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MĀ KS LĪG Ā IN TE LE KTA UN
DATO RZ IN ĀT NE S KĀ SO CI ĀL Ā
LA BU MA VI RZ ĪTĀ JS PĒ KA
IZ MA NT OŠ AN A
KURŠ STRĀ DĀ
PROF ESOR S ŽIGA NGS ŽU IR DATO RZIN ĀTNI EKS,
UN VIŅA KOLĒ ĢI IR
ŅUJO RKAS PILSĒ TAS AUG STSK OL Ā, ASV. VIŅŠ
ĶIS IR AR MINI MĀL ĀM
IZVE IDOJ UŠI PROJ EKTU SAT-H UB, KURA MĒR
L ABĀK US ATRA ŠANĀ S
INFR ASTR UKTŪ RAS IZMA IŅĀM , NOD ROŠI NĀT
ETIEK AMU
VIETA S PAKA LPOJ UMU S IEDZ ĪVOT Ā JIEM AR NEPI
NOD ROŠI NĀ JUMU

RUNĀ KĀ
DATORZINĀTNIEKS
PALĪGTEHNOLOĢIJAS – atbalsta,
adaptīvās un rehabilitācijas ierīces cilvēkiem
ar invaliditāti vai vecāka gadagājuma
cilvēkiem
MĀKSLĪGAIS INTELEKTS – mašīnu
demonstrētais intelekts
ĒTIKA – saistīts ar to, vai kaut kas ir morāli
pieņemams
{B4}LIDARS – attālumu noteikšanas
metode, mērķējot uz objektu ar lāzeru
un mērot laiku, cik ilgi atstarotā gaisma
atgriežas uztvērējā.
GPS (GLOBĀLĀ POZICIONĒŠANAS
SISTĒMA) – globālā satelītu navigācijas
sistēma, kas nodrošina atrašanās vietas,
ātruma un laika sinhronizāciju.
PAPLAŠINĀTĀ REALITĀTE –
interaktīva reālās vides pieredze, kurā
reālajā pasaulē esošie objekti ir papildināti ar
datora ģenerētu uztveres informāciju

Mums, kam nav redzes traucējumu,
ikdienas darbus ir šķiet pašsaprotami. Kad
mēs staigājam pa savu pilsētu vai ciematu,
pārvietošanās no punkta A uz punktu B
ir vienkārša; tāpat arī, pārvietojoties pa
mājokli, staigāšana starp istabām vai stāviem
ir uzdevums, ko mēs veicam nedomājot.
Tomēr neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem
pārvietošanās iekštelpās nav tik vienkārša vai
viennozīmīga.
Pasaules Veselības organizācija aprēķinājusi,
ka vismaz 2,2 miljardiem cilvēku ir redzes
traucējumi. No tiem vairāk nekā 285 miljoni
ir vājredzīgi, un vairāk nekā 39 miljoni cilvēku
ir akli. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem, pastāv
iekštelpu navigācijas rīki, taču parasti šie rīki ir
izstrādāti autonomu robotu lietojumam. Kad
roboti pārvietojas telpā, tie izmanto sensorus
un citas tehnoloģijas, lai noteiktu, kur ir siena,
barjera vai pakāpiens. Šī informācija tiek
nodota robotam, un tā rezultātā robots var
mainīt kursu vai pozīciju.
Tomēr pēdējā laikā pētnieki ir sākuši izskatīt,
kā šos risinājumus varētu izmantot vai
pārveidot, lai palīdzētu iedzīvotājiem ar redzes
traucējumiem, līdzīgi kā GPS sistēmas darbojas
āra navigācijā. Pastāv cerība, ka iedzīvotāji ar

