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IA I LE S CI ÈN CI ES
CO M PU TA CI O N AL S CO M
UN A FO RÇ A PE L BÉ SO CI AL
COM PUTA CION AL
EL PROF ESSO R ZHIG ANG ZHU ÉS UN CIEN TÍFIC
U. TANT ELL COM ELS
DEL CIT Y COLL EGE DE NOVA YORK , ALS EE.U
ECTE SAT-H UB, QUE TÉ
SEUS COL· L ABO RADO RS HAN CREA T EL PROJ
SOBR E L A PERC EPCI Ó DE
COM A OBJE CTIU OFER IR MILL ORS SERV EIS
CAN VIS MÍNI MS EN LES
L'ESP AI PER PERS ONE S AMB DIFIC ULTA TS AMB
INFR AEST RUCT URES ACTU ALS.

PARLA COM UN CIENTÍFIC
COMPUTACIONAL
TECNOLOGIA D'ASSISTÈNCIA
– dispositius d'assistència, d'adaptació
i de rehabilitació per a persones amb
discapacitats o per a persones de la tercera
edat
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL –
intel·ligència mostrada per màquines
ÈTIC – quan quelcom és moralment
acceptable
LIDAR – un mètode per mesurar la
distància d'un ojecte amb un làser i calcular
el temps que triga la llum reflectida a tornar
al receptor
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – un sistema de navegació per
satèl·lit global que proporciona la ubicació,
la velocitat i la sincronia temporal
REALITAT AUGMENTADA – una
experiència interactiva d'un entorn real
on els objectes d'aquest món real son
augmentats o millorats per informació
perceptiva generada per ordinador

Aquells de nosaltres que no tenim cap
deficiència visual donem per suposat moltes de
les tasques que fem rutinàriament. Caminar
pels carrers de la ciutat o el poble on vivim,
anar del punt A al punt B és una tasca fàcil.
Així mateix, quan ens movem per casa, canviar
d'una habitació o planta a una altra és quelcom
que fem de manera instintiva. Tanmateix, per
les persones que tenen alguna deficiència
visual, moure's per espais interios no és tan
senzill ni directe.
La Organització Mundial de la Salut calcula
que almenys 2.200 milions de persones al
món pateixen algun tipus de deficiència visual.
D'aquest total, més de 285 milions tenen visió
parcial i prop de 39 milions de persones més
són cegues. Existeixen eines de navegació per
interiors que poden ajudar aquestes persones,
però normalment han estat dissenyades per
robots autònoms. Quan un robot es mou
per un espai interior, fan servir una sèrie de
sensors i d'altres tecnologies que determinen
on hi ha una paret, una barrera o un escaló.
La informació és processada pel robot i llavors
canvia de ruta o de posició.
Tanmateix, en els últims anys, hi ha equips de
recerca que han començat a estudiar maneres

en què aquestes solucions poden ser emprades
o modificades per a persones amb deficiències
visuals, de manera similar a la d'un GPS en
espais exteriors. L'esperança rau en que les
persones amb deficiències visuals puguin
moure's millor en espais interiors, i superar
bona part de les dificultats associades als
problemes de visió. El professor Zhigang Zhu és
un científic computacional del City College de
Nova York. Treballa principalment en la creació
de SAT-Hub (un nus de comunicació accessible
i intel·ligent) er la gestió d'edificacions i
navegació assistida. Una de les àrees centrals
de la seva recerca és la d'ajudar les persones
amb deficiències visuals a poder-se moure
en un entorn amb un smartphone, sense
necessitat d'aparells electrònics addicionals.
L'APP
La principal de les innovacions en les quals ha
treballat Zhigang és l'app ASSIST (Assistive
Sensor Solutions for Independent and Safe
Travel), destinada a persones amb deficiències
visuals. El seu equip ha creat dos prototips de
l'app ASSIST. "La primera versió de l'app està
basada en un sensor 3D anomenat Tango,
per a telèfons amb Android, mentre que la
segona es basa en la càmera incorporada de
l'iPhone", explica Zhigang. "Vam fer servir

