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HITZ EGIN
INFORMATIKARI BATEK
EGITEN DUEN MODUAN
LAGUNTZA-TEKNOLOGIA:
desgaitasunen bat duten pertsonentzako
edo hirugarren adinekoentzako laguntza-,
egokitze- eta errehabilitazio-gailuak
ADIMEN ARTIFIZIALA: makinek duten
adimena
ETIKOA: zerbait moralki onargarria ote
den
LIDAR: distantziak zehazteko metodo bat,
objektu bat laser batekin seinalatuz eta
islatutako argiak hartzailera itzultzeko behar
duen denbora neurtuz
GPS (KOKAPEN SISTEMA
GLOBALA): satelite bidezko nabigaziosistema globala, kokapena, abiadura eta
ordu-sinkronizazioa eskaintzen dituena
ERREALITATE AREAGOTUA: ingurune
erreal bateko esperientzia interaktiboa, non
mundu errealeko objektuak ordenagailuz
sortutako pertzepzio-informazioak
indartzen dituen

Ikusmen-urritasunik ez dugunontzat erraza
da eguneroko zereginak egitea. Gure hirian
edo herrian barrena ibiltzen garenean,
Atik Bra joatea erraza da; era berean, gure
etxean mugitzen garenean, gela edo pisuen
artean ibiltzea ia pentsatu gabe egiten dugun
zerbait da. Hala ere, itsuentzat edo ikusmenurritasunak dituztenentzat (BVI, ingelesezko
sigletan), barne-inguruneetan mugitzea ez da
hain erraza.
Osasunaren Mundu Erakundearen kalkuluen
arabera, gutxienez 2.200 milioi pertsonak dute
ikusmen-urritasuna. Horien artean, 285 milioi
pertsona baino gehiagok ikusmen murriztua
dute eta 39 milioi baino gehiago itsuak dira.
Pertsona horiei laguntzen dieten barneko
nabigazio-tresnak badaude, baina, normalean,
tresna horiek robot autonomoek erabiltzeko
diseinatuak izan dira. Robotak espazio batean
mugitzen direnean, sentsoreak eta beste
teknologia batzuk erabiltzen dituzte horma,
hesi edo maila bat non dagoen zehazteko.
Informazio hori robotari ematen zaio, eta
robotak norabidea edo posizioa alda dezake.
Hala ere, azken aldian, ikertzaileak BVI
pertsonei laguntzeko irtenbide horiek nola
erabil edo alda litezkeen aztertzen hasi

dira, kanpoko nabigaziorako GPS sistemek
funtzionatzen duten antzera. Itxaropena da BVI
pertsonak toki itxietan hobeto mugitzeko eta
ikusmen-urritasunari lotutako erronka batzuk
gainditzeko gai izatea. Zhigang Zhu irakaslea
New Yorkeko City Collegeko informatikaria da.
Bere lana garraio adimenduneko eta irisgarriko
zentro bat (SAT-Hub) garatzea da, nabigatzen
laguntzeko eta instalazioak kudeatzeko.
Lantzen ari den eremuetako bat BVI pertsonei
telefono adimendunarekin, eta hardware-gailu
gehigarririk gabe, ingurune batean mugitzen
laguntzean datza.
APLIKAZIOA
Zhigangek landu duen berrikuntza nagusia
itsuen eta ikusmen-urritasuna duten pertsonen
desplazamendu independente eta segururako
laguntza soluzio sentsoriala (ASSIST) da.
Taldeak ASSIST aplikazioaren bi prototipo
garatu ditu. «Lehenengo aplikazioa Android
telefono batean Tango izeneko 3D sentsore
batean oinarritzen da; bigarrena, berriz, iPhone
baten kamera integratuan oinarritzen da»,
azaldu du Zhigangek. «Bi telefono-moten
Errealitate Areagotuko (EA) funtzioak
erabiltzen ditugu 3Dko modelaketarako,
baina gure aplikazioen ezaugarri nagusiak
hurrengoak dira: modelatzailerako prestakuntza

