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КО РИ СТ ЕЊ Е НА ВИ И НА
ИН ФО РМ АТ ИК АТА КА КО
ДВ ИГАТ ЕЛ И ЗА ОП Ш ТЕ СТ ВЕ НО
ДО БР О
ГРАД СКИО Т КОЛЕ Џ
ПРОФ ЕСОР ОТ ЏИГА НГ ЏУ Е ИНФ ОРМАТИЧА Р ОД
ИЦИ ГО ПОКР ЕНАА
НА ЊУЈО РК ВО САД. ТОЈ И НЕГО ВИТЕ СОРА БОТН
Т ПОДО БРИ ЛОКА ЦИСК И
ПРОЕ КТОТ SAT-H UB, ЧИЈА ЦЕЛ Е ДА СЕ ОБЕЗ БЕДА
ОПСЛ УЖЕН И ПРЕК У
УСЛУ ГИ ЗА КОРИ СНИЦ ИТЕ КОИ НЕ СЕ ДОВО ЛНО
А
МИН ИМАЛ НИ ПРОМ ЕНИ ВО ИНФ РАСТ РУКТ УРАТ

ИЗРАЗУВАЈТЕ СЕ
КАКО ИНФОРМАТИЧАРИ
АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА
– помошни, адаптабилни и
рехабилитациски уреди наменети
за лицата со попреченост или за
постарите
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
– интелигенција што ја
демонстрираат машините
ЕТИЧКИ – во однос на тоа дали
нешто е прифатливо од морален
аспект
LIDAR – метод за одредување на
растојанието преку насочување
на ласерска светлина кон даден
објект и мерење на времето
потребно за рефлектираната
светлина да се врати во
приемникот
GPS (СИСТЕМ ЗА ГЛОБАЛНО
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ) – глобален
сателитски систем за навигација
којшто обезбедува синхронизација
на локацијата, брзината и времето
ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ –
интерактивно доживување на
некое опкружување од реалноста
каде предметите од реалниот свет
се подобрени со компјутерскигенерирани перцептивни
информации

За нас, кои немаме пречки во видот, лесно
е секојдневните задачи да ги земаме
здраво за готово. Кога шетаме низ нашиот
град или низ нашето село, движењето
од точка А до точка Б е едноставно.
Исто и движењето низ домот. Одењето
од една соба во друга или од еден кат
на друг е активност што ја извршуваме
речиси без да размислуваме. Меѓутоа,
за слепите лица и за лицата со оштетен
вид, движењето во затворен простор не е
толку лесно и едноставно.
Светската здравствена организација
проценува дека најмалку 2,2 милијарди
луѓе во светот имаат оштетен вид. Од нив,
над 285 милиони се со слаб вид, додека
над 39 милиони се слепи лица. Постојат
алатки за движење во затворен простор
кои можат да им помогнат на овие луѓе,
но овие алатки обично се дизајнирани да
се користат од автономни роботи. Кога
роботите се движат во некој затворен
простор, тие користат сензори и други
технологии за да одредат каде има ѕид,
препрека или скалило. Овие информации
доаѓаат до роботот и тој може да ги
промени својот правец или положба.
Меѓутоа, во последно време,
истражувачите започнаа да бараат начин
како овие решенија да се искористат
или да се модифицираат за да им се
помогне на слепите лица и на лицата со

оштетен вид, слично како GPS системите
за навигација на отворено. Постои надеж
дека слепите лица и лицата со оштетен
вид ќе можат подобро да се снаоѓаат
во затворен простор и да ги надминат
некои од предизвиците што се должат
на оштетениот вид. Професорот Џиганг
Џу е информатичар од Градскиот колеџ
на Њујорк. Неговата работа се фокусира
на развој на Паметен и пристапен
транспортен центар (SAT-Hub) за
потпомогнато движење и за управување
со објекти. Една од областите на кои тој
е фокусиран е како да им се помогне на
слепите лица и на лицата со оштетен вид
да можат да се движат во средината со
помош на паметен телефон и без потреба
од дополнителни хардверски уреди.
АПЛИКАЦИЈА
Една од главните иновации на кои Џиганг
има работено се Асистивните сензорски
решенија за самостојно и безбедно
патување (ASSIST) за слепи лица и лица со
оштетен вид. Тимот има изработено два
прототипа на апликацијата ASSIST. „Првата
апликација се заснова на 3D сензор
наречен Танго за Андроид телефон,
додека втората апликација едноставно
се заснова на вградената камера на
Ајфон,“ објаснува Џиганг. „Ја користевме
функцијата за проширена реалност (AR)
и кај двата вида телефон за да извршиме
3D моделирање, но клучни функции на

