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TE HI SI NT EL LE KT I JA
IN FO RM AATI KA KA SU TA M IN E
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, KES TÖÖ TAB
PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU ON INFO RMA ATIK
JA TEMA
USAS CIT Y COLL EGE OF NEW YORK IS. TEMA
UB, MILL E EESM ÄRK
KAAS TÖÖ TA JAD ON LOO NUD PROJ EKTI SAT-H
ANIK KON NALE
ON PAKK UDA PUUD ULIK U ÜHEN DUSE GA EL
MINI MAA LSET E
PARE MAID ASUK OHA TEAD LIKK E TEEN USEI D
TARI STUM UUD ATUS TEGA .

RÄÄGI NAGU
ARVUTITEADLANE
TUGITEHNOLOOGIA – abistavad,
kohandatavad ja taastumist toetavad
seadmed puuetega või eakatele inimestele.
TEHISINTELLEKT – masina intellekt.
EETILINE – on seotud sellega, kas miski
on moraalselt vastuvõetav.
LASERLOKAATOR – meetod vahemike
määramiseks, sihtides objekti laseriga ja
mõõtes aega, mille jooksul peegeldunud
valgus naaseb vastuvõtjasse.
GPS (GLOBAALNE
POSITSIONEERIMISSÜSTEEM)
– üleilmne navigatsioonisatelliitide
süsteem, mis tagab asukoha, kiiruse ja aja
sünkroonimise.
LIITREAALSUS – interaktiivne kogemus
reaalses keskkonnas, kus reaalses maailmas
asuvaid objekte täiustab arvuti loodud
tajuteave.

Nägemispuudeta inimeste jaoks on lihtne
igapäevaseid ülesandeid iseenesestmõistetavaks
pidada. Kui me oma kohalikus linnas või
külas ringi jalutame, on punktist A punkti B
minemine lihtne; samuti on kodudes liikumine,
näiteks tubade või korruste vahel kõndimine
meie jaoks peaaaegu automaatne tegevus.
Pimedate või nägemispuudega inimeste jaoks
ei ole siseruumides liikumine aga nii lihtne ega
sirg jooneline tegevus.
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul
on vähemalt 2,2 miljardil inimesel
nägemiskahjustus. Neist enam kui 285 miljonit
inimest on vaegnägijad ja üle 39 miljoni inimese
on pimedad. Nende inimeste abistamiseks on
siseruumides orienteerumise tööriistad olemas,
kuid tavaliselt on need mõeldud kasutamiseks
autonoomsete robotite jaoks. Kui robotid
ruumis ringi liiguvad, kasutavad nad andureid ja
muid tehnoloogiaid, et tuvastada, kus on sein,
tõke või aste. See teave edastatakse robotile,
mis võib muuta suunda või asukohta.
Kuid viimasel ajal on teadlased hakanud uurima,
kuidas neid lahendusi saaks kasutada või
muuta pimedate või vaegnägijate abistamiseks,
sarnaselt sellele, kuidas GPS-süsteemid aitavad
välitingimustes orienteeruda. Loodetakse, et

pimedad ja nägemispuudega inimesed saaksid
siseruumides paremini orienteeruda ja ületada
mõned vaegnägemisega seotud probleemid.
Professor Zhigang Zhu on arvutiteadlane,
kes töötab City College of New Yorkis. Oma
töös keskendub ta nutika ja hea ligipääsuga
transpordikeskuse (SAT-Hub) väljatöötamisele
abistava navigatsiooni ja rajatiste juhtimise
jaoks. Üks keskne valdkond on aidata
pimedatel ja nägemispuudega inimestel liikuda
keskkonnas nutitelefoni abil, ilma täiendavaid
riistvaraseadmeid kasutamata.
RAKENDUS
Üks peamine uuendus, mille kallal Zhigang
on töötanud, on pimedate ja vaegnägijate
iseseisvaks ja ohutuks reisimiseks mõeldud
abistavad andurilahendused (ASSIST).
Meeskond on loonud kaks ASSISTi rakenduse
prototüüpi. „Esimene rakendus põhineb
Android-telefoni 3D-anduril nimega
Tango, teine rakendus aga lihtsalt iPhone'i
olemasoleval kaameral,“ selgitab Zhigang.
„Kasutasime 3D-mudeldamiseks mõlemat
tüüpi telefoni liitreaalsuse (LR) funktsioone,
kuid meie rakenduste põhifunktsioonid on
järgmised: laiamõõtmelise sisekeskkonna kiire
mudeldamine ilma mudeldaja erikoolituseta;
kliendi-serveri arhitektuur, mis võimaldab

