
Antes compartilhamos nossas opiniões ......

“Em palestras, simpósios, seminários ou cursos educativos, um indivíduo 

apresentando informações sobre padrões IEEE deve deixar claro que seus 

pontos de vista devem ser considerados os pontos de vista pessoais de 

que o indivíduo em vez da posição formal, explicação ou interpretação do 

IEEE “.

IEEE-SA Standards Board Manual de Operação (5.9.3 subitem)
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Moira Patterson

Assuntos Globais Programa Director, IEEE 

Standards Association
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• Aerospace and Electronic Systems

• Antenas e Propagação

• Conselho Biometrics 

• Tecnologia de transmissão

• Circuitos e Sistemas

• comunicações

• Componentes, embalagens e Tecnologia de 

Fabricação

• Inteligência computacional

• Computador

• Eletrônicos de consumo

• Sistemas de controle

• Conselho sobre Electronic Design Automation 

• Conselho sobre Supercondutividade 

• Dielétricos e isolamento elétrico

• Educação

• Electron Devices

• Compatibilidade eletromagnética

• Engenharia em Medicina e Biologia

• Geoscience e Remote Sensing

• Electrónica industrial

• Aplicações da indústria

• Teoria da informação

• Instrumentação e Medida

• Sistemas Inteligentes de Transporte

• Magnetics

• Teoria microondas e Técnicas

• Conselho nanotecnologia

• Ciências plasma nuclear e

• Engenharia oceânica

• Photonics

• Eletrônica de Potência

• Electricidade e energia

• Engenharia de Segurança do produto

• Comunicações profissionais

• Confiabilidade

• Robótica e Automação

• Conselho sensores 

• Processamento de sinal

• Implicações Sociais da Tecnologia

• Circuitos de estado sólido

• Sistemas, Homem, e Cibernética

• Conselho sistemas

• Tecnologia e Gestão de Engenharia

• Ultrasonics, Ferroelétricos, e Frequency Control

• Tecnologia veicular



IEEE Standards Association

• Eletrônica aeroespacial 

• Broadband over Power Lines 

• Tecnologia de transmissão 

• Cognitive Radio

• design Automation

• Compatibilidade 

eletromagnética

• Armazenamento de energia

• Ethernet / WLAN

• green ICT

• Internet das coisas

• Communications 

dispositivo médico

• Eletrônica de Potência

• Radiação / Nuclear 

• Confiabilidade

• Renováveis e Microgrids

• Programas

• Smart Grid

• Tecnologia transporte

• comunidade global independente com um abrir processo de desenvolvimento de normascomunidade global independente com um abrir processo de desenvolvimento de normascomunidade global independente com um abrir processo de desenvolvimento de normascomunidade global independente com um abrir processo de desenvolvimento de normas

• mais de 1.200 padrões IEEE são ativosmais de 1.200 padrões IEEE são ativos

• Sobre 650 projetos de normalização (PARs) em desenvolvimentoSobre 650 projetos de normalização (PARs) em desenvolvimentoSobre 650 projetos de normalização (PARs) em desenvolvimento

• Aprox. 7.000 IEEE-SA Os deputados e 200 membros IEEE-SA EntidadeAprox. 7.000 IEEE-SA Os deputados e 200 membros IEEE-SA Entidade

Missão: 

Fornecer uma alta qualidade, ambiente Normalização 

relevantes para o mercado, respeitada a nível mundial

Visão:  

Seja uma organização de desenvolvimento de 

classe mundial Standards



IEEE Na África

• Aprox. 7.000 membros com uma maioria de 54 países da África 

representaram

• 16 seções africanas / Sub Secções

• Aprox. 70 Capítulos e Grupos de Afinidade (estudantes, mulheres em engenharia, áreas 

de tecnologia

Estratégia IEEE específica: A ssist em Engenharia de CapacitaçãoEstratégia IEEE específica: A ssist em Engenharia de Capacitação

• ensino de engenharia de apoio e desenvolvimento da força de trabalho

• Construir uma comunidade sustentável dos membros do IEEE e voluntários

• Governo apoiar o desenvolvimento de políticas e aumentar as oportunidades para IEEE para servir como 

um recurso para o desenvolvimento de capacidades de engenharia



Relações de cooperação na África

IEEE tem acordos com organizações na África, incl .:

