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I.) 7 NAP – 7 DIGITÁLIS VÁLASZ
Egyesült Királyság
A koronavírus-járvány során szükségessé vált izoláció, valamint a megváltozott egyéni élethelyzetek feldolgozásában, valamint ezzel összefüggésen a mentális és a testi egészségük megőrzésében segíti a 8-25 év
közötti fiatalokat a Neurolove.org. Az oldal főként szorongást és depressziót csökkentő, kreativitásra sarkalló
tartalmakat kínál, de a felhasználók segítőkkel, tanácsadókkal is chatelhetnek problémáikról.

Finnország
A VideoVisit Home idősek és fogyatékkal élők otthoni felügyeletét, rehabilitációs gondozását segítő online
szolgáltatás. A gondozók egy tableten keresztül léphetnek kapcsolatba a gondozott személlyel, így folyamatosan „jelen lehetnek”, segíteni tudnak (pl. ellenőrizhetik a gyógyszerek bevételét stb.).

Egyesült Királyság
A Beam – közösségi finanszírozás keretében – hajléktalanok számára biztosít lehetőséget az újrakezdésre;
az érintetteket szociális segítők is támogatják a képzések, valamint a munkahely- és az otthonkeresés során.
Az adományozók rendszeresen beszámolókat kapnak az előrehaladásról.

Szlovákia
Felfüggesztette a szlovák alkotmánybíróság azon jogszabályok alkalmazhatóságát, amelyek lehetővé tették volna a kormánynak a cellainformációs adatok koronavírus-járvánnyal összefüggésben való kezelését.
A jogszabályok alkotmányellenességét a testület ugyanakkor nem mondta ki, azok vizsgálata továbbra is
folyamatban van.

Indonézia
A közigazgatás koronavírus-járvánnyal szembeni reakcióképességét javító digitális fejlesztésekre és
innovációkra vonatkozóan vár javaslatokat az indonéz kormány. A 12 kiválasztott projekt pénzügyi támogatást is kap, a fejlesztők javíthatják a meglévő közszolgáltatásokat, vagy újak létrehozásában vehetnek részt a
járvány utáni időszakban.

Belgium
Digitális karkötőkkel védené a kikötőjében dolgozó mintegy 60.000 embert Antwerpen. A belga fejlesztésű
eszközök jelzik viselőiknek, ha túl közel vannak egymáshoz, valamint rögzítik is a kontaktusok adatait; így
fertőzöttség esetén utólag visszakövethető, ki kivel került kapcsolatba.

UNICEF
Több, mint 10 millió fiatalt ér el az ENSZ Gyermekvédelmi Szervezetének – a világ 68 országában használt –
chatbot szolgáltatása. A legnépszerűbb csevegőalkalmazásokkal elérhető felületen a fertőzés megelőzésétől
kezdve a biztonságos digitális eszközhasználaton át, számos területre vonatkozóan gyors és hiteles információk átadására nyílik lehetőség.
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II.) KÖRKÉP:- Deep Tech 2.0: a fejlesztések még magasabb
szintje
A koronavírus elleni küzdelmet és a gazdasági növekedést segítő, új, innovatív,
digitális megoldások
A digitalizáció talán legizgalmasabb szegmensét jelentő ún. „deep tech” (azaz a mesterséges intelligenciát, a
gépi- és mélytanulást, a blockchain technológiákat, vagy éppen a fintech megoldásokat magában foglaló terület) nem csupán az elmúlt évek dinamikusan fejlődő, meghatározó fejlesztési trendjeit jelentették. Innovációikat mára a jelen időszak legnagyobb globális kihívása, a koronavírus-járvány leküzdésében is sikerrel vethetjük
be (a területtel már foglalkozott a Digitális Krónika 4. száma is).
A deep tech fejlesztések ugyanakkor rakétasebességgel folytatódnak tovább! A korábbi innovációs folyamatoknak további lendületet adtak a járvány okozta társadalmi és gazdasági hatások, és mára egyre szélesebb
körben alkalmazzuk a legmodernebb technológiai megoldásokat mind a gyógymód- és gyógyszerkutatások, mind a gazdasági növekedés beindítása, a megváltozott társadalmi, és személyes körülményekhez
való alkalmazkodás terén.
A leginnovatívabb technológiák fejlesztését végző vállalkozásokba történő befektetések a járványt megelőzően is meredeken növekedtek: 2015-2018 között a befektetéseknek közel fele még az Amerikai Egyesült
Államokban működő cégeket érintette, de jelenleg Dél-Korea, Kína, vagy akár egyes európai országok
mutatói messze dinamikusabb növekedést mutatnak.