PROFESSOR ZHIGANG ZHU
mudeldamist laiendada; hübriidanduri
lahendus täpseks reaalajas siseruumides
positsioneerimiseks ning lõpuks (ja ilmselt
kõige olulisem) isikupärastatud marsruudi
kavandamise meetod ja kohandatud
kasutajaliidesed, mis vastavad erinevate
reisimisprobleemidega kasutajate vajadustele.”
TEEKONNA KAVANDAMINE
Rakendus ASSIST kasutab nii Bluetoothi 
madala energiatarbega (BLE) majakaid, et
teavitada kasutajaid, millises piirkonnas nad
asuvad, kui ka olemasolevat kaamerat, et jälgida
nende asukohta täpselt ja reaalajas. On imeline,
et marsruudiplaneerija kasutatavad algoritmid
koguvad keskkonna 3D-mudelitelt teavet,
näiteks maamärkide, asukoha andmeühenduse
olemasolu, konkreetse piirkonna rahvahulga
tiheduse või ehitustööde toimumise kohta.
Lisaks saab kasutaja ise teavet valida, näiteks
trepi või lifti eelistamise kohta. See teave
koondatakse ning rakendus analüüsib seda, et
pakkuda igale konkreetsele kasutajale parimat
marsruuti.

mudeli Lighthouse Guildi peakorterist ning
läbisime oma kasutajatega katsemarsruute.
Lõpuks on meie eesmärk paigaldada süsteem
transpordikeskusesse suuremahulisemaks
testimiseks.”

Herbert G. Kayser, informaatika
professor, Grove School of Engineering,
City College of New York ja CUNY
Graduate Center, USA

PROOVIKIVID
Inimeste abistamiseks kasutatavate andurite
ja kaamerate võimalikust privaatsust
rikkuvast olemusest tulenevad eetika- ja
privaatsusprobleemid.
Meeskond teab neist probleemidest ning
nende eesmärk on pakkuda kasutajatele
märkamatuid ja kaasavaid liideseid, mis
lähtuvad universaalsetest disainipõhimõtetest.
„Kuna olemasolevaid andureid ja kaameraid
kasutatakse kasutajate silmadena ning
valvekaameraid kasutatakse rahvahulga
analüüsimiseks, tuleb käsitleda eetika- ja
privaatsusprobleeme,“ selgitab Zhigang.
„Uuringud, mida oleme inimestega teinud,
on heaks kiitnud City College of New Yorki
institutsiooniline hindamiskomisjon.

UURIMISVALDKOND

TEISED KASUTAJAD
Meeskond on kaalunud kasutusvõimalusi
ka autismispektri häirega (ASH) inimeste
puhul, kelle jaoks on eriti kasulik rahvahulga
tiheduse funktsioon. Konkreetse piirkonna
hõivatuse mõistmine võib olla kasulik kõigile,
kes kasutavad meeskonna väljatöötatud
tehnoloogiat, kuid ASH-ga inimestel on
suurtes rahvamassides sageli keeruline viibida,
mistõttu on see funktsioon nende jaoks eriti
oluline.

On tehnilisi proovikive, mis on seotud ASSISTi
rakenduste muutmisega väikeses piirkonnas
töötavatest liitreaalsuse (LR) tööriistadest
tõhusateks reaalajas rakendusteks, mida
saab laiendada palju suuremale alale, nagu
ülikoolilinnak või isegi terve linn. Veel üks
väljakutse on tagada, et kasutajaliidesed oleksid
erinevate rühmade jaoks isikupärastatud.
Nende probleemide ületamiseks on meeskond
keskendunud valdkonnaülesele koostööle
tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja
valitsusega.