les característiques de realitat augmentada
(RA) que incorporen tots dos smartphones
pel modelatge 3D, però les principals
característiques de la nostra app éren: la
capacitat de crear models d'entorns interiors
grans ràpidament, sense necessitat de formació
especial per al modelador, una arquitectura
a disposició del client que permet fer models
a escala, una solució de sensors híbrids per
ubicacions interiors en temps reals i, finalment
(i segurament el més important) un mètode
de planificació de ruta personalitzada i una
interfície personalitzada que s'adapta a les
necessitats dels usuaris.
PLANIFICACIÓ DE LA RUTA
L'app ASSIST fa servir senyals lumínics de
Bluetooth de baixa intensitat (BLE) per
informar a l'usuari d'on es troba, i una càmera
que monitoritza tots els espais de manera
detallada i en directe. Sorprenentment, els
algoritmes que fa servir el planificació de
rutes poden extreure informació dels models
3D d'un entorn concret, inclosos els punts
de referència, si la connectivitat de les dades
estan disponibles en una ubicació concreta,
la densitat de persones en una zona, o si hi ha
edificis en construcció a prop, així com altres
preferències de l'usuari, com ara si hi ha escales
o ascensor. La informació s'emmagatzema i
processa conjuntament i llavors l'app l'analitza
per oferir la millor ruta per a cada usuari
específic.
ALTRES USUARIS
L'equip de recerca també ha tingut en compte
les necessitats de les persones amb trastorns
de l'espectre autista, per la qual la densitat de
persones en un espai concret també resulta
molt útil. Saber com de plena és una àrea en
concret pot ser útil per qualsevol persona
que faci servir aquesta tecnologia, però les
persones de l'espectre autista sovint tenen
dificultats per moure's per llocs plens de gent, i
per tant aquesta característica és especialment
important per ells.
PROVES
L'equip ha fet proves amb les solucions SATHub tant amb persones amb deficiències
visuals com amb persones dins de l'espectre
autista. "El primer pas era crear grups d'estudi
amb usuaris. Per sort, comptem amb experts
en estudis d'usuaris a l'equip (Cecilia Feeley,
que treballa per Rutgers en el departament de
transport per persones amb autisme, Celina
M. Cavalluzzi, de la Goodwill NT/NJ i experta
en trastorns de l'espectre autista, o Bill Seiple,
membre del Lighthouse Guild, que treballen en

serveis per a persones amb deficiències visuals",
afirma Zhigang. "El següent pas va ser modelar
les oficines centrals de Lighthouse Guild i fer
proves de rutes amb els grups d'usuaris. Al final,
el nostre objectiu és instal·lar aquest sistema en
els centres de transport per fer proves a gran
escala."
REPTES I DIFICULTATS
Hi ha certs problemes ètics i de privacitat
relacionats amb la naturalesa potencialment
intrusiva dels sensors i les càmeres que
s'empren per ajudar els usuaris. L'equip ha estat
conscient d'això i té intenció d'oferir als usuaris
amb interfícies subtils i inclusives amb principis
de disseny universals. "Com que els sensors i
les càmeres incorporades serveixen com a "ulls"
dels usuaris, i les càmeres de vigilància s'empren
per l'anàlisi de la gent present a un entorn
concret, és important abordar tots els possibles
problemes de privacitat i ètica inherents",
afirma Zhigang. "Els estudis amb persones
han estat aprovats pel comitè de revisió
institucional del City College of New York."
També existeixen dificultats tècniques
relacionades amb la creació de les apps ASSIST
a partir de les eines de realitat augmentada
en àrees de poca extensió, i fins i tot per
una aplicació robusta i en directa que pugui
funcionar en àrees més grans, com ara un
campus universitari o una ciutat sencera.
També cal tenir en compte el repte que
suposa assegurar-se que totes les interfícies
d'usuari estiguin personalitzades i adaptades a
grups d'usuaris diferents. Per superar aquests
problemes, l'equip ha treballat per establir
col·laboracions interdisciplinàries entre el
sector privat, el món acadèmic i el sector públic
governamental.
UNA FEINA COL·LECTIVA
L'equip està format d'experts en IA i
aprenentatge automàtic (Zhigang Zhu, del City
College of New York, Hao Tang del Borough
of Manhattan Community College); experts
en modelatge i visualització d'instal·lacions
(Jie Gong, de Rugers i codirector del projecte
SAT-Hub, i Huy VO del City College of New
York); experts en gestió de transport urbà i
comportament dels usuaris (Cecilia Feeley,
de Rutgers, Bill Seiple de Lighthouse Guild);
experts en descobriment de clients (Arber
Rucy, de la City University New York); així
com experts en col·laboracions industrials
(Zheng Yi Wu, de Bentley Systems, Inc.) I el
que és més important, comptem amb l'ajuda de
molts estudiants talentosos, de diverses etapes
dels estudis (des d'estudiants de secundària,
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ÀREA DE RECERCA
Ciències computacionals

