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UT IL IZ AR EA IA ȘI A
IN FO RM AT IC II CA VE CT O R
AL BI N EL UI SO CI AL
N ÎN CAD RUL CIT Y
PROF. UNIV. ZHIG ANG ZHU ESTE INFO RMA TICIA
RATO RII SĂI AU
COLL EGE DIN NEW YORK , ÎN SUA. EL ȘI COL ABO
TE SĂ OFER E SERV ICII
DEM ARAT PROI ECTU L SAT-H UB, CARE URM ĂREȘ
JATE , CU MOD IFICĂ RI
DE LOCA LIZAR E POPU L AȚIIL OR DEZAVANT A
MINI ME ALE INFR ASTR UCTU RII.

VORBIȚI CA UN
INFORMATICIAN
TEHNOLOGIE DE ASISTENȚĂ
– dispozitive de asistență, adaptare și
reabilitare, pentru persoane cu dizabilități
sau pentru populația în vârstă
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ –
inteligența manifestată de mașini
ETIC – cu referire la faptul dacă ceva este
acceptabil din punct de vedere moral
LIDAR – metodă de determinare a
distanțelor în care rază laser este îndreptată
spre un obiect, apoi se măsoară timpul
necesar ca lumina reflectată să se întoarcă
la receptor
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – sistem global de navigare
satelitară care oferă poziția, viteza și
sincronizarea orei
REALITATE AUGMENTATĂ –
receptarea interactivă a unui mediu real, în
care obiectele din realitate sunt îmbogățite
cu informații perceptuale generate de
calculator

Pentru aceia dintre noi care nu suferă de
deficiențe de vedere, este ușor să considerăm
activitățile cotidiene ca pe ceva de la sine
înțeles.
Când ne deplasăm prin localitatea noastră,
este simplu să mergem din punctul A în
punctul B. În aceeași măsură, când ne deplasăm
prin locuință, trecem dintr-o cameră într-alta,
coborâm sau urcăm scările fără să ne gândim
prea mult. Pe de altă parte, pentru persoanele
nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere
(NDV), nu este la fel de simplu sau ușor să se
deplaseze prin spațiile interioare.
Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a
Sănătății, cel puțin 2,2 miliarde de oameni au
deficiențe de vedere. Dintre aceștia, peste
285 de milioane de persoane au vedere
slabă, iar peste 39 de milioane de oameni
sunt nevăzători. Chiar dacă aceste persoane
beneficiază de asistența instrumentelor de
navigare în spații interioare, de obicei, aceste
instrumente sunt destinate roboților autonomi.
Atunci când se deplasează în interiorul unui
spațiu, roboții folosesc senzori și alte tehnologii
pentru a stabili unde se află un perete, o barieră
sau o treaptă. Informațiile sunt transmise
robotului, care modifică traiectoria sau poziția.

Cu toate acestea, în ultima vreme, cercetătorii
au început să reflecteze la maniera în care
aceste soluții ar putea fi folosite sau modificate
pentru a veni în ajutorul persoanelor NDV,
într-o manieră similară cu cea în care sistemele
GPS funcționează în cazul navigării în aer liber.
Există speranța că, astfel, persoanele NDV
vor putea să se deplaseze mai ușor în spațiile
interioare și că vor putea depăși o parte dintre
dificultățile asociate cu deficiențele de vedere.
Prof. univ. Zhigang Zhu este informatician în
cadrul City College din New York. Activitatea
sa se axează pe dezvoltarea unui centru de
transport inteligent și accesibil (SAT-Hub)
pentru navigare asistată și gestionare a spațiilor
construite. Printre domeniile sale de interes
se numără dorința de a ajuta persoanele
nevăzătoare și cu deficiențe de vedere să se
deplaseze printr-un spațiu cu ajutorul unui
telefon mobil, fără a avea nevoie de dispozitive
suplimentare.
APLICAȚIA
Cea mai importantă dintre inovațiile la
care a lucrat Zhigang este aplicația ASSIST
(Soluții de asistență, bazate pe senzori,
pentru deplasarea sigură și independentă a
persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de
vedere). Echipa a conceput două prototipuri de