1. ábra – a tőkebefektetéssel érintett deep tech cégek száma, és azok változása 2015-2018. között;
Boston Consulting Group – Hello Tomorrow: The Dawn of the Deep Tech Ecosystem, 2019.
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2019-ben az IKT kockázatitőke-befektetések közel harmadát, mintegy 4,9 milliárd dollárt tettek ki a mesterségesintelligencia alapú cégek fejlesztésére fordított források Európában is. Nehéz ugyan pontosan meghúzni a deep tech határait, de a mesterséges intelligenciával, mélytanulással, nanotechnológiával, adatlánc
technológiákkal – valamint az ezek támogatására szolgáló big data és elemző funkciókkal – kapcsolatos
befektetések a teljes forrásmennyiség kétharmadát lefedték. Ezzel szemben a hardver, illetve a különböző eszköz oldalú fejlesztések a befektetések mindössze 7-8%-át képviselik – ide nem értve a robotizációt,
amelynek befektetései 5 év alatt majdnem kilencszeresére nőttek.
A világjárvány miatt – a számos vonatkozásban szintén deep tech megoldásokra épülő – e-egészségügyi
szolgáltatások további felértékelődése várható mind a befektetők, mind a felhasználók oldaláról; gondoljunk
csak például a betegek diagnosztizálását, vagy éppen a képalkotó eljárások felvételeinek elemzését támogató
mesterséges intelligencia rutinokra.