redzes traucējumiem spēs labāk orientēties
telpās un pārvarēt grūtības, kas saistītas
ar redzes traucējumiem. Profesors Žigans
Žu ir datorzinātnieks, kurš strādā Ņujorkas
Pilsētas augstskolā. Viņa darbs ir vērsts uz
automatizēta un pieejama transporta mezgla
(SAT-Hub) izstrādi, navigācijas palīglīdzekļu
un iekārtu pārvaldības vajadzībām. Viena no
galvenajām prioritātēm ir palīdzēt cilvēkiem ar
redzes grūtībām orientēties vidē, izmantojot
tikai viedtālruni un neizmantojot papildu
aparatūras un ierīces.
APLIKĀCIJA
Galvenā no inovācijām, pie kurām ir strādājis
Zhigang, ir lietotne ASSIST (Atbalstoši sensoru
risinājumi neredzīgu un vājredzīgu cilvēku
neatkarīgai un drošai ceļošanai). Komanda ir
izstrādājusi divus ASSIST lietotnes prototipus.
"Pirmā lietotne ir balstīta uz 3D sensoru
"Tango" Android tālrunī, bet otrā lietotne ir
balstīta uz iPhone iebūvēto kameru," skaidro
Žigans. "3D modelēšanai mēs izmantojām
abu veidu tālruņu paplašinātās realitātes (AR)
funkcijas, tomēr mūsu lietotņu galvenās iezīmes
ir ātra, liela mēroga iekštelpu vides modelēšana,
bez īpašas modelētāja apmācības, klientaservera arhitektūra, kas ļauj modelēšanu
paplašināt, hibrīda sensoru risinājums precīzai

PROFESORS ŽIGANS ŽU
Herberts G. Kaysera datorzinātņu
profesors, Grovas inženierzinātņu skola,
Ņujorkas Pilsētas augstskola un CUNY
Maģistrantūras centrs, ASV
pozicionēšanai reāllaikā iekštelpās un, visbeidzot
(un, iespējams, vissvarīgākais), personalizēta
maršruta plānošanas metode un pielāgotas
lietotāja saskarnes, kas pielāgotas lietotāju, kam
ir pārvietošanās problēmas, vajadzībām."
MARŠRUTA PLĀNOŠANA
ASSIST lietotne izmanto gan Bluetooth
zemu enerģijas patēriņu (BLE), lai informētu
lietotājus, kurā reģionā viņi atrodas, gan
arī iebūvēto kameru, lai precīzi un reāllaikā
izsekotu viņu atrašanās vietu. Neticami, ka
algoritmi, ko izmanto maršruta plānotājs, var
izmantot informāciju no vides 3D modeļiem,
tostarp orientieriem, piemēram, par to, vai
konkrētajā vietā ir datu savienojamība, par
pūļa blīvumu konkrētā vietā, par to, vai notiek
celtniecības vai būvdarbi, vai arī par citām
lietotāja personīgajām vēlmēm, piemēram,
par to, vai viņam ir nepieciešamas kāpnes vai
lifts. Šī informācija tiek apkopota, un pēc
tam lietotne to izvērtē, lai nodrošinātu labāko
maršrutu katram konkrētajam lietotājam.
CITI LIETOTĀJI
Komanda aplūkoja arī cilvēkus ar autiskā
spektra traucējumiem (ASD), kuriem pūļa
blīvuma funkcija ir īpaši noderīga. Izpratne
par to, cik aizņemta ir kāda konkrēta vieta, var
būt noderīga ikvienam, kas izmanto komandas
izstrādāto tehnoloģiju, taču autistiska spektra
cilvēkiem bieži vien ir grūti atrasties lielos pūļos,
tādēļ šī funkcija viņiem ir īpaši svarīga.
PĀRBAUDE
Komanda ir pārbaudījusi SAT-Hub risinājumus
gan ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem (BVI),
gan autistiskā spektra lietotājiem. "Pirmais solis
bija veikt fokusa grupu pētījumus ar lietotājiem.
Par laimi, mūsu komandā ir lietotāju pētījumu
eksperti ( Cecīlija Fīlija no Rutgersa autisma
transporta nodaļas, Celina M. Kavalluzi no
Goodwill NY/NJ par ASD apmācību un
Bils Seiple no Lighthouse Guild par BVI
pakalpojumiem)," saka Žigangs. "Otrkārt, mēs

