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SEM MIÐA R AÐ ÞVÍ AÐ VEITA BETR I STAÐ FINN
USTU MEÐ
TIL ÍBÚA SEM HAFA MINN A AÐG ENG I AÐ ÞJÓN
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TALAÐ EINS OG
TÖLVUNARFRÆÐINGUR
STOÐTÆKNI – hjálpar-, aðlögunar- og
endurhæfingarbúnaður fyrir aldraða eða
fólk með fötlun
GERVIGREIND – Greint sem vélar sýna
SIÐFRÆÐILEGT – um hvort eitthvað sé
siðferðilega ásættanlegt
LIDAR – sérstök gerð veðurratsjár þar sem
leysigeisli er notaður til að ná til markhlutar
og tíminn mældur sem það tekur
endurskinið að ná aftur til móttökutækisins
GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM) – gervihnattaleiðsögukerfi sem
gefur staðsetningu, hraða og samstillingu
við tíma
VIÐBÓTARVERULEIKI – gagnvirk
upplifun af raunverulegu umhverfi þar sem
hlutir sem tilheyra hinum raunverulega
heimi eru auknir með tölvugerðum
skynjunarupplýsingum

Það er auðvelt fyrir okkur sem glímum ekki
við sjónskerðingu að taka dagleg verkefni
sem sjálfsögðum hlut. Þegar við göngum um
bæinn okkar eða þorpið er einfalt að fara frá
A til B; að sama skapi þegar við göngum um
heimilið okkar förum við frá einu rými í annað
án þess að veita því mikinn gaum. Fyrir blinda
eða sjónskerta einstaklinga er það hins vegar
ekki jafn einfalt að fara í gegnum umhverfi
innandyra.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin áætlar að a.m.k.
2,2 milljarðar einstaklinga séu sjónskertir. Þar
af eru meira en 285 milljónir mikið sjónskertir
og rúmlega 39 milljónir eru blindir. Það eru
til leiðsöguverkfæri til notkunar innandyra
til að aðstoða þetta fólk, en venjulega hafa
þessi verkfæri verið hönnuð til notkunar fyrir
sjálfstýrða þjarka. Þegar þjarkar ferðast innan
í rými nota þeir skynjara og aðra tækni til
að ákvarða hvar veggir, tálmar eða þrep eru.
Þessar upplýsingar eru sendar til þjarkans og
hann getur breytt stefnu eða stöðu.
En í seinni tíð hafa vísindamenn hins vegar
byrjað að skoða hvernig þessar lausnir gætu
verið notaðar eða breytt til að aðstoða
sjónskert fólk, svipað og hvernig GPS-kerfi
virka til leiðsagnar utandyra. Vonast er til að

