
 

          

 

 
 

                    PANaMas nyhedsbrev 

 

 

Nyhedsbrev 2019 
Her i slutningen af året offentliggøres nu PANaMa-projektets nyhedsbrev, Et samarbejds-

projekt mellem IPN Leibniz-Institut, Teknologiskolen og LSUL på Syddansk Universitet i 

Odense. Projektet er blevet forlænget indtil sommer 2020, og det bringer nye emner ind i 

projektet, der også fortsat sigter mod en optimal erhvervsorientering og at forberede sig 

på fremtidens arbejdsmarked. Særligt digitaliseringen af mange arbejdsområder inden for 

alle erhvervsgrene er en udfordring for de fremtidige dimittender fra skolerne. Takket være 

et tæt samarbejde mellem IPN og Teknologiskolen på SDU som samarbejdspartner kan 

PANaMa-projektet sætte et større fokus på digitale emner i tilbuddene til elever og lærere. 

På de følgende sider vil vi give jer informationer om aktiviteter, indhold og koncepter samt 

muligheder for at deltage i projektets tilbud. Dette nyhedsbrev er frem for alt et tilbageblik 

på 2019 og således på de første aktiviteter, som fulgte efter forlængelsen af projekt-

perioden, men samtidig også et fremtidigt kig på den sidste del af projektfasen og de 

bæredygtige mål, som PANaMa-projektet tilbyder.  

 

Forlængelse af projektperioden 

PANaMas projektperiode blev forlænget i februar i år. Projektet har eksisteret siden 2015 

og skulle egentlig have været afsluttet i slutningen af 2018 efter tre års løbetid, men efter 

den succesfulde implementering af koncepterne, som har til formål at forbedre erhvervs-

orienteringen i den naturvidenskabelige og matematiske undervisning, viste der sig 

yderligere aspekter, som gjorde det interessant og meningsfuldt at fortsætte. Interreg 

Deutschland-Danmarks yderligere støttemidler gjorde det muligt at fortsætte, og projektet 

har fået støtte indtil juli 2020.  

Med forlængelsen af projektets løbetid skal arbejdet med skolerne, eleverne og lærerne på 

danske og tyske skoler i programregionen i Syddanmark og Schleswig-Holstein fortsættes 

både i forhold til emnerne og koncepterne i de hidtidige aktiviteter, men også i forhold til 

de nye aspekter, som fortsat skal fremme og udvikle projektets målsætning. For at vinde 

mere kvalificeret arbejdskraft til regionens virksomheder er der på den ene side behov for 

mere omfattende information til elever om det regionale arbejdsmarkeds muligheder, 

hvilket vi også har taget op med de hidtidige aktiviteter, og på den anden side er der også 

behov for at styrke afgangselevernes kompetencer, hvilket ikke er til at komme udenom 

for den fremtidige arbejdskraft. Set i lyset af at erhvervslivet konstant og hele tiden ud-

vikler og forandrer sig hurtigere og hurtigere på grund af digitaliseringen, brugen af digitale 
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medier og digitalt styrede maskiner er der særligt behov for forbedring af de digitale 

kompetencer allerede i undervisningen i skolen. Det er især her på dette område inden for 

digitale kompetencer, at vi vil sætte ind med projektets 18 måneders ekstra løbetid.  

Takket være vores samarbejde med Teknologiskolen på SDU i Odense kan vi tilbyde arran-

gementer primært uden for skoleregi, der styrker især den digitale viden, og som også kan 

fortsættes efter projektets afslutning. Teknologiskolen (http://www.teknologiskolen.dk), 

ny partner i projektet siden 2018, har tilbudt uddannelse uden for skoleregi til unge inden 

for emner som elektronik, robotteknologi, programmering og digitale medier i godt fire år 

allerede. Særligt området robotteknologi gør det muligt at lave en introduktion til de digita-

le mediers verden på en god måde, da der er flere aspekter, der kan forbindes her. Ud over 

udvikling, design og montering introduceres de unge til den helt grundlæggende viden om 

programmering. Bedre forståelse af de digitale processer og muligheder er en del af dette, 

som de også vil finde senere inden for de forskellige erhvervsområder. Nødvendigheden af 

at supplere med skoletilbud i Schleswig-Holstein fremgår bl.a. også af en rapport om 

uddannelsessituationen i de forskellige tyske forbundslande (Bildungsmonitor), hvor 

