mutatja, hogy a mesterséges
intelligencia és a számítógép-tudomány
jelentős javulást idézhet elő a látássérültek
és az autizmus spektrumzavaros felhasználók
életminőségében. Ha valaki valóban pozitív
változást szeretne előidézni mások életében,
annak nagyon tudom ajánlani a számítógéptudományi pályát, a technológiák és a
lehetséges alkalmazásaik ugyanis folyamatos
fejlődésben vannak.

AZ ISKOLAPADBÓL A SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYBA
Csu szentül hisz benne, hogy érdemes minél több matematikai részterülettel
megismerkedni a középiskolai és az egyetemi évek alatt, hogy elég stabil alapokkal
rendelkezzünk a számítógép-tudományi vagy adattudományi pályán való
boldoguláshoz. Azt állítja, hogy a kritikai gondolkodásban is jónak kell lenni, hogy
tartani tudjuk a lépést a területre jellemző nagy léptékű változásokkal.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

H O G YA N LE TT CS U
SZ ÁM ÍT Ó G ÉP TU D Ó S?
Gyerekkoromban szerettem olvasni.
Vidéken nőttem fel, ahol nem sok megfelelő
segédanyag állt rendelkezésre, de mindent
elolvastam, amit csak tudtam, és megpróbáltam
magam rájönni az összefüggésekre.
A tudományos pálya számomra a haza
szolgálatát jelentette. Az ország, ahol
felnőttem, kis koromban a tudomány és
a technológia terén elmaradt a világtól,
ezért úgy gondoltam, hogy érdemes lenne
tudományos-technológiai területen, konkrétan
a számítógép-tudományban elhelyezkednem,
hogy hozzá tudják járulni a haza fejlődéséhez.

A küldetéstudatom sikeressé tett. Nem
feltétlenül az motivált, hogy elismerjenek
a szakmámban, vagy hogy híres legyek.
Inkább azt akartam érezni, hogy valami jót
csinálok, akármi is pontosan az én szerepem a
folyamatban. Továbbra is kíváncsisággal állok
hozzá a felfedezésekhez, és nem vagyok olyan
ember, aki könnyedén feladja.
Ha elbukom valamiben, találok két másik
dolgot, amibe belevethetem magam.
Fontosnak tartom, hogy a bukáson való
kesergés helyett inkább keressek valami érdemi
elfoglaltságot, amit élvezek is. Próbálok nyitott
lenni a felsőbb elhívatásra. Személyes hitem

szintén segít abban, hogy felül tudjak kerekedni
az akadályokon.
Annak ellenére nem bántam meg, hogy a
szükséget szenvedők megsegítésének céljából
az autonóm robotok helyett a támogató
technológiákkal kezdtem foglalkozni, hogy
sokat kell még tanulnom az új területről,
különböző témákban dolgozó emberekkel
kell együttműködnöm, és a kutatáson
felül bizonyos mértékig szolgáltatást is
kell nyújtanom. Mind a kollégák, mind a
felhasználók között igazi barátokra leltem,
akikkel megértjük és nagyra becsüljük egymást.
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CS EN CS IN
Csen Csin egy doktori programban részt
vevő kutatási asszisztens, aki diákként
közreműködött a SAT-Hub projektben.
Jelenleg a projekt eredményeinek piacra
dobásán dolgozó csapatot vezeti.
Én vagyok az ASSIST app iOS-es verziójának
vezető fejlesztője. A kutatás során kifejlesztett
technikákat alkalmaztam az app kidolgozása
során, például a hibrid modellezést
és a késés nélküli, valós idejű beltéri
helymeghatározást lehetővé tevő módszert.
Én fejlesztettem és teszteltem a tereptárgyak
felismerésének funkcióját, én dolgoztam
ki az útvonaltervező személyre szabását, és
Csang Lej kollegámmal együtt én terveztem
és szabtam testre a kezelőfelületeket. Én
vagyok a Nemzeti Tudományos Alapnál lévő
I-Corps-csapatunk vállalkozásfejlesztési
vezetője, és az innovációnk gazdasági
hasznosításához vezető utakat próbálom
feltérképezni. Különböző területeken dolgozó
szakemberekkel folytatok beszélgetéseket,
hogy felmérjem a technológiánk
szempontjából releváns ügyfélszegmenseket és
marketinglehetőségeket.
Azzal, hogy diákként részt vehettem a
projektben, fejlődött a kommunikációs
készségem, és megtanultam, hogyan kell
különböző területekről érkező emberekkel
beszélni. Lehetőségem volt együttműködni
a legkülönfélébb diszciplínák szakértőivel és
megismerni a nézőpontjukat, amelyek olykor az

