Vezérigazgatói köszöntő
Szerintem az adatok felhasználása nem tabu.
Pont olyan, mint a legtöbb innováció, az értéke
attól függ, mire használják. Szeretnénk ebben
jó irányt mutatni a világnak.
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a szórakoztatás, a kereskedelem, a pénzügyi szolgáltatások és a
személyes ajánló rendszerek terén. Bár az algoritmusok már ma
is meghatározzák a mindennapjainkat, mégis azt gondolom a
folyamatnak még messze nincs vége. Óriási kérdés, hogy a
végtelen számítási kapacitás, a tanulórendszerek sokasága, a
fizikai és kognitív emberi képességek egyre jobb modellezése,
miképpen alakítják át a társadalmi normákat és az alapvető emberi értékeinket.
A jövőben bármilyen tárgyi eszköz igénybevétele nélkül valódi fizikai és elektronikus
üzletek összevont felületein úgy fogunk termékeket és szolgáltatásokat igénybe venni,
hogy szinte észre sem vesszük, hogy hol és milyen döntést hoztunk meg útközben. Ha
elkopik a futócipőnk, egyszerűen érkezik a megfelelő méretű új modell. Ha elkapunk
valami betegséget, az orvosunk elküldi a szükséges terápiát mielőtt mi érzékeltük volna.
A fülünkben olyan zene szól, ami adott pillanatban a legjobb nekünk, és olyan ételt kapunk
egy étteremben, amit éppen kívánunk. Mindezt anélkül, hogy megkérdezné bárki, mit
szeretnénk.
Kamerák és adatrögzítő eszközök között élünk már ma is. Az autónk, a lakásunk, az
orvosunk is folyamatosan gyűjti az adatokat, tanulja a szokásainkat, és próbálja segíteni
a

döntéseinket.

A

legjobb

autógyárak,

légitársaságok,

kávézóláncok

egyben

szoftverfejlesztő vállalatok is. Szerintem azok a cégek lesznek sikeresek a következő
évtizedekben, ahol a technológiai fejlesztéseket az adatminőség, az átlátható mégis
biztonságos működés, valamint az emberi tényező figyelembevétele vezérli. Ahogyan a
levegőbe emelkedő eszközöket, vagy a helyettünk dolgozó gépeket is elfogadta az
emberiség, a tanulóalgoritmusokat is érteni és szeretni fogjuk. De nem lehet hosszútávú
és fenntartható világot építeni álhírekre, álprofilokra, hamis tartalmakra. Olyan
szolgáltatásokat fogunk használni a jövőben, amelyek odafigyelnek ránk, a javunkat
szolgálják, jobb közérzetet és életminőséget biztosítanak.
Mi a CYBERG-ben olyan rendszereket és tiszta adatbázisokat építünk, amelyek valós
közösségekben élő valódi embereknek szólnak. Ez a mi szakértői csapatunk küldetése, így
próbáljuk egy kicsivel jobb hellyé tenni ezt a világot.
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