A mesterséges intelligencia fejlődése a járvány alatt is töretlen
A mesterséges intelligencia (MI) hatékony működése szempontjából alapvető fontossággal bír a megfelelő strukturáltságú, koherens adatbázisok elérhetősége. A koronavírus ellenszerével kapcsolatos kutatások
MI-alapú támogatását segíti elő az Universität Marburg adattudományi munkacsoportja által összeállított és nyilvánosan közzétett adatbázis is. A CORDITE (CORona Drug InTEractions Database) mintegy 190
publikációt és több, mint 240 klinikai tanulmányt tartalmaz, valamint több adatbázissal (így pl. amerikai,
valamint független publikációs felületekkel) is összeköttetésben áll.
A vírussal kapcsolatos elméleti és tudományos adatok mellett kiemelt jelentőséggel bírnak az intézményi, helyi
és régiós betegadatok, illetve populációs mutatók is. Ilyen adatok elemzésére épít a ZEQ nevű tanácsadó cég
modellezési rendszere, amelyet ingyenesen a német egészségügyi intézmények rendelkezésére bocsátott. Az
algoritmusok képesek előzetes becslést készíteni a fertőzöttek jelenlegi száma alapján következő három hét
egészségügyi erőforrás igényeire, így pl. arra, hogy várhatóan hány beteget kell majd fekvőbeteg szakellátásban, illetve intenzív terápiában részesíteni, mennyi maszkra és lélegeztető-kapacitásra lesz szükség, illetve
hogy az ellátórendszer részéről milyen személyi erőforrásokra lesz szükség a feladatok ellátásához.
Növekvő mértékben tervez MI módszereket használni a Facebook is a közösségi vagy egyéni sérelmet jelentő
posztok azonosítására, illetve törlésére. A gyűlöletbeszédet tartalmazó, a gyermek jogait sértő, vagy éppen a
dezinformációs, „fake news” tartalmak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben jelentősen nőttek: csak 2020
áprilisában mintegy 50 millió, a koronavírussal összefüggő álhírt tartalmazó posztot távolított el a közösségi felület az oldalairól.
Szintén MI-rutinok fogják segíteni a közeljövőben Párizs biztonságos közlekedését. A biztonsági kamerák képei alapján a metróban utazókat elemzik majd – kiszűrve a kötelező maszkhasználati szabályokat
megszegő utasokat. A DatakaLab által fejlesztett szoftver ugyanakkor arra is alkalmas lesz, hogy fontos
statisztikai adatokat gyűjtsön a kötelező maszk használati szabályokkal összefüggésben, pl. arról, hogy
melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek inkább szabálykövetőek, és melyek azok, amelyek a szabályszegés
miatt nagyobb veszélyben lehetnek.
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A Maastricht University a koronavírusos betegek ellátásának támogatására fejlesztett ki MI alapú eszközt, amely kockázatalapú elemzést tesz lehetővé az egyedi betegadatok alapján. A rendszer különböző
típusú egészségügyi adatbázisokat is képes integrálni, amelyek elemzésével felméri és értékeli azon krónikus betegségek, egészségügyi körülmények és adottságok kockázatát, amelyek alapján lélegeztetés válhat
szükségessé.
A King’s College London, a Massachusetts General Hospital, valamint a ZOE e-egészségügyi vállalkozás kutatói közösen dolgozták ki azt az MI modellt, amely a koronavírus tüneteit veti össze más betegségek tüneteivel
a fertőzés eredményesebb azonosítására. A COVID Symptom Study alkalmazásból származó adatokra (amel�lyel a mintegy 3,3 milliós felhasználói kör tagjai önkéntesen szolgáltathatnak adatokat egészségi állapotuk változásáról) építve az egyéb megbetegedésben szenvedők tüneteit vetették össze a tényleges fertőzöttek által
észleltekkel. Az eredmények alapján a kutatók egy olyan matematikai modellt alkottak, amely tesztelés nélkül
is közel 80%-os pontossággal képes megállapítani, hogy koronavírus fertőzése van-e az illetőnek.
Rendkívül könnyen telepíthető telefonos MI-asszisztenst biztosít továbbá az Aaron.ai bármelyik németországi állami intézményben praktizáló orvos számára. A szolgáltatás fogadja, és automatikusan feldolgozza
a betegek kéréseit (időpontegyeztetés, folyamatosan fel-írandó receptek). Az alkalmazás a munkatársak
otthoni munkavégzését is segíti.
Olaszországban a trentinói Polo Meccatronica MI-kutatással foglalkozó szervezet egyik tagja, az Expert System vállalkozás két kezdeményezéssel csatlakozott a koronavírus elleni küzdelemhez. Clinical Research
Navigator (CRN) rendszerén keresztül ingyenesen biztosítja orvosbiológiai és tudományos kutatók számára a
klinikai vizsgálatok és a tudományos publikációk adatbázisaiban történő keresést, valamint az egyes információk szűrését, továbbá ellenőrzését – akár más nyilvános adatbázisokban visszaellenőrizve azokat. Az orvosok mellett a kormányzat számára is hasznosítható továbbá a Medical Intelligence Platformjuk, amely különböző forrásból származó adatok elemzésével képes támogatni a vírus hatásainak modellezését és kezelését.
Szintén folyamatosan bővül az MI gazdasági alkalmazása is. Ugyan elsősorban a dél-afrikai kormány
számára biztosítanak kontakt követési megoldásokat, a Sqreem Technologies által kifejlesztett mesterséges
intelligencia rutinok a banki kockázatelemzések során is használhatók lehetnek a járványveszély elmúltával.
A szingapúri MI-fejlesztő cég olyan komplex elemzési rendszert fejlesztett ki Dél-Afrikákban, amely az egyes
(egyébként számos országban használt) mobil kontakt követési adatok további elemzésével (a találkozás
hossza, az érintettek kora, a találkozás gyakorisága stb.) biztosít további, és a fertőzés valószínűségére
vonatkozó pontosabb információkat. A cég szerint ugyanezen megoldás alkalmazható lehet kormányok és a
pénzügyi intézmények számára is – pl. pénzügyi bűncselekmények és belső visszaélések feltárására.
A Google személyre szabott Contact Center AI virtuális ügynököt kínál a vállalkozások számára ügyfélszolgálati tevékenységük automatizálására. A koronavírus-járvány miatt megnövekedett ügyféltájékoztatási
igények kezelésére, ezáltal a személyes kontaktok csökkentésére szolgáló megoldás chat- vagy hangalapon is
képes kezelni és megválaszolni az ügyfelek megkereséseit. A Google Cloud másik megoldása, a PPP Lending
AI a hitelkérelmek feldolgozását automatizálja, felgyorsítva ezzel a hitelfolyósítás folyamatát.
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Érintésmentes fizetés a járvány alatt...és után is
A fintech megoldások révén az elérhető, gyorsabb és rugalmasabb pénzügyi szolgáltatások iránti kereslet
globális, folyamatos növekedése várhatóan szintén nem fog megváltozni az elmúlt időszakban. Sőt, a vírus
okozta kihívások soha nem látott alapot teremtettek arra, hogy az érintésmentes fizetéssel, a digitális
pénzügyi megoldásokkal kapcsolatos társadalmi bizalom jelentősen növekedjen.
Úgy tűnik, hogy a fintech cégek egyébként gyorsabban, és talán jobban is reagáltak a koronavírus járványra a hagyományos bankoknál: sokkal rugalmasabban kezelték az otthoni munkavégzésre való átállást, és a
növekedési kilátásaik is kedvezőbbek.