üzleti oldalra, máskor a technikai szempontokra
koncentráltak. A számítógépes látás és a
szoftverfejlesztés területén jelentősen fejlődött
a technikai tudásom.
A projektmenedzsmentben szerintem
az a legfontosabb, hogy vállalkozói
szemmel tekintsünk a folyamatokra, és
jól kommunikáljunk a csapattal. Rugalmas
időpontokban tartott, heti rendszerességű
megbeszélésekkel és precíz feladatkövetéssel
érjük el, hogy minden csapattag mindig tudja,
hol tartunk a projektben. Megtanultam,
hogyan tudok alkalmazkodni a hirtelen
bekövetkező változásokhoz, és hogyan kell
módosítani a feladatlistán az új kérések
fényében. Szintén újdonság volt számomra az
az üzleti nyelv, amit el kellett sajátítanom, és
az, hogy vállalkozói perspektívából tekintsek a
technológiafejlesztésre.
Az a célunk, hogy segítsünk az embereknek
biztonságosan és önállóan közlekedni
számukra ismeretlen környezetben, és
elsősorban a fogyatékkal élőknek szeretnénk
támogatást nyújtani. Ahhoz, hogy piacra tudjuk
dobni a technológiát, át kell gondolnunk,
hogy milyen üzleti előnyökkel szolgálhat,
és befektetőket kell találnunk. Az egyik
legnagyobb kihívás annak az eldöntése, hogy
mi legyen a kapcsolat köztünk és a befektetők
között, és hogyan tudjuk nyereségessé tenni
a vállalkozást.
A technológiánk sikeresnek bizonyult a

pontos, valós idejű helyzetmeghatározásban,
és a szükségleteik figyelembevételével
támogatta a felhasználókat abban, hogy
eljussanak a célállomásra. Most arra vagyunk
kíváncsiak, hogy milyen módon illeszthető
be a technológia a piaci viszonyok közé.
Amint meghatározzuk, hogy milyen módon
használható üzletileg is az alkalmazás, teszteket
fogunk végezni, és partnereket keresünk a
vállalkozáshoz. Számításaink szerint néhány
hónapot fog igénybe venni, mire végzünk a
releváns ügyfélszegmensek meghatározásával.
Ha minden a terveknek megfelelően sikerül,
akkor egy-két éven belül meg fogunk tudni
jelenni az alkalmazásunkkal a piacon.
Az I-Corps-csapat célja az ASSIST app
kibővítése. Digitális ikeralkalmazást szeretnénk
létrehozni, amelyben egyszerre vannak jelen
az IoT érzékelők, a felhőalapú megoldások
és a valós idejű adatok (például a látogatók
helyzetére és a forgalomra vonatkozó adatok)
gyűjtésével és elemzésével foglalkozó analitikai
modellek. Az adatok támogatják a látogatókat
abban, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni,
a cégek számára pedig a létesítménykezelésben
és -működtetésben nyújtanak segítséget. Az
I-Corps-képzés alatt szeretnénk meghatározni,
hogy hol tudunk betörni a piacra, és ki
szeretnék dolgozni a leg jobb üzleti alkalmazást
és a hozzá kapcsolódó üzleti modellt az appunk
számára.

CSU JAVASLATAI
01 A számítógép-tudományban és az adattudományban nagyon fontosak a stabil matematikai alapok, és mind az elméletet, mind a lehetséges
alkalmazási területeket ismerni kell. Ezt mindig tartsuk szem előtt, amikor összeválogatjuk a tantárgyainkat!

02 H a olyasmit csinálunk, amit szeretünk, jóval könnyebben leszünk motiváltak, a motiváció pedig nagyon lényeges eleme az egész életen át tartó
kutatásnak.

