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ΥΠ ΟΛ ΟΓ ΙΣΤ ΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟ ΙΝΌ ΚΑ ΛΌ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΈ Α ΤΩΝ
Ο ΚΑΘΗ ΓΗΤΉ Σ ZHIGA NG ZHU ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΣΤ ΉΜΟΝ ΑΣ
NEW YORK ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Ο
ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΤ ΏΝ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΟ THE CITY COLL EGE OF
ΤΟ ΈΡΓΟ SAT-H UB, ΤΟ
ΊΔΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕ ΡΓΆΤ ΕΣ ΤΟΥ ΈΧΟΥ Ν ΔΗΜΙ ΟΥΡΓ ΉΣΕΙ
ΕΣΙΏΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ
ΟΠΟΊ Ο ΑΠΟΣ ΚΟΠΕ Ί ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΧΉ ΚΑΛΎ ΤΕΡΩ Ν ΥΠΗΡ
ΠΛΗΘ ΥΣΜΟ Ύ ΜΕ ΕΛΆΧ ΙΣΤΕΣ
ΤΟΠΟ ΘΕΣΊΑ ΣΕ ΥΠΟΕ ΞΥΠΗ ΡΕΤΟ ΎΜΕΝ ΕΣ ΟΜΆΔ ΕΣ
ΔΙΑΡΘ ΡΩΤΙΚ ΈΣ ΜΕΤΑ ΤΡΟΠ ΈΣ

ΜΙΛΉΣΤΕ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΌΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
– βοηθητικά, προσαρμόσιμα και
αποκαταστατικά μέσα για άτομα με
αναπηρία ή ηλικιωμένους
ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ – νοημοσύνη
που επιδεικνύουν τα μηχανήματα
ΗΘΙΚΉ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ – αφορά το αν
κάτι είναι ηθικά αποδεκτό
LIDAR - μέθοδος προσδιορισμού εύρους,
στοχεύοντας ένα αντικείμενο με λέιζερ
και μετρώντας τον χρόνο επιστροφής
του ανακλώμενου φωτός στον δέκτη
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
– παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα
πλοήγησης που παρέχει συγχρονισμό
τοποθεσίας, ταχύτητας και χρόνου
ΕΠΑΥΞΗΜΈΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ –
διαδραστική εμπειρία ενός πραγματικού
περιβάλλοντος, όπου τα αντικείμενα
που βρίσκονται στον πραγματικό
κόσμο ενισχύονται από αντιληπτικές
πληροφορίες που παρέχονται από
υπολογιστή

Για όσους από εμάς δεν αντιμετωπίζουμε
προβλήματα όρασης, είναι εύκολο
να θεωρούμε κάποιες καθημερινές
δραστηριότητες δεδομένες. Κατά τη
μετακίνηση μέσα στην πόλη ή το χωριό
μας, το να μετακινηθούμε από ένα σημείο
Α προς ένα σημείο Β είναι απλή υπόθεση.
Παρομοίως, όταν κινούμαστε μέσα στα
σπίτια μας, η μετακίνηση μεταξύ δωματίων
ή ορόφων είναι κάτι που κάνουμε σχεδόν
χωρίς να το σκεφτόμαστε. Ωστόσο, για τους
τυφλούς ή αμβλύωπες (BVI), η μετακίνηση
σε εσωτερικούς χώρους δεν είναι τόσο απλή
ή αυτονόητη.
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμά ότι
τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι
έχουν προβλήματα όρασης. Από αυτούς,
πάνω από 285 εκατομμύρια έχουν χαμηλή
όραση και πάνω από 39 εκατομμύρια είναι
τυφλοί. Υπάρχουν μηχανήματα μετακίνησης
εσωτερικού χώρου που βοηθούν αυτά
τα άτομα, αλλά, συνήθως, αυτά είναι
σχεδιασμένα για χρήση από αυτόνομα
ρομπότ. Τα ρομπότ κατά τη μετακίνησή
τους μέσα σε έναν χώρο, χρησιμοποιούν
αισθητήρες και άλλες τεχνολογίες για
να προσδιορίσουν πού υπάρχει τοίχος,
εμπόδιο ή σκαλοπάτι. Αυτές οι πληροφορίες
μεταδίδονται στο ρομπότ και έτσι μπορεί να
αλλάζει πορεία ή θέση.
Ωστόσο, πρόσφατα, οι ερευνητές άρχισαν
να εξετάζουν το πώς θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν οι
λύσεις αυτές για να εξυπηρετούν άτομα
με BVI, καθώς και το πώς λειτουργούν
τα συστήματα GPS για την πλοήγηση
σε εξωτερικούς χώρους. Ευελπιστούν
ότι τα άτομα με BVI θα είναι σε θέση να
μετακινούνται καλύτερα σε εσωτερικούς
χώρους και να ξεπεράσουν ορισμένες
από τις δυσκολίες που σχετίζονται με τα
προβλήματα όρασής τους. Ο καθηγητής