aplicație ASSIST. „Prima aplicație are la bază
un senzor 3D denumit Tango, montat pe un
telefon Android, iar cea de-a doua aplicație pur
și simplu folosește camera foto a telefonului
iPhone”, ne explică Zhigang. „Am folosit
caracteristicile de realitate augmentată ale
ambelor tipuri de telefoane pentru modelare
3D, însă caracteristicile cheie ale aplicațiilor
noastre sunt modelarea rapidă a unui spațiu
interior de anvergură fără o pregătire specială
a modelatorului, o arhitectură client-server
care permite scalarea procesului de modelare,
o soluție hibridă în privința senzorilor, pentru
o poziționare precisă, în timp real, în spațiul
interior și, în sfârșit (și, probabil, cel mai
important element), o metodă personalizată de
planificare a traseului și interfețe cu utilizatorul
personalizate, adaptate la nevoile unor
categorii diferite de utilizatori cu dificultăți de
deplasare.”
PLANIFICAREA TRASEULUI
Aplicația ASSIST folosește balize Bluetooth
cu consum energetic redus pentru a informa
utilizatorii în ce regiune se află și camera foto
integrată pentru a le monitoriza coordonatele
precis și în timp real. Un aspect incredibil este
că algoritmii pe care îi folosește planificatorul
de traseu poate prelua informații de la
modelele 3D ale unui mediu: repere, existența
unei conexiuni la date într-un anumit loc,
densitatea populației dintr-o anumită zonă,
existența unor lucrări de construcție sau alte
preferințe personale, cum ar fi dacă persoana
are nevoie de scări sau de ascensor. Informațiile
sunt puse la un loc și sunt selectate de către
aplicație astfel încât să ofere fiecărui utilizator
cel mai bun traseu.
ALTE UTILIZĂRI
Echipa a luat în considerație și persoanele cu
tulburări din spectrul autist (TSA), pentru care
densitatea mulțimii este un factor extrem de
util. A ști cât de aglomerată este o zonă anume
se poate dovedi util oricui folosește tehnologia
creată de echipă, însă persoanele cu TSA
întâmpină adesea dificultăți în prezența unor
mulțimi mari, prin urmare funcția este cu atât
mai importantă pentru ei.
TESTAREA
Echipa a testat soluțiile SAT-Hub atât cu
utilizatori din grupa NDV și TSA. „Primul pas
a fost să realizăm studii cu utilizatorii, în cadrul
unor focus-grupuri. Din fericire, avem experți
în studiile cu utilizatori în echipa noastră
(Cecilia Feeley, din cadrul Rutgers, pentru
transport pentru persoanele cu autism, Celina

M. Cavalluzzi, din cadrul Goodwill NY/NJ,
pentru instruire TSA, și Bill Seiple, din cadrul
Lighthouse Guild, pentru servicii NDV)”,
declară Zhigang. „În al doilea rând, am modelat
sediul Lighthouse Guild și am parcurs trasee
de probă cu utilizatorii noștri. În cele din urmă,
obiectivul nostru este să instalăm sistemul
într-un centru de transport, pentru un test pe
o scară mai mare.”
PROVOCĂRILE
Există chestiuni etice și preocupări privind
intimitatea legate de natural potențial intruzivă
a senzorilor și a camerelor foto utilizate
pentru a-i ajuta pe utilizatori. Echipa este
conștientă de acest lucru și urmărește să ofere
utilizatorilor interfețe discrete și incluzive,
bazate pe principii de proiectare universale.
„Având în vedere că senzorii și camerele foto
încorporate sunt utilizate precum «ochii»
utilizatorilor, iar camerele de supraveghere
sunt folosite pentru analiza mulțimilor, trebuie
luate în calcul problemele etice și cele legate
de intimitate”, ne explică Zhigang. „Studiile
noastre privind subiecții umani sunt aprobate
de Institutional Review Board (IRB) al City
College din New York.”
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Utilizarea AI pentru binele societății Transformarea unui centru de transport
de anvergură într-un centru inteligent și
accesibil, care să deservească persoanele
cu dificultăți la transport, ca, spre
exemplu, pasagerii cu deficiențe de vedere
sau de mobilitate.

