Digitális Krónika
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I.) 7 NAP – 7 DIGITÁLIS VÁLASZ
FAO
Online tesz közzé országokra lebontott élelmiszerár-adatokat a FAO. Az árak mértéke, valamint azok változása
egy világtérképen is követhető, széles körben téve lehetővé a világpiaci trendek elemzését, valamint a termelői,
kereskedelmi és szakpolitikai döntések támogatását.

Peru
Elindult a mobilfizetési szolgáltatás a dél-amerikai országban, amellyel nem csupán a fizetéseket szeretnék
megkönnyíteni, hanem mintegy ötmillió, jelenleg bankszámlával nem rendelkező, alacsonyabb jövedelmű
állampolgár számára is szeretnék hozzáférhetővé tenni az elektronikus bankolás lehetőségét, ezzel is
támogatva a hátrányos helyzetű tömegeket.

Nigéria
A Farmcrowdy Nigéria első olyan fintech megoldásokra is épülő digitális mezőgazdasági platformja, amely
a befektetőknek a gazdálkodókkal történő összekapcsolását tűzte célul annak érdekében, hogy növelje az
élelmiszer-termelés volumenét, miközben elősegíti a fiatalok mezőgazdaságba való bekapcsolódását.

Amerikai Egyesült Államok
Egyre több cég kínál robotfejlesztéseket a mezőgazdaságban jelentkező munkaerőhiány kezelésére. Egy
amerikai cég specializált fejlesztése mára olyan precíziós, eddig kizárólag emberek által végzett munkatevékenységet is gépesíteni tudott mint az eperszedés. A robotizált megoldás – a hatékonyság mellett – rendkívül magas szintű élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételeket képes biztosítani, amely a koronavírus-járvány
időszakában különösen felértékelődő fogyasztói igény.

Tanzánia
Az Airtel Tanzánia speciális internetcsomagot kínál kifejezetten egyetemi hallgatóknak. Ezer tanzániai
shillingért (0,43 dollár) a hallgató 1 gigabájt adatcsomagot, 1.000 SMS-t és 110 perces lebeszélhetőséget
kap, ami három napig érvényes. Lehetőség van továbbá az egyetemek és a mobilszolgáltatók közötti egyedi
megállapodások kötésére is, például azért, hogy a hallgatók hozzáférjenek e-learning tananyagokhoz.

Szlovákia
Minden felsőoktatásban tanuló diák, köztük a határon túli magyar diákok is online letehetik államvizsgájukat
Szlovákiában. A Szlovák Parlament erről szóló döntése alapján a különböző szakdolgozatok, disszertációk
megvédésére is lehetőség lesz az országban videokonferencia segítségével.