berezirik eskatzen ez duen barne-ingurune
handi baten modelatze azkarra; modelatzea
zabaltzeko aukera ematen duen bezeroaren
zerbitzura dagoen arkitektura; barne-interfaze
egokituak denbora errealean kokatuko dituen
sentsore hibridoen irtenbide bat, eta, azkenik
(eta, seguruenik, garrantzizkoena), ibilbide
pertsonalizatuak eta bidaiatzeko zailtasunak
dituzten erabiltzaileen beharretara egokitutako
erabiltzaile-interfazeak planifikatzeko metodo
bat.»
IBILBIDEAREN PLANGINTZA
ASSIST aplikazioak energia gutxiko Bluetooth
balizak (BLE) erabiltzen ditu, erabiltzaileei
zein eskualdetan dauden esateko, eta ontziko
kamera ere erabiltzen du, erabiltzaileen
kokapena zehaztasunez eta denbora errealean
arakatzeko. Ibilbideen planifikatzaileak
erabiltzen dituen algoritmoek ingurune bateko
3D ereduetatik informazioa har dezakete,
adibidez, erreferentzia-puntuak, leku batean
datu-konektagarritasunik badagoen, eremu
jakin bateko pertsona-dentsitatea edo obrak
edo lanak egiten ari diren. Erabiltzailearen
beste lehentasun pertsonal batzuk ere kontuan
izan ditzake, hala nola eskailerak edo igogailuak
behar dituen. Informazio hori pilatu egiten da,
eta aplikazioak kontuan izango du erabiltzaile
bakoitzarentzat biderik onena zein den esateko.
BESTE ERABILTZAILE BATZUK
Lantaldeak Autismoaren Espektroko Nahastea
(AEN) duten pertsonak ere kontuan hartu
ditu. Kasu horretan, pertsonen dentsitatearen
funtzioa bereziki baliagarria da. Eremu jakin
baten okupazio-maila ezagutzea erabilgarria
izan daiteke taldeak garatutako teknologia
erabiltzen duten guztientzat, baina AEN duten
pertsonei askotan zaila egiten zaie aglomerazio
handiak daudenean, eta, beraz, funtzio hori
bereziki garrantzitsua da haientzat.
PROBAK
Taldeak SAT-Hub soluzioak probatu ditu BVI
eta AEN erabiltzaileekin. «Lehenengo urratsa
erabiltzaileekin talde-azterketak egitea izan
zen. Zorionez, erabiltzaile-azterketetan adituak
ditugu gure taldean: Cecilia Feeley (Rutgers),
autismoan espezializatutako garraiorako;
Celina M. Cavalluzzi (Goodwill NY/NJ) AEN
gaian trebatzeko; eta Bill Seiple (Lighthouse

Guild) BVI zerbitzuetarako)», dio Zhigangek.
«Bigarrenik, Lighthouse Guilden egoitza
moldatu eta gure erabiltzaileekin probaibilbideak egin genituen. Etorkizunean, sistema
garraio-zentro batean instalatzea da gure
helburua, eskala handiagoko proba egiteko.»
ERRONKAK
Erabiltzaileei laguntzeko erabiltzen diren
sentsore eta kameren izaera potentzialki
intrusiboarekin lotutako arazo etikoak eta
pribatutasun-arazoak daude. Taldeak badaki
hori, eta diseinu unibertsalaren printzipioak
dituzten interfaze diskretu eta inklusiboak
eskaini nahi dizkie erabiltzaileei. «Ontziko
sentsoreak eta kamerak erabiltzaileen "begi"
gisa erabiltzen direnez, eta zaintza-kamerak
pertsona-dentsitatea aztertzeko erabiltzen
direnez, etika- eta pribatutasun-kontuei
heldu behar zaie», azaldu du Zhigangek.
«Gizakiekin ditugun azterketak New Yorkeko
City Collegeko Erakunde Berrikuspeneko
Batzordeak (IRB) onartu ditu».

ZHIGANG ZHU IRAKASLEA
Herbert G. Informatikako Kayser
irakaslea, Grove School of Engineering,
The City College of New York eta The
CUNY Graduate Center, AEB
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AA gizarte-onerako erabiltzea:
garraio-zentro handi bat zentro
adimendun eta irisgarri bihurtzea,
garraio-arazoak dituzten pertsonei
arreta emateko, hala nola ikusmen- edo
mugikortasun- urritasunak dituzten
bidaiariei.