Zhigang Zhu είναι επιστήμονας στον τομέα
των υπολογιστών, με έδρα το City College of
New York. Το έργο του επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη ενός έξυπνου και προσβάσιμου
κόμβου μεταφορών (SAT-Hub) για
υποβοηθούμενη πλοήγηση και διαχείριση
εγκαταστάσεων. Ένας από τους κυρίαρχους
στόχους είναι να βοηθήσει τα άτομα με
BVI να μετακινούνται σε ένα περιβάλλον
χρησιμοποιώντας smartphone και χωρίς να
χρειάζονται πρόσθετες συσκευές υλικού.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Η κυριότερη από τις καινοτομίες τις
οποίες ερευνά ο Zhigang είναι οι λύσεις
υποβοήθησης μέσω αισθητήρων για την
ανεξάρτητη και ασφαλή μετακίνηση
(Assistive Sensor Solutions for
Independent and Safe Travel - ASSIST)
των τυφλών και των αμβλυώπων. Η ομάδα
έχει αναπτύξει δύο πρωτότυπα εφαρμογών
ASSIST. «Η πρώτη εφαρμογή βασίζεται
σε έναν τρισδιάστατο αισθητήρα, που
ονομάζεται Tango, και είναι εφαρμοσμένος
σε ένα τηλέφωνο Android, ενώ η δεύτερη
εφαρμογή βασίζεται απλώς στην
ενσωματωμένη κάμερα ενός iPhone»,
εξηγεί ο Zhigang. «Χρησιμοποιήσαμε τις
λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας
(AR) και των δύο τύπων τηλεφώνων για
τρισδιάστατη μοντελοποίηση, ωστόσο, τα
βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών
μας είναι η γρήγορη μοντελοποίηση
ενός εσωτερικού περιβάλλοντος μεγάλης
κλίμακας χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση
από έναν δημιουργό μοντέλων, μια
αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή που
καθιστά δυνατή την κλιμάκωση της
μοντελοποίησης, μια λύση υβριδικού
αισθητήρα για ακριβή χωροθέτηση σε
πραγματικό χρόνο σε εσωτερικούς χώρους,
και τέλος (ίσως το σημαντικότερο), μια
εξατομικευμένη μέθοδος σχεδιασμού
διαδρομών και προσαρμοσμένα