sjónskert fólk geti ratað betur um innandyra
og sigrast á áskorunum sem teng jast
sjónskerðingu. Zhigang Zhu prófessor er
tölvunarfræðingur við City College í New
York. Starf hans beinist að þróun snjallrar
og aðgengilegrar samgöngumiðstöðvar (e.
Smart and Accessible Transportation Hub,
eða SAT-Hub) fyrir leiðsagnaraðstoð og
aðstöðustjórnun. Eitt af áherslusviðum er að
hjálpa sjónskertu fólki að rata um umhverfi
með snjallsíma og án þess að þörf sé á
aukabúnaði.
FORRITIÐ
Meðal helstu nýjunga sem Zhigang hefur
unnið að eru hjálparskynjaralausnir fyrir
sjálfstæð og örugg ferðalög (e. Assistive
Sensor Solutions for Independent and Safe
Travel, eða ASSIST) fyrir blinda og sjónskerta
einstaklinga. Teymið hefur þróað tvær
frumgerðir af ASSIST-forritinu. „Fyrsta
forritið er byggt á þrívíddarskynjara sem kallast
Tango á Android síma, en annað forritið er
einfaldlega byggt á innbyggðu myndavélinni
í iPhone,“ útskýrir Zhigang. „Við notuðum
viðbótarveruleikaeiginleika begg ja tegunda
síma fyrir þrívíddarlíkön, en lykileiginleikar
forritanna okkar eru hröð líkanagerð af stóru
umhverfi innandyra án mikillar sérþjálfunar
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fyrir hönnuði, biðlaraþjóns-arkitektúr
sem gerir líkanagerðinni kleift að stækka,
tvinnskynjaralausn fyrir nákvæma staðsetningu
innandyra í rauntíma, og að lokum (og líklega
mikilvægast) persónulega leiðarskipulagsaðferð
og sérsniðin notendaviðmót sem eru sniðin að
þörfum ýmissa notenda með ferðaáskoranir.”
LEIÐARSKIPULAG
ASSIST-forritið notar bæði Bluetooth
lágorkuvita til að upplýsa notendur á hvaða
svæði þeir eru og einnig meðfylg jandi
myndavél til að fylg jast með staðsetningu
þeirra nákvæmlega og í rauntíma. Það ótrúlega
er að reikniritin sem leiðarskipulagið notar
geta tekið upplýsingar úr þrívíddarlíkönum af
umhverfi, þar á meðal kennileiti, hvort það
sé gagnatenging á stað, mannfjöldaþéttleika
tiltekins svæðis, hvort framkvæmdir eiga sér
stað, eða aðrar persónulegar óskir notenda, svo
sem hvort þeir krefjast stiga eða lyftu. Þessum
upplýsingum er safnað saman og forritið
tekur síðan tillit til þeirra til að veita hverjum
tilteknum notanda bestu leiðina.
AÐRIR NOTENDUR
Teymið hefur einnig íhugað fólk á
einhverfurófinu, þar sem eiginleikinn fyrir
mannfjöldaþéttleika er sérstaklega gagnlegur.
Að skilja hversu mannmargt hvert svæði er
getur verið gagnlegt fyrir alla sem nota tæknina
sem teymið hefur þróað, en einstaklingar á
einhverfurófinu eiga oft erfitt með mikinn
mannfjölda, svo þessi eiginleiki er sérstaklega
mikilvægur fyrir þá.
PRÓFUN
Teymið hefur prófað SAT-Hub lausnirnar bæði
með sjónskertum og blindum einstaklingum og
með einstaklingum á einhverfurófinu. „Fyrsta
skrefið var að halda rýnihóparannsóknir
með notendum. Við höfum sem betur fer
sérfræðinga í notendakönnunum í teyminu
okkar (Cecilia Feeley hjá Rutgers fyrir
samgöngur einhverfra, Celina M. Cavalluzzi
hjá Goodwill NY/NJ fyrir einhverfuþjálfun og
Bill Seiple hjá Lighthouse Guild fyrir þjónustu
við blinda og sjónskerta),“ segir Zhigang. „Í
öðru lagi gerðum við líkan af höfuðstöðvum

Lighthouse Guild og keyrðum prófunarleiðir
með notendum okkar. Lokamarkmið okkar er
að setja kerfið upp í samgöngumiðstöð fyrir
stærri próf.“
ÁSKORANIR
Það eru siðferðileg vandamál og áhygg jur
af persónuverndar sem teng jast hugsanlega
ágengri eðli skynjara og myndavéla sem
notuð eru til að hjálpa notendum. Teymið er
meðvitað um þetta og miðar að því að veita
notendum aðgreiningarlaust viðmót sem lítið
fer fyrir með almennum hönnunarreglum.
„Þar sem meðfylg jandi skynjarar og
myndavélar eru notuð sem „augu“ notenda
og eftirlitsmyndavélar eru notaðar við
mannfjöldagreiningu þarf að bregðast við
siðferðis- og persónuverndarsjónarmiðum,“
útskýrir Zhigang. „Rannsóknir okkar á mönnum
eru samþykktar af Institutional Review Board
(IRB) í City College í New York.
Það eru tæknilegar áskoranir sem
teng jast því að láta ASSIST-forritin úr
viðbótarveruleikaverkfæri virka á litlu svæði,
í gegnum öflugt rauntímaforrit sem hægt
er að stækka upp á mun stærra svæði, svo
sem háskólasvæði eða jafnvel heila borg.
Svo er auðvitað áskorunin að trygg ja að
notandaviðmót séu sérsniðin fyrir mismunandi
hópa. Til að yfirstíga þessi vandamál einblínir
hópurinn á að eiga í þverfaglegu samstarfi yfir
starfsgreinar, fræðasvið og stjórnvöld.
HÓPEFLI
Teymið samanstendur af sérfræðingum í
gervigreind/vélanámi (Zhigang Zhu við City
College í New York, Hao Tang í Borough
of Manhattan Community College),
aðstöðulíkanagerð og sjónsköpun (Jie Gong
hjá Rutgers – meðstjórnandi SAT-Hub
verkefnisins, Huy Vo við City College í
New York), samgöngustjórnun í þéttbýli og
notendahegðun (Cecilia Feeley hjá Rutgers,
Bill Seiple hjá Lighthouse Guild), uppgötvun
viðskiptavina (Arber Ruci við City University
New York) og iðnaðarsamstarf (Zheng Yi
Wu hjá Bentley Systems, Inc.). Það sem
meira skiptir, margir hæfileikaríkir nemendur