Schleswig-Holstein ligger under gennemsnittet inden for digital uddannelse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerede i dag kræver næsten alle 
erhvervsområder, at man besidder 
en digital viden og en 
grundlæggende forståelse af 
digitale processer (Foto: © 
geralt/pixabay.com, CC 0) 

 

Emner som kryptografi og kodningsteori byder på en anden tilgang til digital viden, der 

som en del af projektet står til rådighed som et ekstra tilbud til eleverne. Begge disse 

emner, der har rødder i matematikkens verden, udgør grundlaget for at kunne overføre 

information digitalt. De gør det for eksempel muligt at genkende forkert registrering af 

data ud fra en stregkode, så scanninger afbrydes og gentages. Sikker dataoverførsel ved 

hjælp af kryptering, der ikke skal være til at knække for uvedkommende personer på trods 

af stor computerkraft, er også baseret på anvendelsen af sådanne matematiske metoder. 

Relevansen af sikker kryptering på arbejdsmarkedet 4.0 viser sig ved de mange retnings-

linjer for databeskyttelse og faren for sabotage på grund af for eksempel hackerangreb på 

forskellige niveauer. Den første grundlæggende forståelse af kodningsteori og kryptografi 

bliver ganske vist formidlet i skoleundervisningen, men kan netop videreudvikles igennem 

supplerende tilbud og på den måde udvide elevernes kompetencer.  

http://www.teknologiskolen.dk/
https://pixabay.com/de/berufe-job-digital-digitalisierung-2979650/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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Udviklingen af arbejde (© IBB Institut für Berufliche Bildung AG) 
Arbejde 1.0: Mekanisk produktion med damp og vandkraft / Arbejde 2.0: Masseproduktion ved hjælp af 
elektrisk energi / Arbejde 3.0: Automatisering ved hjælp af IT-systemer / Arbejde 4.0: Intelligent netværk af 
mennesker, organisation og produktion 

 

Sammen med emnet robotteknologi vil vi med tilbuddene til eleverne på den ene side 

gerne opbygge en grundforståelse for processer på arbejdsmarkedet 4.0 og på den anden 

side skabe en mulighed for at gøre sig de erfaringer, der er relevante for programregio-

nens brancher. Uddannelsesstederne uden for skoleregi skal udbyde grænseoverskriden-

de tilbud - camps, kurser og videreuddannelse skal både finde sted på den danske og den 

tyske side af grænsen som udveksling.  

Den hidtidige videreuddannelse af lærere, som vi har gennemført på tysk side med 

regionale virksomheder, vil ligeledes blive tilpasset begge emner. Udover lærerne skal vi 

også samtidig henvende os til de lærerstuderende. På denne måde skal det for det første 

opnås, at kommende lærere allerede udvikler sine egne perspektiver i forhold til relevante 

erhvervsområder og virksomheder i regionen. For det andet skal de informeres om vigtig-

heden af overførsel af information og robotteknologi på arbejdsmarkedet, så de på lang 

sigt kan inkorporere disse i deres matematikundervisning og naturvidenskabelige under-

visning.  

Med denne afsluttende projektfase indtil juli 2020 sætter PANaMa et vigtigt bæredygtigt 

fokus, der vil have positiv effekt på det regionale arbejdsmarked på begge sider af 

grænsen også efter projektets løbetid. (MW)   

 

 

Tilbageblik 

 

