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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
И КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ КАТО ДВИЖЕЩА
СИЛА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО
НА КОМП ЮТЪР НИТЕ НАУК И, КОЙТ О
ПРОФ ЕСОР ЖИГА НГ ЖУ Е УЧЕН В ОБЛА СТТА
В САЩ. ТОЙ И НЕГОВ ИТЕ СЪТР УДНИ ЦИ
РАБО ТИ В THE CITY COLLE GE OF NEW YORK
О ЦЕЛ Е ДА ПРЕД ОСТА ВИ ПО-ДО БРИ
СА СЪЗД АТЕЛ И НА ПРОЕ КТА „SAT-H UB“, ЧИЯТ
ИЕТО ЗА ХОРА В НЕРА ВНОС ТОЙН О
УСЛУ ГИ ЗА ОТЧИ ТАНЕ НА МЕСТ ОПОЛ ОЖЕН
НИ ПРОМ ЕНИ
ПОЛО ЖЕНИ Е, С МИНИ МАЛН И ИНФР АСТР УКТУР
ГОВОРЕТЕ КАТО СПЕЦИАЛИСТ В

За тези от нас, които нямаме зрителни

могат да бъдат използвани или модифицирани,

ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ

увреждания, е лесно да приемаме

за да помагат на хора, които са слепи или с

ежедневните задачи за нещо естествено.

увредено зрение, подобно на начина, по който

Когато се разхождаме из нашия град или село,

GPS системите работят за навигацията на

ПОМОЩНА ТЕХНОЛОГИЯ – ПОМОЩНИ,

придвижването от точка А до точка Б е лесно.

открито. Надеждата е, че хората, които са слепи

АДАПТИВНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ

Също така, когато се движим в домовете си,

или с увредено зрение, ще могат по-добре да се

УСТРОЙСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

преминаването между стаите или етажите е

ориентират на закрито и да преодолеят някои

ИЛИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА

задача, която изпълняваме почти без да се

от предизвикателствата, свързани с увреденото

замисляме. За хората, които са слепи или

зрение. Професор Жиганг Жу е учен в областта

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – интелигентността,

с увредено зрение обаче придвижването в

на компютърните науки, който работи в City

която проявяват машините

закрити пространства не е толкова просто или

College of New York. Работата му е съсредоточена

лесно.

върху разработването на интелигентен и

ТЕХНОЛОГИИ

ЕТИЧЕН – свързан с въпроса дали нещо е
морално приемливо

достъпен транспортен хъб („SAT-Hub“) за
Световната здравна организация изчислява, че

помощна навигация и управление на обектите

най-малко 2,2 милиарда души имат увредено

от застроената среда. Една от областите, върху

LIDAR –метод за определяне на разстояния

зрение. От тях повече от 285 милиона души

които работи, е да помогне на хора, които

чрез насочване на лазер към обект и

имат слабо зрение, а над 39 милиона души са

са слепи или със зрителни увреждания, да

измерване на времето, за което отразената

слепи. Съществуват инструменти за навигация

се ориентират в обкръжаващата среда със

светлина се връща към приемника

в закрити пространства, които помагат на

смартфон и без необходимост от допълнителни

тези хора, но обикновено те са предназначени

хардуерни устройства.

GPS (ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА

за използване от автономни роботи. Когато

ПОЗИЦИИОНИРАНЕ) – глобална

роботите се движат в дадено пространство,

ПРИЛОЖЕНИЕТО

навигационна спътникова система,

те използват сензори и други технологии, за

Водещо място сред иновациите, върху които

която осигурява синхронизация на

да определят къде има стена, преграда или

работи Жиганг Жу, заемат помощните сензорни

местоположението, скоростта и времето

стъпало. Тази информация се предава на робота

решения за независимо и безопасно пътуване

и той може да промени посоката или позицията

(„ASSIST“) за хора, които са слепи или със

си.

