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KI EN CO MP UT ER W ET EN SC HA P
GE BR UI KE N AL S EE N KR AC HT
VO OR MA AT SC HA PP EL IJK GO ED
TENS CHA PPER AAN HET
PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU IS COM PUTE RWE
ZIJN MED EWER KERS
CIT Y COLL EGE OF NEW YORK IN DE VS. HIJ EN
DAT BEDO ELD IS OM
HEBB EN HET SAT-H UB-P ROJE CT OPG ERIC HT,
OND ERBE DIEN DE
BETE RE LOCA TIE-B EWU STE DIEN STEN VOO R
UCTU RELE
GRO EPEN TE BIED EN MET MINI MALE INFR ASTR
VERA NDE RING EN

PRAAT ALS EEN COMPUTERWETENSCHAPPER
ASSISTENTIETECHNOLOGIE –
assisterende, adaptieve en rehabiliterende
apparaten voor mensen met een beperking
of voor ouderen
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE –
intelligentie die machines vertonen
ETHISCH – heeft te maken met of iets
moreel aanvaardbaar is
LIDAR – een methode voor
afstandsbepaling van objecten door een
laserstraal op het object te richten en te
meten hoe lang het licht erover doet om
terug te keren naar de ontvanger
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – een wereldwijd
navigatiesatellietsysteem dat locatie,
snelheid en tijdsynchronisatie levert
AUGMENTED REALITY – (of
aangevulde realiteit, AR) een interactieve
ervaring van een echte-wereldomgeving
waarin de objecten in de echte wereld
aangevuld zijn met waarnemingsinformatie
die door de computer gegenereerd is

Voor degenen van ons zonder visuele beperking
is het makkelijk om alledaagse taken als
vanzelfsprekend te zien. Als we door onze
woonplaats lopen, is het eenvoudig om van
A naar B te gaan. Ook als we in ons huis
rondlopen tussen kamers of verdiepingen, is
dat een activiteit die we bijna gedachteloos
doen. Maar voor blinde of slechtziende mensen
is het niet zo eenvoudig om zich binnenshuis te
bewegen.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat
er minstens 2,2 miljard mensen een visuele
beperking hebben. Hiervan zijn meer dan 285
miljoen mensen slechtziend en meer dan 39
miljoen mensen blind. Er bestaan binnenshuisnavigatiemiddelen om deze mensen te helpen,
maar deze hulpmiddelen zijn doorgaans
ontwikkeld voor gebruik door autonome
robots. Als robots binnen een ruimte bewegen,
gebruiken ze sensoren en andere technologieën
om te bepalen waar een wand, barrière of
trap is. Deze informatie wordt aan de robot
doorgegeven zodat hij van koers of positie kan
veranderen.
Maar onlangs zijn onderzoekers gaan kijken
naar hoe deze oplossingen gebruikt of
aangepast kunnen worden om blinde en

slechtziende mensen te helpen, net zoals
gps-systemen werken voor navigatie buiten.
De hoop is dat blinde en slechtziende mensen
binnenshuis beter hun weg kunnen vinden
en enkele van de uitdagingen van visuele
beperking kunnen overwinnen. Professor
Zhigang Zhu is computerwetenschapper aan
het City College of New York. Zijn werk richt
zich op de ontwikkeling van een Smart and
Accessible Transportation Hub (SAT-Hub)
voor navigatiehulp en faciliteitbeheer. Een van
de focusgebieden is om blinde en slechtziende
mensen te helpen hun weg te vinden in een
omgeving met behulp van een smartphone en
zonder extra hardware.
DE APP
De belangrijkste innovatie waar Zhigang aan
gewerkt heeft is de Assistive Sensor Solutions
for Independent and Safe Travel (ASSIST)
voor blinde en slechtziende mensen. Het team
heeft twee prototypes van de ASSIST-app
ontwikkeld. “De eerste app is gebaseerd op een
3D-sensor, Tango, op een Android-telefoon
en de tweede app is gewoon gebaseerd op
de camera van een iPhone,” legt Zhigang
uit. “We gebruikten de augmented reality(AR-) functies van beide typen telefoons
voor 3D-modellering, maar de belangrijkste