PANaMa på messen NordJob i 2019   

På de regionale jobmesser i Kiel og Flensburg i foråret (marts og maj 2019) præsenterede 

projektet sig selv sammen med mange virksomheder, håndværksfirmaer, offentlige 

institutioner og videreuddannelsesinstitutioner. Også selvom der naturligvis ikke tilbydes 

nogen lærepladser i projektet selv, så ville vi udnytte muligheden for at kunne gøre de 

deltagende lærere og deres elever opmærksomme på vores tilbud om udlejning af ozobot-

minirobotter og vigtigheden af at forbinde matematikundervisningen og den naturviden-

skabelige undervisning med passende lokale firmaer og institutter. Vi støtter også 

konceptet om at kunne tage en funderet beslutning om valg af erhverv, som efter vores 
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mening kun kan lykkes, hvis man kender mulighederne. Ved at integrere regionale virk-

somheder, der til dels også arbejder internationalt, forsøger vi at gøre det klart for eleverne, 

at STEM-indholdet fra skoleundervisningen også kan bruges uden for skolen. Begge 

aspekter er vigtige for især de elever, der endnu ikke er afgangselever, da de stadig 

mangler at beslutte sig for valg af skolefag og erhverv. Da dette også er den målgruppe, 

der besøger jobmesserne, passer projektet godt ind i disse events med den intention. De 

deltagende lærere og elever var også meget interesserede i præsentationen af minirobot-

terne. Der kom en masse snakke ud af det om, at man med disse robotter kan udføre alt 

fra simple til komplekse handlinger på grund af muligheden for blokprogrammering og 

brugen af javakoder, der også, men ikke kun, kan være interessante for faget datalogi. 

Eleverne sagde naturligvis, at det formodentlig kunne bruges i faget datalogi - de kunne 

dog ikke fra starten af se, at det kunne være relevant at bruge det i andre STEM-fag. Men 

brugen af minirobotter vil også kunne åbne op for mulige måder at forbinde det hele på i 

STEM-fagene. På den måde kan man behandle grundlæggende emner som optik, sensorik 

og elektronik i fysikfaget, mens man i kemifaget for eksempel kan beskæftige sig med 

anvendte elementer, der udgøres af kabinetter, LED-lys eller batterier. I biologi kan man 

med udgangspunkt i ozobots tematisere chancerne og grænserne ved brug af fx proteser 

eller orthoser efter ulykker, hvor etiske aspekter naturligvis også hører sig til. Ved hjælp af 

disse muligheder for med fordel at integrere den type programmerbare minirobotter i 

skoleundervisningen var der sågar nogle lærere, der overvejede at ville bruge dem i deres 

egen undervisning. (SH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesserede besøgende i alle aldre ved 
PANaMa-projektets stand til arrangementet 
”Spätschicht trifft Wissenschaft” (frit oversat: 
En aften i videnskabens tegn). 

 

 

En aften i videnskabens tegn 

Til dette årlige event præsenterer Kiels universiteter aktiviteter, hvor alle kan være med, 

samt foredrag og workshops fra forskellige videnskabelige områder. Det særlige ved det 

er, at disse aktiviteter ikke finder sted i auditorier, men derimod i og foran de butikker i 

Holtenauer Straße i Kiel, der passer bedst muligt til det videnskabelige indhold, der 

præsenteres. Derfor kan man finde forskellige sundhedsemner på apotekerne eller hos 

optikerne til dette event, økonomiske emner i bankerne eller hos boghandlerne. Foran 

legetøjsbutikker kan man også finde tilbud fra Kieler Forschungswerkstatt, der laver 

forskning for elever i laboratorier i universitetets botaniske have. Præcis foran sådan én, 

nemlig butikken ”Höhenflug”, var PANaMa-projektet repræsenteret i år den 3. maj og viste 

dér muligheden for, hvordan man med fordel kan bruge robotter i undervisningen og hertil 

projektets nye fokus: kryptografi. På denne måde kunne vi i maj give en masse unge og 

ældre folk fra Kiel lyst til at beskæftige sig med programmering og robotter. Et robotløb på 
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et forberedt parcours-område mod ens forældre blev taget rigtig godt imod af især de 

yngre besøgende, mens de unge og de voksne forsøgte at kryptere og dekryptere 

beskeder via morsealfabetet. Da disse to områder især gør det muligt at være aktivt med, 

blev de begge valgt til at afbilde et lille udvalg af de aktiviteter, der tilbydes i projektet. 