• Agência da NEPAD

• Acordos Sociedade irmã com Associações Nacionais de Engenheiros

• ARSO - Organização Africano de Normalização

• ATU - União Africano Telecomunicações

• GSA - Ghana Standards Authority

• RSB - Rwanda Standards Board

• SABS - África do Sul Bureau of Standards

• ZABS - Zâmbia Bureau of Standards



IEEE-SA Plataformas de Colaboração

• Conexões indústria programa aborda questões Conexões indústria programa aborda questões 

tecnológicas emergentes, onde as necessidades de 

padrões e serviços relacionados estão em fase de 

formação inicial 

- um espaço para a colaboração membro 

para tratar de novos problemas de tecnologia

• o Desenvolvimento IEEE Standards o Desenvolvimento IEEE Standards 

processo produz resultados que refletem o ponto de 

vista coletivo, o consenso dos participantes e permite 

que a indústria para atingir os objetivos e soluções 

específicas  

• o Programa de Avaliação da Conformidade IEEE o Programa de Avaliação da Conformidade IEEE 

(ICAP) facilita o desenvolvimento de conjuntos de (ICAP) facilita o desenvolvimento de conjuntos de 

testes, programas de testes e serviços de certificação 

para avaliar se os padrões são “conheceu”



A Iniciativa Global IEEE de Ética Autónoma e Sistemas 

Inteligentes

• lançamento público em abril 2016

• Atualmente mais de 750 A / IS profissionais Ética envolvidos desde os EUA, UE, Austrália, Índia, África, 

China, Coréia e Japão

• 13 Comités de criação de conteúdo mais grupos de suporte de extensão, a visibilidade, etc.

• Eventos Com design Eticamente Alinhados na Índia, Japão, China, Fórum Económico Mundial, o 

Parlamento da UE, do Vaticano e da ONU / ITU em Genebra

• Projeto eticamente Alinhados, versão 2 (EAD) lançado em dezembro de 2017

• Treze padrões aprovados Grupos de Trabalho inspirado pelo EAD até agora

• Local na rede Internet: http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.htmlLocal na rede Internet: http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html

NOTA: A Iniciativa IEEE Internet está conduzindo um programa fundamental para a inclusão 

internet e acesso universal

• Local na rede Internet: https://internetinitiative.ieee.orgLocal na rede Internet: https://internetinitiative.ieee.org

http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html
https://internetinitiative.ieee.org/


Versão 2

• Lançado dezembro 2017 como um pedido de entrada

• Criado por mais 250 Global de A / IS e ética profissionais , Em um baixo para cima, processo transparente, Criado por mais 250 Global de A / IS e ética profissionais , Em um baixo para cima, processo transparente, Criado por mais 250 Global de A / IS e ética profissionais , Em um baixo para cima, processo transparente, 

aberto e cada vez mais global inclusiva

• incorpora mais de 200 páginas de gabarito de RFI público e nova incorpora mais de 200 páginas de gabarito de RFI público e nova incorpora mais de 200 páginas de gabarito de RFI público e nova 

Grupos de Trabalho da China, Japão, Coreia do Sul e mais

• treze comissões / Seçõestreze comissões / Seções

• contém mais de cento e vinte Questões-chave e Candidate contém mais de cento e vinte Questões-chave e Candidate contém mais de cento e vinte Questões-chave e Candidate 

recomendações 

• Aberto para feedback do público até 07 de maio de 2018Aberto para feedback do público até 07 de maio de 2018

• Mais de 100 páginas de feedback recebido (até agora) 

Eticamente Alinhados projeto

Uma visão para priorizar o bem estar humano com Autónoma e 

Sistemas Inteligentes 



Inspiração para Grupos de Trabalho P7000 IEEE

IEEE P7000 ™ - Modelo de Processo para abordar preocupações éticas Durante System DesignIEEE P7000 ™ - Modelo de Processo para abordar preocupações éticas Durante System Design

IEEE P7001 ™ - Transparência dos Sistemas AutônomosIEEE P7001 ™ - Transparência dos Sistemas Autônomos

IEEE P7002 ™ - Processo de Privacidade de DadosIEEE P7002 ™ - Processo de Privacidade de Dados

IEEE P7003 ™ - Considerações Algorithmic em BiasIEEE P7003 ™ - Considerações Algorithmic em Bias

IEEE P7004 ™ - Governança Padrão da Criança e do estudante de DadosIEEE P7004 ™ - Governança Padrão da Criança e do estudante de Dados

IEEE P7005 ™ - Standard em Governança de Dados EmployerIEEE P7005 ™ - Standard em Governança de Dados Employer