KATSETAMINE
Meeskond on katsetanud SAT-Hub lahendusi
nii pimedate ja nägemispuudega inimeste
kui ka autismispektri häiretega kasutajatega.
„Esimene samm oli viia läbi kasutajatega
sihtrühmauuringud. Õnneks on meie
meeskonnas kasutajauuringute spetsialistid
(Cecilia Feeley Rutgersist autistide transpordi
vallas; Celina M. Cavalluzzi algatusest
Goodwill NY/NJ ASH koolituse vallas ja Bill
Seiple algatusest Lighthouse Guild pimedate
ja nägemispuudega inimeste teenuste
vallas),“ selgitab Zhigang. „Teiseks tegime

MEESKONDLIK PINGUTUS
Meeskond koosneb spetsialistidest järgmistes
valdkondades: tehisintellekt/masinõpe
(Zhigang Zhu City College of New Yorkist,
Hao Tang Borough of Manhattan Community
College'ist), rajatiste mudeldamine ja
visualiseerimine (Jie Gong Rutgersist, SATHub projekti kaasjuhist; Huy Vo City College
of New Yorkist), linnatranspordi juhtimine
ja kasutajate käitumine (Cecilia Feeley
Rutgersist, Bill Seiple Lighthouse Guildist),
klientide uurimine (Arber Ruci City University
New Yorkist) ja tööstuspartnerlused (Zheng

Informaatika

UURIMISTÖÖ
Tehisintellekti kasutamine sotsiaalseks
hüvanguks – suure transpordisõlme
muutmine nutikaks ja ligipääsetavaks
keskuseks, et teenindada
transpordiprobleemidega inimesi, näiteks
nägemis- või liikumispuudega reisijaid.

RAHASTAJAD
USA riiklik teadusfond, USA riikliku
luure direktori büroo (ODNI) Rutgersi
luure akadeemilise tipptaseme
kogukonnakeskuse (IC CAE) kaudu,
USA sisejulgeolekuministeerium (DHS),
Bentley Systems, Inc.

Yi Wu Bentleys Systemsist.). Veelgi olulisem
on see, et paljud andekad õpilased panustavad
oma õpingute erinevatel etappidel (keskkoolist
kolledži, magistrantuuri ja doktorikraadini)
ideede väljamõtlemisse ja teostamisse.
JÄRGMISED SAMMUD
Kaasuurija Arber Ruci juhib meeskonda
NSF I-Corpsi koolituskursusel, et tuua
ASSIST-tehnoloogia turule. Jin Chen
alustas oma uurimistööd Zhigangi laboris
teisel kursusel ning on I-Corpsi meeskonna
ettevõtlusjuht. Projektis lõimitakse turvalisust,
transporti ja abistamist ning selle eesmärk
on luua lahendus turvaliseks, tõhusaks
ja nauditavaks reisikogemuseks kõigile.
Navigatsioonirakenduse uus arendus iASSIST
töötab tavalise iPhone'i kaameraga, täites
sarnaseid funktsioone nagu ASSISTi rakenduse
3D-andur.

IN FO RM AATI KA ST
Informaatika puudutab mingil määral
peaaegu iga meie elu tahku. Alates sellest,
kui Charles Babbage 1837. aastal esimest
korda kirjeldas oma „analüütilist mootorit“,
on informaatika arenenud ja meie elu
mõjutanud.
Nagu iga asja puhul, mis viib inimkonna
ja ühiskonna tundmatule territooriumile,
tõusetuvad eetilised küsimused selle kohta,
milleni informaatika ja tehisintellekti
valdkonna areng võib viia. Kuid Zhigangi
ja tema meeskonna töö näitab, et
informaatikat ja tehisintellekti saab
kasutada headuse jõuna.
Zhigang valis informaatika kolledžis