Unicef
Az ENSZ Gyermekalapja fontos ajánlásokat tett közzé a digitalizációval összefüggésben többek között a
fiatalok mentális egészségének védelme, vagy a képernyőhasználati idő csökkentése terén, melyek hozzájárulhatnak az egészséges fejlődésükhöz és társas kapcsolataik megőrzéséhez is a koronavírus-járvány idején.
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II.) KÖRKÉP:- „Deep tech”, avagy a digitalizáció új hídfőállása a
koronavírus ellen
Jövőnket meghatározó fejlesztések, melyeket már ma hasznosíthatunk a
koronavírus-járvány leküzdésére
A különböző csevegő-alkalmazások, elektronikus bankolási vagy navigációs lehetőségek szinte valamenynyiünk mobiltelefonján, számítógépén, sőt, lassan már az okosóráinkon is jelen vannak. Ezek a népszerű
megoldások ugyanakkor sokszor 5-10 éves fejlesztéseken alapulnak, hiszen korábban ennyi idő kellett eddig
ahhoz, hogy egy-egy fejlesztés emberek milliói, milliárdjai számára széles körben elérhetővé váljon.
Gyorsuló digitális világunkban különösen nehéz előre látni, milyen technológiák is határozzák majd meg
mindennapjainkat a jövőben. Biztosan nem tévednénk azonban nagyot, ha olyan fogalmak körében keresnénk
a válaszokat mint pl. a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, mélytanulás, a fintech, vagy a blockchain,
amelyeket manapság „deep tech”-ként foglalhatunk össze. Ezek a területek jelentik a digitalizációban azt,
amit az autósportban a Forma-1. Ugyan munkába menet nem találkozunk az utakon a sok száz lőerős, aerodinamikailag a véglegetekig optimalizált autócsodákkal, a mindannyiunk által használt üzemanyagokban, az
abroncsokban, a biztonságosabb karosszériákban mégis számos, az autózás „űrtechnológiája” által kikísérletezett megoldás, vagy annak alapja, egy-egy eleme felfedezhető. A deep tech fejlesztései hasonlóan összetettek, az átlagos felhasználók számára sokszor nehezebben körvonalazhatók – mégis, a jövőben mindennapjaink részévé vállnak, és nem mellesleg egész iparágakra meghatározó befolyással bírnak majd.
A koronavírus-járvány kihívásai olyan kutatásokra és fejlesztésekre sarkallnak bennünket a digitalizáció ezen
leginnovatívabb, legintenzívebb kutatásait jelentő területen is, amelyek az ellenszer mihamarabbi megtalálása,
valamint a hatások kezelése mellett lehetővé tehetik hogy életünk biztonságosabb és egyszerűbb legyen majd
a járványt követően, „békeidőben” is.

A mesterséges intelligencia, mint a legszélesebb spektrumú ellenszer
A koronavírusról már sokat tudunk, de még mindig nem tudunk eleget. A mesterséges intelligencia (MI)
megoldások ugyanakkor lehetőséget teremtenek arra, hogy a közeljövőben megfelelő tudásunk legyen akár
vírus, akár hatásainak kezeléséhez. Jó alapot nyújt a bizakodásra az elmúlt hetek a nyilvános adatbázisok,
kutatási adattárak elérhetőségének megteremtésére tett példátlan társadalmi, tudományos és kormányzati
összefogása – ez elengedhetetlenül fontos az elemzési és tanulási algoritmusok fejlesztéséhez, valamint
működéséhez.
A John Hopkins Egyetem a világ valamennyi országára kiterjedően gyűjt adatokat a fertőzések számára
vonatkozóan, a COVID-19 Open Research Dataset Challenge keretében epidemológiai, bioinformatikai és
molekuláris modellezés témában 2020. márciusában elérhetővé tett 29.000 akadémiai kutatási cikkek és
adatkörök száma pedig mára 59.000-re nőtt. Az USA egészségvédelemmel és megelőzéssel foglalkozó
szervezetei, a WHO, vagy a Microsoft szintén online felületeken gyűjtik össze azokat az adatokat, amelyek az
adattudományok segítségével előrejelzések és prediktív modellek megalkotására használhatók fel.
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Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet egy Adattudományi Stratégia Irodát (Office of Data Science
Strategy) is működtet többek között azért, hogy összefogja a nyilvános adatbázisok közzétételét, valamint
azok elemzését célzó kezdeményezéseket. Az iroda honlapján jelenleg 21 komplex adatbázis elérhetősége
szerepel.
A keletkező Big Data feldolgozásához, az egyes MI alapú kutatások elvégzéséhez nem csupán az amerikai
techóriások biztosítanak számítási kapacitásokat (IBM, Google, Microsoft, Amazon), hanem azokat saját
eszközeikkel akár magánszemélyek is támogathatják pl. a BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network
Computing) vagy a Folding@Home útján.