FINANTZATZAILEAK

AEBko Zientziaren Fundazio Nazionala,
AEBko Inteligentzia Nazionaleko
zuzendariaren bulegoa (ODNI),
Hezkuntza-bikaintasunerako adimen
komunitatearen zentroaren bidez (IC
CAE), Rutgersen, AEBko Segurtasun
Nazionalaren Sailean (DHS), Bentley
Systems, Inc.

Badaude erronka teknikoak ASSIST aplikazioak
eremu txiki batean funtzionatzen duen
errealitate areagotuko tresna (EA) izatetik
eremu handiago batera, campus edo hiri
oso batera, zabaldu daitekeen eta denbora
errealean erabili daitekeen aplikazio sendo
bat izatera pasatzeko. Erabiltzaile-interfazeak
talde bakoitzarentzat pertsonalizatzeko
erronka ere badago. Arazo horiek gainditzeko,
taldeak industriaren, mundu akademikoaren
eta administrazioaren arteko diziplinarteko
lankidetzak egiten ditu.

talentua duten ikasketa-maila desberdinetako
ikasle asko (institututik unibertsitatera,
masterretik eta doktoretzatik igarota)
laguntzen eta ideiak gauzatzen ari dira.

TALDE-AHALEGINA
Taldea hurrengo eremuetako adituek osatzen
dute: AA/ikaskuntza automatikoa (New
Yorkeko City Collegeko Zhigang Zhu, Borough
of Manhattan Community Collegeko Hao
Tang), instalazioen modelizazioa eta bistaratzea
(Rutgerseko Jie Gong, SAT-Hub proiektuaren
zuzendarikidea, New Yorkeko City Collegeko
Huy Vo), hiri-garraioaren kudeaketa eta
erabiltzaileen portaera (Rutgerseko Cecilia
Feeley, Lighthouse Guildeko Bill Seiple),
bezeroen bilaketa (City University New York
unibertsitateko Arber Ruci) eta industrialankidetzak (Bentley Systems, Inc. enpresako
Zheng Yi Wu). Eta are garrantzitsuagoa dena,

HURRENGO URRATSAK
Arber Ruci ikertzaile-kide nagusiak talde bat
zuzentzen du NSF I-Corps prestakuntzaikastaro batean, ASSIST teknologia
merkaturatzeko. Jin Chen Zhigangeren
laborategian hasi zen ikertzen bigarren urtean
zegoela, eta I-Corps taldeko enpresa-burua da.
Proiektua segurtasun, garraio eta laguntzaren
integrazioa da, eta helburua irtenbide bat
garatzea da, guztiontzat segurua, eraginkorra
eta atsegina den bidaia-esperientzia lortzeko.
iASSIST nabigazio-aplikazioaren garapen
berriak iPhone baten kamera normal batekin
funtzionatzen du, ASSIST aplikazioaren 3D
sentsorearen antzeko funtzioak egiteko.

IN FO RM AT IK AR EN
IN G U RU KO IN FO RM AZ IO A
Informatika gure bizitzako ia esparru
guztietan dago nolabait. Charles
Babbagek 1837an bere "makina analitikoa"
deritzona lehen aldiz deskribatu zuenetik,
informatikaren zientzia etengabe garatu da
eta gure bizitzetan eragina izan du.
Gizateria eta gizartea esploratu gabeko
lurralde batera eramaten duen guztia
bezala, kezka etikoak daude informatikaren
eta AAren arloko garapenek ekar
lezaketenaren inguruan. Hala ere, Zhigang
eta bere taldearen lanak erakusten du
informatika eta AA on egiteko indar gisa
erabil daitezkeela.
Zhigangek unibertsitatean informatikako

karrera aukeratu zuen, 1980ko hamarkadan
institutuko irakasleak informatika XX. eta
XXI. mendeetan funtsezkoa izango zela
esan ondoren. «Karreraren hasieran, gehien
motibatzen ninduena ikerketa berritzailea
eta abangoardiakoa zen; beraz, AA eta
ordenagailu bidezko ikusmenaren gaietan
murgildu nintzen», dio Zhigangek. «Gero
eta gehiago, AA eta laguntza-teknologiak
pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko erabiltzeko
bokazio argia sentitu nuen, batez ere arazo
mental edo fisikoak dituztenena.
Zhigangen ustez, AA behar bezala kudeatzen
bada, gizarte-ongirako erabil daiteke.
«Laguntza-teknologiak garatzeko ari naiz