peaerialaks pärast seda, kui keskkooliõpetaja
ütles talle 1980. aastatel, et informaatika
muutub 20. ja 21. sajandi piirimail tähtsaks.
„Oma karjääri algfaasis pakkus mulle
huvi tegeleda uuenduslike ja tipptasemel
teadusuuringutega, mistõttu sisenesin
tehisintellekti ja arvutinägemise valdkonda,“
ütleb Zhigang. „Üha enam tundsin kutsumust
kasutada tehisintellekti ja tugitehnoloogiaid
inimeste elukvaliteedi parandamiseks,
keskendudes eriti vaimse või füüsilise puudega
inimestele.
Zhigang usub, et õige juhtimise korral
saab tehisintellekti kasutada sotsiaalseks
hüvanguks. „Töötan tugitehnoloogiate kallal,

UURIGE KARJÄÄRI
INFORMAATIKAS
•  Zhigang soovitab arvutiseadmete ühingu veebisaiti, kust
leiab palju olulist teavet kõigile, kes on huvitatud selle
valdkonna haridusest ja uurimistööst: https://www.acm.
org/
•  IEEE arvutiühiskonna veebisaidilt leiab väga palju teavet:
https://www.computer.org/
• Informaatiku keskmine palk on USAs 106 000 dollarit,
olenevalt kogemuste tasemest: https://www.indeed.
com/career/computer-scientist/salaries

et aidata muu hulgas pimedaid, vaegnägijaid
või ASH-ga inimesi,“ selgitab Zhigang. „Kuid
tehisintellekti saab sotsiaalseks hüvanguks
kasutada palju rohkemates rakendustes,
lahendades selle abil tervise-, humanitaar- ja
keskkonnaprobleeme.“
Nagu Zhigangi uurimistöö on näidanud,
võivad tehisintellekt ja informaatika
nägemispuudega inimeste ja ka ASH-ga
kasutajate elu oluliselt parandada. Kui soovite
inimeste elusid tõeliselt positiivselt muuta,
võiks informaatika olla teie jaoks õige tee,
eriti kuna tehnoloogia ja selle potentsiaalsed
rakendusvõimalused kasvavad jätkuvalt.

TEEKOND KOOLIST INFORMAATIKANI
Zhigang usub kindlalt, et koolis ja kolledžis paljude erinevate matemaatikaharude
õppimine annab teile informaatika- ja andmeteaduse karjääriks vajalikud
teadmised. Ta pooldab ka tugeva tausta saavutamist kriitilises mõtlemises, et
suudaksite sammu pidada valdkonnale omase muutuste tempoga.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

KU ID AS SA I ZH IG AN G IS T
IN FO RM AATI K?
Lapsena meeldis mulle lugeda. Maapiirkonnas,
kus ma üles kasvasin, oli materjali vähe, kuid
lugesin kõike, mida leidsin, ja püüdsin seoseid
luua.
Teadlaseks saamine oli kõrgema eesmärgi
nimel. Riik, kus ma üles kasvasin, oli teaduse
ja tehnoloogia vallas maha jäänud. Seetõttu
arvasin, et teaduse ja tehnoloogia ning eriti
informaatikaga tegelemine on asi, millesse
peaksin enda panuse andmiseks sukelduma.

Eesmärgipärasus on muutnud mind edukaks.
See ei pea tingimata väljenduma karjääris või
kuulsuses, kuid tunne, et teen midagi head, mis
iganes on minu võimuses, motiveerib mind.
Samuti olen säilitanud teatud avastamishimu
ega anna kergelt alla.
Kui ma milleski ebaõnnestun, võin valida veel
kaks huvitavat asja, millega tegeleda – tähtis
on teha midagi tähendusrikast ja nauditavat,
selle asemel et keskenduda läbikukkumistele.
Ka minu isiklik usk aitab mul raskustest üle