RECERCA

Emprar la intel·ligència artificial (IA)
per bé social: transformar un nus de
comunicacions de grans dimensions en
un tub de comunicacions intel·ligent i
accessible per a persones de mobilitat
reduïda, com ara passatgers amb
deficiències visuals o de mobilitat.

FINANÇADA
US National Science Foundation, US
Office of the Director of National
Intelligence (ODNI), per mitjà de
l'Intelligence Community Center for
Academic Excellence (IC CAE) de
Rutgers, i l'US Department of Homeland
Security (DHS), Bentley Systems, Inc.

graus universitaris, màsters i doctorats), perquè
aquesta idea es faci realitat.
QUINS SÓN ELS SEGÜENTS PASSOS
Arber Ruci, codirector de recerca, lidera un
grup de formació en NSF I-Corps perquè la
tecnologia ASSIST arribi al mercat. Jin Chen
va començar a fer recerca al laboratori de
Zhigang durant el seu segon curs d'universitat,
i és el director d'emprenedoria de l'equip
I-Corps. El projecte comprèn la integració de
seguretat, transport i assistència, i l'objectiu és
desenvolupar una solució per una experiència
de transport segura, eficient i còmoda per a
tothom. El nou desenvolupament de l'app de
navegació, iASSIST, funciona amb una càmera
interna que ja ve instal·lada a l'iPhone que té
unes funcions similars a les del sensor 3D de
l'app ASSIST.

SO BR E LE S CI ÈN CI ES
CO M PU TA CI O N AL S
La ciència computacional impregna pràcticament
tots els aspectes de la nostra vida d'alguna
manera o una altra. Des que, l'any 1837, Charles
Babbage va descriure per primera vegada el que
ell va anomenar "màquina analítica", la ciència de
la computació ha anat evolucionant i tenint un
impacte major al nostre dia a dia.
Com qualsevol cosa que duu a la humanitat
i la societat a nous territoris, existeixen
preocupacions sobre l'ètica de certes innovacions
relacionades amb la ciència computacional i
el camí per on ens pot portar la intel·ligència
artificial. Tanmateix, la feina de Zhigang i del
seu equip ens demostra que tant la ciència
computacional com l'IA poden ser una força per
fer el bé.
Zhigang va triar estudiar ciències computacionals

a la universitat després que un professor de
secundària li digués, a la dècada dels vuitanta,
que els ordinadors serien un element crucial a
finals del segle XX i principis del segle XXI. "Quan
vaig començar la meva carrera professional, em
motivava principalment la manera d'innovar en la
recerca, així que vaig decidir especialitzar-me en
el camp de l'IA i la visió computacional", explica.
Progressivament, vaig notar una vocació creixent
envers l'IA i les tecnologies d'assistència i com
podien millorar la qualitat de vida de la gent,
especialment les persones amb deficiències mentals
o físiques.
Zhigang creu que, si es gestiona de manera
correcta, l'IA pot tenir un impacte positiu a la
societat. "Em dedico a les tecnologies d'assistència
per ajudar a gent cega o amb visió reduïda, i també

