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BR UG AF KU NS TIG IN TE LL IG EN S
(A I) OG CO MP UT ER VI DE NS KA B
TIL GAVN FO R SO CI AL VE LFÆ RD
BASE PÅ CIT Y COLL EGE
PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU ER DATA LOG MED
DSPA RTNE RE HAR
I NEW YORK I USA. HAN OG HAN S SAMA RBEJ
FORM ÅL AT LEVE RE
ETAB LERE T SAT-H UB-P ROJE KTET , SOM HAR TIL
END E TJEN ESTE R TIL
BEDR E DÆK NING MED LOKA LITET SBES TEMM
ASTR UKTU R
BEFO LKNI NGE R I OMR ÅDER MED MINI MAL INFR

TAL SOM EN DATAMATIKER
TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER–
tilpassede og anordninger til genoptræning
for ældre og handicappede
KUNSTIG INTELLIGENS– intelligens
brugt af maskiner
ETISK– I forhold til om noget er moralsk
acceptabelt
LIDAR– en metode til bestemmelse af
afstande ved at rette et objekt med en laser
mod et mål og måle den tid det tager for
det reflekterede lys til at vende tilbage til
objektet
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM)– et globalt satellitbaseret
navigationssystem, der oplyser position,
hastighed og synkroniserer tid
AUGMENTED REALITY–en interaktiv
oplevelse af et miljø i den virkelige
verden, hvor de objekter, der befinder
sig i den virkelige verden, forstærkes af
computergenereret perceptuel information

For alle os der ikke har synsnedsættelse er
det nemt at tage hverdagens opgaver for
givet. Når vi går rundt i vor lokale by eller
landsby, er det ligetil at bevæge sig fra A til B.
Ligeledes når vi navigerer i vore hjem, er det
at gå mellem rum eller etager en opgave, som
vi udfører næsten uden omtanke. For blinde
eller synshandicappede (BVI) mennesker er
det dog ikke så enkelt eller ligetil at bevæge sig
indendørs.
Verdenssundhedsorganisationen anslår, at
mindst 2.2 milliarder mennesker har en
synsnedsættelse. Af disse har mere end 285
millioner mennesker nedsat syn og over 39
millioner mennesker er blinde. Der eksisterer
indendørs navigationsværktøjer for de
mennesker, men disse hjælpemidler er typisk
designet til brug af autonome robotter. Når
robotter bevæger sig rundt inde i et rum,
bruger de sensorer og andre teknologier til at
bestemme, hvor der er en mur, en barriere eller
et trin. Disse informationer videresendes til
robotten så den kan ændre kurs eller position.
Men for nylig er forskere begyndt at se på,
hvordan disse løsninger kan bruges eller
modificeres til at hjælpe personer med
synshandicap, på samme måde som GPS-

systemer fungerer til udendørs navigation.
Håbet er, at synshandicappede bliver bedre i
stand til at navigere indendørs og overkomme
nogle af de udfordringer, der er forbundet
med synsnedsættelse. Professor Zhigang Zhu
er datalog med base på City College i New
York. Hans arbejde er rettet mod udvikling af
en Smart and Accessible Transportation Hub
(SAT-Hub) til Assistive Navigation og Facility
Management. Et af fokusområderne er at
hjælpe synshandicappede med at navigere i et
miljø med en smartphone og uden behov for
yderligere hardwareenheder.
APPEN , der er den vigtigste blandt de
nyskabelser, som Zhigang har arbejdet
på, hedder Assistive Sensor Solutions for
Independent and Safe Travel (ASSIST) for
blinde og synshandicappede. Teamet har
udviklet to ASSIST-app-prototyper. "Den
første app er baseret på en 3D-sensor
kaldet Tango på en Android-telefon, mens
den anden app simpelthen er baseret på det
indbyggede kamera i en iPhone," forklarer
Zhigang. "Vi brugte Augmented Reality
(AR)-funktionerne på begge typer telefoner
til 3D-modellering, men nøglefunktionerne i
vore apps er hurtig afbildning af et detaljeret
indendørsmiljø, der ikke kræver særlige