ESPLORATU
INFORMATIKAKO KARRERA
•  Zhigang-ek Association for Computing Machinery
elkartearen webgunea gomendatzen du, ikerketa-arloan
eta hezkuntza-arloan interesa dutenentzako informazioiturri nagusi gisa: https://www.acm.org/
•  IEEE Computer Society webguneak informazio ugari du:
https://www.computer.org/
•  Estatu Batuetan, informatikari baten batez besteko
soldata 106.000 dolarrekoa da, esperientzia-mailaren
arabera: https://www.indeed.com/career/computerscientist/salaries

lanean, itsuei edo ikusmen-urritasuna edo
AEN duten pertsonei laguntzeko, besteak
beste», azaldu du Zhigangek. «Hala ere,
gizarte-ongirako AA beste aplikazio askotan
erabil daiteke, eta, hala, osasun-, humanitateeta ingurumen-erronkei erantzun.»
Zhigangen ikerketek erakusten dutenez,
AAk eta informatikak nabarmen hobetu
dezakete ikusteko urritasuna duten pertsonen
bizitza, bai eta AEN erabiltzaileena ere.
Pertsonen bizitzan alde positiboa egin nahi
baduzu, informatika bidea izan daiteke, batez
ere teknologiak eta honek izan ditzakeen
aplikazioek hazten jarraitzen dutelako.

ESKOLATIK INFORMATIKARI
BIHURTZERA BIDEA
Zhigangek irmo sinesten du eskolan eta unibertsitatean matematikaren adar
ezberdin asko aztertu behar direla, informatikan eta datuen zientzian karrera
bat egiteko behar den ezagutza zabala eskuratzeko. Era berean, pentsamendu
kritikoaren inguruko prestakuntza sendoa izatearen alde agertu da, eremuaren
ezaugarri den aldaketa-erritmoari jarraitu ahal izateko.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

N O LA BI H U RT U ZE N
ZH IG AN G IN FO RM AT IK AR I?
Txikitan, irakurketa interesatzen zitzaidan.
Hazi nintzen landa-eremuan material gutxi
zegoen, baina aurkitu nuen guztia irakurri nuen
eta hari-mutur guztiak lotzen saiatu nintzen.
Zientzialari bihurtzea zerbitzurako deia
izan zen. Gaztea nintzenean, zientzia eta
teknologian atzeratuta geunden hazi nintzen
herrialdean. Beraz, zientzia eta teknologia,
batez ere informatika, egin behar nuela
pentsatu nuen, lagungarria izateko.

Asmo hori izateak arrakasta ekarri dit. Ez du
zertan karrera edo ospea ekarri behar, baina
zerbait ona egiten ari naizela sentitzeak, nire
gaitasuna edozein dela ere, motibatu egiten
nau. Ezagutzeko jakin-mina ere mantendu dut,
eta ez dut erraz amore ematen.
Gauza batean huts eginez gero, bi gauza
interesgarriago aukera ditzaket. Garrantzitsua
da zerbait esanguratsua eta atsegina egitea,
huts egin dudanagatik kexatu beharrean. Nire
fede pertsonalak ere oztopoak gainditzen

laguntzen dit.
Inoiz ez naiz damutuko robotika autonomotik
laguntza-teknologiara igaro izanaz, beharra
duten pertsonei laguntzeko, nahiz eta gauza
berri asko ikasi behar izan, arlo desberdinetako
pertsonekin lankidetzan aritu eta, nolabait,
zenbait zerbitzu emateko prest egon. Lagun
onak egin ditut, bai kolaboratzaileak, bai
erabiltzaileak, benetan estimatzen eta ulertzen
ditudanak.
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EZ AG UT U JIN CH EN
Jin Chen graduatutako ikerketa-laguntzailea
da. Ikaslea zenean, SAT-Hub proiektuan lan
egin zuen, eta orain SAT-Hub merkaturatzeko
proiektuaren burua da.

enpresaren ikuspegitik, bai ikuspegi teknikotik.
Ordenagailu bidezko ikusmenari eta softwaregarapenari buruzko ezagutza teknikoak ere
garatu nituen.