modelējām Lighthouse Guild galveno biroju un
veicām testa maršrutus ar mūsu lietotājiem.
Nākotnē mūsu mērķis ir uzstādīt sistēmu
transporta centrā, lai veiktu plašāka mēroga
testus."
GRŪTĪBAS
Pastāv ētiski jautājumi un bažas par privātumu,
kas saistīti ar sensorIem un kamerām, kuri tiek
izmantoti, lai palīdzētu lietotājiem. Komanda
to ņem vērā un cenšas lietotājiem nodrošināt
neuzbāzīgas un iekļaujošas saskarnes,
ievērojot universālā dizaina principus. "Tā
kā transportlīdzeklī iebūvētie sensori un
kameras tiek izmantotas kā lietotāju "acis",
kā arī novērošanas kameras tiek izmantotas
pūļa analīzei, ir jārisina ētikas un privātuma
jautājumi," skaidro Džigans. "Mūsu pētījumus
ar cilvēkiem ir apstiprinājusi Ņujorkas Pilsētas
augstskolas Institucionālā pārskata padome
(IRB)."
Ir tehniskas problēmas, kas saistītas ar ASSIST
lietotnes pārveidošanu no paplašinātās
realitātes (AR) rīka, kas darbojas nelielā
teritorijā, līdz robustai reāllaika lietotnei, ko var
paplašināt uz daudz lielāku teritoriju, piemēram,
universitātes pilsētiņu vai pat visu pilsētu.
Tāpat ir grūti nodrošināt, lai lietotāja saskarnes
būtu personalizētas dažādām grupām. Lai
atrisinātu šīs problēmas, komanda koncentrējas
uz starpdisciplināru sadarbību starp nozares
pārstāvjiem, akadēmiskajām aprindām un
valdību.
KOMANDAS DARBS
Komandā ir eksperti mākslīgā intelekta/
datormācīšanās jomā (Žigangs Žu, Ņujorkas
Pilsētas augstskola, Hao Tangs, Manhetenas
Kopienas augstskola), objektu modelēšanas
un vizualizācijas jomā (Džī Gongs, Rutgersa
augstskola, SAT-Hub projekta līdzvadītājs,
Hjū Vo, Ņujorkas Pilsētas augstskola), pilsētas
transporta pārvaldība un lietotāju uzvedība
( Sesīlija Fīlija, Rutgeras universitāte, Bils

PĒTNIECĪBAS JOMA
Datorzinātnes

PĒTĪJUMS

Mākslīgā intelekta izmantošana
sociālajam labumam - liela transporta
mezgla pārveidošana par gudru un
pieejamu centru, lai apkalpotu cilvēkus
ar pārvietošanās grūtībām, piemēram,
pasažierus ar redzes vai kustību
traucējumiem.

FINANSĒTĀJI
ASV Nacionālais zinātnes fonds, ASV
Nacionālās izlūkošanas direktora birojs
(ODNI), izmantojot Izlūkošanas kopienas
akadēmiskās izcilības centru (IC CAE)
Rutgersā, ASV Iekšzemes drošības
departaments (DHS), Bentley Systems,
Inc.
Seiple, Lighthouse Guild), klientu atklāšana (
Arbers Ruči, Ņujorkas Pilsētas universitāte)
un rūpnieciskās sadarbības (Ženg I Vu, Bentley
Systems, Inc. ). Vēl svarīgāk ir tas, ka daudzi
talantīgi studenti dažādos studiju posmos (no
vidusskolas līdz augstskolai, maģistratūrai un
doktorantūrai) veicina un īsteno idejas.
NĀKAMIE SOĻI
Viņa vadošais pētnieks, Arbers Ruči, vada
komandu, kas piedalās NSF I-Corps apmācību
kursā, lai ASSIST tehnoloģiju ieviestu tirgū.
Džiņa Čena sāka pētījumus Žigana laboratorijā
otrajā kursā, un viņa ir I-Corps komandas
uzņēmējdarbības vadītāja. Projekts apvieno
drošības, transporta un palīdzības jomas, un tā
mērķis ir izstrādāt risinājumu, kas nodrošinātu
drošu, efektīvu un patīkamu ceļošanu visiem.
Jaunā navigācijas lietotnes iASSIST versija,
izmanto parasto iPhone iebūvēto kameru, lai
veiktu līdzīgas funkcijas kā lietotnes ASSIST
3D sensors.