PROFESSOR ZHIGANG ZHU
forudsætninger for en bruger, en klientserver-arkitektur der tillader opskalering
af et billede, en hybrid sensorløsning til
nøjagtig indendørs positionering i realtid og
endelig, (og nok vigtigst af alt), en personlig
ruteplanlægningsmetode og tilpassede
brugergrænseflader skræddersyet til behovene
hos forskellige brugere med forskellige mål og
udfordringer for deres bevægelser.
RUTEPLANLÆGNING ASSIST-appen
bruger både Bluetooth-lavenergi-beacons
(BLE) til at informere brugerne om, hvor de
befinder sig, og til det indbyggede kamera
der sporer deres placering nøjagtigt og
i realtid. Utroligt nok kan de algoritmer
som ruteplanlæggeren bruger, modtage
informationer fra 3D-modeller af et miljø,
inklusive særlige vartegn, om hvorvidt der er
dataforbindelse på et sted, om trængslen i et
bestemt område, om der finder bygge- eller
anlægsarbejder sted eller om andre personlige
brugerpræferencer, som for eksempel om
der findes trapper eller elevatorer. Disse
oplysninger samles og overvejes derefter af
appen, der så angiver den bedste rute for den
specifikke bruger.
ANDRE BRUGERE
Teamet har også overvejet personer med
autismespektrumforstyrrelse (ASD), hvor
en funktion der fortæller om tætheden af en
menneskemængde er særlig nyttig. En viden
om hvor overfyldt et givet område er, kan være
nyttig for alle der bruger den teknologi holdet
har udviklet, men mennesker med ASD undgår
ofte store menneskemængder, så denne
funktion er især vigtig for dem.
TEST
Teamet har testet SAT-Hub-løsningerne
med både synshandicappede (BVI)- og
ASD-brugere. ”Første skridt var at
afholde fokusgruppeundersøgelser med
brugerne. Heldigvis har vi eksperter i
brugerundersøgelser på vores team (Cecilia
Feeley hos Rutgers for Autism Transportation,
Celina M. Cavalluzzi hos Goodwill NY/NJ til
ASD-træning og Bill Seiple hos Lighthouse
Guild for BVI-tjenester), siger Zhigang.
"For det andet indlæste vi Lighthouse Guilds

hovedkvarter på appen og kørte test ruter med
vores brugere. Til sidst er vores mål at installere
systemet i et transportcenter med henblik på
en test i stor skala."
UDFORDRINGER
Der er etiske spørgsmål og problemstillinger
vedrørende privatlivets fred i forbindelse
med den potentielt påtrængende karakter
af de sensorer og kameraer, der bruges til at
hjælpe brugerne. Teamet er opmærksomme
på dette og sigter mod at give brugerne
diskrete og inkluderende brugergrænseflader
med universelle designprincipper. "Da
indbyggede sensorer og kameraer bruges
som brugeres 'øjne', og overvågningskameraer
bruges til trængselsanalyser, skal etiske
og privatlivsmæssige problemstillinger
behandles," forklarer Zhigang. "Vore studier
med testpersoner er godkendt af Institutional
Review Board (IRB) hos City College of New
York."
Der er tekniske udfordringer i forbindelse med
at få ASSIST-appen fra et augmented realityværktøj (AR) der fungerer indenfor et lille
område via en robust og realtidsapplikation, til
også, med en opskalering, at fungere i et langt
større område, såsom en campus eller endda en
hel by. Der er også udfordringen med at sikre,
at brugergrænseflader er tilpassede forskellige
grupper. For at overvinde disse problemer er
teamet fokuseret på at indgå i tværgående
samarbejde med erhvervslivet, den akademiske
verden og myndighederne.
EN HOLDINDSATS Holdet består af
eksperter i AI/maskinlæring (Zhigang Zhu
ved City College i New York, Hao Tang ved
Borough of Manhattan Community College),
facilitetsmodellering og visualisering (Jie Gong
hos Rutgers– Co-Lead of the SAT- Hub
Project, Huy Vo på City College of New York),
styring af bytransport og brugeradfærd (Cecilia
Feeley hos Rutgers, Bill Seiple hos Lighthouse
Guild), customer discovery (Arber Ruci ved
City University New York) og partnerskaber
med erhvervslivet (Zheng Yi Wu hos Bentley
Systems, Inc.). Endnu vigtigere er det, at
mange talentfulde studerende på forskellige
stadier af deres studier (fra gymnasiet over

Herbert G. Kayser professor i datalogi,
The Grove School of Engineering, City
College of New York og CUNY Graduate
Center, USA

FORSKNINGSOMRÅDE
Computervidenskab

FORSKNING

Brug af kunstig intelligens til gavn for
social velfærd– som omdannelse af
et stort transportknudepunkt til et
smart og lettilgængeligt knudepunkt
til nem betjening for mennesker med
transportudfordringer, såsom passagerer
med syns- eller mobilitetshandicap.