нашите апликации се брзото моделирање
на затворен простор од големи размери
без потреба од посебна обука за лицето
што го врши моделирањето, клиентсервер архитектурата која овозможува
моделирањето да се зголеми во размер,
хибридното сензорско решение за точно
позиционирање во затворен простор
во реално време, и на крај (и веројатно
најважно), персонализираниот метод за
планирање на рутата и приспособениот
кориснички интерфејс по мерка на
различните корисници кои имаат
тешкотии да патуваат.“
ПЛАНИРАЊЕ НА РУТАТА
Апликацијата ASSIST истовремено се
служи со Bluetooth сигнали со ниска
потрошувачка на енергија (BLE) за
да ги информира корисниците каде
тие се наоѓаат, како и со вградената
камера заради точно следење на
нивната локација во реално време.
Што е неверојатно, алгоритмите што
ги користи планерот на рутата може да
преземаат информации од 3D модели на
опкружувањето, вклучително обележја,
информации дали има интернет на
локацијата, информации за густина
на толпата во одредена зона, дали се
одвиваат некои градежни работи, или
други лични кориснички поставки, како
на пример, дали им требаат скалила или
лифт. Апликацијата потоа ги комбинира
и анализира овие информации за да му
даде најдобра рута на секој корисник.
ДРУГИ КОРИСНИЦИ
Тимот ги имаше предвид и лицата со
аутистичен спектар на нарушувања (АСН),
каде функцијата за густина на толпата
е особено корисна. Информацијата за
тоа колкава е гужвата во одредена зона
може да биде корисна за сите корисници
на технологијата што тимот ја разви, но
лицата со АСН честопати имаат проблем
со големи толпи, така што оваа функција е
особено важна за нив.
ТЕСТИРАЊЕ
Тимот ги тестираше решенијата на SATHub со помош на слепи лица и лица
со оштетен вид, како и лица со АСН.
„Првиот чекор беше истражување со
фокус групи сочинети од корисници. За
среќа, во нашиот тим имаме експерти за
истражување на корисниците (Сесилија
Фили од „Rutgers“ за превоз на лица со
аутизам, Селина М. Кавалуци од „Goodwill
NY/NJ“ за обука за АСН, и Бил Сајпл од
„Lighthouse Guild“ за услуги за слепи лица
и лица со оштетен вид),“ вели Џиганг.
„Како второ, го моделиравме седиштето