зрителни увреждания. Екипът е разработил два

РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ – интерактивно
преживяване в реална среда, при което

прототипа на приложението „ASSIST“. „Първото

обектите, които се намират в реалния свят,

В последно време обаче изследователите

приложение е базирано на 3D сензор, наречен

са обогатени с компютърно генерирана

започнаха да разглеждат как тези решения

Tango, за телефони с Android, докато второто

информация за възприятие

приложение просто е базирано на вградената

М. Кавалуци от „Goodwill NY/NJ“ за обучението

камера на iPhone", обяснява Жиганг. „За 3D

на хора с ASD и Бил Сейпъл в „Lighthouse Guild“

моделирането използвахме възможностите

за услугите за хора, които са слепи или със

на разширената реалност (AR) на двата типа

зрителни увреждания)", казва Жиганг. „Второ,

телефони, но основните характеристики на

моделирахме централата на „Lighthouse Guild“

нашите приложения са бързото моделиране на

и изпробвахме тестови маршрути с нашите

мащабна вътрешна среда без необходимост

потребители. В крайна сметка целта ни е да

от специално обучение за моделиращия,

инсталираме системата в транспортен център за

архитектура клиент-сървър, която позволява

по-мащабно тестване.“

моделирането да се мащабира, хибридно
сензорно решение за точно позициониране на

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

закрито в реално време и накрая (и вероятно

Съществуват етични въпроси и опасения

най-важното) – персонализиран метод за

относно поверителността, свързани с

планиране на маршрута и персонализирани

потенциалния инвазивен характер на

потребителски интерфейси, съобразени

сензорите и камерите, използвани в помощ

с нуждите на различни потребители със

на потребителите. Екипът е наясно с това и

затруднения в придвижването.“

се стреми да предостави на потребителите

ПРОФЕСОР ЖИГАНГ ЖУ
Хърбърт Г. Кайзер, професор по
компютърни науки, The Grove
School of Engineering, The City
College of New York и The CUNY
Graduate Center, USA

ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Компютърни науки

дискретни и цялостни интерфейси с принципите
ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТИ

на универсалния дизайн. „Тъй като вградените

Приложението „ASSIST“ използва както Bluetooth

сензори и камери се използват като „очи“ на

маяци с ниска консумация на енергия (BLE),

потребителите, а камерите за наблюдение

за да информира потребителите в кой райион

се използват за анализ на тълпата, трябва

се намират, така и вградената камера, за да

да се обърне внимание на етичните въпроси

проследява местоположението им точно и в

и опасенията, свързани с поверителността",

реално време. Удивително е, че алгоритмите,

обяснява Жиганг. „Нашите проучвания върху

които устройството за планиране на маршрута

хора са одобрени от Независимата етична

използва, могат да извличат информация от 3D

комисия (IRB) на City College of New York.“

модели на обкръжаващата среда, включително

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Използване на изкуствен интелект в
полза на обществото – трансформиране
на голям транспортен хъб в интелигентен
и достъпен хъб, който да обслужва хора
със затруднения в придвижването, като
например пътници със зрителни или
двигателни увреждания.

ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИ

забележителности, за това дали на даденото

Съществуват технически предизвикателства,

място има връзка за пренос на данни, гъстотата

свързани с превръщането на приложенията

на тълпата в даден район, дали се извършват

„ASSIST“ от инструмент за разширена реалност

някакви строителни работи или други лични

(AR) в малко пространство, в приложение,

предпочитания на потребителя, като например

работещо надеждно и в реално време, чийто

дали се нуждае от стълби или асансьори.

мащаб може да бъде разширен до много по-

Тази информация се обединява и след това се

голяма площ, като например кампус или дори

обработва от приложението, за да предложи

цял град. Предизвикателство е и осигуряването

най-добрия маршрут за всеки конкретен

на персонализирани потребителски интерфейси

потребител.