saada, häälestades end kõrgema kutsumuse
lainele.
Ma ei kahetse kunagi, et vahetasin
autonoomse robootika tugitehnoloogia
valdkonna vastu , et abivajajaid aidata, kuigi
pean õppima palju uusi asju, tegema koostööd
erinevate valdkondade inimestega ja olema
mõnes mõttes valmis teatud määral teenuseid
pakkuma. Olen saanud tõelisi sõpru – nii
koostöö tegijate kui ka kasutajate seast – ning
me siiralt hindame ja mõistame üksteist.
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SA AG E TU TTAVAK S
JIN CH EN IG A
Jin Chen on kraadiõppe teadusassistent, kes
töötas üliõpilasena SAT-Hubi projekti kallal ja
juhib nüüd SAT-Hubi turule viimise projekti.
Olen rakenduse ASSIST IOS-versiooni
juhtiv arendaja. Kasutasin rakenduses meie
uurimistöös loodud tehnikaid, sealhulgas
hübriidmudeldamist ja üleminekumeetodit
siseruumides ilma viivituseta reaalajas
positsioneerimiseks. Arendasin ja katsetasin
maamärkide eraldamise meetodit ja
isikupärastatud marsruudi kavandamise
meetodit ning kujundasin koos oma kolleegi
Lei Zhangiga kohandatud kasutajaliidesed.
Olen NSF Innovation Corpsi (I-Corps)
meeskonna ettevõtluse juht, keskendudes meie
uuendusliku rakenduse ärilise tee uurimisele.
See hõlmab meie tehnoloogia tarbijarühmade
ja turundusvõimaluste mõistmist, arutledes
erinevate valdkondade inimestega.
Õpilasena selles projektis töötamine arendas
minu suhtlusoskust ning õpetas mulle, kuidas
rääkida eri taustaga inimestega. Mul oli
võimalus töötada koos erinevate valdkondade
spetsialistidega ja mõista nende nii ärilisi kui
ka tehnilisi vaatenurki. Samuti täiendasin

oma tehnilisi teadmisi arvutinägemise ja
tarkvaraarenduse vallas.
Projekti juhtides on kõige tähtsam ettevõtlik
meelelaad ja tõhusa suhtluse säilitamine
meeskonnaga. Meie meeskond oskab
suurepäraselt kõiki kursis hoida, kuna meil
on paindlikud iganädalased koosolekuajad ja
ülesannete jälgimise süsteem. Olen õppinud
kohanema kiirete muutustega ja muutma
oma ülesandeid uutest nõuetest lähtuvalt.
Olen õppinud ka uut ärikeelt ja seda, kuidas
meie tehnoloogiat ärilisest vaatenurgast kõige
paremini arendada.
Meie eesmärk on aidata eelkõige puuetega
inimestel turvaliselt ja iseseisvalt tundmatus
keskkonnas liigelda. Selle tehnoloogia
turuletoomiseks peame ka analüüsima, millist
kasu me valdkonnale toome, et saaksime oma
tehnoloogiasse investeeringuid meelitada.
Suurim väljakutse on määrata kindlaks meie ja
investorite vaheline suhe ning mõelda, kuidas
muuta see kasumlikuks ettevõtmiseks.
Oleme tõestanud, et tehnoloogia tuvastab
edukalt reaalajas kasutaja asukoha ning aitab
tal liikuda oma sihtkohta, lähtudes tema

vajadustest. Nüüd avastame meie tehnoloogia
ja turu vahelisi seoseid. Kui oleme oma
rakenduse jaoks kasutusskeemi leidnud, viime
läbi rea katseid ja leiame oma ärile partnerid.
Kasutajate leidmise teekond võib kesta mitu
kuud. Kui kõik läheb plaani kohaselt, jõuab meie
rakendus aasta või paari pärast turule.
Meie I-Corpsi meeskond soovib
laiendada ASSISTi rakendust digitaalseks
kaksikrakenduseks, mis integreerib IoT-andurid,
pilvandmetöötluse ja analüütilised mudelid
reaalajas andmete, näiteks külastajate asukoha
ja liiklusteabe kogumiseks ja analüüsimiseks.
Need andmed võivad pakkuda kasutajatele
paremat navigeerimiskogemust ning aidata
ettevõtetel oma rajatisi hallata ja kasutada.
Meie eesmärk on leida I-Corpsi koolituse
käigus digiturule sisenemise koht ning parim
kasutusviis meie rakendusele ja ärimudelile.