на „Lighthouse Guild“ и спроведовме
тест-рути со нашите корисници. Конечно,
нашата цел е да го инсталираме системот
во некој транспортен центар каде ќе
извршиме тестирање од големи размери.“
ПРЕДИЗВИЦИ
Се јавуваат етички прашања и
загриженост за приватноста во однос на
потенцијално интрузивната природа на
сензорите и камерите што се користат за
да им се помогне на корисниците. Тимот
води сметка за тоа и се стреми да им
обезбеди на корисниците ненаметливи и
инклузивни интерфејси со универзален
дизајн. „Со оглед на тоа дека вградените
сензори и камери им служат како „очи“
на корисниците, а надзорните камери се
користат за анализа на присуството на
толпа, треба да се осврнеме на етичките
прашања и на загриженоста во однос на
приватноста,“ појаснува Џиганг. „Нашите
истражувања, кои како испитаници
вклучуваат луѓе, се одобрени од
Независната етичка комисија на Градскиот
колеџ на Њујорк.“
Постојат технички предизвици за
апликацијата ASSIST од алатка за
проширена реалност (AR) на мала
површина да прерасне во стабилна
апликација во реално време која може
сразмерно да се зголеми на многу
поголема површина, како на пример,
на ниво на кампус или дури и цел град.
Постои предизвик и од аспект на тоа
дека корисничките интерфејси треба да
бидат персонализирани за различните
групи. За да се надминат овие проблеми,
тимот се фокусира на остварување
интердисциплинарна соработка меѓу
индустријата, академската заедница и
институциите.
ТИМСКИ НАПОР
Тимот се состои од експерти за ВИ/
машинско учење (Џиганг Џу од Градскиот
колеџ на Њујорк, Хао Танг од „Borough
of Manhattan Community College“), за
моделирање и визуализација на објекти
(Џје Гонг од „Rutgers“ – соводач на
проектот SAT-Hub, Хуј Во од Градскиот
колеџ на Њујорк), за управување со урбан
транспорт и однесување на корисниците
(Сесилија Фили од „Rutgers“, Бил Сајпл од
„Lighthouse Guild“), за пронаоѓање клиенти
(Арбер Руци од Градскиот универзитет на
Њујорк), и за индустриски партнерства
(Џенг Ји Ву од Bentley Systems, Inc.). Што
е уште поважно, голем број талентирани
студенти во различни фази од нивното
студирање (од средно училиште, преку
додипломски и постдипломски, до

ПРОФЕСОР ЏИГАНГ ЏУ
Професор по информатика со
академско звање Херберт Г.
Кејсер, Школа за инженерство
Гроув, Градски колеџ на Њујорк и
Додипломски центар CUNY, САД

ПОЛЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Информатика

ИСТРАЖУВАЊЕ
Користење на ВИ за општествено добро –
претворање на голем транспортен центар
во паметен и пристапен центар кој ќе им
служи на луѓето што имаат проблеми со
превозот, како што се патниците со пречки
во видот или пречки во мобилноста.

ФИНАНСИЕРИ
Национална фондација за наука на
САД, Канцеларија на Директорот за
национално разузнавање на САД (ODNI)
преку Центарот за академска извонредност
на разузнавачката заедница (IC CAE) од
„Rutgers“, Министерство за национална
безбедност на САД (DHS), Bentley Systems,
Inc.

докторски студии), даваат свој придонес и
ги претвораат своите идеи во реалност.
СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
Главниот соистражувач, Арбер Руци, го
предводи тимот кој е на обука во NSF
I-Corps за тоа како технологијата ASSIST
да ја донесат на пазарот. Џин Чен започна
со своето истражување во лабораторијата
на Џиганг кога беше втора година на
факултет, а сега е претприемачки водич
во тимот на обука во I-Corps. Проектот
ги интегрира безбедноста, транспортот
и помошта, а целта е да се изработи
решение за безбедно, ефикасно и
пријатно патувачко доживување за сите.
Новитетот кај апликацијата за навигација,
познат како iASSIST, работи преку
стандардната вградена камера на Ајфон
и извршува слични функции како и 3D
сензорот кај апликацијата ASSIST.

ЗА ИН Ф ОР М АТ ИК АТА
Информатиката на некој начин
навлегува во сите пори од нашето
живеење. Откако во 1837 година
Чарлс Бебиџ прв го опишал она
што го нарекол „аналитички мотор“,
компјутерската наука непрекинато се
развива и влијае врз нашите животи.
Како и за сите други работи кои го
водат човештвото и општеството
во непознати води, така и овде, се
јавуваат етички прашања за тоа каде
може да нè одведе развојот во областа
на информатиката и ВИ. Меѓутоа,
работата на Џиганг и на неговиот тим
покажува дека информатиката и ВИ
може да се користат за менување на
работите кон подобро.
Џиганг ја запишал информатиката
како главен предмет на факултет