за различните групи. За да преодолее

(от гимназия през колеж до магистратура и

тези проблеми, екипът се фокусира върху

докторантура) допринасят за идеите и тяхното

ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ

осъществяването на интердисциплинарно

осъществяване.

Екипът е взел предвид и хората с разстройства

сътрудничество между индустрията,

от аутистичния спектър (ASD), при които

академичните среди и правителството.

функцията за гъстота на тълпата е особено

Национална фондация за наука на
САЩ (NSF), Служба на директора на
националното разузнаване на САЩ (ODNI)
чрез Центъра за академични постижения
на разузнавателната общност (IC CAE) в
„Rutgers“, Министерство на вътрешната
сигурност на САЩ (DHS), Bentley Systems, Inc.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Един от водещите изследователи — Арбер Ручи,

полезна. Разбирането за това колко е натоварен

ЕКИПНА РАБОТА

ръководи екип, който участва в курс за обучение

даден район може да бъде полезно за всеки,

Екипът се състои от експерти в областта на

на NSF I-Corps, за да изведе технологията

който използва технологията, разработена от

изкуствения интелект/машинното обучение

„ASSIST“ на пазара. Джин Чен започва

екипа, но хората с ASD често изпитват трудности

(Жиганг Жу от „City College of New York“, Хао Танг

изследванията си в лабораторията на Жиганг Жу

при наличието на големи тълпи, така че тази

от „Borough of Manhattan Community College“),

като студентка във втори курс и е ръководител

функция е особено важна за тях.

моделирането и визуализацията на обекти (Дзие

на предприемаческата дейност на екипа на

Гонг от „Rutgers“ – един от ръководителите на

I-Corps. Проектът представлява интегриране

ТЕСТВАНЕ

проекта „SAT-Hub“, Хюй Во от „City College of New

на сигурност, транспорт и помощни услуги, а

Екипът тества решенията за „SAT-Hub“ с

York“), управлението на градския транспорт

целта е да се разработи решение за безопасно,

потребители, които са слепи или със зрителни

и поведението на потребителите (Сесилия

ефективно и приятно пътуване за всички. Новата

увреждания, както и с хора с ASD. „Първата

Фийли от „Rutgers“, Бил Сейпъл от „Lighthouse

разработка на приложението за навигация,

стъпка беше провеждането на проучвания

Guild“), откриването на клиенти (Арбър Ручи

„iASSIST“, работи с обикновената вградена

във фокус групи с потребителите. За щастие,

от „City University New York“) и индустриалните

камера на iPhone, за да изпълнява подобни

в екипа ни имаме експерти по проучване на

партньорства (Женг Ю Ву от „Bentley Systems,

функции като 3D сензора на приложението

потребителите (Сесилия Фийли от „Rutgers“ за

Inc.“). Още е по-важно е, че много талантливи

„ASSIST“.

транспортирането на хора с аутизъм, Селина

студенти на различни етапи от обучението си

ЗА КО М ПЮ ТЪ РН ИТ Е НА УК И
Компютърните науки навлизат в почти

своя специалност в колежа след като през

са слепи или с нарушено зрение, или хора с

всяка област на живота ни по един или друг

80-те години на миналия век негов учител

аутизъм, наред с други състояния“, обяснява

начин. Откакто Чарлз Бабидж за пръв път е

от гимназията му казва, че компютрите ще

Жиганг. „Но в обществена полза изкуственият

описал така наречения от него „аналитичен

бъдат в челните редици на 20-ти и 21-ви век.

интелект може да се използва в много

двигател“ през 1837 г., компютрите се

„В ранния етап на кариерата си най-вече бях

повече приложения за решаване на здравни,

развиват постоянно и оказват влияние върху

мотивиран да се занимавам с иновативни и

хуманитарни и екологични предизвикателства.“

нашия живот.