SPONSORER
US National Science Foundation, US
Office of the Director of National
Intelligence (ODNI) via Intelligence
Community Center for Academic
Excellence (IC CAE) hos Rutgers, US
Department of Homeland Security
(DHS), Bentley Systems, Inc.

universitet til master til ph.d.) bidrager til og
gør ideer til virkelighed.
De NÆSTE TRIN
Forskningsassistent, Arber Ruci, leder et team
på et træningskursus under NSF I-Corps
(National Science Foundation Innovation
Corps) for at bringe ASSIST-teknologien ud
på markedet. Jin Chen begyndte sin forskning
i Zhigangs laboratorium i løbet af sit andet
studieår og er iværksætterleder for I-Corpsteamet. I projektet integreres sikkerhed,
transport og assistance, og målet er, at udvikle
en løsning til en sikker, effektiv og behagelig
rejseoplevelse for alle. Den nye udvikling
af navigationsappen, iASSIST, arbejder
med et almindeligt indbygget kamera på en
iPhone til at udføre lignende funktioner som
3D-sensoren i ASSIST-appen.

O M CO M PU TE RV ID EN SK AB
Datalogi præger næsten alle områder af
vores liv på en eller anden måde. Lige siden
Charles Babbage første gang beskrev det,
han kaldte sin 'Analytiske Maskine' i 1837,
har computervidenskaben udviklet sig og
påvirket vore liv.
Som med alt, der leder menneskeheden
og samfundet ind på ukendt territorium,
medfører også dette etiske bekymringer
om, hvad udviklingen inden for datalogi
og kunstig intelligens kan føre med sig.
Zhigang og hans teams arbejde viser dog, at
datalogi og kunstig intelligens kan føre en
gunstig udvikling med sig.
Zhigang valgte datalogi som hovedfag på

gymnasiet, efter at hans gymnasielærer
fortalte ham i 1980'erne, at computing
ville være det nye grænseland i 20. og
21. århundrede. "I den tidlige fase af min
karriere var jeg mest motiveret for at forfølge
innovativ og banebrydende forskning, så jeg
gik ind i feltet AI og computersyn," siger
Zhigang.“ "Jeg følte mere og mere et markant
kald til at bruge kunstig intelligens og
hjælpeteknologier til at forbedre livskvaliteten
for mennesker, især de, der er mentalt eller
fysisk udfordrede.
Zhigang mener, at AI kan bruges socialt i
det godes tjeneste hvis det forvaltes korrekt.
"Jeg arbejder med teknologier til blandt

UDFORSK EN KARRIERE
INDEN FOR DATALOGI
• Zhigang anbefaler Association for Computing Machinerys
hjemmeside som en betydelig
kilde til vigtig information for dem, der er interesserede
i forskning og uddannelse inden for området: https://
www.acm.org/
• IEEE Computer Societ ys hjemmeside indeholder et væld
af oplysninger: https://www.computer.org/
• Gennemsnitslønnen for en datalog i USA er $106.000,
afhængig af erfaringsniveau: https://www.indeed.com/
karriere/datamatiker/løn

andet at hjælpe mennesker, der er blinde
eller svagsynede eller med ASD," forklarer
Zhigang. "Men AI kan bruges til et socialt
godt formål i mange flere applikationer, der
løser sundhedsmæssige, humanitære og
miljømæssige udfordringer."
Som Zhigangs forskning viser , kan kunstig
intelligens og computervidenskab føre
til betydelig forbedring af livskvaliteten
for synshandicappede såvel som for
ASD-brugere. Hvis du ønsker at gøre en
reel positiv forskel i menneskers liv, kan
computervidenskab være vejen for dig,
især da teknologien og dens potentielle
anvendelsesmuligheder fortsat vokser.

VEJEN FRA SKOLE TIL
COMPUTERVIDENSKAB
Zhigang er fast tilhænger af, at du studerer mange forskellige grene af
matematikken igennem sin skolegang for derved at tilegne dig den brede
forståelse, der er nødvendig for en karriere inden for computer- og
datavidenskab. Han går også ind for at tilegne sig en solid forudsætning for at
tænke kritisk og dermed sikre, at man kan følge med i det forandringstempo, der
er et kendetegn for feltet.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

H VO RD AN BL EV ZH IG AN G
D ATAL O G ?
Jeg var interesseret i at læse som barn.
Materialerne var sparsomme i det
landbrugsområde, hvor jeg voksede op, men jeg
læste, hvad jeg kunne finde, og forsøgte at få
det til at give mening.
At blive videnskabsmand var et kald for
mig. Da jeg var ung, var vi bagud indenfor
naturvidenskab og teknologi i det land, jeg
voksede op i, så jeg syntes, at naturvidenskab
og teknologi, især datalogi, var et område, jeg
skulle arbejde med for at yde et bidrag.