Nogle af de mange besøgende ville derefter vide mere om projektet og lærte, at vi 

selvfølgelig også designer disse aktiviteter til det faktiske mål med projektet, nemlig at 

lade de unge snuse lidt til de mange spændende jobs i regionen. I denne projektperiode er 

det til forskel fra den forrige periode ikke længere konkrete erhverv i lokale virksomheder, 

der er i fokus, men mere det at få de grundlæggende kompetencer til at finde sig til rette i 

en tiltagende digitaliseret (arbejds)hverdag. Det forventes i stigende grad af de nye på 

arbejdsmarkedet, at de hurtigt kan sætte sig ind i logiske strukturer og naturligvis har en 

fornemmelse for databrug og datasikkerhed med sig.  

Den generelle bevidsthed om og forberedelse på ens senere beskæftigelsesmuligheder, 

som vi fokuserer på i den nuværende projektfase, kan forstås som et svar på et resultat 

fra et OECD-studie. Resultatet fra dette studie lyder, at hvert andet barn, som starter i 

skole i dag, senere vil arbejde i et erhverv, som endnu ikke eksisterer i dag. (SH) 

 

 

 
 
 
 
 

PANaMa 
Camps 

 

 

 

Summer Camp Teknologiskolen, Odense 

Fra den 1. til den 5. juli havde Teknologiskolen i Odense inviteret 100 elever i alderen 5 til 

16 år med til at deltage i den uge lange Summer Camp. Summer Campens emner i år var 

programmering, elektronik og robotteknologi, som eleverne altså kunne lære en masse 

om. Der blev lagt meget vægt på at udvikle og fremme deres interesse for det, samtidig 

med at de havde det sjovt med aktiviteterne. For at tage hensyn til alle aldersgrupper blev 

de unge delt op i to grupper: Team 1 (5-9 år), team 2 (10-16 år), som projektteamet på 22 

assistenter tog sig af. 

Eleverne i team 1 arbejdede først og fremmest med papkasser, lim og elektroniske 

komponenter som modstand, sensorer og motorer. De skulle afslutte en række mindre 

projekter som fx at bygge et elektrisk kredsløb til en lommelygte, bygge små selvkørende 

biler, der ved hjælp af sensorer selv kører uden om forhindringer og selv starter og 

stopper. De skulle fx også bygge et hus, hvis belysning indenfor selv tændte og slukkede, 

alt efter hvor lyst det var udenfor. 
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Summer Campen med 100 elever i alderen 5-16 år. 

 

Eleverne i team 2 kunne vælge mellem tre forskellige projekter, der varede hele ugen: 

• At arbejde med LEGO Mindstorms® EV3 og visuel programmering og derved 

forsøge at løse flest mulige opgaver med FIRST® LEGO® league konkurrencekort 

fra 2016 – 2018. 

• At arbejde med teknologien fra Arduino-mikrocontrollere og programmering af et 

spil, der skulle spilles på en rigtig trævæg, der var udstyret med store knapper, 

hvoraf nogle lyste grønt og rødt. 

• At arbejde med Arduino-mikrocontrollere, elektroniske komponenter og papkasser 

for at konstruere en robot, der selv kan følge en vej, der er givet på forhånd. (BP) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Summer Campen opstod der 
digitalt styrede køretøjer og robotter 
ud af forskellige materialer.  

 

 

PANaMa Autumn Camps, Kiel 

Hvordan fungerer en robot, og hvordan laver man en sikker kryptering af sine data? Svaret 

på disse to og mange andre spørgsmål inden for området digital viden kunne ca. 50 elever 

finde svar på, da de deltog i PANaMa Autumn Camp fra den 7. til den 18.  oktober på 

elevlaboratoriet Kieler Forschungswerkstatt. Kieler Forschungswerkstatt stillede deres 
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laboratorier og lokaler i botanisk have på Christian-Albrechts-Universität til rådighed for de 

fire én uge lange camps om robotteknologi og kryptografi.  