CERCETARE
US National Science Foundation, US
Office of the Director of National
Intelligence (ODNI) via Intelligence
Community Center for Academic
Excellence (IC CAE) at Rutgers, US
Department of Homeland Security
(DHS), Bentley Systems, Inc.

Există dificultăți tehnice legate de tranziția
aplicațiilor ASSIST dintr-un instrument cu
realitate augmentată (AR) ce funcționează
într-o zonă restrânsă la o aplicație robustă și
în timp real, care să poată fi utilizată într-o
zonă mult mai mare, ca, spre exemplu, un
campus sau chiar un întreg oraș. Mai există
și dificultatea de a garanta că interfețele de
utilizare sunt personalizate pentru grupuri
diverse. Pentru a depăși aceste dificultăți,
echipa se axează pe colaborări interdisciplinare
între sectorul industrial, sfera academică și
autorități.

înzestrați, aflați în diverse faze ale studiilor (de
la liceu la facultate, master și doctorat) își aduc
contribuția și transformă ideile în realitate.

UN EFORT DE ECHIPĂ
Echipa este formată din experți în IA/învățare
automată (Zhigang Zhu, din cadrul City
College din New York, Hao Tang, din cadrul
Borough of Manhattan Community College),
modelare și vizualizare structuri (Jie Gong, din
cadrul Rutgers – co-coordonator al proiectului
SAT-Hub, Huy Vo, din cadrul City College din
New York), gestionarea transportului urban și
comportamentele utilizatorilor (Cecilia Feeley,
din cadrul Rutgers, Bill Seiple, din cadrul
Lighthouse Guild), individualizarea clienților
(Arber Ruci, din cadrul City University din
New York) și parteneriate industriale (Zheng
Yi Wu, din cadrul Bentley Systems, Inc.). Un
aspect și mai important este că mulți studenți

PAȘII URMĂTORI
Co-cercetătorul principal, Arber Ruci,
coordonează o echipă la un curs de formare
NSF I-Corps, pentru a aduce tehnologia
ASSIST pe piață. Jin Chen și-a început
activitatea de cercetare în laboratorul lui
Zhigang când era în anul II de facultate și
este responsabilă antreprenoriale a echipei
I-Corps. Proiectul este o integrare a securității,
transportului și asistenței și are ca obiectiv
dezvoltarea unei soluții pentru o experiență
de călătorie sigură, eficientă și plăcută pentru
toți. Noua versiune a aplicației de navigare,
iASSIST, funcționează cu o cameră foto
normală dintr-un iPhone, oferind funcții
similare senzorului 3D din aplicația ASSIST.

D ES PR E IN FO RM AT IC Ă
Informatica se regăsește, într-un fel sau
altul, în aproape toate domeniile vieții
noastre. Din momentul în care Charles
Babbage a descris, pentru prima dată, ceea
ce el a numit „motorul său analitic”, în
1837, știința informaticii s-a dezvoltat și a
avut un impact asupra vieții noastre.
La fel ca în cazul oricărui demers care
conduce umanitatea și societatea pe un
teritoriu necunoscut, există preocupări
etice legate de rezultatul spre care ar putea
duce evoluțiile din sfera informaticii și IA.
Cu toate acestea, activitatea lui Zhigang și
a echipei sale demonstrează că informatica
și IA pot fi folosite ca o forță a binelui.
Zhigang a ales informatica ca specializare
la facultate după ce profesorul său de liceu

i-a spus, în anii 1980, că informatica va fi
noua frontieră a secolelor al XX-lea și al
XXI-lea. „În prima fază a carierei mele, eram
cu precădere motivat să desfășor activități
de cercetare inovatoare și de avangardă,
așa că am intrat în domeniul IA și al vederii
artificiale”, a declarat Zhigang. „Din ce în ce
mai des, am simțit o chemare clară spre a
utiliza IA și tehnologiile de asistență pentru
a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, cu
precădere a celor cu probleme mentale sau
fizice.
Zhigang consideră că, dacă este gestionată
corect, IA poate fi folosită pentru binele
social. „Mă axez pe tehnologiile de asistență
pentru a ajuta persoanele nevăzătoare, cu
deficiențe de vedere sau cu autism, ca să