3. ábra - a fintech cégek és hagyományosi pénzügyi szolgáltatók felkészültsége az otthoni
munkavégzésre való átállásra; Arizent; 2020.

4. ábra - a fintech cégek, a pénzügyi szolgáltatók, valamint a gazdaság egyéb
szereplőinek növekedési kilátásai; Arizent; 2020
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A háztartási bevételek átmeneti csökkenésének áthidalását, valamint a vállalkozások működésének
egyidejű támogatását szolgálja a Tabby, amely lehetővé teszi, hogy a megrendelt termékekért csak később
fizessenek a felhasználók. Az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában elérhető megoldással elkerülhető a vásárlók számára, hogy a tranzakciók során hitel- vagy bankkártyájuk adatait kelljen megadniuk, a kiskereskedők számára pedig a rugalmas fizetés lehetőség nagyobb ügyfélkör elérést és pénzügyileg tájékozott,
felelős fogyasztói elérést biztosít.

5. ábra képernyőfotók a Tabby alkalmazásból; Tabby.ai; 2020.
Késleltetett fizetés helyett késleltetett igénybevételt kínál az a magyar fejlesztés, amelyben a vásárló lemondhat a vásárlásának a megrendelő általi azonnali teljesítéséről és döntése alapján, így egy jövőbeni időpontban
veheti azt igénybe. A vállalkozások ezáltal a koronavírus-járvány időszakában is forrásokhoz juthatnak, a megrendelőket pedig más országok hasonló kezdeményezésével szemben egy közös káralap biztosítja arra az
esetre, ha időközben a vállalkozás megszűnne.
A GrowishPay a GrowishCharity kezdeményezésén keresztül lehetővé teszi az olasz e-kereskedelmi szereplők
számára, hogy forgalmuk egy részét közvetlenül a koronavírus-járvány megfékezésén munkálkodó szervezeteknek adományozzák a veszélyhelyzet időszakában. A webshopokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolási háttérrel akár a forgalom arányos része, akár az egyedi tranzakciók alapján számított díj egy külön elektronikus
számlára kerül, ahonnan azt a kereskedő az általa kiválasztott szervezetnek, vagy általa meghatározott célra
ajánlhatja fel.
Pénzügyi szolgáltatások, azaz mind a hagyományos banki termékek, mind az új, digitális pénzügyi megoldások igénybevételét támogatja a Lenddo alkalmazás, amely a hagyományos hitelképességi adatok kiegészítése céljából elemzi a felhasználók szokásait; többek között a digitális eszközhasználattal, vagy éppen
a közösségi médiajelenléttel összefüggésben. Az így nyert adatok alapján mélytanulási algoritmusok segítségével komplex kockázatelemzést végez annak megállapítására, mennyiben számítana is a felhasználó
megbízható adósnak.
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Fintech cég nyerte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Digitális Jólét Program
védnökségében megrendezésre kerülő Hack the Crisis-t is. A Cursor Insight alkalmazása krónikus betegek távoli orvosi felügyeletéhez nyújt segítséget, amellyel a beteg saját otthonában, időpontegyeztetés
nélkül hajthatja végre és rögzítheti az orvos által szintén videón küldött vizsgálati feladatokat.

Adatláncok által biztosított védelem
Kiemelt figyelmet fordít az adatlánc-technológiákban rejlő lehetőségek kihasználására az Európai Parlament
kutatása, amely 10, a koronavírus és hatásainak kezelésére alkalmas digitális technológiát vett górcső alá.
Az elemzés többek között rámutat, hogy a blockchain-technológia kiemelten támogathatja az intézmények,
és a tagállamok közötti biztonságos betegadatkezelést. A technológia ugyanis – az európai adatvédelmi
szabályokkal összhangban – úgy tudja biztosítani az orvosi dokumentumok hitelességét, hogy az érintettek
egészségügyi adatait nem kell pl. egy központi szerverre továbbítani és gyűjteni.
Az adatlánc-technológiáknak ezen, és hasonló vonatkozásait elemzi az a közelmúltban publikált kutatás is,
amelyben a szerzők az AI és blockchain előnyeit kombináló általános rendszerstruktúra funkcionális felépítését vázolták a koronavírusjárvánnyal összefüggésben.