1. ábra – a Folding@Home számításikapacitás-támogató alkalmazásról készített képernyőfotó; 2020.
A vírus jobb megismerését mélytanuláson alapuló megoldások is segítik. A DeepMind pl. a vírus proteinszerkezetének vizsgálata terén ért el jelentős eredményeket, a Baidu elérhetővé tette Lineatrfold nevű
algoritumusát kutatók számára, amely segíthet a vírus struktúrájának meghatározásában, míg a kínai
Zhejiang tartomány járványügyi központja az Alibaba DAMO Academy MI fejlesztésére építve csökkentette a
vírus tesztelésének időigényét 30 percre.
Az Egyesült Királyságban a BenevolentAI a vírusnak a sejtekre való hatásait vetette össze már létező gyógyszerek hatásmechanizmusaival, az Exscientia pedig szinte minden ismert jóváhagyott és vizsgált gyógyszert
– mintegy 15 000 klinikai molekulát – átvilágít MI megoldásokkal a koronavírus ellenszerének megtalálása
érdekében.
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2. ábra – a BenevolentAI által alkalmazott mesterséges intelligencia rutinok működése;
benevolent.ai, 2020.
Szintén ígéretes kezdeményezésnek tűnik az Iktos és az SRI cégek együttműködése. Az Iktos mély generatív modelleken alapuló technológiája növeli a gyógyszer felfedezésének sebességét és hatékonyságát azáltal, hogy automatikusan megtervezi azokat a virtuális új molekulákat, amelyek rendelkeznek az igényelt
hatásokkal illetve tulajdonságokkal, míg az SRI platformja képes felgyorsítani azok kémiai fejlesztését,
gyorsabban és olcsóbban juttatva el ezáltal az új gyógyszert a klinikai tesztelés szakaszába.
A kínai inferVISION által fejlesztett MI rutinok a betegek CT eredményeit értékelik, és jelzik az orvosoknak,
ha a felvételek alapján koronavírusos tüdőgyulladásra utaló jelek fedezhetőek fel. A rendszer képes továbbá automatikusan osztályozni is a gyanús eseteket súlyosságuk szerint, valamint deep learning funkciókkal
támogatni a helyi, intézményi kutatásokat. Megoldásaikat több mint 380 kórház használja a világon, és
mintegy 17 millió vizsgálatra került sor azokkal. Hasonló funkciókra képes az Alibaba DAMO Academy
megoldása is, amelynek MI alapú diagnosztikai rendszere 96%-os pontossággal detektálja a koronavírus
jelenlétét a CT felvételekből.
Az izraeli védelmi minisztérium olyan technológiát tesztel, amely képalkotó berendezések felvételei helyett
az emberi hangból állapítaná meg, hogy valaki megfertőződött-e. A rendszert kialakító Vocalis Health nevű
start-up fejlesztői szerint a koronavírus-fertőzés egyedi módon változtatja meg az emberek beszédhangját.
Izrael emellett számos más formában hasznosítja a MI-t: a Maccabi Healthcare Services, az egyik legnagyobb
egészségügy ellátó olyan MI rutinokkal elemzi a betegek egészségügyi adatait, amely meghatározza a várható
szövődményeket, valamint ajánlást is tesz az ellátási formákra (otthoni ápolás, kórházi ellátás stb.). A betegek figyelésére, állapotuk ellenőrzésére, valamint kezelésükre vonatkozóan végez – szintén kockázatalapú
elemzéseket – a Diagnostic Robotics megoldása, amely iránt már az Egyesült Államok, Olaszország, Ausztria,
valamint Hollandia is élénk érdeklődést mutat.
Hőkamerákat már korábban is számos ország alkalmazott a lázas emberek kiszűrésére, azonban azok
eredményességét az MI rutinok jelentősen emelhetik, például szükség esetén arcfelismerést végezve, vagy a
beteg személyek nyomonkövetését biztosítva. A Baidu rendszere percenkét 200 ember testhőjének
ellenőrzésére képes anélkül, hogy például egy vasútállomás utasforgalmában fennakadást okozna, a
KorniKare nevű startup pedig hasonló funkciókkal bíró megoldást dolgozott ki Szingapúrban.
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Az Egyesült Királyságban a sportrendezvények lebonyolításához ajánlotta fel hőkamerás megfigyelőrendszer
telepítését az AMCO, amely MI támogatás mellett képes kiszűrni a lázas látogatókat és szurkolókat.
Az MI a személyre szabott diagnosztikában is kiválóan alkalmazható, valamint lehetővé teszi a napi szintű
utókövetést is, emiatt egyre gyakoribb frontend rendszerként való használata is. Például a Buoy egy 90%-os
diagnosztikai pontossággal működő MI-alapú orvosi chatbot, amelyet már koronavírus tünetek felmérésére is
használnak Massachusettsben.
Kiemelten fontos eredményeket hozhat a Massachusetts Institute of Technology (MIT) gépi tanuláson
alapuló kezdeményezése, amely azt vizsgálja, hogy az egyes államok lazító intézkedései milyen hatással
vannak a vírus terjedésére. A vírus terjedésének modellezésére használt ún. SEIR modell fejlesztésére irányuló
megoldásuk egy neurális hálózat segítségével szolgáltat jobb és pontosabb adatokat pl. a karantén intézkedések hatásosságáról.
Az MI fejlesztések az igazgatási működést is támogathatják a megváltozott működési környezetükben. Az
IBM pl. három hónapig térítésmentesen az állami, önkormányzati, egészségügyi és oktatási szervek rendelkezésére bocsátja MI-re épülő chatbot megoldását, melyet számos országos és helyi szerv használ már Európában és az Egyesült Államokban is. Többek között a cseh egészségügyi minisztérium is ennek segítségével
fejlesztett ki egy virtuális ügynö-köt Anežka néven, amely már több 85 ezer állampolgári megkeresésére
válaszolt. Hasonló megoldást ajánlott fel a hazai cégek számára a ChatBoss Team is.
A további hazai kezdeményezések közül kiemelendő továbbá a #BuildforCOVID19 hackathonon a legjobb
projektek közé választott Deep Model Core Framework is, amely segítségével a tanító adatbázisok mérete
jelentősen csökkenthető, gyorsítható a mesterséges intelligenciák betanításához szükséges idő, valamint a
megoldás elősegíti a tárolt adatok nemzetközi szinten történő cseréjét és felhasználását is. A BondWeaver
az elsősorban az igazgatás számára használható mesterséges intelligencián alapú hálózattudományi
eszközének használatát ajánlotta fel Magyarország, valamint az Európai Unió számára, de szintén MI rutinok
alkalmazásával jelzik előre a koronavírus-járvány terjedését a Debreceni Egyetem Informatikai Karának kutatói
is.
Figyelemmel a MI fejlesztések számosságára, kiemelten fontos a projektek közötti párhuzamos tevékenységek felszámolása, valamint az eredmények megosztása. A szektorok közötti kooperációt elősegítő
MI kutatóközpont Finnországban folyamatosan figyelemmel kíséri és mentorálja az olyan finn akadémiai
projekteket, melyek a járvány leküzdésében segítenek mesterséges intelligenciára épülő módszertannal.