περιβάλλοντα εργασίας χρήστη ανάλογα
με τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών με
δυσκολίες μετακίνησης.»
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ
Η εφαρμογή ASSIST χρησιμοποιεί και
τους δύο φάρους χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας Bluetooth (BLE) για να
ενημερώνει τους χρήστες πού βρίσκονται,
και την ενσωματωμένη κάμερα, ώστε
να παρακολουθεί με ακρίβεια και σε
πραγματικό χρόνο τις θέσεις τους.
Είναι απίστευτο ότι οι αλγόριθμοι που
χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής διαδρομής
μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για
ένα περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων
ορόσημων, από τρισδιάστατα μοντέλα,
είτε υπάρχει συνδεσιμότητα δεδομένων
σε μια τοποθεσία ή πυκνότητα πλήθους
σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είτε
πραγματοποιούνται οικοδομικές ή
κατασκευαστικές εργασίες ή υπάρχουν
άλλες προσωπικές προτιμήσεις χρήστη,
όπως, για παράδειγμα, αν χρειάζονται
σκάλες ή ανελκυστήρες. Αυτές οι
πληροφορίες συγκεντρώνονται όλες μαζί
και, στη συνέχεια, η εφαρμογή τις λαμβάνει
υπόψη για να προτείνει την καλύτερη
δυνατή διαδρομή για κάθε μεμονωμένο
χρήστη.
ΆΛΛΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ
Η ομάδα λαμβάνει, επίσης, υπόψη τα
άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
(ΔΑΦ), για τα οποία το χαρακτηριστικό
της πυκνότητας του πλήθους είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο. Η κατανόηση του πόσο
συνωστισμένη είναι μια δεδομένη τοποθεσία
μπορεί να είναι χρήσιμη για όλους όσους
χρησιμοποιούν την τεχνολογία που έχει
αναπτύξει η ομάδα, αλλά τα άτομα με
ΔΑΦ συχνά αισθάνονται δυσφορία μέσα
σε μεγάλα πλήθη, οπότε αυτή η λειτουργία
είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτά.
ΔΟΚΙΜΉ
Η ομάδα δοκίμασε τις λύσεις SAT-Hub
τόσο σε χρήστες με BVI όσο και σε
χρήστες με ΔΑΦ. «Το πρώτο βήμα ήταν
η πραγματοποίηση μελετών σε ομάδες
εστίασης με τους χρήστες. Ευτυχώς, στην
ομάδα μας έχουμε ειδικούς στη μελέτη
χρηστών (τη Cecilia Feeley στο Rutgers
για τις μετακινήσεις ατόμων με αυτισμό,
τη Celina M. Cavalluzzi στο Goodwill NY/
NJ για την εκπαίδευση ΔΑΦ, και τον Bill
Seiple στο Lighthouse Guild για υπηρεσίες
BVI)», αναφέρει ο Zhigang. «Δεύτερον,
διαμορφώσαμε τις εγκαταστάσεις
του Lighthouse Guild και εκτελέσαμε
εκεί δοκιμαστικές διαδρομές με τους
χρήστες μας. Τέλος, στόχος μας είναι να
εγκαταστήσουμε το σύστημα σε ένα κέντρο
μεταφορών για μια δοκιμή μεγαλύτερης

κλίμακας.»
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
Υπάρχουν ηθικά ζητήματα και ανησυχίες
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, που
σχετίζονται με την δυνητικά διεισδυτική
φύση των αισθητήρων και των καμερών
που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση
των χρηστών. Αυτό είναι κάτι που έχει
υπόψη η ομάδα και σκοπεύει να παράσχει
στους χρήστες διακριτικές και συμμετοχικές
διεπαφές με αρχές καθολικού σχεδιασμού.
«Καθώς οι ενσωματωμένοι αισθητήρες και
κάμερες χρησιμοποιούνται ως τα 'μάτια' των
χρηστών και οι κάμερες παρακολούθησης
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση πλήθους,
πρέπει να διευθετηθούν τα ζητήματα ηθικής
δεοντολογίας και απορρήτου», εξηγεί ο
Zhigang. «Οι μελέτες μας σε ανθρώπινα
υποκείμενα έχουν εγκριθεί από το
Συμβούλιο Θεσμικού Ελέγχου (IRB) του City
College της Νέας Υόρκης.»
Υπάρχουν τεχνικές προκλήσεις σχετικά
με τη μετατροπή των εφαρμογών
ASSIST από ένα εργαλείο επαυξημένης
πραγματικότητας (AR) που λειτουργεί
σε μια μικρή περιοχή, σε μια ισχυρή
εφαρμογή πραγματικού χρόνου που μπορεί
να επεκταθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη
περιοχή, όπως μια πανεπιστημιούπολη ή
ακόμα και μια ολόκληρη πόλη. Αποτελεί,
επίσης, πρόκληση να διασφαλιστεί ότι
τα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη
είναι εξατομικευμένα για τις διάφορες
ομάδες. Για να ξεπεραστούν αυτά τα
προβλήματα, η ομάδα επικεντρώνεται
στην πραγματοποίηση διεπιστημονικών
συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας,
ακαδημαϊκής κοινότητας και κυβερνητικών
φορέων.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς στην
εκπαίδευση μηχανών μέσω τεχνητής
νοημοσύνης (Zhigang Zhu στο City College
of New York, Hao Tang στο Borough
of Manhattan Community College),
στη μοντελοποίηση και απεικόνιση
εγκαταστάσεων (Jie Gong στο Rutgers –
Συνεπικεφαλής του έργου SAT-Hub Project,
Huy Vo στο City College of New York), στη
διαχείριση αστικών συγκοινωνιών και τις
συμπεριφορές χρηστών (Cecilia Feeley
στο Rutgers, Bill Seiple στο Lighthouse
Guild), στον εντοπισμό πελατών (Arber
Ruci στο City University New York) και
στις βιομηχανικές συμπράξεις (Zheng Yi
Wu στη Bentley Systems, Inc.). Το πιο
σημαντικό είναι ότι πολλοί ταλαντούχοι
σπουδαστές σε διάφορα στάδια των
σπουδών τους (από το λύκειο μέχρι το
κολέγιο και από το μεταπτυχιακό έως το
διδακτορικό) συμβάλλουν και κάνουν τις