8. ábra – az adatlánc-technológiák az MI funkciók használatának lehetőségei a koronavírus-járvánnyal
összefüggésben; Blockchain and AI-based Solutions to Combat Coronavirus, 2020.
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Az Európai Parlament kutatásában szereplő terveket egy hazai kezdeményezés már el is kezdte átültetni
a gyakorlatba. A koronavírus tesztek hitelességét adatlánc-technológiák alkalmazásával igazolja ugyanis
az a magyar fejlesztés, amely lehetővé teszi egy mobiltárca alkalmazásban a tesztek tárolását – elősegítve
az egyének közötti bizalom helyreállítását, valamint pl. egészségügyi, szociális intézményekben, vagy pl. vendéglátó és kereskedelmi egységekben a munkavégzésre való alkalmasság igazolását. A fejlesztés napokon
belül elérhető lesz, és elsőként a Róbert Magánkórház által kiállított igazolásokat integrálja, de valamennyi
egészségügyi intézmény számára ingyenes a használata.

9. ábra – képernyőfotók a digitális teszteredményekről; goodid.net/hu; 2020.
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III.) FÓKUSZBAN

DIGITÁLIS OKTATÁS: a távoktatás sikerei Horvátországban

Horvátországban két alapvető irány határozta meg a koronavírus-helyzethez igazodó távoktatást: az egyik cél
a mindenki számára elérhető, oktatáshoz való hozzáférés biztosítása volt (a tanulók életkorának megfelelő
eszközökön, illetve csatornákon), a másik pedig a megfelelő oktatásmódszertani háttértámogatás biztosítása
a tanárok számára.
A minisztérium ennek megfelelően ajánlást is közzétett az oktatás, tanulás megszervezéshez, a tanulók napirendjének kialakításához, valamint az órák felépítéséhez, sőt, szülőknek szóló javaslatokat is kidolgozott.