ASSIST aplikazioaren garatzaile nagusia naiz,
IOS bertsiorako. Aplikazioa gure ikerketan
garatzen ditugun teknikak erabiliz ezarri
nuen, modelatze hibridoa eta atzerapenik
gabeko denbora errealeko barne-kokalekurako
trantsizio-metodo bat barne. Erreferentziapuntuak ateratzeko metodoa eta ibilbide
pertsonalizatuak planifikatzeko metodoa
garatu eta probatu nituen, eta erabiltzaileinterfaze pertsonalizatuak diseinatu nituen Lei
Zhang lankidearekin. NSF Innovation Corps
(I-Corps) taldeko enpresa-burua naiz. Hemen
gure berrikuntzaren bide komertziala ikertzen
ari naiz. Horrek barne hartzen du bezeroen
segmentuak ulertzea eta gure teknologia
merkaturatzeko aukerak, hainbat eremutako
pertsonekin hitz eginez.

Proiektu bat zuzentzean, garrantzitsuena
enpresa-mentalitatea izatea eta taldearekin
komunikazio ona izatea da. Gure taldeak
mundu guztia mantentzen du egunean, asteko
bileren ordutegiak malguak dira eta zereginen
jarraipen antolatua egiten dugu. Aldaketa
azkarrei egokitzen eta gure zereginak eskaera
berrien arabera egokitzen ikasi dut. Enpresahizkuntza berri bat eta gure teknologia
enpresa-ikuspegitik garatzeko modurik onena
ere ikasi ditut.

Ikasle gisa proiektu honetan lan egiteak
hobetu egin zituen nire komunikaziotrebetasunak, eta hainbat jatorritako
pertsonekin hitz egiten irakatsi zidan. Hainbat
arlotako adituekin lan egiteko eta haien
ikuspegiak ulertzeko aukera izan nuen, bai

Gure helburua da pertsonei ingurune
ezezagun batean modu seguru eta
independentean bidaiatzen laguntzea, bereziki
ezgaitasuna duten pertsonei. Teknologia hori
merkaturatzeko, kontuan hartu behar dugu
zer onura ekar diezaiekegun enpresei, gure
teknologian inbertsioak erakarri ahal izateko.
Erronkarik handiena gure eta inbertitzaileen
arteko harremana zehaztea da, baita
abentura errentagarria nola egin zehaztea ere.
Teknologiak arrakasta izan zuen
erabiltzailearen kokapen zehatza denbora

errealean eskaintzen, eta horren beharren
arabera helmugara heltzen lagundu zion.
Orain, gure teknologiaren eta merkatuaren
arteko lotura ezagutzen ari gara. Behin gure
aplikazioaren erabileraren kasua ezagututa,
hainbat proba egingo ditugu eta gure
negoziorako bazkideak aurkituko ditugu.
Bezeroak bilatzeko prozesu horrek zenbait
hilabete irauten du. Dena aurreikusitakoaren
arabera badoa, gure aplikazioa urte bat edo bi
barru merkatuan egongo da.
I-Corps-eko gure taldeak ASSIST aplikazioa
zabaldu nahi du, IoT sentsoreak, hodeiko
konputazioa eta datuak denbora errealean
bildu eta aztertzeko eredu analitikoak (hala
nola bisitarien kokapena eta trafikoari
buruzko informazioa) integratuko dituen
aplikazio biki digital bihurtzeko. Datu horiek
lagungarriak izan daitezke bisitariei nabigazioesperientzia hobea eskaintzeko eta enpresei
beren instalazioak kudeatzen eta operatzen
laguntzeko. I-Corps prestakuntzan merkatu
digitalerako sarrera-puntua aztertzea da gure
helburua, eta gure aplikaziorako eta gure
negozio-eredurako erabilera-kasurik onena
aurkitzea.

ZHIGANG AHOLKURIK ONENAK
01 Informatikarako eta datuen zientziarako, oinarri sendoa izan beharko duzu matematikan, teoriatik hasi eta aplikaziora arte; beraz, kontuan izan
zure ikasketetan, eta aukeratu ondo irakasgaiak!

02 G ustatzen zaizun zerbait egiten baduzu, motibazioa askoz naturalagoa izango da, eta motibazio hori funtsezkoa da zure karreran zehar ikerketa
aurrera eramateko!