PA R D AT O RZ IN ĀT N ĒM
Datorzinātne kaut kādā veidā ir izplatīta
gandrīz visās mūsu dzīves jomās. Kopš
Čārlzs Bebidžs 1837. gadā pirmo reizi
aprakstīja tā dēvēto "analītisko dzinēju",
skaitļošanas zinātne ir attīstījusies un
ietekmējusi mūsu dzīvi.
Tāpat kā jebkurā citā jomā, kas cilvēci un
sabiedrību ieved nezināmā teritorijā, arī
datorzinātnes un mākslīgā intelekta jomā
pastāv ētiskas bažas par to, pie kā varētu
novest tā attīstība. Tomēr Žiganga un viņa
komandas darbs parāda, ka datorzinātni
un mākslīgo intelektu var izmantot kā
dzinējspēku labumam.
Žigangs izvēlējās datorzinātnes kā

specializāciju augstskolā pēc tam, kad
vidusskolas skolotājs 80. gados viņam teica,
ka skaitļošana būs 20. un 21. gadsimta
nākotne. "Savas karjeras sākumposmā mani
visvairāk motivēja inovatīvi un progresīvi
pētījumi, tāpēc es sāku strādāt mākslīgā
intelekta un datorredzes jomā," saka
Žigangs. "Arvien vairāk un vairāk jutu īpašu
aicinājumu izmantot mākslīgo intelektu un
palīgtehnoloģijas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti
cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem ir garīgi vai fiziski
traucējumi.
Žigangs uzskata, ka pareizi pārvaldītu
mākslīgo intelektu var izmantot sociālajam
labumam. "Es strādāju pie palīgtehnoloģijām,

IEPAZĪSTI KARJERU
DATORZINĀTNĒ
• Žigangs iesaka Asociāciju skaitļošanas mašīnastīmekļa vietni kā
galveno svarīgas informācijas avotu tiem, kas interesējas par
pētniecību un izglītību šajā jomā:
https://www.acm.org/
•  IEEE Datoru biedrības tīmekļa vietnē ir daudz informācijas:
https://www.computer.org/
•  Vidējā datorzinātnieka alga Amerikas Savienotajās Valstīs,
atkarībā no pieredzes līmeņa, ir 106 000 ASV dolāru:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/salaries

lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir neredzīgi vai
vājredzīgi, vai cilvēkiem ar garīgās attīstības
traucējumiem un citiem traucējumiem,"
skaidro Žigangs. "Tomēr mākslīgo intelektu,
sociālā labuma nolūkos, var izmantot daudz
vairāk jomās, risinot veselības, humānās un
vides problēmas."
Kā liecina Žiganga pētījums, mākslīgais
intelekts un datorzinātne var būtiski uzlabot
cilvēku, ar redzes traucējumiem, kā arī
cilvēku ar ASD dzīvi. Ja vēlies patiesi pozitīvi
ietekmēt cilvēku dzīvi, datorzinātne varētu
būt īstais ceļš, jo īpaši tādēļ, ka tehnoloģijas un
to iespējamie pielietojumi turpina attīstīties.