Herbert G. Kayser prófessor í
tölvunarfræði, Grove School of
Engineering, City College of New York og
CUNY Graduate Center, Bandaríkjunum

RANNSÓKNARSVIÐ
Tölvunarfræði

RANNSÓKNIR
Notkun gervigreindar til
almannahagsmuna – umbreyting á stórri
samgöngumiðstöð í snjalla og aðgengilega
miðstöð til að þjóna fólki með
hreyfileikaskerðingu, eins og farþegum
með sjónskerðingu eða hreyfihömlun.

FJÁRMÖGNUN
Bandaríska vísindastofnunin, skrifstofa
framkvæmdastjóra leyniþjónustu
Bandaríkjanna (ODNI) í gegnum öryggisog leyniþjónustustofnanir fyrir akademíska
yfirburði (IC CAE) hjá Rutgers,
heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna
(DHS), Bentley Systems, Inc.

á ýmsum skólastigum (frá unglingastigi til
menntaskóla til doktorsnáms) legg ja sitt af
mörkum til að gera hugmyndir að veruleika.
NÆSTU SKREF
Aðalrannsakandinn Arber Ruci leiðir teymi á
NSF I-Corps þjálfunarnámskeiði til að koma
ASSIST-tækninni á markað. Jin Chen hóf
rannsóknir sínar í rannsóknarstofu Zhigang
á öðru ári og er frumkvöðlastjóri I-Corps
teymisins. Verkefnið er samþætting öryggis,
samgangna og aðstoðar og markmiðið
er að þróa lausn fyrir örugga, skilvirka og
ánæg julega ferðaupplifun fyrir alla. Nýja
þróun leiðsöguforritsins, iASSIST, virkar
með venjulegri innbyggðri myndavél iPhone
til að framkvæma svipaðar aðgerðir og
þrívíddarskynjari ASSIST-forritsins.

U M TÖ LV U N AR FR Æ Ð I
Tölvunarfræði er að finna í nánast öllum
sviðum lífs okkar á einhvern hátt. Allt frá
því að Charles Babbage lýsti fyrst því sem
hann kallaði „greiningarvélina“ sína árið
1837 hafa tölvuvísindin verið að þróast og
haft áhrif á líf okkar.
Eins og með allt sem leiðir mannkynið og
samfélagið inn á ókönnuð svæði, þá eru
siðferðilegar áhygg jur af því hvað þróun á
sviði tölvunarfræði og gervigreindar gæti
leitt til. En störf Zhigang og teymisins hans
sýna að tölvunarfræði og gervigreind er
hægt að nota til almannahagsmuna.
Zhigang valdi tölvunarfræði sem aðalfag

í háskóla eftir að menntaskólakennarinn
hans sagði honum á níunda áratugnum að
tölvunarfræði yrði fremst í flokki á 20. og
21. öld. „Snemma á ferlinum vildi ég helst
stunda nýstárlegar rannsóknir, svo ég fór inn
á svið gervigreindar og tölvusjónartækni,“
segir Zhigang. „Ég fann meira og meira
fyrir sérstakri köllun að nota gervigreind
og stoðtækni til að bæta lífsgæði fólks,
sérstaklega þess sem glímir við andlegar eða
líkamlegar skerðingar.
Zhigang trúir að ef gervigreind er stjórnað
á réttan hátt geti hún verið notuð til
góðs. „Ég starfa með stoðtækni til að