03 Informatikako programek berariazko ikastaroetarako baldintzak dituzte, baina zenbait irakasgai funtsezkotzat jotzen ditut: kalkulua, aljebra
lineala, datu-egiturak eta algoritmoak.

INFORMATIKA ZHIGANG
ZHU IRAKASLEAREKIN
EZTABAIDATZEKO
GAIAK
EZAGUTZAK:
1. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, munduan zenbat pertsonak
dute ikusmen-urritasuna?
2. Horietatik, zenbatek dute ikusmen murriztua eta zenbat dira itsuak?
ULERMENA:
3. Zergatik da garrantzitsua itsuei eta ikusmen-urritasuna duten pertsonei
beren etxe eta hirietan mugitzen laguntzea? Nola moldatzen ditu
Zhigangek beste nabigazio-sistema batzuen printzipioak pertsona horiei
laguntzeko?
EZARPENA:
5. Zein dira Zhigangen desplazamendu independente eta segururako
laguntza soluzio sentsorialak (ASSIST) berrikuntzaren bi ereduak
(prototipoak)?
ANALISIA:
6. Zer iruditzen zaizkizu Zhigangeko proiektuaren helburu nagusiak? Nola
erabil daiteke informatika ongi egiteko indar gisa eta urritasun edo
behar bereziak dituzten pertsonei laguntzeko?
LABURPENA:
7. B
 ururatzen al zaizu AAk eta informatikak mundu osoko pertsonen
bizitza hobetzeko beste modu berritzaile batzuk?
EBALUAZIOA:
8. Zure ustez, zer nolako arazoak sor ditzakete AAk eta ikaskuntza
automatikoak etorkizunean? Bururatzen al zaizu zientzialariek arazo
horiek saihesteko moduren bat?

ETXEAN EDO IKASGELAN EGIN
DAITEZKEEN JARDUERAK
• Aurreratu 20 urte eta imajinatu informatikaren arloko
ikertzaile arrakastatsua zarela. Erabili Zhigangen artikulua
txantiloi gisa, eta idatzi zure lorpenei buruz. Zein da lan egin
duzun "amestutako" ikerketa-proiektua? Zer informazio
garrantzitsu jakin behar dute ikasleek zure ikerketa-eremuari
buruz? Nola bihurtu zinen informatikari? Zer aholku emango
zenieke zure urratsak jarraitu nahi dituzten ikasleei?
• Ikertu pixka bat informatikaren eremuan, eta idatzi gaur
egungo ikerketaren abangoardian dauden bost aurrerapen.
Zer lor liteke etorkizuneko aurrerapen horiekin? Nola eragin
dezakete pertsonen bizitzan hemendik urte batzuetara?

BALIABIDE
GEHIAGO
Ikusi YouTube-ko bideoa, Garraio Adimenduneko eta
Irisgarriko Zentroaren (SAThub) modelatuaren eta 3Dko
proben ingurukoa:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
DIBERTIMENDURAKO INFORMATIKA
STEM Learning erakundeak informatikarekin lotutako
hainbat baliabide bildu ditu. Begiratu eta aztertu
informatikaren printzipio garrantzitsu batzuk erakutsiko
dizkizuten jarduera dibertigarri batzuk!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Diziplina anitzeko eta erakunde arteko SAT-Hub taldea: CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild eta Bentley enpresetako ikertzaile nagusia (PI), ikertzaile-kide nagusiak (Co-PIs) eta
goi-mailako langileak (SPs); eta CUNY eta Rutgerseko graduatutako ikasleak (PD eta MS).

ASSIST aplikaziotik ASSIST ekosistema biki digital batera: datuetatik, kalkulura eta bisualizaziora doan kanal teknologikoa, eta
jakinarazpenetik erantzun eta iragarpenetara doan eraikuntza-eragiketen kanala.

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

Itzulpena Scientix-ek egin du, Europako Batasuneko H2020

honen edukia antolatzailearen erantzukizun esklusiboa

ikerketa- eta berrikuntza-programak finantzatu du, Scientix

da eta ez du Europako Batzordearen iritzia adierazten, eta

4 proiektua (101000063 diru-laguntzaren hitzarmena), eta

Europako Batzordea ez da dokumentu honetan jasotako

European Schoolnet-ek (EUN) koordinatu du. Dokumentu

informazioaz egin daitekeen erabileraren erantzule.