functies van onze app zijn de snelle modellering
van een grote binnenomgeving zonder veel
speciale training voor een modelleur, een
client-server-architectuur waarmee de
modellering opgeschaald kan worden, een
hybride sensoroplossing voor nauwkeurige,
realtime positiebepaling binnen, en tot slot
(en waarschijnlijk als belangrijkste) een
gepersonaliseerde routeplanmethode en op
maat gemaakte gebruikersinterfaces voor
de behoeften van diverse gebruikers met
reisproblemen.”
ROUTEPLANNING
De ASSIST-app maakt gebruik van Bluetooth
low energy- (BLE-) bakens om gebruikers te
laten weten in welk gebied ze zijn en de camera
om hun locatie nauwkeurig en realtime te
volgen. Ongelofelijk maar waar: de algoritmes
die de routeplanner gebruikt, kunnen
informatie uit 3D-modellen van een omgeving
halen, zoals oriëntatiepunten, bepalen of er op
een locatie dataverbinding is, hoeveel mensen
er in een bepaald gebied zijn (mensdichtheid),
of er bouwwerkzaamheden zijn, of andere
persoonlijke gebruikersvoorkeuren, zoals of ze
een trap of lift nodig hebben. Deze informatie
wordt gebundeld en dan door de app gebruikt
om de beste route voor elke specifieke
gebruiker te bepalen.
ANDERE GEBRUIKERS
Het team heeft ook gedacht aan mensen met
autismespectrumstoornis (ASS), voor wie
met name de mensdichtheid-functie nuttig
is. Weten hoe druk een bepaalde ruimte is,
kan nuttig zijn voor iedereen die de door het
team ontwikkelde technologie gebruikt, maar
mensen met ASS hebben vaak moeite met
grote menigtes, dus deze functie is vooral voor
hen belangrijk.
TESTEN
Het team heeft de SAT-Hub-oplossingen
met zowel blinden en slechtzienden als
mensen met ASS getest. “De eerste stap
bestond uit onderzoek met focusgroepen van
gebruikers. Gelukkig hebben we experts op het
gebied van gebruikersonderzoek in ons team
(Cecilia Feeley van Rutgers voor vervoer met
autisme, Celina M. Cavalluzzi van Goodwill
NY/NJ voor ASS-training, en Bill Seiple van
Lighthouse Guild voor diensten voor blinden
en slechtzienden),” zegt Zhigang. “Als tweede

modelleerden we het hoofdkwartier van
Lighthouse Guild en testten we routes met
onze gebruikers. Uiteindelijk is ons doel om het
systeem in een transportcentrum te installeren
voor een grootschaligere test.”
UITDAGINGEN
Er kleven wat ethische kwesties en
privacyzorgen aan de mogelijk inbreukmakende
aard van de sensoren en camera's die de
gebruikers helpen. Het team is zich daarvan
bewust en wil gebruikers voorzien van
onopvallende en inclusieve interfaces met
universele ontwerpprincipes. “Omdat de
sensoren en camera's dienen als de 'ogen'
van de gebruikers en bewakingscamera's
gebruikt worden om de drukte te analyseren,
moet er aandacht zijn voor ethische en
privacykwesties,” legt Zhigang uit. “Onze
studies met menselijke proefpersonen
zijn goedgekeurd door de institutionele
beoordelingsraad (IRB) van City College of
New York.”
Het is technisch uitdagend om de ASSISTapps te laten werken, van een AR-tool in een
kleine ruimte tot een robuuste en realtime
applicatie die opgeschaald kan worden naar een
veel grotere ruimte, zoals een campus of zelfs
een hele stad. Dan is er ook nog de uitdaging
om te zorgen dat gebruikersinterfaces
gepersonaliseerd zijn voor verschillende
groepen. Om deze problemen op te lossen
richt het team zich op vakoverschrijdende
samenwerkingen in verschillende industrieën,
academies en overheden.
EEN TEAMPRESTATIE
Het team bestaat uit experts in KI/
machineleren (Zhigang Zhu van City
College of New York, Hao Tang van Borough
of Manhattan Community College),
faciliteitmodellering en -visualisatie (Jie
Gong van Rutgers – medeleider van het
SAT-Hub Project, Huy Vo van City College
of New York), stadsvervoersmanagement en
gebruikersgedrag (Cecilia Feeley van Rutgers,
Bill Seiple van Lighthouse Guild), customer
discovery (Arber Ruci van City University
New York) en industriepartnerschappen
(Zheng Yi Wu van Bentley Systems, Inc.).
Nog belangrijker is dat veel getalenteerde
studenten in diverse fasen van hun studie (van
middelbare scholieren tot masterstudenten
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en promovendi) bijdragen leveren en ideeën
verwezenlijken.
DE VOLGENDE STAPPEN
De mede-hoofdonderzoeker, Arber Ruci,
leidt een team op een NSF I-Corps-opleiding
om de ASSIST-technologie op de markt te
brengen. Jin Chen begon haar onderzoek in het
lab van Zhigang tijdens haar tweede studiejaar
en is hoofd ondernemerschap van het I-Corpsteam. Het project is een integratie van
veiligheid, transport en assistentie, en het doel
is om een oplossing voor een veilige, efficiënte
en plezierige reiservaring voor iedereen
te bieden. De nieuwe ontwikkeling van de
navigatie-app iASSIST werkt met een normale
camera van een iPhone om vergelijkbare
functies uit te voeren als de 3D-sensor van de
ASSIST-app.