SKOÐAÐU STARFSFERIL Í
TÖLVUNARFRÆÐI
• Zhigang mælir með vefsvæði Association for Computing
Machinery sem aðaluppsprettu mikilvægra upplýsinga
fyrir þá sem hafa áhuga á rannsóknum og menntun í
greininni: https://www.acm.org/
•

Vefsvæði IEEE Computer Society inniheldur sæg
upplýsinga: https://www.computer.org/

•

Meðallaun tölvunarfræðings í Bandaríkjunum eru
$106.000, allt eftir reynslustigi: https://www.indeed.
com/career/computer-scientist/salaries

hjálpa blindu og sjónskertu fólki, og fólki
á einhverfurófinu meðal annars,“ segir
Zhigang. „Hins vegar er hægt að nota
gervigreind til almannahagsmuna í miklu fleiri
forritum, til að leysa heilsu-, mannúðar- og
umhverfisáskoranir.“
Eins og rannsóknir Zhigangs sýna geta
gervigreind og tölvunarfræði leitt til
umfangsmikilla bóta í lífi sjónskertra og
notenda á einhverfurófinu. Ef þú vilt hafa
jákvæð áhrif á líf fólks gæti tölvunarfræði
hentað þér, sérstaklega þar sem tækni og
hugsanleg notkun hennar halda áfram að
þróast.

LEIÐIN ÚR SKÓLA Í TÖLVUNARFRÆÐI
Zhigang trúir staðfastlega á að ef maður lærir margar mismunandi
stærðfræðigreinar í gegnum alla skólagönguna muni það veita manni þann skilning
sem nauðsynlegur er fyrir feril í tölvunarfræði og gagnafræði. Hann mælir einnig
með því að ná traustum bakgrunni í gagnrýninni hugsun til að tryggja að þú getir
fylgst með þeim hröðu breytingum sem einkennir fagið.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

H VE RN IG VA RÐ ZH IG AN G
AÐ TÖ LV U N AR FR Æ Ð IN G I?
Ég hafði gaman af lestri sem barn Lestrarefnið
var af skornum skammti í þorpinu sem ég ólst
upp í, en ég las það sem ég kom höndum á og
reyndi að teng ja orðin saman.
Að verða vísindamaður var þjónustukall.
Þegar ég var ungur vorum við á eftir í vísindum
og tækni í landinu sem ég ólst upp í, svo mér
fannst að starf við vísindi og tækni, sérstaklega
tölvunarfræði, væri eitthvað sem ég gæti sökkt
mér í til að legg ja mitt af mörkum.

Tilgangur hefur gert mig farsælan. Það þarf
ekki endilega að enda með ferli eða frægð, en
tilfinningin um að vera að gera eitthvað gott,
í hvaða magni sem ég get, hvetur mig áfram.
Ég hef einnig viðhaldið ákveðinni forvitni í að
uppgötva nýja hluti og gefst ekki auðveldlega
upp.
Ef mér mistekst eitthvað finn ég mér kannski
tvo aðra áhugaverða hluti til að vinna í – það
er mikilvægt að gera eitthvað innihaldsríkt og
skemmtilegt í stað þess að sjá eftir mistökum

mínum. Persónuleg trú hjálpar mér líka að
yfirstíga hindranir með því að snúa mér að æðri
köllunum.
Ég mun aldrei sjá eftir því að skipta úr
sjálfstýrðri þjarkafræði yfir í stoðtækni til að
hjálpa fólki í neyð, þó ég þurfi að læra margt
nýtt, vinna með fólki úr öðrum greinum og, að
einhverju leyti, vera tilbúinn að sinna ákveðinni
þjónustu. Ég eignaðist alvöru vini – bæði
samstarfsfólk og notendur – sem kunna að
meta og skilja hvert annað.

© spainter_vfx - stock.adobe.com

SPJA LL AÐ VI Ð JIN
CH EN
Jin Chen er aðstoðarnemi við rannsóknir sem
vann að SAT-Hub verkefninu sem nemandi
og leiðir nú verkefni til að koma SAT-Hub á
markaðinn.

sérfræðingum úr mismunandi greinum og skilja
þeirra hlið – bæði frá sjónarhorni viðskipta
og tækni. Ég jók einnig tækniþekkingu mína í
tölvusjónartækni og hugbúnaðarþróun.