A skandináv kezedményezéshez hasonlóan a hazai MI Koalíció is meghirdette az AI Challenge-et,
amelynek célja, hogy 2020 végére legalább százezer magyar állampolgár végezzen el egy alapozó
mesterségesintelligencia-kurzust.
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A Fintech gyorsítja a készpénz visszaszorulását
A koronavírus-járvány terjedésével párhuzamosan jelentősen felértékelődött a készpénzmentes fizetések,
valamint a távoli elektronikus utalások lehetősége.
Az online elektronikus tranzakciók volumenét növeli pl. az online vásárlások terjedése, hiszen globálisan
23%-kal növekedett az e-kereskedelem forgalma, ám az egyes magán és a céges kiadások visszafogása miatt
(különösen a turizmus, közlekedés veszteségeit is figyelembe véve) ugyanakkor összességében akár negatívba is fordulhat az online költések aránya. A VISA és Mastercard is csökkentette középtávú bevételi várakozásait, és a Paypal is az aktivitás csökkenését jelentette.
A pénzügyi szektor technológiai innovátorai, azaz a „fintech” cégek ugyanakkor agilisan és rugalmasan
reagáltak a gazdasági változásokra: sok piaci szereplő – a hagyományos, megszokott pénzügyi intézményeknél jóval rugalmasabb formában – azonnal elkezdte online elérhetővé tenni az államilag támogatott
konstrukciókat, áthidaló hiteleket, maximálisan kihasználva a technológiai lehetőségeiket, így például az
online, kamera alapú azonosítást, vagy a gépi tanulást alkalmazó hitelképesség-vizsgáló algoritmusokat is.
Ezzel párhuzamosan új szolgáltatók és lehetőségek is megjelentek a piacokon, valamint számos szolgáltató
alakította át a termékeit, szolgáltatásait az ügyfelek jobb és eredményesebb támogatása érdekében.
A Kabbage nevű amerikai fintech vállalat új termékként a vállalati ajándékutalvány kibocsátás lehetőségét
kínálja az ügyfeleknek, párhuzamosan pedig megoldást jelent a jelenleg ügyfelek nélkül maradt cégek átmeneti előfinanszírozására. A Plastiq nevű fintech korábban fogyasztói áthidaló kölcsönöket nyújtott, de jelenleg
az egyébként jó piaci potenciállal bíró vállalkozásokat támogatja azzal, hogy készpénzes számláik kifizetését
áthidalják hitelkártyás utalások befogadásával. A szolgáltatás iránt az USA-ban nagy igény mutatkozott, mivel
a vállalkozások legalább egy hónap időt nyerhettek a beszállítóik finanszírozásában.
A Save my local egy nonprofit szolgáltatás az Egyesült Királyságban, amelyen kis- és közepes vállalkozások saját online oldalt hozhatnak létre utalványok és ajándékkártyák árusítására, a londoni Wollit pedig az
egyéni vállalkozóknak és atipikus foglalkoztatásban dolgozóknak biztosít jövedelemkiegészítést a koronavírus
okozta gazdasági krízis idejére.