8. ábra – a távoktatás megszervezése során figyelembe veendő irányok a horvát távoktatási modellben
Alsó tagozaton a távoktatás a televízióban sugárzott órákon alapszik: a 6-10 éves gyerekek általában nem
tudják még önállóan megfelelően használni a digitális technológiákat (a tanulók a hagyományos oktatás keretében is csak csoportmunkához használnak tabletet, osztályonként 4-5 készüléket).
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Az ajánlás szerint a tanulók délelőtt a – pedagógusok által vezetett – videóórákat követik (közben feladatokat oldanak meg, számolnak, írnak, tornáznak stb.), amit délután egyéni tanulás, feladatmegoldás követ.
A délelőtti órákat egyébként délután ismétli a tévé, valamint az órák tartalma YouTube-on is bármikor vis�szanézhető. A gyerekek a délutáni tanuláshoz már a saját tanítóiktól kapják a feladatokat. A pedagógusokat 3
nappal korábban központilag tájékoztatják a televíziós órák tartalmáról, hogy a feladatok tartalmát, kiosztását
ahhoz tudják igazítani. A szülőkkel való kapcsolattartás telefonon, e-mailben, közösségi médián keresztül,
chat csoportokban történik.
Felső tagozaton minden tanuló saját használatú tabletet kapott. A tanulók délelőtt a televízión sugárzott
órákat követik, vagy virtuális tantermekben tanulnak. Délután egyéni vagy csoportmunkát végeznek.
Korábbi felmérések alapján a középiskolás tanulók többsége már rendelkezik saját digitális eszközzel,
ezért közülük csak a rászoruló diákok kaptak tabletet. A tanulók javasolt napirendje a felső tagozatosokéhoz
hasonló: délelőtt a televíziós órákat követik, vagy virtuális tanteremben tanulnak, délután egyénileg tanulnak, vagy tanulótársaikkal kooperatív feladatokat hajtanak végre (pl. projektmunka).
Az eszközök beszerzését többnyire uniós pályázatból fedezték, az e-Schools Project keretében (összesen
több mint 90.000 tablet került kiosztásra a tanulóknak). Akiknek nem volt otthon internetkapcsolatuk, a
szolgáltatók bevonásával SIM-kártyát is kaptak, amellyel ingyenesen érhetik el az oktatási tartalmakat, és ami
további havi 2GB adatkeretet biztosít számukra. Az eszközök távfelügyeletére MDMS-t alkalmaznak, ami a
felmerülő problémák gyors kezelésére is lehetőséget ad. A pedagógusoknak már az e-Schools Project keretében saját használatú laptopot biztosítottak, de ha valakinek nincs megfelelő eszköze a távoktatáshoz,
intézményének vezetője a minisztériumhoz fordulhat támogatásért. A kiadók és oktatási alkalmazások
tulajdonosai ingyenes hozzáférést biztosítanak a tanulási forrásokhoz, de a minisztérium is indított helpdesk
szolgáltatást. Az információk közzétételéhez és megosztásához több csatornát használnak párhuzamosan
(3 tévécsatorna, központi weboldalak, YouTube csatornák, e-mail, üzenetküldő alkalmazások, közösségi
média).
Mindegyik iskola kialakított egy virtuális tanári szobát, valamint virtuális tantermeket, ahol a pedagógusok
és tanulók beszélgethetnek, kapcsolatot tarthatnak egymással. Az első hét végére 50.000 virtuális tanári
szoba és tanterem jött létre, mintegy 450.000, különböző felületeken regisztrált pedagógussal és tanulóval
(Moodle, Teams, Yammer, Google tan-terem, Edmodo). A pedagógusok és a tanulók munkájának megkönnyítésére a minisztérium a tantervi anyag feldolgozásához 15 perces videókat készített, amelyeket a tanulók
egyénileg is használhatnak, de a pedagógusok is beépíthetik őket a tantervükbe; emellett a minisztérium a
saját készítésű anyagok megosztását is szorgalmazza.
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Horvátországban a távoktatás március 16-án indult, március 26. és április 2. között pedig felmérést végeztek
a pedagógusok körében a távoktatás első tapasztalatairól, illetve a szükséges korrekciós igényekről.
A felmérés során többek között arra voltak kíváncsiak, hogy a pedagógusok mennyire elégedettek az oktatással, a tanulók hogyan tudnak haladni, milyen problémákba ütköznek, és miben igényelnek a közeljövőben
több támogatást. Az online felmérésben összesen 4.139 pedagógus vett részt: csaknem az összes kérdőívet
kitöltő pedagógus (95%) elégedett volt a távoktatásban nyújtott teljesítményével, ebből több mint egyharmaduk (34,2%) teljesen elégedett. Többségük szerint (90%) a tanulók jól boldogulnak a távtanítással és távtanulással. Ami a minisztériumtól várt támogatást illeti, a legtöbben (80%) a tanulók értékelésével kapcsolatban
szerettek volna ajánlásokat vagy képzéseket. Emellett 38 százalékuk több előre elkészített videós tartalmat, 33 százalékuk a távtanításhoz kapcsolódó specifikus programokat, de 31 százalék azok aránya is, akik
fogyatékossággal élő, a tanulásban akadályozott, nehézségekkel küzdő tanulók tanításához szeretnének
ajánlásokat vagy képzéseket.

9. ábra – a távoktatás által lehetővé tett teljesítménnyel való elégedettség a tanárok körében

10. ábra – a tanulók digitális oktatási környezetben való előrehaladására vonatkozó
tanári visszajelzések aránya
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11. ábra – tanári igények a digitális oktatással összefüggésben
A felmérés eredményei alapján a minisztérium folytatja a videók készítését (heti 300 videóval számolnak),
valamint közzétettek egy értékelést segítő útmutatót is.
Horvátországban május 11-től az oktatási intézmények fokozatosan újranyitnak, elsőként a bölcsődék,
óvodák és az általános iskolák 1-4. évfolyamai, valamint a felsőoktatási intézmények egyes képzései. A bejárás
nem kötelező, a Horvát Állami Egészségügyi Intézet azt ajánlja, hogy ahol megoldható, a gyerekek továbbra
is maradjanak otthon, és a távoktatásban vegyenek részt. A krónikus betegségben szenvedő gyerekeknek és
munkavállalóknak, illetve azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik vagy gondviselőik krónikus betegségben
szenvednek, mindenképp az otthonmaradást javasolják. A csoportok maximum 9 fővel, szigorú szabályokkal
indulnak el – ami nem is lehetne megoldható az összes gyermek személyes jelenlétével.