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ZHIGANG ZHU
Herbert G. Kayser, Καθηγητής της
Επιστήμης των Υπολογιστών, The
Grove School of Engineering, The
City College of New York και Κέντρο
Αποφοίτων CUNY, ΗΠΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επιστήμη των Υπολογιστών

ΕΡΕΥΝΑ

Χρήση της ΤΝ για το κοινό καλό –
Μετατροπή ενός μεγάλου κόμβου
μεταφορών σε έξυπνο και προσβάσιμο
κόμβο για την εξυπηρέτηση ατόμων
με προβλήματα μετακίνησης, όπως
επιβάτες με προβλήματα όρασης
ή κινητικότητας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα ΗΠΑ, Γραφείο του
Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
των ΗΠΑ (ODNI) μέσω του Κέντρου Ακαδημαϊκής
Αριστείας της Κοινότητας Πληροφοριών (IC CAE)
του Rutgers, Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), Bentley Systems,
Inc.

ιδέες πραγματικότητα.
ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ
Ο συνεπικεφαλής ερευνητής, Arber
Ruci, είναι επικεφαλής ομάδας σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NSF I-Corps,
με στόχο να φέρει την τεχνολογία ASSIST
στην αγορά. Η Jin Chen ξεκίνησε την
έρευνά της στο εργαστήριο του Zhigang
ως δευτεροετής φοιτήτρια, και είναι
επικεφαλής επιχειρηματικότητας της
ομάδας I-Corps. Το έργο αποτελεί μια
ενοποίηση της ασφάλειας, της μετακίνησης
και της υποστήριξης, και στόχος είναι
να αναπτυχθεί μια λύση για την ασφαλή,
αποτελεσματική και ευχάριστη εμπειρία
μετακίνησης όλων. Η νέα εξέλιξη της
εφαρμογής πλοήγησης iASSIST λειτουργεί
με την κοινή ενσωματωμένη κάμερα ενός
iPhone, για την εκτέλεση παρόμοιων
λειτουργιών με τον αισθητήρα 3D της
εφαρμογής ASSIST.

ΣΧ ΕΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤΗ Ν ΕΠ ΙΣΤ ΗΜ Η ΤΩ Ν ΥΠ ΟΛ ΟΓ ΙΣΤ ΩΝ
Η επιστήμη των υπολογιστών διαπερνά
κατά κάποιον τρόπο σχεδόν κάθε τομέα
της ζωής μας. Από τότε που ο Charles
Babbage περιέγραψε για πρώτη φορά
την «αναλυτική μηχανή» του το 1837,
η επιστήμη των υπολογιστών συνεχώς
αναπτύσσεται και επηρεάζει τη ζωή μας.
Όπως συμβαίνει με οτιδήποτε οδηγεί
την ανθρωπότητα και την κοινωνία
σε αχαρτογράφητα νερά, εγείρονται
ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με το
πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν οι
εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης
των υπολογιστών και της τεχνητής
νοημοσύνης. Ωστόσο, ο Zhigang και η
ομάδα του με το έργο τους δείχνουν ότι
η επιστήμη των υπολογιστών και η ΤΝ
μπορούν να λειτουργήσουν ως δύναμη
για το κοινό καλό.
Ο Zhigang επέλεξε την επιστήμη των