DESCOPERIȚI PROFESIILE
DIN SFERA INFORMATICII
•  Zhigang recomandă site-ul Association for Computing
Machinery („Asociației pentru mașini de calcul”) drept
o sursă majoră de informații importante pentru cei
interesați de cercetare și educație în domeniu: https://
www.acm.org/
• Site-ul IEEE Computer Society este o adevărată mină de
informații: https://www.computer.org/
•  Salariul mediu anual al unui informatician din Statele
Unite este de 106.000 USD, în funcție de nivelul de
experiență: https://www.indeed.com/career/computerscientist/salaries

dau doar câteva exemple de afecțiuni”, ne
explică Zhigang. „Cu toate acestea, IA pentru
binele societății poate fi folosită în multe
alte aplicații, soluționând probleme sanitare,
umanitare și de mediu.”
După cum o demonstrează cercetările lui
Zhigang, IA și informatica pot contribui
la îmbunătățiri semnificative ale vieții
persoanelor cu deficiențe de vedere sau a
utilizatorilor cu autism. Dacă doriți să aveți
un impact pozitiv asupra vieții oamenilor,
informatica ar putea fi calea de urmat, mai
ales dacă avem în vedere că tehnologia
și aplicațiile sale potențiale continuă să
evolueze.

PARCURSUL DE LA ȘCOALĂ LA
INFORMATICĂ
Zhigang crede cu fermitate în necesitatea studierii cât mai multor ramuri ale
matematicii, în școală și la facultate, pentru a avea cunoștințe cât mai ample
pentru a o carieră în informatică și știința datelor. De asemenea, el susține că este
important să dobândiți o formare solidă în sfera gândirii critice, pentru a putea
ține pasul cu schimbările ce definesc acest domeniu.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

CU M A D EV EN IT ZH IG AN G
IN FO RM AT IC IA N ?
În copilărie m-a pasionat lectura. În zona
rurală în care am crescut, materialele erau greu
de găsit, însă am citit tot ce am găsit și am
încercat să fac conexiuni.
Dorința de a deveni om de știință a fost o
chemare de a servi aproapele. Când eram
tânăr, în țara în care am crescut rămăsesem în
urmă la capitolul știință și tehnologie, așa că
m-am gândit să aprofundez domeniul știință și
tehnologie, cu precădere informatică, pentru
a-mi aduce propria contribuție.

Reușita mea s-a datorat faptului că am avut
un scop. Nu trebuie neapărat să aibă drept
rezultat o carieră sau faimă, însă sentimentul că
fac ceva bun, indiferent de capacitatea în care
mă aflu, mă motivează.
În plus, mi-am menținut curiozitatea de a
descoperi și nu renunț ușor.
Dacă nu-mi iese un lucru, aleg alte două
lucruri interesante pe care să le studiezeste important să faci ceva semnificativ și
plăcut în loc să regreți că nu ți-a ieșit ceva. Și
credința mea mă ajută să depășesc obstacolele,