3. ábra – képernyőképek a Wollit alkalmazásból; wollit.com; 2020.
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A Fintech District, a számos céget magában foglaló legnagyobb olasz fintech közösség innovatív digitális
eszközök és szolgáltatások felhasználásával kínál megoldásokat a koronavírus vészhelyzet hatásainak enyhítésére. Szolgáltatásaik között egyaránt megtalálható:
-

ingyenes online tanácsadás (AppQuality alkalmazáson keresztül a Crowdtesting cég ingyenes online
konzultációkat kínál vezetők számára a home office munkavégzés támogatása céljából);

-

pénzügyi támogatás (az October három hónapra kkv-k számára lehetővé teszi a tőke visszafizetésének felfüggesztését, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt elengedi számukra a tranzakciós és
használat díjakat);

-

adománygyűjtés (pl. a Hype lehetővé teszi ügyfelei számára a „Send money” funkcióval, hogy egy a
milánói kórházat támogassanak, és amelynek keretében eddig 25.000 euró gyűlt össze);

-

pénzügyi és számviteli megoldások (pl. a Cash anti Covid-19 hat hónapos bullet-kölcsön, amelynek
célja a kkv-k által a következő hat hónapban fizetett működési költségekre – bérek és bérek, bérleti
díjak, közművek – való fedezet biztosítása).

Számos kezdeményezés is elindult a hazai fintech ökoszisztéma területén is. A vezető magyar kriptovaluta szolgáltatók, a MrCoin, a CoinCash.eu és az INLOCK.io pl. adománygyűjtő felületet hoztak létre, amelyen
orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat lehet támogatni, a TrustChain május végéig ingyenesen biztosít
online szerződéskötési lehetőségeket a hazai cégeknek, egyes pénzügyi megoldások pedig szintén ingyenesen elérhetők magyar vállalkozásoknak az év végéig (Salarify, Peak CashCard).