OV ER CO M PU TE RW ET EN SC HA P
Computerwetenschap dringt in bijna elk
gebied van ons leven door. Sinds Charles
Babbage in 1837 voor het eerst zijn
'analytische machine' beschreef, heeft de
wetenschap van computers zich ontwikkeld
en ons leven beïnvloed.
Net als met alles waardoor de mens en
de samenleving zich op onverkend terrein
begeven, zijn er ethische kwesties over
waar de ontwikkelingen op het gebied van
computerwetenschap en KI toe kan leiden.
Maar het werk van Zhigang en zijn team
laat zien dat computerwetenschap en KI
als een positieve kracht ingezet kunnen
worden.
Zhigang koos computerwetenschap als
zijn hoofdvak op de universiteit nadat zijn

leerkracht op de middelbare school hem in
de jaren 1980 vertelde dat computers in de
20e en 21e eeuw overal een rol zouden gaan
spelen. “In de vroege fase van mijn carrière
werd ik vooral gemotiveerd om innovatief
en geavanceerd onderzoek te doen, en
dus werd ik actief op het gebied van KI
en computervisie,” zegt Zhigang. “Steeds
meer voelde ik een duidelijke roeping om
KI en assistentietechnologieën in te zetten
om de kwaliteit van leven van mensen te
verhogen, met name mensen met mentale of
lichamelijke beperkingen.
Zhigang is ervan overtuigd dat KI, als je
er op een juiste manier mee omgaat, voor
maatschappelijk nut kan worden gebruikt.
“Ik werk aan assistentietechnologieën om

VERKEN EEN LOOPBAAN IN
COMPUTERWETENSCHAP
•

Zhigang raadt de website van de Association for
Computing Machinery aan als een grote bron van
belangrijke informatie voor mensen met belangstelling
voor onderzoek en onderwijs op het gebied: https://
www.acm.org/

• De website van IEEE Computer Society bevat een schat
aan informatie: https://www.computer.org/
• Het gemiddelde salaris van een computerwetenschapper
in de Verenigde Staten is $106,000, afhankelijke van
het ervaringsniveau: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

blinden en slechtzienden of mensen met
ASS en andere aandoeningen te helpen,”
legt Zhigang uit. “Maar KI kan voor
maatschappelijk nut op veel meer andere
manieren toegepast worden, zoals in de
gezondheid en bij humanitaire en milieuuitdagingen.”
Zoals het onderzoek van Zhigang laat zien,
kunnen KI en computerwetenschap leiden
tot aanzienlijke verbeteringen in de levens
van mensen met een visuele beperking en
gebruikers met ASS. Als je een positief
verschil wilt maken in de levens van mensen,
kan computerwetenschap iets voor jou
zijn, vooral naarmate de technologie en
de mogelijke toepassingen ervan blijven
doorgroeien.

TRAJECT VAN SCHOOL NAAR
COMPUTERWETENSCHAP
Zhigang vindt het belangrijk om veel verschillende takken van wiskunde te leren
op school en de universiteit, om je het brede begrip te geven dat nodig is voor een
loopbaan in computerwetenschap en datawetenschap. Hij is ook een voorstander
van een solide achtergrond in kritisch denken om te zorgen dat je bij blijft met het
tempo van verandering dat zo kenmerkend is voor het gebied.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

HO E IS ZH IG AN G
CO M PU TE RW ET EN SC HA PP ER
GE W OR DE N?
Als kind las ik graag. De materialen waren
schaars op het platteland waar ik opgroeide,
maar ik las wat ik kon vinden en probeerde
verbanden te leggen.
Wetenschapper worden was een daad van
dienstbaarheid. Toen ik jong was, liepen we in
het land waar ik opgroeide achter op het gebied
van wetenschap en technologie. Dus ik vond
dat wetenschap en technologie, met name
computerwetenschap, iets was waar ik in kon
duiken om een bijdrage te leveren.
Vastberadenheid heeft me succesvol gemaakt.