авангардни изследвания, затова навлязох
в областта на изкуствения интелект и

Както показват изследванията на Жиганг,

Както при всяко нещо, което води

компютърното зрение“, казва Жиганг. „Все

изкуственият интелект и компютърните науки

човечеството и обществото към

повече и повече чувствах отчетливо призвание

могат да доведат до значителни подобрения

неизследвани територии, съществуват

да използвам изкуствен интелект и помощни

в живота на хората с нарушено зрение, както

етични опасения до какво може да доведе

технологии за подобряване на качеството на

и на потребителите с аутизъм. Ако искате

развитието на компютърните науки

живот на хората, особено на тези, които са с

да внесете реална положителна промяна

и изкуствения интелект. Работата на

умствени или физически увреждания.

в живота на хората, компютърните науки
могат да бъдат пътят за вас, особено като

проф. Жу и неговия екип обаче показва,
че компютърните науки и изкуственият

Жиганг вярва, че ако се управлява правилно,

се има предвид, че технологиите и техните

интелект могат да се използват за добри

изкуственият интелект може да се използва в

потенциални приложения продължават да се

цели.

полза на обществото. „Работя върху помощни

развиват.

Жиганг избира компютърните науки за

технологии, за да помагам на хора, които

•

ВИЖТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА КАРИЕРА В ОБЛАСТТА НА
КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ

ПЪТЯТ ОТ УЧИЛИЩЕ ДО
КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ

Проф. Жиганг Жу препоръчва уебсайта на Association
for Computing Machinery като основен източник на
важна информация за онези, които се интересуват от
изследвания и образование в тази област: https://www.
acm.org/

Жиганг е твърд привърженик на изучаването на много различни дялове от
математиката по време на обучението в училище и колежа, което ще ви даде
широките познания, необходими за кариера в областта на компютърните науки и
науката за данните. Той също така препоръчва да имате солидна подготовка по
критично мислене, за да си гарантирате, че можете да бъдете в крак с темпото на
промените, което е отличителна черта на тази сфера.

• Уебсайтът на IEEE Computer Societyсъдържа разнообразна
информация: https://www.computer.org/

https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/computerscience

•  Средната заплата на компютърните специалисти в САЩ
е 106 000 щатски долара, в зависимост от опита: https://
www.indeed.com/career/computer-scientist/salaries

КА К Ж ИГ АН Г СТ АН А УЧ ЕН В
ОБ ЛА СТ ТА НА КО МП Ю ТЪ РН ИТ Е
НА УК И?
Интересувах се от четенето още
като дете. В селския район, в който
израснах, нямаше много материали,
но аз четях всичко, което можех да
намеря и се опитвах да правя връзки
между информацията.
Да стана учен беше моето призвание.
Когато бях млад страната, в която
израснах, изоставаше в сферата на
науката и технологиите, затова реших,
че изучаването на наука и технологии,
особено информатика, е нещо, на
което трябва да се посветя, за да дам
своя принос.

Да имам цел ме направи успешен.
Не е задължително това да доведе
до кариера или слава, но чувството,
че правя нещо добро, независимо
в каква роля, ме мотивира. Освен
това съм запазил определена доза
любопитство към откритията и не се
отказвам лесно.
Ако се проваля в едно нещо, мога
да избера две по-интересни неща,
с които да се занимавам — важно е
да правя нещо смислено и приятно,
вместо да съжалявам за това, в
което не съм успял. Личната ми вяра
също ми помага да преодолявам

препятствията, като се стремя към
по-благородни цели.
Никога няма да съжалявам, че се
прехвърлих от автономна роботика
към помощни технологии , за да
помагам на хора в нужда, въпреки
че трябва да уча много нови
неща, да си сътруднича с хора от
различни области и в известен
смисъл да съм готов да извършвам
определени услуги. Намерих истински
приятели – както сътрудници, така и
потребители, които наистина се ценят
и се разбират помежду си.