Blockchain: biztonságban a járvány idején is
A hitelesítéssel összefüggő adatlánc technológiák kihasználtsága is meredek emelkedést mutat, hiszen
a biztonságos és megbízható adatok iránti igény a koronavírus-járvánnyal öszszefüggésben jelentősen
felértékelődött.
Az ezzel kapcsolatos fejlesztések szervezésére az Európai Bizottság által létrehozott International
Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) szervezeten belül munkacsoport (COVID-19
Solutions Task Force) alakult, amelyet a University College London (UCL) tudományos és elemző háttérrel támogat. A munkacsoport célja a jó gyakorlatok, illetve az egyes fejlesztések gyűjtése illetve javaslatok
kidolgozása mellett az is, hogy a leggyorsabban, leghatékonyabban bevezethető megoldásokat is
kiszűrje a számos blockchain fejlesztés közül. Tevékenységébe külső személyek is becsatlakozhatnak – akár a
kormányzati, akár az iparági szereplők közül.
A blockchain által biztosítható hiteles információknak kiemelt jelentősége van az ellátási láncok területén,
ahol az adatlánc-technológiát használják a védelmi eszközök, maszkok, védőruhák, fertőtlenítők eredetének
igazolására. Figyelemmel arra, hogy egész közösségeket veszélyeztethet egy-egy nem megbízható forrásból történő beszerzés, vagy a szállítás során történt visszaélés, a Real Items Company egy webshopokba
beépíthető blockchain modul kialakítását kezdte meg, amely a teljes ellátási láncra vonatkozóan képes lesz
hiteles adatok szolgáltatására.
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Hasonló, a hitelességgel kapcsolatos aggályok alapozták meg az ANSA nevű olasz hírügynökség fejlesztését is az Ernst & Young-gal. A járvánnyal kapcsolatos híradások, információk hitelességének ellenőrzését
teszi lehetővé az Ethereumon alapuló ANSAcheck, amely által az olvasó egy kattintással ellenőrizheti a hír
származását és útját. A hírek helyett az adatok hitelességének biztosítását célozza a WHO Mipasa kezdeményezése, amelynek fejlesztésében az IBM mellett, az Oracle, a Microsoft és a Hacera is részt vett.
A blockchain technológiát használó kriptovaluták is növekvő mértékben hasznosulnak a járványban –
számos szervezet elfogadja a felajánlásokat pl. bitcoin-ban is, az olasz Vöröskereszt például járványügyi
ellátóközpontot finanszírozott ilyen gyűjtés során. A kriptovaluta-alapú adományok azonnal, nagyon alacsony
tranzakciós és egyéb költségek mellett, gyakorlatilag átfutási idő nélkül kerülhetnek a szervezethez.

III.) FÓKUSZBAN

DIGITÁLIS PÉNZÜGYEK: Nem bitcoin, de nem is papírpénz – Kína a digitális jüan
mellett teheti le a voksát

Bár 2017-ben betiltotta a kriptovalutákkal történő kereskedelmet és tőkefelhalmozást, Kína a napokban
megkezdte a digitális pénzügyi rendszerének a bevezetését; az időzítés nyilvánvalóan nem független a
koronavírus-járvány által teremtett jelenlegi, mélyrehatóbb reformokat és jelentősebb technológiai innovációkat is lehetővé tevő politikai illetve társadalmi környezettől. Ugyan még csak az első lépéseket látjuk, de azok
akár a jövő pénzügyi rendszerének alapjai is lehetnek.
Az azonban már most is biztosra vehető, hogy Kína nem valamilyen adatlánc-alapú technológiára
alapozza majd az új nemzeti pénz, a digitális jüan1 bevezetését, így a pénzforgalmi elszámolásból nem kerül
kiiktatásra sem a jegybank, sem a kereskedelmi bankok köre. Ugyanakkor egyes elemei építenek a blockchain
innovációira: aszimmetrikus titkosítást használ, valamint intelligens szerződéses funkciókkal is bír majd, de
központosított irányítási mechanizmusai miatt leginkább a jelenlegi online bankoláshoz képest biztosíthat
többletfunkciókat (például a forgalomban lévő pénzmennyiségre vonatkozó automatizmusok, vagy az egyes
források felhasználhatóságának korlátozhatósága formájában).