CONEIX COM ÉS UNA
CARRERA EN CIÈNCIES
COMPUTACIONALS
•

Zhigang recomana visitar el web de l'Association for
Computing Machinery com una gran font d'informació per
a tothom que estigui interessat en la recerca i la docència
d'aquesta àrea del coneixement: https://www.acm.org/

•  El web de l' IEEE Computer Societ també compta amb molta
informació interessant: https://www.computer.org/
•  El salari mitjà per un científic computacional als EE.UU és
de 106.000 dòlars, segons el grau d'experiència en el sector:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/salaries

persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme,
entre d'altres", afirma Zhigang. "Ara bé, l'IA pot
ser aplicada per fer el bé en molts més camps, per
solucionar problemes de l'àmbit sanitari, humanitari
o mediambiental."
Tal i com demostra la recerca de Zhigang, l'IA i
la ciència computacional poden oferir millores
significatives en la vida de les persones amb
discapacitat visual i amb trastorn de l'espectre
autista. Si vols dedicar-te a quelcom que tingui
un impacte positiu en la vida dels altres, la ciència
computacional pot ser el camí idoni per a tu,
especialment actualment quan sabem que la
tecnologia i totes les seves aplicacions potencials
estan en auge.

EL CAMÍ DES DE L'ESCOLA FINS A LA
CIÈNCIA COMPUTACIONAL
Zhigang creu fermament que estudiar una gran varietat de branques de les
matemàtiques durant l'etapa educativa i a la universitat et permetrà comprendre
suficientment bé tot el que necessites per dedicar-te a la ciència computacional
i de dades. També defensa que aconseguir un bagatge sòlid en el pensament
crític pot ajudar-te a seguir el ritme dels canvis inherents d'aquest àmbit del
coneixement.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

CO M ES VA CO NV ER TIT ZH IG AN G EN
UN CI EN TÍF IC CO MP UTAC IO NA L?
Des de ben petit, m'encantava llegir. No hi
havia gaires llibres al meu abast, perquè vivia a
un poble petit, però llegia tot el que em queia
a les mans i relacionava tota la informació que
absorbia.
La decisió de ser científic va ser la manera de
ser útil a la societat. Quan era jove, al meu país
d'origen estàvem molt endarrerits en tot el que
tenia a veure amb ciència i tecnologia, així que
creia que si m'hi dedicava, i especialment si em
convertia en científic computacional, podria fer
una contribució necessària a la societat.

I és aquesta determinació la que m'ha dut a
tenir una carrera d'èxit. L'èxit no sempre té a
veure en guanyar molts diners o ser famós, sinó
més aviat en saber que treballes en quelcom
útil, sigui el que sigui, i això em motiva. També
he mantingut sempre una curiositat per a
descobrir coses noves i la força per no rendirme fàcilment.
Si fracasso en alguna de les coses que provo,
en busco dues més per intentar; és important
dedicar temps a fer coses transcendentals i
que et fan feliç en comptes de pensar en tot
allò que no t'ha sortit bé. Les meves creences