sincronizându-mă cu chemări mai înalte.
Nu voi regreta niciodată că am trecut de
la robotică autonomă la tehnologie asistivă
pentru a ajuta persoanele care au nevoie de
ajutor, deși trebuie să învăț multe lucruri noi,
să colaboreze cu oameni din domenii diferite și,
într-un fel, să fiu dispus să fac anumite tipuri
de servicii. Mi-am făcut prieteni sinceri - atât
colaboratori, cât și utilizatori - care se apreciază
și se înțeleg cu adevărat.
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FA CE ȚI CU NO ȘT IN ȚĂ
CU JIN CH EN
Jin Chen este o cercetătoare asistentă
licențiată care a lucrat la proiectul SATHub în perioada studenției, iar actualmente
coordonează un proiect pentru a lansa SATHub pe piață.
Sunt principalul dezvoltator al aplicației
ASSIST în versiunea IOS. Am implementat
aplicația folosind tehnici pe care le-am
dezvoltat în cercetarea noastră, inclusiv
modelare hibridă și metoda de tranziție pentru
o poziționare în spații interioare în timp
real, fără întârzieri. Am dezvoltat și testat
metoda de extracție de referință și metode
de planificare personalizată a traseului și am
proiectat interfețele de utilizare personalizate
cu colega mea, Lei Zhang. Sunt responsabilă
antreprenorială a echipei NSF Innovation
Corps (I-Corps), unde mă axez pe analiza
parcursului comercial al inovației noastre.
Aceasta presupune înțelegerea segmentelor
de clientelă și oportunitățile de marketing ale
tehnologiei noastre prin intermediul discuțiilor
cu persoane din domenii variate.
Grație ocaziei de a lucra la acest proiect în
studenție, mi-am îmbunătățita capacitatea
de comunicare și am învățat să vorbesc cu
persoane cu formări diferite. Am avut ocazia

să lucrez cu experți din domenii diverse și să
le înțeleg perspectivele, atât din punct de
vedere comercial, cât și tehnic. De asemenea,
mi-am mărit bagajul de cunoștințe tehnice în
domeniul vederii artificiale și a dezvoltării de
software.
Atunci când coordonezi un proiect, aspectul
cel mai important este să ai o mentalitate
antreprenorială și să menții o bună comunicare
cu echipa. Capitolul la care excelează echipa
noastră este de a-i ține pe toți cu informația la
zi, beneficiind de un orar flexibil al reuniunilor
săptămânale și o monitorizare organizată
a sarcinilor. Am învățat să mă adaptez la
schimbările rapide și să ajustez sarcinile pe baza
noilor solicitări. De asemenea, am învățat noi
termeni comerciali, precum și maniera optimă
de a ne dezvolta tehnologia din punct de
vedere comercial.
Obiectivul nostru este de a ajuta oamenii să
se deplaseze în siguranță și independent întrun mediu nefamiliar, mai ales persoanele cu
dizabilități. Pentru a lansa această tehnologie
pe piață, trebuie să luăm în calcul și avantajele
pe care le-am putea aduce afacerii, astfel încât
să putem atrage investiții în tehnologia noastră.
Principala provocare este să definim relația

dintre noi și investitori și cum să o transformăm
într-o afacere profitabilă.
Tehnologia și-a dovedit succesul în localizarea
preciză a utilizatorului, în timp real și l-a
ajutat pe utilizator să ajungă la destinație pe
baza nevoilor sale. Acum descoperim legătura
dintre tehnologia noastră și piață. După ce vom
descoperi cazul de utilizare a aplicației noastre,
vom putea executa o serie de teste și vom găsi
parteneri pentru afacerea noastră. Această
călătorie de descoperire a clientelei ar trebui
să dureze câteva luni. Dacă totul evoluează
conform planului, aplicația noastră va ajunge pe
piață într-un an sau doi.
Echipa noastră I-Corps dorește să dezvolte
aplicația ASSIST într-o aplicație geamănă
digitală, care să integreze senzori IoT, cloud
computing și modele analitice pentru culegerea
și analiza datelor în timp real, ca, de exemplu,
coordonatele vizitatorilor și informații despre
trafic. Aceste date îi pot ajuta pe vizitatori să
navigheze mai bine. De asemenea, pot ajuta
firmele să-și gestioneze și să-și exploateze
propriile structuri. Intenționăm să analizăm
punctul nostru de pătrundere pe piața digitală
cu ocazia cursului de formare I-Corps și să
găsim cel mai bun caz de utilizare pentru
aplicația și modelul nostru de afaceri.