ZHIGANGI PEAMISED NÕUANDED
01 Informaatika ja andmeteaduse jaoks peab teil olema kindel alus matemaatikas, alates teooriast kuni rakendusliku osani, nii et pidage seda
õpingute ajal alati meeles ja valige oma moodulid targalt!

02 K ui teete midagi, mida armastate, tuleb motivatsioon palju loomulikumalt – ja motivatsioon on kogu teie karjääri jooksul uurimistöö tegemiseks
hädavajalik!

03 Informaatika programmidel on spetsiifilised kursusenõuded, kuid on aineid, mida pean väga oluliseks: kõrgem matemaatika, lineaaralgebra,
andmestruktuurid ja algoritmid.

INFORMAATIKA KOOS
PROFESSOR ZHIGANG ZHUGA
ARUTELUPUNKTE
TEADMISED
1. Kui palju inimesi maailmas on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel
nägemispuudega?
2. Kui paljud neist on vaegnägijad ja kui paljud pimedad?
ARUSAAMINE:
3. Miks on oluline aidata pimedatel ja vaegnägijatel oma kodudes ja
linnades liikuda? Kuidas muudab Zhigang teiste navigatsioonisüsteemide
põhimõtteid, et neid inimesi aidata?
RAKENDAMINE:
5. Millised on Zhigangi uuenduslike iseseisvat ja turvalist reisimist
toetavate andurilahenduste (ASSIST) kaks erinevat mudelit
(prototüüpi)?
ANALÜÜS:
6. Mida arvate Zhigangi projekti põhieesmärkidest? Kuidas saab
informaatikat kasutada headuse jõuna ja aidata puudega või
erivajadustega inimesi?
KOKKUVÕTE:
7. Kas oskate välja tuua teisi uudseid viise, kuidas tehisintellekt ja
informaatika võiksid parandada inimeste elu KOGU MAAILMAS?
HINDAMINE
8. Millisel määral võivad teie arvates tehisintellekt ja masinõpe tulevikus
probleeme tekitada? Kas oskate välja pakkuda mõne võimaluse,
kuidas teadlased saaksid neid probleeme ära hoida?

TEGEVUSI SAATE TEHA
KLASSIS VÕI KODUS.
• Kerige 20 aastat edasi ja kujutlege, et olete edukas
informaatikaprofessor. Kasutage Zhigangi artiklit mallina ning
kirjutage enda saavutuste kohta. Mis on teie unistuste projekt,
mille kallal olete töötanud? Millised põhiteadmised peavad
õpilastel teie uurimisvaldkonna kohta olema? Kuidas sai teist
informaatik? Millised on teie peamised nõuanded õpilastele,
kes soovivad teie jälgedes käia?
• Uurige veidi informaatika valdkonda ja kirjutage üles viis
arengusuunda, mis on praeguses uurimistöös aktuaalsed.
Milleni need arengusuunad võiksid tulevikus viia? Kuidas
võiksid need aastate pärast inimeste elu kujundada?

LISAMATERJAL
Vaadake YouTube'i videot nutika ja ligipääsetava
transpordikeskuse (SAT-Hub) 3D-mudeldamise ja
katsetamise kohta:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
LÕBUS INFORMAATIKA
STEM Learning on koondanud laia valiku eri materjale
informaatika teemal. Sirvige neid ja uurige mõnda tegevust,
mis on lõbus – ja mis õpetab teile mõningaid olulisi
informaatika põhimõtteid!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Multidistsiplinaarne ja institutsioonidevaheline SAT-Hubi meeskond: juhtuurija, kaasuurijad ja vanemtöötajad järgmistest algatustest: CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild ja
Bentley. Lisaks üliõpilased CUNYst ja Rutgersist.

ASSIST-rakendustest ASSISTi digikaksikust ökosüsteemiks: Andmetel põhinev tehnoloogiline süsteem, alates arvutamisest kuni
visualiseerimiseni, ja hoone juhtimise süsteem, mis lähtub teavitustest ja ennustustele vastamisest.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
TEL: +44 117 909 9150
E-POST: INFO@FUTURUMCAREERS.COM
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