personals també m'han ajudat a superar
obstacles i trobar un objectiu millor.
No em penediré mai de deixar la robòtica
autònoma i dedicar-me a la tecnologia
d'assistència per ajudar a qui més ho necessita,
tot i que sé que encara em queda molt per
aprendre, molta gent nova de camps diferents
amb qui col·laborar i, en certa manera,
posar-me al servei de la societat. He fet
amistats sinceres, tant amb col·laboradors
com amb usuaris, i ens apreciem i respectem
mútuament.
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CO N EI X JI N
CH EN
Jin Chen és un assistent de recerca del
doctorat que va participar en el projecte SATHub i que actualment lidera un projecte per
presentar el SAT-Hub al mercat.
Sóc el desenvolupador principal de l'app
ASSIST per a la versió iOS. Vaig implementar
l'app amb les tècniques que vam crear durant
la recerca, inclosos els models híbrids i el
mètode de transició en directe en interiors
sense interrupcions. També vaig desenvolupar
i provar el mètode d'extracció de punts de
referència i el mètode de planificació de ruta
personalitzat, i vaig dissenyar les interfícies
d'usuari personalitzades amb el meu company
Lei Zhang. Sóc el director d'emprenedoria de
l'equip d'NSF Innovation Corps (I-Corps), on la
meva feina se centra en investigar els possibles
camins de comercialització per als nostres
productes d'innovació. Això vol dir entendre
els segments de mercat, i les oportunitats
comercials de la nostra tecnologia, cosa que
s'aconsegueix parlant amb experts de diversos
camps.
El fet de participar en aquest projecte
mentre estudiava va fer que milloressin les
meves capacitats comunicatives i em va fer
aprendre com parlar amb gent de diferents
contextos i maneres de pensar. Vaig poder

treballar al costat d'experts de diversos camps,
i comprendre les seves perspectives, tant
des del punt de vista tècnic com empresarial.
També vaig millorar i ampliar els meus
coneixements tècnics en visió computacional i
desenvolupament de software.
Quan lideres un projecte, el més important
és tenir una mentalitat empresarial i ser
capaç de mantenir una bona comunicació
amb tot l'equip. El nostre equip fa una feina
excel·lent perquè tothom estigui al corrent
de les novetats, i tenim reunions setmanals i
gestionem les tasques organitzatives de manera
flexible. He après a adaptar-me als canvis
constants i a ajustar les nostres tasques segons
van canviant les necessitats. També he après un
nou vocabulari empresarial i la millor manera
de desenvolupar la nostra tecnologia des d'una
perspectiva comercial.
El nostre objectiu és que la gent pugui viatjar
de manera segura i autònoma encara que
sigui en entorns desconeguts, especialment
per a persones amb alguna discapacitat. Per
fer arribar aquesta tecnologia al mercat, hem
de tenir presents els beneficis que el nostre
producte suposa, i així atreure bones inversions.
El principal repte és trobar i mantenir una bona
relació amb els inversors, perquè el projecte

prosperi i sigui un èxit.
La tecnologia ha demostrat ser tot un èxit
en la precisió de localització dels usuaris en
temps real i ajuda als usuaris a arribar al seu
destí segons les seves necessitats. És ara que
veiem que existeix una connexió entre la nostra
tecnologia i les necessitats del mercat. Un
cop determinats els casos d'ús per l'aplicació
de la tecnologia, farem una sèrie de proves i
trobarem els socis idonis per dur-la al mercat.
Aquest camí de descoberta de clients pot
suposar mesos de feina. Si tot va com ens
pensem, l'app estarà disponible al mercat d'aquí
un o dos anys.
L'equip d'I-Corps vol que l'app ASSIST sigui
també una aplicació bessona que s'integri amb
els sensors IoT, la informàtica al núvol i els
models analítics per l'emmagatzematge i anàlisi
de dades en temps real, com ara la ubicació
dels usuaris i la informació del tràfic. Aquestes
dades ens ajudarien a oferir una experiència
de navegació millor pels visitants, i ajudaria
a les empreses i organitzacions a gestionar
i mantenir en marxa les seves instal·lacions.
Colem explorar l'entrada al mercat digital
durant les xerrades i formacions sobre I-Corps,
per determinar així els millors casos d'ús de
l'app i del nostre model empresarial.

ELS CONSELLS DE ZHIGANG
01 P el camp de la ciència computacional i de dades, cal tenir una base sòlida en matemàtiques, tant en la part teòrica com en les aplicacions
pràctiques, així que tingues-ho present durant els estudis i tria les assignatures que més útils siguin.

02 S i et dediques en allò que t'agrada, és més fàcil sentir-te motivat de manera natural. I la motivació és fonamental per fer recerca durant tota la
teva vida professional!