Ég er aðalþróunaraðili ASSIST-forritsins
í IOS-útgáfunni. Ég innleiddi forritið
með því að nota tæknina sem við
þróuðum í rannsóknum okkar, þar á meðal
blendingslíkanagerð og umbreytingaraðferð
fyrir rauntímastaðsetningar innandyra án
tafa. Ég þróaði og prófaði útdráttaraðferðina
og persónumiðuðu leiðarskipulagsaðferðina
sem mörkuðu þáttaskil, og hannaði sérsniðin
notandaviðmót með kollega mínum, Lei
Zhang. Ég er frumkvöðlastjóri NSF Innovation
Corps (I-Corps) teymisins, þar sem ég einbeiti
mér að því að rannsaka viðskiptaleiðir fyrir
nýsköpun okkar. Þetta felur í sér að skilja hlut
viðskiptavina og markaðstækifæri fyrir tæknina
okkar með umræðum við fólk frá ýmsum
sviðum.

Þegar þú leiðir verkefni er mikilvægast að hafa
viðskiptahugsun og halda góðum samskiptum
við teymið þitt. Teymið okkar stendur sig
frábærlega í að halda öllum uppfærðum með
vikulegum fundum á sveig janlegum tímum og
skipulögðu verkefnaeftirliti. Ég hef lært að laga
mig að hröðum breytingum og aðlaga verkefni
okkar út frá nýjum beiðnum. Ég hef líka lært
nýtt viðskiptatungumál og hvernig best sé að
þróa tæknina okkar út frá viðskiptasjónarhorni.

Vinna við þetta verkefni sem nemandi
hjálpaði mér að bæta samskiptafærni mína og
kenndi mér að tala við fólk með mismunandi
baksvið. Ég fékk tækifæri til að starfa með

Markmið okkar er að hjálpa fólki að ferðast
á öruggan og sjálfstæðan máta í ókunnugu
umhverfi, sérstaklega fólki með skerðingar.
Til að koma þessari tækni á markaðinn þurfum
við einnig að hafa í huga hvaða ávinninga við
getum fært viðskiptaheiminum, svo við getum
laðað fjárfestingu að tækninni okkar. Stóra
áskorunin er að ákveða sambandið á milli okkar
og fjárfestanna og hvernig eigi að gera það
arðsamt.
Tæknin sannaði árangur sinn í nákvæmri

staðfærslu notanda í rauntíma og lóðsaði
notandanum á áfangastað út frá þörfum
hans. Nú erum við að uppgötva tengslin á
milli tækninnar okkar og markaðarins. Þegar
við uppgötvum notkunardæmi forritsins
okkar munum við fara í prófanir og finna
samstarfsaðila fyrir fyrirtækið okkar. Þessi
ferð ætti að taka nokkra mánuði. Ef allt fer
samkvæmt áætlun verður forritið okkar komið
á markaðinn á næstu einu eða tveimur árum.
Our I-Corps teymið okkar vill stækka
ASSIST-forritið og gera stafrænt tvíburaforrit
sem mun samþætta IoT-skynjarana,
skýjavinnslu og greiningarlíkön til að safna og
greina rauntímagögn, eins og staðsetningu
gesta og umferðarupplýsingar. Þessi gögn
geta veitt gestum betri leiðsagnarupplifun
og hjálpað fyrirtækjum að hafa umsjón með
og stýra aðstöðu sinni. Við stefnum að því
að kanna inngöngustað okkar á stafræna
markaðinn meðan á I-Corps þjálfuninni
stendur og finna besta notkunardæmið fyrir
forritið okkar og viðskiptalíkan.

TOPPRÁÐ FRÁ ZHIGANG
01 F yrir tölvunarfræði og gagnafræði þarftu að hafa traustan grunn í stærðfræði, allt frá kenningum til beitingar, hafðu þetta því í huga í gegnum
námið og veldu námseiningar þínar skynsamlega!

02 E f þú gerir eitthvað sem þú elskar kemur starfsgleðin á mun eðlilegri hátt - og starfsgleði er nauðsynleg til að stunda rannsóknir á ferlinum
þínum!