© spainter_vfx - stock.adobe.com

ЗА ПО ЗН АЙ ТЕ СЕ С ДЖ ИН
ЧЕН
Джин Чен е научен асистент.
Работила е по проекта „SAT-Hub“
през студентските си години, а сега
ръководи проект за извеждане на
„SAT-Hub“ на пазара.

виждания – както от бизнес, така и от
техническа гледна точка. Също така
разширих техническите си познания в
областта на компютърното зрение и
разработването на софтуер.

Аз съм водещ разработчик на
версията на приложението „ASSIST“
за IOS. Реализирах приложението,
като използвах техниките, които
разработихме в нашето изследване,
включително хибридно моделиране
и преходен метод за позициониране
в реално време на закрито без
забавяне. Разработих и тествах
метода за извличане на ориентири
и метода за персонализирано
планиране на маршрута, а също
така проектирах персонализираните
потребителски интерфейси заедно
с моя колега Лей Занг. Ръководител
съм на предприемаческия екип на
Корпуса за иновации на NSF (I-Corps),
където работата ми е фокусирана
върху проучването на търговския път
за нашата иновация. Това включва
разбиране на клиентските сегменти
и маркетинговите възможности за
нашата технология чрез дискусии с
хора от различни области.

При ръководенето на проекти найважното е да имаш бизнес мислене
и да поддържаш добра комуникация
с екипа. Екипът ни се справя чудесно
с това всички да сме в течение
на работата, с гъвкаво време за
седмични срещи и организирано
проследяване на задачите. Научих
се да се адаптирам към бързите
промени и да коригирам задачите ни
въз основа на новите изисквания.
Научих също нов бизнес език и как
най-добре да развиваме нашата
технология от гледна точка на
бизнеса.

Работата по този проект
докато бях студентка подобри
комуникационните ми умения и ме
научи как да разговарям с хора от
различни среди. Имах възможност
да работя с експерти от различни
области и да разбера техните

Нашата цел е да помагаме на хората
да пътуват безопасно и независимо
в непозната среда, особено хората
с увреждания. За да изведем тази
технология на пазара, трябва също
да помислим какви ползи можем
да донесем на компанииите, за да
успеем да привлечем инвестиции
в нашата технология. Основното
предизвикателство е да определим
отношенията между нас и
инвеститорите и как да превърнем
това в печелившо начинание.
Технологията доказа, че може
успешно да локализира с точност
потребителя в реално време и да

помага за ориентирането му до
неговата дестинация според нуждите
му. Сега откриваме връзката между
нашата технология и пазара. След
като открием в какви случаи би се
употребявало нашето приложение,
ще направим серия от тестове и ще
намерим партньори за нашия бизнес.
Това пътешествие за откриване на
клиенти ще отнеме няколко месеца.
Ако всичко върви по план, нашето
приложение ще бъде пуснато на
пазара през следващата година или
две.
Нашият екип от „I-Corps“ иска да
разшири приложението „ASSIST“
в цифров близнак - приожение,
което ще интегрира сензори
на индустриалния интернет
на нещата (IoT), изчисления в
облак и аналитични модели за
събиране и анализиране на данни
в реално време, като например
местоположение на посетителите
и информация за трафика. Тези
данни могат да способстват
за осигуряването на по-добро
навигационно преживяване за
посетителите, а също и да помогнат
на предприятията да управляват
и експлоатират своите обекти. По
време на обучението на „I-Corps“
имаме за цел да проучим нашата
точка за навлизане на цифровия
пазар и да намерим най-добрия
случай на употреба за нашето
приложение и нашия бизнес модел.

НАЙ-ДОБРИТЕ СЪВЕТИ НА ЖИГАНГ ЖУ
01 За компютърните науки и науката за данните ще трябва да имате солидна основа по математика – от теорията до
приложенията, така че имайте го предвид по време на обучението си и избирайте учебните си предмети разумно!