откако неговиот наставник во средно
училиште во 1980-тите години му
кажал дека компјутерската наука ќе
ја означи границата помеѓу 20 и 21
век. „На почетокот од мојата кариера,
најмногу бев мотивиран да се насочам
кон најсовремените иновативни
истражувања, па така, навлегов во
полето на ВИ и компјутерски вид,“
објаснува Џиганг. „Сè повеќе ми се раѓа
желба ВИ и асистивните технологии да ги
користам за да го подобрам квалитетот
на живот на луѓето, особено на оние со
ментална или физичка попреченост.“
Џиганг верува дека, ако правилно
се користи, ВИ може да послужи
за општествено добро. „Работам
на асистивни технологии за да им
помогнам, меѓу другото, на луѓе кои се

РАЗМИСЛЕТЕ ЗА
КАРИЕРА ВО ПОЛЕТО НА
ИНФОРМАТИКАТА
•
Џиганг ја препорачува веб-страницата на
Association for Computing Machinery како поголем
извор на важни информации за оние кои се
заинтересирани за истражување и образование
во ова поле: https://www.acm.org/
•

Веб-страницата на IEEE Computer Society
изобилува со информации: https://www.
computer.org/

• Просечната годишна плата на информатичар во
САД изнесува 106.000 долари, зависно од нивото
на искуство: https://www.indeed.com/career/
computer-scientist/salaries

слепи или со оштетен вид, или на луѓе
со АСН,“ појаснува Џиганг. „Меѓутоа, ВИ
за општествено добро може да најде
своја примена во голем број други
ситуации, за справување со здравствени,
хуманитарни и еколошки предизвици.“
Како што покажува и истражувањето
на Џиганг, ВИ и информатиката можат
да донесат значителни подобрувања
во животите на лицата со оштетен вид,
како и на лицата со АСН. Ако сакате да
направите вистински позитивни промени
во животите на луѓето, информатиката
би можела да биде патот по кој треба
да одите, особено имајќи предвид дека
технологијата и нејзината потенцијална
примена и понатаму растат.

ОД УЧЕНИК ДО ИНФОРМАТИЧАР
Џиганг е цврсто уверен дека со изучувањето голем број
различни гранки од математиката на училиште и на факултет
ќе стекнете доволно широки знаења кои ќе ви бидат неопходни
доколку сакате да се занимавате со информатика и наука за
податоци. Исто така, тој смета дека стекнувањето добра основа
за критичко размислување ќе ви овозможи да го следите темпото
на промените, кои се заштитен знак на ова научно поле.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-withmy-degree/computer-science

КА КО ЏИ ГА НГ СТАН АЛ
ИН Ф ОР М АТ ИЧ АР ?
Како дете сакав да читам. Во руралната
област каде што израснав тешко можеше
да се најдат материјали, но читав сè што
ќе ми дојдеше при рака и се обидував да
ги поврзам работите.
Да станам научник беше мојот животен
повик. Кога бев мал, земјата во која растев
заостануваше во науката и технологијата,
па си мислев, изучувањето на науката и
технологијата, особено на информатиката,
е нешто на што треба да се препуштам за
да дадам свој придонес.
Целта ме натера да бидам успешен. Тоа

не мора да ми донесе кариера или слава,
туку самото чувство дека правам нешто
добро, без разлика во кое својство, мене
ме мотивира. Исто така, имам одредена
доза на љубопитност да откривам работи
и не се предавам лесно.
Ако не успеам во една работа, тогаш може
да се зафатам со други две интересни
работи – важно е да правам нешто што
има значење и во што уживам, наместо
да се каам за нешто што не сум успеал.
Мојата лична верба, исто така, ми помага
да ги надминам пречките на тој начин што
се препуштам на повисоки цели.

Никогаш нема да зажалам што се
префрлив од автономна роботика на
асистивна технологија за да им помагам
на луѓето кои имаат потреба од тоа, иако
треба да научам многу нови работи, да
соработувам со луѓе од различни области
и, на некој начин, да бидам подготвен
да извршам одредени услужни работи.
Стекнав искрени пријатели – меѓу
соработниците и меѓу корисниците – кои
вистински се ценат и се разбираат едни
со други.