Formålet har givet mig succes. Det behøver
ikke nødvendigvis at resultere i en karriere
eller i berømmelse, men følelsen af at gøre
noget godt, uanset hvilken kapacitet jeg har,
motiverer mig. Jeg har også bevaret en vis
nysgerrighed efter at gå på opdagelse og giver
ikke let op.
Hvis jeg fejler med en ting, kan jeg vælge
to andre interessante ting at forfølge – det
er vigtigt at foretage sig noget meningsfuldt
og sjovt i stedet for at ærgre sig over at tage
fejl. Min personlige tro hjælper mig også til at

overvinde forhindringer ved at forberede mig
på højere kaldelser.
Jeg vil aldrig fortryde, at jeg skiftede
fra autonom robotteknologi til
hjælpemiddelteknologi for at hjælpe
mennesker i nød, selvom jeg skal lære en
masse nye ting, samarbejde med mennesker
fra forskellige områder og i en eller anden
forstand være villig til at yde andre former for
af tjenester. Jeg fik oprigtige venner– både
samarbejdspartnere og brugere– som virkelig
værdsætter og forstår hinanden.
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M Ø D JI N CH EN
Jin Chen er kandidat og forskningsassistent,
der arbejdede på SAT-Hub-projektet som
studerende og nu leder et projekt for at bringe
SAT-Hub ud på markedet.
Jeg er overordnet udvikler af ASSIST-appen
i IOS-versionen . Jeg implementerede appen
ved hjælp af de teknikker, vi udviklede i vores
forskning, herunder hybridmodellering og en
overgangsmetode til indendørs positionering
i realtid uden forsinkelser. Jeg udviklede og
testede den skelsættende ekstraktionsmetode
og den personlige ruteplanlægningsmetode og
designede de tilpassede brugergrænseflader
med min kollega, Lei Zhang. Jeg er
iværksætterleder for NSF Innovation Corps
(I-Corps) team, hvor jeg fokuserer på at
undersøge den kommercielle sti for vores
innovation. Det omfatter forståelse af
kundesegmenter og markedsføringsmuligheder
for vores teknologi gennem diskussion med folk
fra forskellige områder.
At arbejde på dette projekt som studerende
forbedrede mine kommunikationsevner
og lærte mig at tale med mennesker med
forskellige baggrunde. Jeg havde mulighed

for at arbejde med eksperter fra forskellige
områder og forstå deres perspektiver –
fra både forretningsmæssige og tekniske
synsvinkler. Jeg øgede også min tekniske viden
inden for computersyn og softwareudvikling.
Når du leder et projekt, er det vigtigste
at have et forretningsmæssigt mindset og
at opretholde en god kommunikation med
teamet. I vort team er vi gode til at holde alle
opdaterede, administrere fleksible ugentlige
mødetider og organisere opgavesporing. Jeg
har lært at tilpasse mig de hurtige forandringer
og justere vore opgaver ud fra nye ønsker og
krav. Jeg har også lært et nyt forretningssprog,
og hvordan man bedst udvikler vores teknologi
fra et forretningsperspektiv.
Vores mål er at hjælpe folk med at rejse
sikkert og uafhængigt i et ukendt miljø , især
mennesker med handicap. For at bringe denne
teknologi på markedet må vi også overveje,
hvilke fordele vi kan bibringe erhvervslivet, så vi
kan tiltrække investeringer til vores teknologi.
Den største udfordring er, at bestemme
forholdet mellem os selv og investorerne, og
hvordan vi gør det til et rentabelt foretagende.