02 Ако се занимавате с нещо, което обичате, мотивацията идва много по-естествено, а мотивацията е от съществено
значение за провеждането на научни изследвания през цялата ви кариера!

03 Програмите по компютърни науки имат специфични изисквания за различните курсове, но има предмети, които
смятам за основни: смятане, линейна алгебра, структури от данни и алгоритми.

КО М Ю ТЪ РН И НА УК И С
ПР ОФ ЕС ОР Ж ИГ АН Г Ж У
ТЕ М И ЗА
Д ИС КУ СИ Я
ЗНАНИЯ:
1. П
 о данни на Световната здравна организация колко
души в света имат зрителни увреждания?
2. От тях колко души имат слабо зрение и колко са слепи?
РАЗБИРАНЕ:
3. З
 ащо е важно да помагаме на хората, които са слепи и
с нарушено зрение да се ориентират в своите домове и
градове? Как Жиганг модифицира принципите на други
навигационни системи, за да помогне на тези хора?
ПРИЛОЖЕНИЕ:
5. К
 акви са двата различни модела (прототипа) на
иновацията на Жинганг – помощни сензорни решения за
независимо и безопасно пътуване („ASSIST“)?
АНАЛИЗ:
6. К
 акво е мнението ви за основните цели на проекта на
Жиганг? По какъв начин компютърните науки могат да се
използват в поза на обществото и да помагат на хора с
увреждания или специфични изисквания?
СИНТЕЗ:
7. М
 ожете ли да помислите по какви други новаторски
начини изкуственият интелект и компютърните науки
могат да подобрят живота на хората по света?
ОЦЕНКА:
8. С
 поред вас доколко изкуственият интелект и машинното
обучение могат да доведат до проблеми в бъдеще?
Можете ли да помислите за някои от начините, по които
учените биха могли да предотвратят възникването на
тези проблеми?.

ДЕЙН ОСТИ, КОИТ О МОЖ ЕТЕ
ДА ИЗПЪ ЛНИТ Е У ДОМ А ИЛИ
В КЛАС НАТА СТАЯ
•П
 огледнете 20 години напред в бъдещето и си
представете, че сте успешен изследовател в
областта на компютърните науки. Използвайте
статията на Жиганг Жу като модел и
опишете собствените си постижения. Кой е
изследователският проект „мечта“, по който сте
работили? Каква основна информация трябва
да знаят учениците за вашата изследователска
област? Как станахте учен в областта на
компютърните науки? Какви основни съвети ще
дадете на учениците, които искат да тръгнат по
вашите стъпки?
•Н
 аправете малко проучване в областта на
компютърните науки и запишете пет разработки,
които са водещи в съвременните изследвания.
До какво биха могли да доведат тези разработки
в бъдеще? Как те биха могли да определят
живота на хората след години?

О Щ Е РЕ СУ РС И
Гледайте видеоклипа в YouTube, показващ 3D
моделирането и тестването на интелигентния и
достъпен транспортен хъб („SAT-Hub“):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ
STEM обучението обединява широк набор от
различни ресурси, свързани с компютърните
науки. Разгледайте и проучете някои от
дейностите, които са забавни за изпълнение
и ще ви научат на някои важни принципи на
компютърните науки!
https://www.stem.org.uk/resources/
collection/4311/computer-science-fun

Мултидисциплинарният, междуинституционален екип на „SAT-Hub“: Главен изследовател (PI), други главни изследователи (Co-PIs) и
старши персонал (СР) от CUNY, „Rutgers“, „Lighthouse Guild“ и „Bentley“, както и дипломанти (PD и MS) от CUNY и „Rutgers“.

От приложенията „ASSIST“ до екосистемата на цифровия близнак на „ASSIST“: Технологичната
последователност от данните, изчисленията до визуализацията и оперативната последователност на
сградата от уведомяването, отговора до прогнозите.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TEL: +44 117 909 9150
EMAIL: INFO@FUTURUMCAREERS.COM
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