IEEE P7006 ™ - Standard em dados AI Agent Grupo de Trabalho pessoalIEEE P7006 ™ - Standard em dados AI Agent Grupo de Trabalho pessoal

IEEE P7007 ™ - Ontológico padrão para Robotics Eticamente impulsionado e sistemas de automaçãoIEEE P7007 ™ - Ontológico padrão para Robotics Eticamente impulsionado e sistemas de automação

IEEE P7008 ™ - Padrão para Nudging Eticamente Impulsionada por robóticos, sistemas inteligentes e autónomasIEEE P7008 ™ - Padrão para Nudging Eticamente Impulsionada por robóticos, sistemas inteligentes e autónomas

IEEE P7009 ™ - Padrão para prova de falhas Projeto de Autónomos e Sistemas semi-autônomaIEEE P7009 ™ - Padrão para prova de falhas Projeto de Autónomos e Sistemas semi-autônoma

IEEE P7010 ™ - Bem-estar métricas padrão para sistemas éticos de Inteligência Artificial e autónomasIEEE P7010 ™ - Bem-estar métricas padrão para sistemas éticos de Inteligência Artificial e autónomas

IEEE P7011 ™ - Standard para o processo de identificação e Avaliação da confiabilidade de Fontes de Notícias IEEE P7011 ™ - Standard para o processo de identificação e Avaliação da confiabilidade de Fontes de Notícias 

IEEE P7012 ™ - Padrão para legíveis por máquina pessoal Privacidade Termos IEEE P7012 ™ - Padrão para legíveis por máquina pessoal Privacidade Termos 



Contexto Africano: Instituições infraestrutura de qualidade

Pan-Africano Infra-estrutura de qualidade - documento de balanço de 2017: 

http://www.paqi.org/wp-

content / uploads / 2014/09 / PAQI_Stock_Taking_2017-english.pdf



Agenda da União Africano 2063 - A África do We 

Want

Aspiração 1, ponto 11:

• “Por 2063, os países africanos estará entre os 

melhores desempenhos em mundial qualidade de melhores desempenhos em mundial qualidade de 

vida medidas. Isto será alcançado através de vida medidas. Isto será alcançado através de 

estratégias para o crescimento inclusivo, a criação de 

empregos, aumento da produção agrícola; 

investimentos em ciência, tecnologia, investigação e investimentos em ciência, tecnologia, investigação e 

inovação; a igualdade de género, capacitação da inovação; a igualdade de género, capacitação da 

juventude e da prestação de serviços básicos como 

saúde, nutrição, educação, abrigo, água e 

saneamento.”



Status da Inteligência Artificial em África: Alguns fundo 

chave e questões ambientais 

Zvikomborero Murahwi

Estratégia TIC e Consultor de 

Gerenciamento de Projetos



Agenda

• Meio Ambiente Tecnologia

• Esforços AI atuais na África: uma perspectiva

• AI corrente Educação, a consciência ea defesa Campanhas   

• Lidar com os desafios dos esforços atuais

• Observações, Comentários e Sugestões



A paisagem TIC em África

• Há países (como a África do Sul, Namíbia, Nigéria e países do Norte de África), que têm boa 

infra-estrutura. 

• Na maioria das outras partes da África, a situação económica e política instável tiveram um impacto 

negativo sobre o desenvolvimento de infra-estrutura de TIC. 

• O uso extensivo de tecnologias móveis tem sido uma opção nas partes menos avançados de 

África 

• As disparidades acima em Infra-estrutura de TIC estão claramente refletidas no status atual de 

desenvolvimento AI no Continente Africano.

Esta é variada, com ambos os extremos: Peças com boa e outros com infraestrutura de TIC muito ruim



Estado atual da indústria de Ai Iniciativas

• Startups notáveis na África do Sul são:

- Autoprophet: incidindo em Machine Learning no Finanças e Seguros Indústrias

- Clevva: incidindo em AI em vendas com os bancos, seguros, telecomunicações e mercados de petróleo e gás

- Aerebotics: incidindo em AI na indústria agrícola

- Stockshop: usado em instituições financeiras da África do Sul para Inteligência Financeira conformidade Centro Act 

(FICA).

• startups notáveis na Nigéria são:

- Kudi.ai: desenvolveram um Chatbot aplicativo usado para fazer pagamentos e enviar dinheiro para a Nigéria. Ele 

usa AI para compreender as solicitações do usuário

• No Zimbabwe, Econet, um Operador de Rede Móvel gigante está usando AI para melhorar Atendimento ao Cliente.