υπολογιστών ως πρώτο πτυχίο του, όταν
ένας καθηγητής του στο λύκειο του είπε
τη δεκαετία του 1980, ότι η πληροφορική
θα οριοθετήσει τον 20ό και τον 21ο
αιώνα. «Στις αρχές της καριέρας μου, με
ενδιέφερε κυρίως να ασχοληθώ με την
καινοτόμο και προηγμένη έρευνα, για
αυτό και μπήκα στο πεδίο της ΤΝ και της
μηχανικής όρασης», αναφέρει ο Zhigang.
«Όλο και περισσότερο, αισθανόμουν ένα
κάλεσμα να χρησιμοποιήσω τεχνολογίες
ΤΝ και υποστηρικτικές τεχνολογίες για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων, ιδίως εκείνων με διανοητικά ή
σωματικά προβλήματα.
Ο Zhigang θεωρεί ότι, με σωστή
διαχείριση, η ΤΝ μπορεί να υπηρετήσει
το κοινό καλό. «Εργάζομαι στον τομέα
των υποστηρικτικών τεχνολογιών για να
βοηθήσω τους τυφλούς ή τους αμβλύωπες

ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΜΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΊΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ
•

•

Ο Zhigang συνιστά την ιστοσελίδα του οργανισμού
Association for Computing Machinery, ως βασική πηγή
σημαντικών πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για
την έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα: https://
www.acm.org/
Η ιστοσελίδα της IEEE Computer Society περιέχει
πληθώρα πληροφοριών: https://www.computer.org/

•  Ο μέσος μισθός ενός επιστήμονα υπολογιστών στις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι 106.000 δολάρια, ανάλογα με
το επίπεδο προϋπηρεσίας: https://www.indeed.com/
career/computer-scientist/salaries

ή τα άτομα με ΔΑΦ, μεταξύ άλλων
παθήσεων», εξηγεί ο Zhigang. «Ωστόσο, η
ΤΝ για το κοινό καλό μπορεί να έχει πολύ
περισσότερες εφαρμογές, δίνοντας λύση
σε προκλήσεις που αφορούν την υγεία,
σε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις».
Σύμφωνα με την έρευνα του Zhigang,
η επιστήμη της ΤΝ και των υπολογιστών
μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις
στη ζωή των αμβλυώπων, καθώς και των
χρηστών με ΔΑΦ. Αν θέλετε να επιτύχετε
πραγματικά μια αλλαγή με θετικό πρόσημο
στις ζωές των ανθρώπων, η επιστήμη
των υπολογιστών θα μπορούσε να είναι ο
κατάλληλος δρόμος για εσάς, ιδίως καθώς
η τεχνολογία και οι πιθανές εφαρμογές της
αναπτύσσονται συνεχώς.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ο Zhigang είναι ένθερμος υποστηρικτής της μελέτης πολλών διαφορετικών
κλάδων των μαθηματικών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής και
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να κατακτηθεί το εύρος κατανόησης
που είναι απαραίτητο για μια καριέρα στην επιστήμη των υπολογιστών και
στην επιστήμη των δεδομένων. Συνιστά, επίσης, να αποκτήσετε ένα στέρεο
υπόβαθρο κριτικής σκέψης, ώστε να μπορείτε να συμβαδίζετε με τον ρυθμό
αλλαγής που αποτελεί σήμα κατατεθέν του τομέα.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-mydegree/computer-science

ΠΩ Σ ΕΓ ΙΝ Ε Ο ZH IG AN G ΕΙ ΔΙ ΚΟ Σ
ΣΤ ΗΝ ΕΠ ΙΣΤ ΗΜ Η ΤΩ Ν ΥΠ ΟΛ ΟΓ ΙΣΤ ΩΝ ;
Μου άρεσε να διαβάζω ως παιδί. Τα
μέσα ήταν σπάνια στην αγροτική περιοχή
όπου μεγάλωσα, αλλά διάβαζα ό,τι έπεφτε
στα χέρια μου και προσπαθούσα να
διαμορφώσω εικόνα.
Το να γίνω επιστήμονας ήταν ένα κάλεσμα
για δράση. Στα νιάτα μου, ήμασταν πίσω
στην επιστήμη και την τεχνολογία στη χώρα
όπου μεγάλωσα, οπότε σκέφτηκα ότι η
επιστήμη και η τεχνολογία, ιδίως η επιστήμη
των υπολογιστών, ήταν κάτι στο οποίο θα
έπρεπε να εντρυφήσω για να συνεισφέρω.
Ο σκοπός με έκανε να πετύχω. Ανεξάρτητα

από την καριέρα ή την απόκτηση φήμης,
η αίσθηση ότι κάνω κάτι καλό, με όποια
ιδιότητα και αν έχω, μου δίνει κίνητρο.
Διατηρώ, επίσης, ένα δεδομένο επίπεδο
περιέργειας για την ανακάλυψη και δεν
εγκαταλείπω εύκολα.
Όταν αποτυγχάνω σε κάτι, έχω πάντα να
επιλέξω δύο πιο ενδιαφέροντα πράγματα
να κυνηγήσω. Είναι σημαντικό για μένα
να κάνω κάτι με νόημα και ευχάριστο
αντί να μετανιώνω για κάτι στο οποίο
απέτυχα. Η πίστη μου με βοηθά, επίσης, να
ξεπερνώ εμπόδια, θέτοντας στον εαυτό μου
υψηλότερους στόχους.