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK: közös válaszok a közös kihívásokra

A nemzetközi szervezetek a koronavírus-járvány, illetve az annak nyomán fellépő társadalmi és gazdasági
hatások kezelésére számos intézkedést hajtottak végre, illetve javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztak meg
kormányzati, gazdasági, és civil szereplők számára egyaránt. Függetlenül a szervezetek céljaitól és szakterületétől, az intézkedések iránya alapján világosan látszik: a nemzetközi intézmények (is) egyre növekvő jelentőséget tulajdonítanak a digitalizációnak a járvány kezelése, valamint a jövőbeli kilábalás és fejlődés terén.

Míg az IMF elsősorban fiskális, monetáris, pénzügypolitikai, illetve adózási kérdésekben nyújt segítséget a
járványhelyzettel összefüggésben, az állami beruházásokkal kapcsolatos ajánlásaiban egyre nagyobb súllyal
jelennek meg pl. a szélessávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó felhívások is.
Az üzleti, politikai, tudományos és társadalmi vezetők jobb, hatékonyabb együttműködését célzó World Economic Forum önálló oldalt hozott létre a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseknek és ajánlásoknak, amelyek
kiemelt figyelmet fordítanak a digitális technológiák gazdasági jelentőségére is. Az intézmény felmérése
szerint a jelenlegi krízisben óriási előnyt jelent a vállalkozások számára a digitalizáció, illetve általában az
automatizálás.
A World Trade Organization (WTO) külön elemzésben hívja fel a figyelmet az e-kereskedelemben megmutatkozó trendekre, kiemelve azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyek iránt az online kereslet jelentősen
megnövekedett (pl. tartós élelmiszerek), és azokat is, ahol pedig drámai visszaesés tapasztalható (pl. turisztikai szolgáltatások). A dokumentum összességében egyértelműen pozitív mérleget von a digitális technológiák használatával, különösen az e-kereskedelem elterjedésével összefüggésben.
Az ENSZ által kiadott jelentés – a lakosságra és a vállalkozásokra nézve – szintén egyaránt pozitív hatással bíró jelenségként hivatkozik a digitalizációra a járvánnyal kapcsolatos társadalmi és gazdasági hatások
kezelésével összefüggésben.
A digitális technológiák szélesebb körű használata a szakosított intézményeinek működésében is teret nyert
az elmúlt hetekben.
Az ENSZ távközlési szervezete, az International Telecommunication Union (ITU) például létrehozott egy
platformot (Global Network Resiliency Platform - #REG4COVID), amely lehetőséget biztosít a döntéshozóknak, szabályozóknak és egyéb érdekelteknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, információikat,
kezdeményezéseiket a vírushelyzettel összefüggésben. A különböző témák szerint (pl. szélessáv, közszolgáltatások, fogyasztóvédelem stb.) rendszerezett jó gyakorlatokról rövid leírások, valamint azok honlapjára mutató hivatkozások is elérhetők. Az ITU külön oldalt szentel továbbá a kiberbiztonság és -védelem kérdésének,
ahol az egyes országok, intézmények ilyen témájú kezdeményezéseit mutatja be.
Szintén kiemelten kezeli a digitalizációt az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete is. A digitális oktatásra vonatkozó
nemzetközi gyakorlatokat bemutató oldalán több mint 100 ország távoktatási oldala és eszközei érhetők el,
de webinariumok is megtalálhatók más tartalmak mellett. A napokban továbbá fontos ajánlásokat tett közzé
a szervezet a hagyományos oktatási formához való visszatérés kapcsán.
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Az ITU és az UNESCO által létrehozott Broadband Commission for Digital Development (ún. Szélessáv Bizottság) akciótervet hirdetett meg a koronavírus járvány okozta társadalmi és gazdasági válság gyors és hatékony
kezelésére. A felhívás három pillér köré csoportosítja a javasolt intézkedéseket:
1.

rugalmas összekapcsoltság megteremtése,

2.

megfizethető hozzáférés biztosítása,

3.

online szolgáltatások biztonságos használata.