• Na Etiópia tem havido esforços através do estabelecimento de um laboratório de AI Research como alguns dos meus 

colegas irão apresentar mais tarde 

Apenas começando até agora com indicações práticas em alguns países. A seguir, são exemplos, mas não são 

exaustivas de todos os esforços em África.



Educação, consciência ea defesa para AI

• No grupo A sectores da educação ensino fundamental e médio da África do Sul, tem havido campanhas de sensibilização 

chamando para renovações em métodos de entrega de educação para preparar adequadamente a futura força de 

trabalho para o mundo da AI

• Os níveis de pesquisa em Superior e estabelecimentos de ensino superior não são conhecidas, mas um número de 

universidades são acreditadas para ser a execução de programas de ensino e pesquisa em TI como parte de seus 

programas de ensino acadêmico normais. Acredita-se que todos os esforços serão impulsionado pela indústria 

demandas / necessidades.

Parece ser individualizada / Isolated / Not bem estabelecida em todos os níveis



Perícia

• Habilidades em todos os níveis da força de trabalho parecem estar faltando

• Requalificação programas para designers / engenheiros / usuários finais necessárias 

Claramente actualmente em falta em todos os níveis



Lidar com alguns dos desafios

• Reformas políticas e económicas recentes na África são encorajadores e vai ajudar a impulsionar o 

desenvolvimento de infra-estrutura de TIC, que é um requisito para a efetiva adoção AI e rollout. Os esforços de 

advocacia deve aproveitar estes desenvolvimentos.

• Acessibilidade das TIC: Fazendo TIC acessível ajudará a ocupar a agenda AI (sem acesso igual às TIC, não haverá 

acesso igual a AI)

• Participação do Continente Africano nos esforços atuais de IA como o desenvolvimento de normas a ser conduzido 

pelo IEEE-SA.

• Removendo medos em níveis organizacionais e nacionais através de programas de formação e sensibilização 

apropriados (futuros empregos vão ser em um ambiente AI-driven)

Há tanto técnica e sócio-económica



Observações

• AI está aqui: As Tecnologias e Sistemas de amanhã vão ser AI conduzido.

• África precisa AI. As principais áreas AI podem caber em incluir imediatamente o desenvolvimento de competências 

e formação e crescimento do negócio sendo que ambos são factores-chave para as economias fortes

• Há uma necessidade de educação, consciência e da defesa Campanhas impulsionado pela política 

em ambos os níveis organizacionais e nacionais

• Há uma necessidade de esforços coordenados com uma agenda AI, pode ser especificamente para 

África, mas terá de ser alinhada com a do resto do mundo avançado.



O IEEE pode fazer?

• Sugiro que uma abordagem mais prática para tornar a África uma parte dos esforços atuais, como a 

corrente AI / AS esforços de desenvolvimento de padrões. 

• AI Adoção será necessário um planejamento cuidadoso tomar a Humanidade em consideração.



AI como ferramenta de desenvolvimento

Hruy Tsegaye

ICOG Makers Initiative



Implementação de Inteligência Artificial da 

África

Tensae Ayalew

Artificial Intelligence Software Developer na 

ICOG Labs

olhar prático de um desenvolvedor AI



Descrição técnica do AI

• Máquinas reativas

• Máquinas de aprendizagem 
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Onde pode ser usado AI

• Agricultura

• Comércio

• Remédio

• Setor educacional 
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Onde pode ser usado AI - Imediatamente

• Onde está os nossos dados?

- TIC

- Produções de massa

- Sistemas financeiros

- grandes Empresas  
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AI Aftermath Implementação 

• O desemprego tecnológico

• Preocupações com segurança
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AI para o Desenvolvimento Humano e as 

preocupações éticas

Damola Morenikeji

Chefe de Estratégia e Inovação, Roothub



Africa Rising. 

Tecnologia emergente. 

Chamada futuro.



AI e Desenvolvimento Humano:

um foco em liberdades, oportunidades e bem-estar



São armas de destruição da matemática em 

África? 



Bem Social, Impacto Pública, Crescimento Empresa sem 

Morte Privada?



AI, Ética e seus valores - o que é aceitável?



Precisamos de política de priorizar 'Género difusos' 

também - sem jogar catchup



Obrigado!



Questões?

Moira Patterson

Assuntos Globais Programa Director, IEEE 

Standards Association

Visite o site IEEE-SA:

http://standards.ieee.org

http://standards.ieee.org/