1

Mint teljes egészében digitális fizetőeszköz [central bank digital currency (CBDC), vagy digital currency / electro-nic payment (DC/EP)]
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A napokban elindított tesztben 4 város2 és négy bank3 vesz részt, a bevezetés első lépéseiként pedig
például egyes helyi köztisztviselők kapják majd meg májustól az új digitális pénzben juttatásaik egy részét,
amelyet mobiltárca alkalmazáson keresztül használhatnak fel – egyelőre csak a tesztelésben részt vevő
éttermekben és boltokban.
A dollárral szembeni gazdasági függőség csökkentése mellett ugyanakkor nem titkolt célja a fejlesztésnek,
hogy az állam jobb és több adattal rendelkezzen a polgárainak és vállalkozásainak fogyasztási, pénzforgalmi
adatairól is (amelyek részben eddig nem voltak láthatók bizonyos digitális fizetési megoldások – pl. a WeChat
Pay vagy az Alipay – használata ese-tén.)
Az állami ellenőrzés hatékonyabbá válása – amellett hogy az adóelkerülést, vagy a korrupciót csökkenti,
illetve a monetáris politika tervezhetőségét javítja – a megfigyelésre vonatkozó eszköztár bővülését is eredményezi, amely miatt a következő években várhatóan élénk jogi és társadalmi vitákat is generál majd az
intézkedés a gazdasági kérdések mellett (nem is feltétlenül Kínában, hanem a fizetőeszközt elfogadó további
országokban).
Egyelőre nem ismert, hogy mikor lehet majd széles körben fizetni a digitális jüannal, min-denesetre egyes
szakértői várakozások szerint 2-3 év alatt a készpénzforgalom 30-50%-a kerülhet át ezen csatornára. Szélesebb körben várhatóan az év végén, vagy 2021 elején lesz elérhető, ugyanakkor a kizárólagossága még meglehetősen valószínűtlennek tűnik a következő pár évben.

4. ábra – az Agricultural Bank of China oldalán megjelent képernyőfotó az online pénz felhasználására alkalmas
pénztárca alkalmazásról; 2020.
A digitális valuta ötlete ugyanakkor más országok jegybankjait is élénken foglalkoztatja – amelyek társadalmi vitáját, valamint gyakorlati megvalósítását a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek jelentősen
felgyorsíthatják. Az Egyesült Királyság és Franciaország jegybankjai egyaránt vizsgálják az ezzel kapcsolatos
lehetőségeket, ahogy a világ legnagyobb múltra visszatekintő nemzetközi pénzügyi szervezete, a Nemzetközi Fizetések Bankja (Bank for International Settlements) is fontos szerepet jósol a digitális valutáknak a
koronavírus-járványt követő időszakra vonatkozóan közzétett elemzésében.
2
3

Shenzhen, Suzhou, Xiong’an and Chengdu
Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank
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ŰRTECHNOLÓGIA: a NASA lélegeztetőgépet fejleszt, de az űripar már a koronavírus
utáni időkre is készül