Het hoeft niet per se te leiden tot een carrière
of roem, maar het gevoel hebben dat ik iets
goeds doe, met welke capaciteiten ik ook
heb, motiveert me. Ik heb ook een zekere
nieuwsgierigheid voor ontdekking behouden en
ik geef niet snel op.
Als iets me niet lukt, kies ik vaak twee of
meer interessante dingen om me mee bezig
te houden – het is belangrijk om iets zinvols
en plezierigs te doen in plaats van spijt te
hebben van dingen die me niet lukten. Mijn
persoonlijke geloof helpt me ook obstakels te
overwinnen door me op hogere roepingen te

richten.
Ik zal nooit spijt hebben dat ik geswitcht
ben van autonome robots naar
assistentietechnologie om mensen met
problemen te helpen, ook al moet ik veel
nieuwe dingen leren, samenwerken met
mensen van andere vakgebieden en in zekere
zin bereid zijn bepaalde diensten te verlenen.
Ik heb echte vrienden gemaakt – zowel bij
medewerkers als gebruikers – die elkaar echt
waarderen en begrijpen.
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ON TM OE T JIN CH EN
Jin Chen is onderzoeksassistent die als student
aan het SAT-Hub-project werkte en nu een
project leidt om SAT-Hub op de markt te
brengen.
Ik leidt de ontwikkeling van de ASSISTapp in de IOS-versie. Ik heb de app
geïmplementeerd met behulp van de
technieken die we in ons onderzoek
ontwikkelden, waaronder hybride modellering
en een overgangsmethode voor realtime
positiebepaling binnenshuis zonder vertraging.
Ik ontwikkelde en testte de oriëntatiepuntextractiemethode en de methode voor
gepersonaliseerde routeplanning, en ontwierp
de op maat gemaakte gebruikersinterfaces
met mijn collega Lei Zhang. Ik ben hoofd
ondernemerschap van het team van NSF
Innovation Corps (I-Corps), waar ik me
richt op onderzoek naar het commerciële
traject van onze innovatie. Hierbij gaat het
om het begrijpen van klantensegmenten en
marketingmogelijkheden voor onze technologie
door te praten met mensen van verschillende
gebieden.
Door als student aan dit project te werken,
verbeterde ik mijn communicatieve
vaardigheden en heb ik geleerd te praten met

mensen met verschillende achtergronden.
Ik heb de kans gekregen om te werken met
experts van verschillende vakgebieden en
begrijp hun perspectief – zowel vanuit het
oogpunt van bedrijven als de techniek. Ik heb
ook mijn technische kennis van computervisie
en softwareontwikkeling uitgebreid.
Het belangrijkste aan het leiden van een
project is dat je een bedrijfsmentaliteit hebt
en goede communicatie met het team in
stand houdt. Ons team houdt iedereen heel
goed op de hoogte met flexibele wekelijkse
bijeenkomsten en het georganiseerd bijhouden
van de taken. Ik heb geleerd me aan te passen
aan de snelle veranderingen en onze taken aan
te passen aan nieuwe verzoeken. Ik heb ook
nieuwe bedrijfstaal geleerd en hoe je het best
onze technologie vanuit een bedrijfsperspectief
ontwikkelt.
Ons doel is om mensen veilig en onafhankelijk
te laten reizen in een onbekende omgeving,
vooral mensen met beperkingen. Om deze
technologie op de markt te brengen, moeten
we ook nadenken over welke voordelen we met
ons bedrijf leveren, zodat we investeringen
in onze technologie kunnen aantrekken. De
grootste uitdaging is om de relatie tussen

onszelf en investeerders te bepalen en hoe het
een winstgevende onderneming wordt.
De technologie is succesvol gebleken voor
nauwkeurige realtime gebruikerslokalisatie en
hielp gebruikers op basis van hun behoeften te
navigeren naar hun bestemming. Nu zijn we
de koppeling tussen onze technologie en de
markt aan het ontdekken. Zodra we de use case
voor onze applicatie hebben ontdekt, zullen we
een reeks tests doen en partners zoeken voor
ons bedrijf. De reis van customer discovery zal
enkele maanden duren. Als alles volgens plan
verloopt, zal onze applicatie binnen een jaar of
twee op de markt zijn.
Ons I-Corps-team wil de ASSIST-app
uitbreiden tot een digitale bijbehorende
applicatie die de IoT-sensoren, cloud
computing en analytische modellen voor het
verzamelen en analyseren van realtime data,
zoals bezoekerslocaties en verkeersinformatie,
zal integreren. Deze data kunnen zorgen voor
een betere navigatie-ervaring voor bezoekers
en dat bedrijven hun faciliteiten beter kunnen
beheren en exploiteren. We richten ons op het
verkennen van ons digitaal markttoegangspunt
tijdens de I-Corps-training en het vinden van
de beste use case voor onze applicatie en ons
bedrijfsmodel.