03 T ölvunarfræðibrautir hafa sérstakar námskröfur, en það eru greinar sem ég tel vera grundvallaratriði: örsmæðareikningur, línuleg algebra,
gagnaskipan og reiknirit.

TÖLVUNARFRÆÐI MEÐ
ZHIGANG ZHU PRÓFESSOR
ÚTGANGSPUNKTAR
ÞEKKING:
1. Hvað eru margir sjónskertir einstaklingar í heiminum, samkvæmt
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni?
2. Af þeim fjölda, hvað eru margir einstaklingar mikið sjónskertir og
hversu margir eru blindir?
SKILNINGUR:
3. Af hverju er mikilvægt að hjálpa blindu og sjónskertu fólki að rata um
heimili sín og borgir? Hvernig breytir Zhigang meginreglum annarra
leiðsögukerfa til að hjálpa þessu fólki?
BEITING:
5. Hverjar eru tvær gerðir (frumgerðir) af nýsköpunarverkefni Zhigangs,
Assistive Sensor Solutions for Independent and Safe Travel (ASSIST)?
GREINING:
6. Hvað finnst þér um meginmarkmiðið á bakvið verkefni Zhigangs? Að
hvaða leyti er hægt að nota tölvunarfræði á jákvæðan hátt og hjálpa
fólki með skerðingar eða ákveðnar þarfir?
SAMSETNING:
7. G
 eturðu hugsað um aðrar frumlegar leiðir til að bæta líf fólks með
gervigreind og tölvunarfræði?
MAT:
8. Að hvaða leyti telur þú að gervigreind og vélnám gætu leitt til
vandamála í framtíðinni? Getur þú hugsað um leiðir sem vísindamenn
gætu farið til að koma í veg fyrir þessi vandamál?

VERKEFNI SEM ÞÚ GETUR
GERT HEIMA EÐA Í
SKÓL ASTOFUNNI
• Spólaðu áfram um 20 ár og ímyndaðu þér að þú sért farsæll
rannsakandi í tölvunarfræði. Notaðu greinina frá Zhigang
sem sniðmát og skrifaðu um þín eigin afrek. Hvað er
„draumarannsóknarverkefnið“ sem þú hefur unnið að? Hvaða
lykilupplýsingar þurfa nemendur að hafa um rannsóknarsviðið
þitt? Hvernig varðstu tölvunarfræðingur? Hvaða helstu ráð
gefur þú nemendum sem vilja feta í þín fótspor?
• Skoðaðu tölvunarfræðisviðið og skrifaðu niður fimm þróanir
sem eru fremst í núverandi rannsóknum. Hvað myndu þessar
þróanir leiða til í framtíðinni? Hvernig gætu þær mótað líf
fólks í nánustu framtíð?

FLEIRI TILFÖNG
Horfðu á YouTube myndbandið sem sýnir Smart
and Accessible Transportation Hub (SAT-Hub)
þrívíddarlíkanagerð og prófun:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
COMPUTER SCIENCE FOR FUN
STEM Learning hefur tekið saman gott úrval af mismunandi
tilföngum sem teng jast tölvunarfræði. Farðu í gegnum
listann og skoðaðu verkefni sem gæti verið skemmtilegt
að gera – og gætu kennt þér mikilvægar reglur um
tölvunarfræði!
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

Hið þverfaglega SAT-Hub teymi: Aðalrannsakandi, aðstoðarrannsakendur og eldri starfsmenn, frá CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild og Bentley, og meistaranemar bæði við
CUNY og Rutgers.

Frá ASSIST-forritum til ASSIST stafræns tvíburavistkerfis: Tæknileiðslan frá gögnum, útreikningum til sjónsköpunar, og
byggingarrekstrarleiðslan frá tilkynningu og svörum við spám.

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

Scientix sá um þýðinguna með styrk frá H2020

sjálfs og endurspeglar ekki skoðun framkvæmdastjórnar

rammaáætlun Evrópusambandsins um rannsóknir og

Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnin ber ekki

nýsköpun – project Scientix 4 (styrktarsamningur nr.

ábyrgð á hvers kyns notkun á upplýsingunum sem er að

101000063), samræmt af European Schoolnet (EUN).

finna í þessu skjali.

Efnisinnihald þessa skjals er á ábyrgð skipuleggjandans