  

  
 

Deltagere på campene i første og anden uge  
 
 

  

De 14 piger og 35 drenge i alderen 12-15 år brugte for det første deres efterårsferie på 

Crypto Camp for at lære mere om kryptering af informationer og data ved hjælp af 

matematiske logaritmer, fra historiske til digitale metoder. For det andet kunne de lære 

noget om konstruktion, funktionalitet, byggeri og programmering af robotter på Robo 

Campen. Det blev indledningsvist først forklaret, hvilke byggeelementer der er nødvendige 

for en robot, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

På Robo Campen konstruerede og byggede 
eleverne en farvesorteringsmaskine af LEGO®-
komponenter og Arduino-kontrolkomponenter. 

 

 

fra sensorer og aktuatorer (byggeelementer, der omsætter elektriske signaler til mekanis-

ke bevægelser) til mikrocontrollere, som eleverne hernæst kunne arbejde med på et 

projekt. Man kunne vælge mellem to projekter for at gennemføre, som der så kunne 

arbejdes på i de fem dage, campen varede. Der opstod enten modeller af en farvesorte-

ringsmaskine eller af et køretøj ud af LEGO®-byggelementerne og Arduino-elementerne, 

der via linjegenkendelse kunne følge en på forhånd given rute. Begge modeller simulerer 

henholdsvis robotter eller maskiner med robotteknologi på den måde, som de hyppigt 

bliver brugt i industrien.  

På Crypto Campen handlede det om at forstå digitale processer, hvilket blev illustreret via 

kryptering af kommunikationsprocesser ved hjælp af kryptografi. Eleverne lærte bl.a. 

klassiske metoder som Cæsar-kryptering at kende, der allerede skulle garantere sikker 

overlevering af hemmelige informationer tilbage på Romerrigets tid. Den engang sikre 

kryptering kunne de så knække på få sekunder ved hjælp af enkle computerprogrammer 

og indså, at sikkerhedskravene i den digitale verden i dag er mange gange højere. Kursen 
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førte til sidst over til moderne kryptografi, data og bits ved hjælp af andre metoder såsom 

Skytale eller Vigenère-chiffer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uddybning af kryptering af  
nyheder på Crypto Campen 

 
 

 

 
 

PANaMa-projektet fremmer både elevernes erhvervsrelevante, tekniske og digitale 

kompetencer primært på 7. til 9. klassetrin inden for alle skoleformer. Inden for rammerne 

af arrangementerne uden for skoleregi som den sidste Autumn Camp forbinder vi det at 

styrke de kompetencer, eleverne får i skolen, med en orientering mod det arbejdsmarked, 

de kommer ud på senere. Samtidig er de camps, som bliver gennemført af vores danske 

samarbejdspartnere på en lignende måde, udgangspunkt og inspiration til at videreudvikle 

sådanne læringsformater til de matematiske og naturvidenskabelige fag.  

Materialerne fra begge camps kan downloades på denne hjemmeside 

http://www.panama-project.eu/index.php/de/downloads.  

(MW) 

 

 

 

 

http://www.panama-project.eu/index.php/de/downloads
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Fremtidsudsigter 

 

           Publikationer om PANaMa-projektet   

I starten af det nye år udkommer der en Booklet-samling, der vil give et overblik over 

PANaMa-projektet. De fire bind giver et indblik i projektets koncept og de mangfoldige 

aktiviteter, der er blevet tilbudt til skoler, lærere og frem for alt til elever siden 2015. To 

bind består af praktisk undervisningsmateriale, som kan bruges til at implementere 

karrieremæssige perspektiver i matematikundervisningen og den naturvidenskabelige 

undervisning. Materialet vedrører forskellige områder af arbejdsmarkedet og kan dermed 

også implementeres på de forskellige områder af STEM-fagene. Det fjerde bind indeholder 

for eksempel 40 opgaver til matematikundervisningen med konkrete henvisninger til 

emner, der relaterer sig til landbrug/ernæring, energi eller produktion af højteknologisk 

materiale.  