Az űripar fejlesztései a világ talán legkomplexebb és leginnovatívabb megoldásait képviselik, amelynek
eredményei közép-, és hosszú távon a hírközlés, az autógyártás, vagy akár az elektronikai ipar termékeibe
is beépülnek. Az űriparban versenyképes vállalkozások alapvető sarokköveit képviselhetik egy ország
gazdaságának, és így versenyképességének is (gondoljunk csak a Tesla vagy a SpaceX dollár milliárdos
fejlesztéseire) – így egyre több ország, így Magyarország is kiemelt lehetőségként tekint a szektor vállalkozásainak támogatására és fejlesztésére.
A koronavírus-járvány alatt az űripari fejlesztések háttérbe szorulni látszanak, holott a fejlesztések nyilvánvalóan nem álltak le, sőt amelynek eredményeit akár a kormányok, akár az ellátórendszerek is használni
tudják a vírussal szembeni védekezés során.
Az Amerikai Egyesült Államok Űrügynöksége, a NASA saját mérnökeit is a vírus elleni küzdelem szolgálatába
állította. Az űrhajók hajtóművén dolgozó laboratórium kutatói például egy olyan lélegeztetőgépet fejlesztettek
ki mindössze 37(!) nap alatt VITAL néven, amelyet a hagyományos lélegeztetőgépeknél jóval gyorsabban le
lehet gyártani.
A VITAL már a szükséges engedélyeket is megkapta, így használható az egészségügyi ellátórendszerben –
és bár nem rendelkezik a hagyományos lélegeztetőgépek valamennyi funkciójával, életet menthet abban az
esetben, ha a hagyományos, szélesebb funkcionalitású gépekből nincsen elegendő. A NASA nyílttá teszi a
gyártási eljárást, így más cégek is képesek lesznek az alternatív lélegeztetőgép gyártására.
Ezek mellett a NASA javaslatokat vár a koronavírussal kapcsolatosan olyan fejlesztési lehetőségekre is,
amelyek a meglévő műholdas adatokra épülő elemzéseket és kutatásokat tennének lehetővé (például hogy a
világjárvány miképpen befolyásolta a Föld környezetét), vagy eredményesebb döntéshozatali eljárásokat
támogatnának. Május 30-31. között pedig egy virtuális hackathont is megrendez, amelyen akár a hazai űripari
vállalkozások is elindulhatnak.
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Nem álltak le az űripari fejlesztések az Európai Unióban sem, sőt, új kutatási programok is indultak a
koronavírus-járvány hatásainak, illetve más, hasonló világjárványok terjedésének hatékonyabb kontrollja
elősegítése érdekében. Az Egyesült Királyság Űrügynöksége az Európai Űrügynökséggel karöltve kezdeményezett 2020. áprilisában egy 2,6 milliárd fontos támogatási programot. Utóbbi márciusban az olasz
technológiai és digitális minisztériummal közösen tett közé kutatási felhívást, amelynek eredményei már
értékelés alatt vannak.

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.
E heti adás: A koronavírus-hatás lesz az MI evolúciós ugródeszkája? – A járvány rövid- és hosszú távú digitális
következményei. Most aztán semmi nem úgy lesz, ahogyan eddig, egyúttal mind többen látnak a helyzetben
különleges lehetőséget. Szertics Gergelyt, az MI Koalíció szakmai vezetőjét kérdeztük.
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
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsQiV_XJKM3xD2HgQflxiTg/videos?view_as=subscriber

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT JÖN LÉTRE AZ ELTE-N
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora és dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai
vezetője a digitalizáció különböző területein való jövőbeni együttműködésről. A megállapodás
révén a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Kiválósági Központtal gazdagodik. A megállapodás fókuszában a digitális fogyasztóvédelem, a digitális egészségipar fejlesztés, a digitális
bölcsészet, a digitális innovációs ökoszisztéma park kialakítás, a digitális pedagógus képzés és továbbképzés megvalósítás, az adatvagyonnal, adatpiaccal való kutatások és a mesterséges intelligencia kutatások
kiterjesztése áll.
Link: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/hirek/digitalis-jolet-program-kivalosagi-kozpont-jon-letre-az-elte-n

VÉLEMÉNYÉT, HOZZÁSZÓLÁSÁT, JAVASLATAIT várjuk:
DJP Observatory Team observatory.team@djnkft.hu címen
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