Ποτέ δεν θα μετανιώσω για τη μετάβαση
που έκανα από την αυτόνομη ρομποτική
στην υποστηρικτική τεχνολογία,
προκειμένου να βοηθήσω ανθρώπους που
έχουν ανάγκη, παρόλο που χρειάστηκε
να μάθω πολλά καινούργια πράγματα, να
συνεργαστώ με ανθρώπους από διάφορους
τομείς και, κατά κάποιο τρόπο, να είμαι
πρόθυμος να εκτελώ συγκεκριμένα επίπεδα
υπηρεσιών. Γνώρισα πραγματικούς φίλους –
συνεργάτες και χρήστες – με τους οποίους
υπάρχει πραγματική αλληλοεκτίμηση και
κατανόηση.

© spainter_vfx - stock.adobe.com

ΓΝ ΩΡ ΙΜ ΙΑ ΜΕ ΤΗ Ν
JIN CH EN
Η Jin Chen είναι βοηθός ερευνήτρια, η
οποία εργαζόταν στο έργο SAT-Hub ως
φοιτήτρια και πλέον ηγείται ενός έργου
που έχει σκοπό να φέρει το SAT-Hub στην
αγορά.
Είμαι επικεφαλής προγραμματίστρια της
εφαρμογής ASSIST στην έκδοση iOS.
Υλοποίησα την εφαρμογή χρησιμοποιώντας
τεχνικές που αναπτύξαμε στην έρευνά
μας, όπως η υβριδική μοντελοποίηση και
μια μέθοδος μετάβασης για προσδιορισμό
θέσης σε εσωτερικό χώρο σε πραγματικό
χρόνο χωρίς καθυστερήσεις. Ανέπτυξα
και δοκίμασα τη μέθοδο εξαγωγής
ορόσημων και τη μέθοδο εξατομικευμένου
σχεδιασμού διαδρομής και σχεδίασα τα
προσαρμοσμένα περιβάλλοντα εργασίας
χρήστη με τον συνάδελφό μου, Lei Zhang.
Είμαι επικεφαλής επιχειρηματικότητας της
ομάδας καινοτομίας NSF Innovation Corps
(I-Corps), όπου εστιάζω στη διερεύνηση της
εμπορικής πορείας της καινοτομίας μας.
Για αυτό απαιτείται να κατανοήσω τους
τομείς πελατών και τις ευκαιρίες μάρκετινγκ
για την τεχνολογία μας συζητώντας με
ανθρώπους από διάφορους τομείς.
Δουλεύοντας σε αυτό το πρόγραμμα
όταν ήμουν φοιτήτρια, μου δόθηκε η
ευκαιρία να βελτιώσω τις επικοινωνιακές
μου δεξιότητες και έμαθα πώς να μιλάω
με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα.
Είχα, επίσης, την ευκαιρία να συνεργαστώ
με ειδικούς από διάφορους τομείς και να
κατανοήσω την οπτική τους, τόσο από