CEĻŠ NO SKOLAS UZ DATORZINĀTNI
Žigangs ir pārliecināts, ka visā mācību laikā, kā arī augstskolā, ir jāstudē daudz
dažādas matemātikas nozares, lai iegūtu plašu izpratni, kas nepieciešama karjerai
datorzinātnēs un datu zinātnē. Viņš arī iesaka apgūt kritisko domāšanu, lai spētu
sekot līdzi straujajam pārmaiņu tempam, kas ir šīs jomas raksturīga iezīme.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

KĀ ŽI G AN G S KĻ U VA PA R
D AT O RS PE CI ĀL IS TU ?
Bērnībā man patika lasīt. Lauku apvidū, kur
es uzaugu, materiāli bija trūcīgi, bet es lasīju
visu, ko varēju atrast, un centos sasaistīt visus
punktus.
Būt par zinātnieku bija aicinājums kalpot.
Kad biju jauns, valstī, kurā uzaugu, mēs bijām
atpalikuši zinātnes un tehnoloģiju jomā,
tāpēc domāju, ka zinātne un tehnoloģijas,
jo īpaši datorzinātnes, ir kaut kas tāds, kam
man vajadzētu pievērsties, lai sniegtu savu
ieguldījumu.

Mērķtiecība mani ir padarījusi veiksmīgu.
Tam nav obligāti jānoved pie karjeras vai slavas,
bet mani motivē sajūta, ka daru kaut ko labu,
neatkarīgi no tā, kā es to daru. Esmu saglabājis
arī zināmu zinātkāres līmeni atklājumos un
neļaujos viegli padoties.
Ja man neizdodas viena lieta, es varētu
izvēlēties vēl divas interesantākas lietas, ar
kurām nodarboties – ir svarīgi darīt kaut ko
jēgpilnu un patīkamu, nevis nožēlot to, kas
man neizdevās. Arī mana personīgā ticība
palīdz man pārvarēt šķēršļus, noskaņojot sevi

augstākiem aicinājumiem.
Es nekad nenožēlošu pāreju no autonomās
robotikas uz palīgtehnoloģijām, lai palīdzētu
cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, lai gan
man ir jāmācās daudz jaunu lietu, jāsadarbojas
ar cilvēkiem no dažādām jomām, kā arī zināmā
mērā jābūt gatavam veikt pakalpojumus. Es
ieguvu patiesus draugus - gan sadarbības
partnerus, gan lietotājus -, kuri patiesi novērtē
un saprot viens otru.
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IEPAZ ĪST IET IES AR
DŽ IN U ČE NU
Džina Čena ir zinātniskā asistente, kas strādāja
pie SAT-Hub projekta kā studente, savukārt
tagad viņa vada projektu, lai ieviestu SAT-Hub
tirgū.
Es esmu vadošā ASSIST aplikācijas IOS
versijas izstrādātāja. Es ieviesu lietotni,
izmantojot mūsu pētījumā izstrādātās metodes,
tostarp hibrīdmodelēšanu un pārejas metodi,
lai reāllaika pozicionēšanu iekštelpās veiktu
bez aizkavēšanās. Es izstrādāju un testēju
orientieru ieguves metodi un personalizēto
maršruta plānošanas metodi, kā arī kopā ar
kolēģi Leiju Žangu izstrādāju pielāgotās lietotāja
saskarnes. Esmu NSF Inovāciju korpusa
(I-Corps) komandas uzņēmējdarbības vadītāja,
kurā galvenokārt nodarbojos ar mūsu inovāciju
komerciālā virziena izpēti. Tas ietver izpratni
par klientu segmentiem un mūsu tehnoloģiju
mārketinga iespējām, konsultējoties ar dažādu
jomu pārstāvjiem.
Strādājot pie šī projekta kā studentei,
uzlabojās manas komunikācijas prasmes,
turklāt es iemācījos, kā runāt ar cilvēkiem
no dažādām vidēm. Man bija iespēja strādāt
ar dažādu jomu ekspertiem un izprast viņu
perspektīvas - gan no biznesa, gan tehniskā