A dokumentum rövid- és közép távon fogalmaz meg javaslatokat az digitális ökoszisztéma valamennyi
szereplője számára (pl. új árazási politikák kialakítására, a szabályozási környezet fejlesztésére, vagy az iskolai
hálózatok fejlesztésére).
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) elsősorban online adatbázisokkal – így pl. az élelmiszerárak egyes országokban történő
alakulása, élelmiszerlánc-adatok, stb. – támogatja a mezőgazdasági szereplőket, valamint a kormányzati szervezeteket döntéshozatali folyamatokban. Ezek mellett egy online platformot is létrehozott, amely az
egyes országok élelmiszerbiztonsági és agráriumot érintő intézkedéseinek elemzéséhez járul hozzá. A
Food And Agriculture Policy Decision Analysis Tool eszközben jelenleg több mint 11.000 intézkedés szerepel;
ezekből pedig valamivel több, mint 500 pedig kifejezetten a koronavírus-járvány hatásainak kezelésére irányul.
A Világbank, az ITU, a GSMA (a világ legnagyobb, mobil szolgáltatókat tömörítő és azok érdekképviseletét ellátó egyesület) valamint a World Economic Forum közös akciótervet dolgozott ki a járvány hatásainak kezelése
érdekében, amelynek céljai – a szereplők részbeni átfedése miatt – reflektálnak a Szélessáv Bizottság által
kiadott akcióterv céljaira is. A törekvések fő hangsúlya ezen kezdeményezés esetében is a hálózat rugalmasságán, a hozzáférhetőség minél szélesebb tömegek számára történő megteremtésén van, miközben a dokumentum olyan további célokat is megfogalmaz mint pl. a social distancing elvének megfelelő technológiák
támogatása, az e-egészségügy, a telemedicina és a big data alkalmazása az egészségügy területén.
Az Európai Unió a válság kirobbanása óta számos intézkedési javaslatot fogalmazott, illetve valósított meg
a vírushelyzet okozta gazdasági válság hatásainak enyhítésére, illetve kezelésére. A válaszintézkedések
összesen nyolc szakterületre (egészségügy, munkahelyek és gazdaság, utazás, közlekedés, áruszállítás,
válságkezelés és szolidaritás, kutatás és innováció, digitális technológiák, küzdelem a dezinformáció ellen,
szükséghelyzeti támogatás) koncentrálódnak és számtalan szabályozási, közpolitikai, valamint fiskális eszközt vesznek igénybe a célok eléréséhez. A kezdeményezésekre biztosított források mértéke többszáz milliárd eurót tesz ki uniós szinten.
A Bizottság ajánlást terjesztett elő továbbá, amelyben intézkedéseket és válaszlépéseket javasol a mobiladatok és mobilalkalmazások használatára vonatkozó közös megközelítés kialakítására, azaz egy olyan, tagállami együttműködés keretében létrejövő eszköztárra, amely többek között hatékonyabb és célzottabb intézkedéseket tenne lehetővé a közösségi kontaktusok korlátozására, a felhasználók figyelmeztetésére stb., továbbá
lehetőséget adna a járványhelyzet professzionálisabb modellezésére, előrejelzésére.
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Az Európai Bizottság május elején létrehozta a Careables platformot, azaz olyan „open source” megoldások
gyűjteményét, amelyek digitális technológiák alkalmazásával nyújtanak segítséget a fogyatékossággal élők
számára. Emellett elindított egy ún. európai Covid19-adatplatformot, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló
kutatási adatok gyors összegyűjtését és megosztását.
Az EU által finanszírozott két digitalizációs projekt is támogatja az otthoni tanulást, távtanulást, távoktatást:
az Up2U oktatási módszertani eszközöket biztosít, az OpenUp2U pedig a középiskoláknak és felsőoktatási
intézményeknek nyújt komplex digitális környezetet.
A koronavírus elleni harc jegyében az EU közcélú Wi-Fi kezdeményezésének szabályait is módosították, így a
nyertes pályázóknak hosszabb idő áll rendelkezésre az eszközök felszerelésére és beüzemelésére.

HA SZERETNÉ MEGISMERNI A LEGÚJABB TRENDEKET, HALLGASSA ÖN IS
AZ MI STÚDIÓ ADÁSAIT!
Az MI Stúdió a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma podcastja, ahol heti
rendszerességgel a legfelkészültebb szakértőkkel fejtjük meg az MI rezdüléseit és
mutatjuk be a legújabb trendeket.
Keresd a fő podcast lelőhelyeken!
Spotify: https://open.spotify.com/show/2rFgRDbP9YCGYpeTntV5Pf
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/mi-st%C3%BAdi%C3%B3/id1494222494?ign-mpt=uo%3D4
Anchor: https://anchor.fm/ai-coalition/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsQiV_XJKM3xD2HgQflxiTg/videos?view_as=subscriber
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16