επιχειρηματική όσο και από τεχνική άποψη.
Επιπλέον, διεύρυνα τις τεχνικές γνώσεις μου
όσον αφορά τη μηχανική όραση και την
ανάπτυξη λογισμικού.
Ως επικεφαλής ενός έργου, το πιο
σημαντικό είναι να έχει κανείς
επιχειρηματική νοοτροπία και να
επικοινωνεί καλά με την ομάδα. Η ομάδα
μας έχει επιτύχει να ενημερώνονται
όλοι αποτελεσματικά, με ευέλικτες
ώρες εβδομαδιαίων συναντήσεων και
οργανωμένη παρακολούθηση εργασιών.
Έμαθα να προσαρμόζομαι σε ταχείες
αλλαγές και να προσαρμόζω τα καθήκοντά
μας βάσει νέων απαιτήσεων. Έμαθα, επίσης,
να χρησιμοποιώ μια νέα επιχειρηματική
γλώσσα και τον τρόπο να αναπτύσσω με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία μας
από επιχειρηματική άποψη.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε
τους ανθρώπους να μετακινούνται με
ασφάλεια και ανεξαρτησία σε άγνωστα
περιβάλλοντα, ιδίως τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Για να φέρουμε αυτή
την τεχνολογία στην αγορά, πρέπει να
εξετάσουμε, επίσης, τι οφέλη μπορούμε
να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, ώστε
να προσελκύσουμε επενδύσεις στην
τεχνολογία μας. Η κύρια πρόκληση είναι
να καθορίσουμε τη σχέση ανάμεσα σε
εμάς και τους επενδυτές, και τον τρόπο
με τον οποίο θα την καταστήσουμε ένα
κερδοφόρο εγχείρημα.
Η τεχνολογία απέδειξε την επιτυχία της

στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης
χρηστών σε πραγματικό χρόνο και
βοήθησε στην πλοήγηση χρηστών στον
προορισμό τους με βάση τις ανάγκες τους.
Τώρα, διερευνούμε τη σύνδεση μεταξύ της
τεχνολογίας μας και της αγοράς. Μόλις
ανακαλύψουμε την περίπτωση χρήσης της
εφαρμογής μας, θα εκτελέσουμε μια σειρά
δοκιμών και θα βρούμε συνεργάτες για
την επιχειρηματική αξιοποίησή της. Αυτή
η πορεία εύρεσης πελατών αναμένεται να
διαρκέσει αρκετούς μήνες. Αν όλα πάνε
βάσει προγράμματος, η εφαρμογή μας
θα κυκλοφορήσει στην αγορά εντός του
επόμενου έτους ή των επόμενων δύο ετών.
Η ομάδα του I-Corps επιθυμεί να επεκτείνει
την εφαρμογή ASSIST σε μια εφαρμογή
ψηφιακού διδύμου, που θα ενσωματώνει
τους αισθητήρες IoT, τη νεφοϋπολογιστική
και τα αναλυτικά μοντέλα για τη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων πραγματικού
χρόνου, όπως τοποθεσίες επισκεπτών και
πληροφορίες κίνησης. Αυτά τα δεδομένα
μπορούν να συμβάλουν στην παροχή
καλύτερης εμπειρίας πλοήγησης για
τους επισκέπτες και να βοηθήσουν τις
επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να
λειτουργούν τις εγκαταστάσεις τους. Στόχος
μας είναι να διερευνήσουμε το σημείο
πρόσβασης στην ψηφιακή αγορά κατά την
εκπαίδευση του i-Corps και να βρούμε τη
βέλτιστη δυνατή περίπτωση χρήσης για την
εφαρμογή και το επιχειρηματικό μοντέλο
μας.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ZHIGANG
01 Για την επιστήμη των υπολογιστών και την επιστήμη των δεδομένων, θα πρέπει να έχετε γερές βάσεις στα μαθηματικά, από τη

θεωρία μέχρι τις εφαρμογές τους, και αυτό θα πρέπει να το έχετε κατά νου καθόλη τη διάρκεια των σπουδών σας και να επιλέγετε
τα μαθήματά σας σωστά!

02 Αν κάνετε κάτι που αγαπάτε, το κίνητρο έρχεται πολύ πιο φυσικά, και το κίνητρο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή έρευνας σε όλη
τη διάρκεια της καριέρας σας!

03 Τα προγράμματα επιστήμης των υπολογιστών έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις μαθημάτων, αλλά υπάρχουν κάποια μαθήματα που
θεωρώ θεμελιώδη: λογισμός, γραμμική άλγεβρα, δομές δεδομένων και αλγόριθμοι.

ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΉ ZHIGANG ZHU
ΣΗΜΕΊΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ
ΓΝΏΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, πόσοι άνθρωποι
στον κόσμο έχουν προβλήματα όρασης;
2. Από αυτούς, πόσοι έχουν χαμηλή όραση και πόσοι είναι τυφλοί;
ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ:
3. Γιατί είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους τυφλούς και τους
αμβλύωπες να μετακινούνται μέσα στα σπίτια τους και μέσα
στις πόλεις τους; Πώς ο Zhigang τροποποιεί τις αρχές άλλων
συστημάτων πλοήγησης για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους;
ΕΦΑΡΜΟΓΉ:
5. Ποια είναι τα δύο διαφορετικά μοντέλα (πρωτότυπα) των λύσεων
υποβοήθησης μέσω αισθητήρων για ανεξάρτητη και ασφαλή
μετακίνηση (ASSIST) του Zhigang;
ΑΝΆΛΥΣΗ:
6. Τι πιστεύετε για τους βασικούς στόχους πίσω από το έργο του
Zhigang; Με τι τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιστήμη των
υπολογιστών ως δύναμη για την παροχή βοήθειας σε άτομα με
αναπηρίες ή ειδικές απαιτήσεις;
ΣΎΝΘΕΣΗ:
7. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλους καινοτόμους τρόπους με τους
οποίους η επιστήμη της ΤΝ και η επιστήμη των υπολογιστών θα
μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο;
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ:
8. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα μπορούσαν η ΤΝ και η μηχανική
μάθηση να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον; Μπορείτε να
σκεφτείτε ορισμένους τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες
θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εμφάνιση αυτών των
προβλημάτων;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ
ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ Ή ΣΤΗΝ
ΤΆΞΗ
•Φ
 ανταστείτε ότι σε 20 χρόνια από τώρα είστε
επιτυχημένος/-η ερευνητής/-τρια στην επιστήμη των
υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε το άρθρο του Zhigang ως
πρότυπο και γράψτε για τα δικά σας επιτεύγματα. Ποιο
είναι το «ερευνητικό έργο» που ονειρεύεστε να έχετε
αναλάβει; Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει
να γνωρίζουν οι μαθητές για το πεδίο έρευνάς σας;
Πώς ασχοληθήκατε με την επιστήμη των υπολογιστών;
Ποιες είναι οι καλύτερες συμβουλές που θα δίνατε στους
μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά σας;
•Κ
 άντε λίγη έρευνα για την επιστήμη των υπολογιστών
και καταγράψτε πέντε εξελίξεις που βρίσκονται στο
προσκήνιο της τρέχουσας έρευνας. Σε τι θα μπορούσαν
να οδηγήσουν στο μέλλον αυτές οι εξελίξεις; Πώς θα
μπορούσαν να διαμορφώσουν τη ζωή των ανθρώπων
χρόνια μετά;

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ
ΠΌΡΟΙ
Παρακολουθήστε στο YouTube το βίντεο που
παρουσιάζει τη μοντελοποίηση και τη δοκιμή του Smart
and Accessible Transportation Hub (SAT-Hub) 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
Η ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ
Η εκπαίδευση STEM έχει συγκεντρώσει ευρύ φάσμα
διαφορετικών πηγών σχετικά με την επιστήμη των
υπολογιστών. Ρίξτε μια ματιά και εξερευνήστε ορισμένες
από τις δραστηριότητες που είναι διασκεδαστικές
και θα σας διδάξουν μερικές σημαντικές αρχές της
επιστήμης των υπολογιστών!
https://www.stem.org.uk/resources/
collection/4311/computer-science-fun

Η διεπιστημονική, διαθεσμική ομάδα του SAT-Hub: Επικεφαλής ερευνητής (PI), Συνεπικεφαλής ερευνητές (Co-PIs) και ανώτερα στελέχη (SPs), από τους
φορείς CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild και Bentley, και απόφοιτοι (πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) του CUNY και του Rutgers.

Από τις εφαρμογές ASSIST σε ένα οικοσύστημα ψηφιακού διδύμου ASSIST: Η αρχιτεκτονική τεχνολογίας από τα
δεδομένα και την υπολογιστική έως την οπτικοποίηση, και η αρχιτεκτονική λειτουργίας κτιρίου από την ειδοποίηση και
τις αποκρίσεις έως τις προβλέψεις.

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

Η μετάφραση έγινε από το Scientix, που

Για το περιεχόμενο του παρόντος έγγραφου ευθύνεται

χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πλαίσιο

αποκλειστικά ο διοργανωτής, το περιεχόμενο του

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την

παρόντος έγγραφου δεν εκφράζει την άποψη της

Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (H2020) – έργο Scientix

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη

4 (Συμφωνία επιχορήγησης υπ’ αριθ. 101000063), το

για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτό

οποίο συντονίζεται από το European Schoolnet (EUN).

πληροφοριών.