Teknologien beviste sin succes med præcis
brugerlokalisering i realtid og hjalp med at
navigere brugerne til deres destination ud fra
deres behov. Nu undersøger vi sammenhængen
mellem vor teknologi og markedet. Når vi
først har opdaget brugsmønstret for vores
applikation, vil vi udføre en række tests og
finde partnere til vores virksomhed. Denne
kundeopsporingsrejse bør tage flere måneder.
Hvis alt går efter planen, vil vor applikation
være på markedet inden for det næste år eller
to.
Vores I-Corps-team ønsker at udvide ASSISTappen til en digital tvillingeapplikation, der vil
integrere IoT-sensorer, cloud computing og
analytiske modeller til indsamling og analyse
af realtidsdata, som for eksempel besøgendes
lokation og trafikinformation. Disse data
kan hjælpe med at give besøgende en bedre
navigationsoplevelse og hjælpe virksomheder
med at administrere og drive deres faciliteter.
Vi sigter mod at udforske vore digitale adgange
til markederne under I-Corps-uddannelsen
og finde det bedste brugsmønster for vores
applikation og vores forretningsmodel.

ZHIGANGS TOP TIPS
01 T il computervidenskab og datalogi skal du have et solidt fundament i matematik, fra teori til applikationer, så husk dette under hele dit studie,
og vælg dine moduler med omtanke!

02 H vis du laver noget du holder af, kommer motivationen langt mere naturlig – og motivation er afgørende for at lave forskning igennem din
karriere!

03 U ddannelser i computervidenskab stiller specifikke krav, men der er fag, jeg anser for grundlæggende: regning, lineær algebra, datastrukturer
og algoritmer.

COMPUTERVIDENSKAB
MED PROFESSOR
ZHIGANG ZHU
SAMTALEEMNER
VIDEN:
1. Hvor mange mennesker i verden har ifølge
Verdenssundhedsorganisationen WHO et synshandicap?
2. Hvor mange mennesker har dårligt syn, og hvor mange af dem er
blinde?
FORSTÅELSE:
3. Hvorfor er det vigtigt at hjælpe blinde og synshandicappede med at
navigere rundt i deres hjem og i deres byer? Hvordan modificerer
Zhigang principperne i andre navigationssystemer for at hjælpe disse
mennesker?
ANVENDELSE:
5. Hvad er de to forskellige modeller (prototyper) af Zhigangs Assistive
Sensor Solutions for Independent and Safe Travel (ASSIST) innovation?
ANALYSE:
6. Hvad synes du om kernemålene for Zhigangs projekt? På hvilke
måder kan computervidenskab bruges i det godes tjeneste og hjælpe
mennesker med funktionsnedsættelser eller specifikke behov?
SYNTESE:
7. K
 an du komme i tanke om andre nye måder, hvorpå kunstig intelligens
og computervidenskab kan forbedre livet for mennesker rundt om i
verden?
EVALUERING:
8. I hvor høj grad tror du, at AI og maskinlæring kan føre til problemer
i fremtiden? Kan du komme i tanke om nogle af de måder, hvorpå
videnskabsmænd vil kunne forhindre, AT DISSE PROBLEMER
OPSTÅR?

AKTIVITETER DU KAN LAVE
DERHJEMME ELLER I KLASSEN
• Spol 20 år frem og forestil dig, at du er en succesrig forsker
i computervidenskab. Brug Zhigangs artikel som skabelon
og skriv om dine egne præstationer. Hvilket 'drømme'forskningsprojekt, har du arbejdet på? Hvilke væsentlige
oplysninger skal dine elever kende til vedrørende dit
forskningsfelt? Hvordan blev du datamatiker? Hvilke gode
råd vil du give elever, der ønsker at følge i dine fodspor?
• Foretag et forskningsforløb inden for datalogi og nedskriv fem
udviklingstendenser, der er på forkant med den nuværende
forskning. Hvad kan denne udvikling føre til i fremtiden?
Hvordan kan de forme menneskers tilværelse om mange år?

FLERE
RESSOURCER
Se YouTube-videoen, der viser Smart and Accessible
Transportation Hub (SAT-Hub) 3D-modellering og test:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning har sammensat en bred vifte af forskellige
ressourcer relateret til computervidenskab. Tag et kig på og
udforsk nogle af de aktiviteter, der er sjove at lave – og som
vil lære dig nogle vigtige principper om datavidenskab!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Det tværfaglige SAT-Hub-team på tværs af institutioner: Principal Investigator (PI), Co-Principal Investigators (Co-PI'er) og Senior Personnel (SP'er), fra CUNY, Rutgers,
Lighthouse Guild og Bentley, og kandidatstuderende (PD og MS) på både CUNY og Rutgers.

Fra ASSIST Apps til et ASSIST digitalt tvillingøkosystem: Teknologiforsyningslinien fra data og beregning til visualisering og opbygning
af en operationel kanal via notifikation svarer til prognoser.
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