TOPTIPS VAN ZHIGANG
01 V oor computerwetenschap en datawetenschap moet je een solide basis in de wiskunde hebben, van theorie tot toepassingen. Dus houd dit in
gedachten tijdens je onderzoek en kies je vakkenpakket verstandig!

02 A ls je houdt van wat je doet, komt de motivatie vanzelf – en motivatie is in je hele loopbaan essentieel om onderzoek te doen!
03 C omputerwetenschapsprogramma's hebben specifieke cursuseisen, maar er zijn vakken die ik fundamenteel vind: differentiaalrekening, lineaire
algebra, datastructuren en algoritmes.

COMPUTERWETENSCHAP
MET PROFESSOR ZHIGANG
ZHU
GESPREKSPUNTEN
KENNIS:
1. Hoeveel mensen ter wereld hebben er volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie een visuele beperking?
2. Hoeveel mensen daarvan zijn slechtziend en hoeveel zijn er blind?
BEGRIP:
3. Waarom is het belangrijk om blinde en slechtziende mensen te helpen
hun weg te vinden in huis en in steden? Hoe past Zhigang de principes
van andere navigatiesystemen aan om deze mensen te helpen?
TOEPASSING:
5. Wat zijn de twee verschillende modellen (prototypen) van de innovatie
van Zhigang, de Assistive Sensor Solutions for Independent and Safe
Travel (ASSIST)?
ANALYSE:
6. Wat vind je van de hoofddoelen van het project van Zhigang? Op welke
manieren kan computerwetenschap gebruikt worden als een positieve
kracht om mensen met beperkingen of specifieke eisen te helpen?
SYNTHESE:
7. K
 un je andere nieuwe manieren bedenken waarop KI en
computerwetenschap de levens van mensen wereldwijd kunnen
verbeteren?
EVALUATIE:
8. In welke mate denk je dat KI en machineleren in de toekomst tot
problemen zouden kunnen leiden? Kun je een paar manieren bedenken
waarop wetenschappers deze problemen zouden kunnen voorkomen?

ACTIVITEITEN DIE JE THUIS OF
IN DE KLAS KUNT DOEN
• Ga 20 jaar vooruit in de tijd en beeld je in dat je een
succesvol onderzoeker in de computerwetenschap bent.
Gebruik het artikel van Zhigang als sjabloon en schrijf over je
eigen prestaties. Wat is het 'gedroomde' onderzoeksproject
waar je aan hebt gewerkt? Welke kerninformatie moeten
leerlingen weten over jouw onderzoeksgebied? Hoe ben je
computerwetenschapper geworden? Welke toptips heb je
voor leerlingen die in jouw voetsporen willen treden?
• Doe wat onderzoek naar het gebied van computerwetenschap
en schrijf vijf ontwikkelingen op die in de voorhoede van het
huidige onderzoek staan. Waar zouden deze ontwikkelingen in
de toekomst toe kunnen leiden? Hoe zouden ze de levens van
mensen over vele jaren kunnen vormgeven?

MEER
HULPMIDDELEN
Bekijk de YouTube-video die de 3D-modellering en het
testen van de Smart and Accessible Transportation Hub
(SAT-Hub) toont:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning heeft een breed scala aan verschillende
hulpmiddelen over computerwetenschap verzameld.
Bekijk en verken enkele van de activiteiten die leuk zijn
om te doen – en die je wat belangrijke principes van
computerwetenschap zullen leren!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Het multidisciplinaire, instituut-overstijgende SAT-Hub Team: Hoofdonderzoeker, mede-hoofdonderzoekers en senior personeel van CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild en
Bentley, en promovendi en masterstudenten van zowel CUNY als Rutgers.

Van ASSIST-apps tot een ASSIST Digital Twin Ecosystem: De technologiepijplijn van data, computerverwerking tot visualisatie, en de
bouwpijplijn van notificatie, respons tot voorspellingen.

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