Der kommer et femte bind med projektets afslutning i sommeren 2020, der indeholder et 

tilbageblik på projektet, især den forlængede periode og de bæredygtige aspekter af tilta-

gene. Publikationen vil så også kunne downloades på vores hjemmeside. Hvis det har 

interesse, sender vi også gerne publikationen til dig helt gratis. Du skal bare sende en mail 

til: info@panama-project.eu.  

 

 

Camps i 2020 

Også i det kommende år og de sidste måneder af PANaMa-projektet forsætter vi med at 

tilbyde forskningscamps med fokus på digitale og tekniske emner. Den dansk-tyske 

udveksling skal særligt styrkes med to camps i Sønderborg.  

I februar inviterer vi derfor lærere og lærerstuderende fra de matematiske og naturviden-

skabelige fag til en to-dages workshop den 20.-21. februar, hvor vi vil informere om, hvor-

dan teknologiforståelse og kryptografi kan bruges som indhold til undervisningen. Det er til 

enhver tid muligt at tilmelde sig og stille spørgsmål via projektets mailadresse.  

Den anden camp i Sønderborg for danske og tyske elever vil finde sted i juni (formodentlig 

17.-19. juni) og udgør samtidig afslutningen på projektet. På denne camp vil det også 

komme til at handle om kompetencer og håndteringen af digitale medier.  

Der er desuden planlagt en camp på IPN i Kiel i marts 2020, hvor der i forlængelse af 

kryptografiens matematiske emneområde vil blive arbejdet med kodningsteorier sammen 

med interesserede elever. Dette skal igen bidrage til forståelsen af digitale processer og 

styrke de unges kompetencer.  

mailto:info@panama-project.eu
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Robotteknologi 

 
 
 
 

Lær at programmere på en nem måde - 
minirobotter på skoler    

 
 

Projektet giver skoler mulighed for at låne ozobot-minirobotter til at arbejde med i de 

naturvidenskabelige fag eller i STEM-undervisningen. Der står flere klassesæt med 18 

robotter i hver til rådighed. Eleverne kan både afprøve programmering via farvestregkoder 

med disse robotter og en form for blokprogrammering, hvis funktion er webbaseret til 

ozobots og ikke kræver nogen særlig software. På grund af de mange forskellige opgave-

formuleringer kan det bruges både på mellemtrinnet og i overbygningen.  

Projektet giver de pågældende lærere en kort introduktion og hjælper med at udfærdige et 

undervisningskoncept. Ved interesse kan både skole og lærere henvende sig til projekt-

teamet over mail.  

 

Opbygning af en Ozobot Evo (© Ozobot.com) 

 

Nyt i projektet 

Med forlængelsen af projektperioden og samarbejdet med Teknologiskolen i Odense 

ændrede projektteamet sig og blev også større. Ud over Claus Michelsen er nu også 

professorerne Jørgen Christian Larsen og Jacob Nielsen ansvarlige for projektpartneren 

på SDU. De arbejder begge på Mærsk Mckinney Møller Instituttet inden for SDUs 
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Embodied Systems for Robotics and Learning. For nogle år tilbage satte de i værk, at 

Teknologiskolen skulle tilbyde læringstilbud til de unge uden for skoleregi. 

Bjarke Maigaard Kjær Pedersen arbejder også med her og har været med til Teknolo-

giskolens Summer Camps som doktorand på netop dette institut. Som et led i projektet 

leder han campene om robotteknologi, der finder sted i Kiel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Bjarke Kristian Maigaard Kjær Pedersen, SDU 
Odense 

 
 
 

Benedikt Karrasch, IPN Kiel 

 
 

PANaMa-projektet har vundet Benedikt Karrasch til at stå for emnerne kryptografi og 

kodningsteori. Han er ansat hos IPN i afdelingen for matematisk didaktik og leder disse 

camps til projektets pågældende arrangementer.  

 

Alle yderligere informationer om projektet kan du finde her: 

http://www.panama-project.eu 

 

 

PANaMa nyhedsbrev 2019 
 
Tekst: Stefanie Herzog, Bjarke Kristian Maigaard 
Kjær Pedersen, Marc Wilken 
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