© spainter_vfx - stock.adobe.com

ЗА ПОЗН АЈ ТЕ СЕ СО
ЏИ Н ЧЕ Н
Џин Чен е дипломирана истражувачка
асистентка која работела на проектот
SAT-Hub како студентка, а сега го предводи
проектот за пласирање на SAT-Hub на
пазарот.

области и да ги разберам нивните
гледишта – од деловна и од техничка
гледна точка. Го проширив и моето
техничко знаење за компјутерскиот вид и
развојот на софтвер.

Јас сум водечкиот развивач на
апликацијата ASSIST во верзијата IOS. Ја
имплементирав апликацијата користејќи
ги техниките што ги развивме во нашето
истражување, вклучително хибридното
моделирање, и методот на транзиција за
позиционирање во затворен простор во
реално време без одложување. Го развив
и тестирав методот за екстракција на
обележја и методот за персонализирано
планирање на рутата, а ги дизајнирав и
приспособените кориснички интерфејси
заедно со мојот колега Леи Џанг. Јас
сум претприемачкиот водич на тимот
во NSF Innovation Corps (I-Corps), каде
што сум фокусирана на истражување на
комерцијалниот пат за нашата иновација.
Тоа вклучува разбирање на корисничките
сегменти и маркетинг можностите за
нашата технологија преку дискусија со
луѓе од разни области.

Кога водите некој проект, најважно е да
имате чувство за бизнис и да одржувате
добра комуникација со тимот. Нашиот тим
одлично се грижи сите да бидат во тек со
случувањата, со флексибилни термини
за неделни состаноци и организирано
следење на задачите. Научив да се
адаптирам на брзите промени и да ги
приспособувам задачите според новите
барања. Исто така, научив нов деловен
јазик и научив како најдобро да ја
развивам нашата технологија од деловна
перспектива.

Работејќи на овој проект како студентка,
ги подобрив моите комуникациски
вештини и научив како да разговарам со
луѓе од различни средини. Имав можност
да работам со експерти од различни

Наша цел е да им помогнеме на луѓето
да патуваат безбедно и самостојно во
непозната средина, особено на луѓето
со попреченост. За оваа технологија
да ја изнесеме на пазарот, треба да
размислиме за придобивките кои
може да ги има бизнисот, за да може
да привлечеме инвестиции во нашата
технологија. Главниот предизвик се
состои во тоа да го одредиме односот меѓу
нас и инвеститорите и како тоа да биде
профитабилен потфат.
Технологијата се покажа како успешна во

точното локализирање на корисникот во
реално време и помогна во насочување
на корисникот до неговата дестинација
согласно неговите потреби. Сега ја
откриваме поврзаноста меѓу нашата
технологија и пазарот. Откако ќе ги
утврдиме случаите на употреба за нашата
апликација, ќе спроведеме низа тестови
и ќе најдеме партнери за нашиот бизнис.
Овој процес на откривање корисници би
траел неколку месеци. Ако сè се одвива
според планот, апликацијата би се нашла
на пазарот во следнава година или две.
Нашиот тим во I-Corps сака да ја прошири
апликацијата ASSIST во апликација на
дигитален близнак која ќе интегрира
IoT сензори, пресметување во облак
и аналитички модели за собирање
и анализа на податоци во реално
време, како локации на посетителите
и информации за сообраќајот. Овие
податоци можат да помогнат да
се обезбеди подобро навигациско
доживување за посетителите, како и да им
помогнат на бизнисите да ги управуваат
и да раководат со своите објекти. Во
рамки на обуката со I-Corps се стремиме
да ја најдеме нашата влезна точка на
дигиталниот пазар и да го најдеме
најдобриот случај на употреба за нашата
апликација и за нашиот деловен модел.

ГЛАВНИ СОВЕТИ ОД ЏИГАНГ
01 З а информатика и за наука за податоци, ќе треба да имате солидна основа по математика, од теорија до примена,
така што, имајте го ова на ум во текот на студиите и мудро избирајте ги модулите!