viedokļa. Es arī paplašināju savas tehniskās
zināšanas datorredzē un programmatūras
izstrādē.
Vadot projektu, vissvarīgākais ir biznesa
domāšana un laba komunikācija ar komandu.
Mūsu komandai ir lieliski izdevies visus
informēt par jaunumiem, nodrošinot elastīgus
iknedēļas sanāksmju laikus un organizētu
uzdevumu uzskaiti. Esmu iemācījusies
pielāgoties straujajām pārmaiņām un
pielāgot mūsu uzdevumus, pamatojoties uz
jauniem pieprasījumiem. Esmu apguvusi
arī jaunu biznesa valodu un iemācījusies, kā
vislabāk attīstīt mūsu tehnoloģiju no biznesa
perspektīvas.
Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem droši un
patstāvīgi pārvietoties nepazīstamā vidē, jo
īpaši cilvēkiem ar invaliditāti. Lai šo tehnoloģiju
ieviestu tirgū, mums ir arī jāapsver, kādas
priekšrocības mēs varam sniegt uzņēmumiem,
lai piesaistītu investīcijas mūsu tehnoloģijai.
Galvenais izaicinājums ir izveidot attiecības
starp mums un investoriem, un to, kā to padarīt
par ienesīgu ieguldījumu.
Tehnoloģija ir pierādījusi spēju precīzi
noteikt lietotāja atrašanās vietu reāllaikā,

kā arī nodrošināja lietotājam navigāciju līdz
galamērķim, ņemot vērā viņa vajadzības.
Tagad mēs atklājam saikni starp mūsu
tehnoloģiju un tirgu. Kad būsim atklājuši savas
lietojumprogrammas pielietojumu, mēs veiksim
virkni testu un atradīsim partnerus savam
biznesam. Šim klientu piesaistes procesam
vajadzētu ilgt vairākus mēnešus. Ja viss
noritēs saskaņā ar plānu, mūsu programma būs
pieejama tirgū nākamā gada vai divu laikā.
Mūsu I-Corps komanda vēlas paplašināt
ASSIST programmu par digitālo dvīņu
lietojumprogrammu, kurā tiks integrēti IoT
sensori, mākonī veiktie skaitļošanas dati un
analītiskie modeļi, lai apkopotu un analizētu
reāllaika datus, piemēram, apmeklētāju
atrašanās vietas un satiksmes informāciju.
Šie dati var palīdzēt nodrošināt labāku
navigācijas pieredzi apmeklētājiem un palīdzēt
uzņēmumiem pārvaldīt un ekspluatēt savus
infrastruktūras objektus. I-Corps apmācību
laikā, mūsu mērķis ir izpētīt mūsu digitālā
tirgus piekļuves punktu un atrast vislabāko
pielietojumu mūsu programmai un mūsu
biznesa modelim.

ŽIGANGA LABĀKIE PADOMI
01 D atorzinātnē un datu zinātnē tev būs nepieciešami stabili pamati matemātikā, sākot no teorijas un beidzot ar pielietojumiem, tādēļ atceries par
to studiju laikā un izvēlies moduļus prātīgi!

02 Ja dari to, kas tev patīk, motivācija nāk dabiski - un motivācija ir ļoti svarīga, lai veiktu pētījumus visas karjeras laikā!
03 D atorzinātnes programmās ir īpašas prasības, bet ir priekšmeti, kurus es uzskatu par fundamentāliem: matemātika, lineārā algebra, datu
struktūras un algoritmi.