03 E ls cursos de ciències computacionals tenen requeriments específics, però hi ha unes quantes assignatures que considero bàsiques: càlcul,
àlgebra lineal, estructures de dades i algoritmes.

CIÈNCIA
COMPUTACIONAL AMB EL
PROFESSOR ZHIGANG ZHU
PUNTS DE DEBAT
CONEIXEMENTS
1. Segons la Organització Mundial de la Salut, quanta gent pateix algun
tipus de deficiència visual al món?
2. D'aquests, quants d'ells pateixen visió parcial i quants ceguera?
COMPRENSIÓ:
3. Per què és important ajudar a les persones cegues o amb deficiència
visual a moure's per casa seva o per la ciutat?
Com modifica Zhigang els principis dels altres sistemes de NAVEGACIÓ
PER AJUDAR A AQUESTES PERSONES?
APLICACIONS PRÀCTIQUES
5. Quins són els dos models diferents (prototips) de la innovació ASSIST
creada per Zhigang?
ANÀLISI
6. Quin creus que és l'objectiu central del projecte de Zhigang? De quines
maneres creus que la ciència computacional pot ser emprada pel bé
social i ajudar a les persones que tenen alguna deficiència o necessiten
AJUDA ADDICIONAL?
SÍNTESI:
7. Se t'acut alguna idea nova sobre com l'IA i la ciència computacional pot
millorar la vida de les persones?
AVALUACIÓ
8. Fins a quin punt creus que l'IA i l'aprenentatge automàtic poden
suposar un problema en el futur? Se t'ACUT ALGUNA MANERA
QUE ELS CIENTÍFICS PUGUIN EVITAR QUE PASSIN
AQUESTS PROBLEMES?

ACTIVITATS QUE POTS FER A
CASA O A L'AUL A
• Imaginem que som d'aquí vint anys, i ja treballes, i amb èxit, al
camp de la recerca en ciències computacionals.
Pots agafar l'article de Zhigang com a referència, i escriure
quins t'imagines que són els teus èxits. Quin és el projecte
"ideal" en el qual has participat? Quina informació clau creus
que necessitarien saber els estudiants sobre el camp de recerca
en el qual treballes? Com va ser el teu camí fins a convertirse en científic computacional? Quins consells donaries als
estudiants interessats en seguir les teves passes?
• Fes una mica de recerca sobre la ciència computacional i fes
una llista de cinc innovacions que siguin rellevants avui dia.
Què imagines que poden suposar aquests desenvolupaments
en el futur? Com poden canviar i millorar la vida de les
persones d'aquí uns anys?

RECURSOS
ADDICIONALS
Mira aquest vídeo de YouTube que mostra el model 3D i les
proves del SAT-HUb:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning ha preparat una gran varietat de materials
relacionats amb la ciència computacional. Fes-hi una ullada
i prova de fer algunes de les divertides activitats disponibles.
Aprendràs alguns dels principis fonamentals de la ciència
computacional!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

L'equip de SAT-HUB: interdisciplinari i multiinstitucional: Investigador principal (PI), coinvestigadors principals(Co-PIs) i directius, (SPs), de CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild i
Bentley, i estudiants (tant de doctorat com de màster) tant de CUNY com de Rutgers.

De les apps ASSIST cap al ASSIST Digital Twin Ecosystem: La segmentació tecnològica extreta de les dades, el procés des de la
computació fins a la visualització, i la creació d'una segmentació operacional que inclou notificacions i respostes a les prediccions.

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

La traducció ha estat a càrrec de Scientix, finançada pel

exclusiva de l’entitat organitzadora, i no representa la

Programa Marc per a la Recerca i la Innovació Horizon

opinió de la Comissió Europea (CE), i per tant la CE no es

2020, projecte Scientix 4 (acord de subvencions número

fa responsable de l’ús que es faci de la informació aquí

101000063), i coordinada per l’European Schoolnet (EUN).

inclosa.

El contingut d’aquest document és responsabilitat