PRINCIPALELE RECOMANDĂRI ALE LUI ZHIGANG
01 P entru a studia informatică și știința datelor, veți avea nevoie de baze solide în matematică, de la teorie la aplicații, așa că nu pierdeți acest lucru
din vedere pe perioada studiilor și alegeți-vă modulele cu grijă!

02 D acă faceți ceva ce vă place, motivația va veni mult mai natural, iar motivația este esențială când desfășurați activități de cercetare pe parcursul
carierei!

03 Programele de informatică au cerințe speciale în privința cursurilor, însă sunt discipline pe care le consider fundamentale: calcul infinitezimal,
algebră liniară, structuri de date și algoritmi.

INFORMATICĂ CU PROF.
UNIV. ZHIGANG ZHU
PUNCTE DE DISCUȚIE
CUNOȘTINȚE:
1. Câte persoane suferă de deficiențe de vedere în lume, conform
Organizației Mondiale a Sănătății?
2. Dintre acestea, câte au vedere slabă și câte sunt nevăzătoare?
ÎNȚELEGERE:
3. De ce este important să ajutăm persoanele nevăzătoare și cu deficiențe
de vedere să se orienteze în propria locuință și în propriul oraș? Cum
modifică Zhigang principiile altor sisteme de navigare pentru a ajuta
aceste persoane?
APLICAȚIE:
5. Care sunt cele două modele (prototipuri) de soluții de asistență, bazate
pe senzori, pentru deplasarea sigură și independentă a persoanelor
nevăzătoare și cu deficiențe de vedere (ASSIST) ale lui Zhigang?
ANALIZĂ:
6. Ce părere aveți despre obiectivele principale ale proiectului lui Zhigang?
În ce mod poate fi folosită informatica ca forță a binelui, pentru a-i
ajuta pe oamenii cu deficiențe sau cerințe specifice?
SINTEZĂ:
7. C
 unoașteți și alte modalități novatoare prin care IA și informatica ar
putea îmbunătăți viața oamenilor din întreaga lume?
EVALUARE:
8. În ce măsură considerați că IA și învățarea automată ar putea crea
probleme în viitor? Vă puteți gândi la câteva modalități prin care
oamenii de știință ar putea împiedica aceste probleme să apară?

ACTIVITĂȚI PE CARE LE PUTEȚI
DESFĂȘURA ACASĂ SAU ÎN
CLASĂ
• Faceți un salt în viitor, peste 20 de ani, și imaginați-vă că
sunteți un cercetător de succes în informatică. Folosind
articolul lui Zhigang drept model, descrieți-vă propriile
rezultate. La ce proiect de cercetare „de vis” ați lucrat?
Ce informații cheie trebuie să știe elevii despre domeniul
dumneavoastră de cercetare? Cum ați devenit informatician?
Ce recomandări cheie ați oferi elevilor care caută să vă calce
pe urme?
• Documentați-vă puțin în legătură cu domeniul informaticii și
notați cinci progrese aflate în avangarda cercetărilor actuale.
La ce rezultate ar putea să ducă aceste progrese în viitor?
Cum ar putea ele să influențeze viața oamenilor care vor trăi
peste ani și ani?

ALTE RESURSE
Urmăriți videoclipul YouTube care prezintă modelarea 3D
și testarea Smart and Accessible Transportation Hub (SATHub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning a adunat o gamă variată de resurse legate
de informatică. Vă invităm să aruncați o privire și să
parcurgeți câteva dintre activitățile plăcute. Veți avea ocazia
de a învăța câteva principii importante care stau la baza
informaticii!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Echipa interdisciplinară și interinstituțională SAT-Hub: cercetător principal, co-cercetători principali și personal superior, din cadrul CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild și
Bentley, și licențiați (PD și MS) din cadrul CUNY și Rutgers.

De la aplicația ASSIST la un ecosistem digital geamăn ASSIST: Magistrala tehnologică de la date, calcul la vizualizare, și magistrala
operativă a construcțiilor, de la notificări, răspunsuri la predicții.

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