DATORZINĀTNE AR
PROFESORU ŽIGANGU ŽU
DISKUSIJU PUNKTI
ZINĀŠANAS:
1. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, cik daudziem
cilvēkiem pasaulē ir redzes traucējumi?
2. Un cik no tiem ir vājredzīgi un cik ir akli?
IZPRATNE:
3. Kādēļ ir svarīgi palīdzēt neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem
orientēties savās mājās un pilsētās? Kā Žigangs pārveido citu
navigācijas sistēmu principus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem?
PIELIETOJUMS:
5. Kādi ir divi dažādi Žiganga inovācijas (ASSIST) Atbalstoši sensoru
risinājumi neatkarīgai un drošai ceļošanai modeļi (prototipi)?

AKTIVITĀTES, KO VARI VEIKT
MĀJĀS VAI KLASĒ
• Iztēlojies 20 gadus uz priekšu un iedomājies, ka esi veiksmīgs
pētnieks datorzinātnēs. Izmanto Žiganga rakstu kā veidni
un raksti par saviem sasniegumiem. Kāds ir tavs "sapņu"
pētniecības projekts, pie kura esi strādājis? Kāda galvenā
informācija studentiem jāzina par tavu pētniecības jomu? Kā
tu kļuvi par datorzinātnieku? Kādus galvenos padomus tu
sniegtu studentiem, kuri vēlas sekot tavās pēdās?
• Veic nelielu izpēti datorzinātņu jomā un pieraksti piecus
sasniegumus, kas ir pašreizējo pētījumu priekšplānā. Ko šie
notikumi varētu pavērt nākotnē? Kā tās varētu ietekmēt
cilvēku dzīvi pēc vairākiem gadiem?

ANALĪZE:
6. Ko tu domā par Žiganga projekta pamatmērķiem? Kādos veidos
datorzinātni var izmantot kā labā virzītājspēku un palīdzēt cilvēkiem ar
traucējumiem vai īpašām vajadzībām?
SINTĒZE:
7. Vai vari iedomāties citus jaunus veidus, kā mākslīgais intelekts un
datorzinātne varētu uzlabot cilvēku dzīvi visā pasaulē?
VĒRTĒŠANA:
8. Cik lielā mērā, tavuprāt, mākslīgais intelekts un datormācīšanās
nākotnē varētu radīt problēmas? Vai vari minēt dažus no veidiem, kā
zinātnieki varētu novērst šo problēmu rašanos?

PAPILDU RESURSI
Noskaties YouTube videoklipu, kurā demonstrēta viedā un
pieejamā transporta mezgla (SAT-Hub) 3D modelēšana un
testēšana:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
DATORZINĀTNE IZKLAIDEI
STEM mācības ir apkopojis plašu dažādu resursu klāstu
saistībā ar datorzinātnēm. Aplūko un izpēti dažas no
aktivitātēm, kuras ir jautri veikt - un kas tev iemācīs dažus
svarīgus datorzinātnes principus!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Starpdisciplinārā, starpinstitūciju SAT-Hub komanda: Galvenais pētnieks (PI), zinātniskie līdzstrādnieki (Co-Pls) un vecākais personāls (SP) no CUNY, Rutgers, Lighthouse
Guild un Bentley, kā arī absolventi (PD un MS) no CUNY un Rutgers.

No ASSIST lietotnēm līdz ASSIST digitālo dvīņu ekosistēmai: Tehnoloģiju ķēdes posms no datiem, aprēķiniem līdz vizualizācijai un ēku
darbības ķēdes posms no paziņojumiem, atbildes reakcijām līdz prognozēm.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TĀLRUŅA NR.: +44 117 909 9150
E-PASTS: INFO@FUTURUMCAREERS.COM

Tulkojumu nodrošina Scientix, ar finansējumu no Eiropas

šo dokumentu atbild tā organizētājs, un tas neatspoguļo

Savienības pētniecības un inovācijas programmas

Eiropas Komisijas (EK) viedokli, un EK neuzņemas

“Apvārsnis 2020” – projekta Scientix 4 (granta līgums N.

atbildību par šeit iekļautās informācijas izmantošanu.

101000063), to koordinēja European Schoolnet (EUN). Par