03 M
 inden számítógép-tudományi program meghatározza a kurzusok bemeneti követelményeit, van azonban néhány tárgy, amelyet abszolút
alapvetőnek gondolok: ezek a kalkulus, a lineáris algebra, az adatstruktúrák és az algoritmusok.

SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNY
CSU CSE-KANGGAL
TÉMALISTA
TUDÁS:
1. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a világon hány embernek
van látássérülése?
2. Közülük hányan gyengénlátók, és hányan vakok?
MEGÉRTÉS:
3. Miért fontos segíteni a vakoknak és a látássérülteknek abban, hogy
egyszerűbben el tudjanak igazodni az otthonukban és a településeken?
Hogyan alakította át Csu a navigációs rendszereket annak érdekében,
hogy segíteni tudjon a célcsoportba tartozó embereknek?
ALKALMAZÁS:
5. Melyik az a két, már létező prototípus, amely Csu önálló és biztonságos
utazást támogató szenzoros megoldásait, az ASSIST rendszert
használja?
ELEMZÉS:
6. Mit gondolsz a Csu projektje mögött meghúzódó fő célokról? Milyen
módokon használható a közjó előmozdítójaként a számítógép-tudomány
arra, hogy segíteni tudjunk a sérülésekkel vagy speciális igényekkel
rendelkező embereken?
SZINTÉZIS:
7. E
 szedbe jutnak esetleg más, újszerű lehetőségek arra, hogy a
mesterséges intelligencia és a számítógép-tudomány segítségével
világszerte javítani tudjunk az emberek életminőségén?
ÉRTÉKELÉS:
8. A te véleményed szerint mennyire okozhat majd problémákat a
mesterséges intelligencia és a gépi tanulás a jövőben? Eszedbe jutnak
esetleg olyan ötletek, amelyekkel a tudósok megakadályozhatnák a
problémák kialakulását?

OTTHON VAGY ÓRÁN
VÉGEZHETŐ FELADATOK
• Ugorj előre húsz évet az időben, és képzeld el, hogy sikeres
kutató vagy a számítógép-tudomány területén! Írj egy
összefoglalót az eredményeidről Csu cikkének mintájára!
Mutasd be álmaid kutatási projektjét, amelyet sikerült
megvalósítanod! Melyek azok a kulcsfontosságú információk,
amelyeket mindenképpen meg kell osztanod a diákokkal
a kutatási területeddel kapcsolatban? Hogyan lettél
számítógéptudós? Milyen tanácsokat adnál a nyomdokaidba
lépni kívánó diákoknak?
• Nézz utána kicsit a számítógép-tudománynak, és írd le
az öt legfontosabb témát, amelyek jelenleg a kutatás
homlokterében vannak! Hova vezethetnek ezek a kutatások a
jövőben? Milyen módon befolyásolhatják majd évek múltán az
emberek életét?

TOVÁBBI
SEGÉDANYAGOK
Az alábbi YouTube-videó bemutatja, hogyan zajlott a
3D modellezés és a tesztelés az okos, akadálymentes
közlekedési csomópontok létrehozására irányuló SAT-Hub
projektben:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
SZÓRAKOZTATÓ SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNY
A STEM Learning összeállított egy segédanyagtárt a
számítógép-tudományban való elmélyedéshez. Érdemes
átfutni a gyűjteményt és elvégezni néhányat a szórakoztató
feladatok közül, amelyek megismertetnek a számítógéptudományban alkalmazott alapelvekkel.
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

A multidiszciplináris SAT-Hub projektcsapat szervezeti felépítése, amelyben több különböző intézmény képviselteti magát: A kutatásvezető, a kutatásvezető-helyettes és a szenior
kollégák a CUNY-ról, a Rutgersről, a Lighthouse Guildből és a Bentley-től érkeztek. A munkában részt vevő további mesterszakos és PhD-hallgatók a CUNY, illetve a Rutgers
Egyetemen dolgoznak.

Út az ASSIST appoktól az ASSIST digitális iker-ökoszisztémáig: A technológiai folyamat lépései: adat, számítás vizualizáció. A
létesítményüzemeltetési folyamat lépései: értesítés, reakció, előrejelzések.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TELEFONSZÁM: +44 117 909 9150
E-MAIL-CÍM: INFO@FUTURUMCAREERS.COM
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