02 А ко работите нешто од љубов, мотивацијата доаѓа сама по себе – а мотивацијата е од суштинско значење за
спроведувањето истражувања во текот на вашата кариера!

03 З а да студирате информатика треба да исполнувате некои специфични услови од програмата, но има теми кои јас
ги сметам за фундаментални: калкулус, линеарна алгебра, податочни структури и алгоритми.

ИНФОРМАТИКА СО
ПРОФЕСОРОТ ЏИГАНГ ЏУ
ТОЧКИ ЗА
ДИСКУСИЈА
ЗНАЕЊЕ:
1. Според Светската здравствена организација, колкав е
бројот на луѓе во светот со оштетен вид?
2. Од нив, колку се со слаб вид, а колку се слепи?
РАЗБИРАЊЕ:
3. Зошто е важно да им се помогне на слепите лица и на
лицата со оштетен вид полесно да се движат низ својот
дом и низ својот град? Како Џиганг ги менува начелата од
другите системи за навигација за да им помогне на овие
луѓе?
ПРИМЕНА:
5. Кои се двата различни модела (прототипа) на
иновацијата на Џиганг за Асистивни сензорски решенија
за самостојно и безбедно патување (ASSIST)?
АНАЛИЗА:
6. Какво е вашето мислење за основните цели на проектот
на Џиганг? На кој начин информатиката може да се
искористи како двигател за добро и да им помогне на
лицата со попреченост или посебни потреби?
СИНТЕЗА:
7. Дали ви текнува на некои други нови начини на кои ВИ
и информатиката би можеле да ги подобрат животите на
луѓето низ светот?
ЕВАЛУАЦИЈА:
8. Според вас, во која мера ВИ и машинското учење би
можеле да доведат до проблеми во иднина? Дали ви
текнува на некои од начините на кои научниците би
можеле да спречат да дојде до такви проблеми?

АКТИВНОСТИ ШТО МОЖЕ ДА
ГИ ПРАВИТЕ ДОМА ИЛИ ВО
УЧИЛНИЦА
• Замислете си дека по 20 години од денес сте
станале успешен истражувач во областа на
информатиката. Искористете ја статијата за
Џиганг како урнек и напишете статија за вашите
достигнувања. Кој е истражувачкиот проект од
соништата на кој сте работеле? Кои се клучните
информации за вашето поле на истражување
што учениците треба да ги знаат? Како станавте
информатичар? Кои главни совети би им ги дал/а
на учениците кои сакаат да ги следат вашите
чекори?
• Истражувајте во полето на информатиката
и наведете пет напредоци/новитети кои се
предводници на актуелните истражувања. Што
може да донесат тие напредоци/новитети во
иднина? Како би можеле тие да ги обликуваат
животите на луѓето во годините што следат?

ПОВЕЌЕ РЕСУРСИ
Изгледајте го видеозаписот на YouTube каде се
прикажани 3D моделирањето и тестирањето
на Паметниот и пристапен транспортен центар
(SAT-Hub):
https://www.youtube.com/
watch?v=KXZnxyA30KM
ИНФОРМАТИКА ЗА ЗАБАВА
STEM Learning има собрано широка низа
различни ресурси поврзани со информатиката.
Разгледајте и испробајте ги некои од
активностите кои се забавни – а ќе ве научат и
некои важни работи за информатиката!
https://www.stem.org.uk/resources/
collection/4311/computer-science-fun

Мултидисциплинарниот, крос-институционален тим на SAT-Hub: Главен истражувач (PI), главни соистражувачи (Co-PIs) и виш
персонал (SPs) од CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild и Bentley, како и постдипломци (на докторски и магистерски студии) од CUNY и
Rutgers.

Од апликациите ASSIST до екосистем со дигитален близнак на ASSIST: Технолошкиот процес од
податоци, преку пресметка до визуелизација, и процесот на операција на градење од известување,
преку одговори до предвидувања.

WWW.FUTURUMCAREERS.COM
ТЕЛ.: +44 117 909 9150
Е-ПОШТА: INFO@FUTURUMCAREERS.COM
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