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BODÓ ZALÁN EGYETEMI DOCENS AZ INFORMATIKAI ÁGAZAT LEHETŐSÉGEIRŐL

Kolozsvár „okosan”
közeledik a Nyugat felé

„Én nem az emberi szintű mesterséges intelligencia megjelenésétől, hanem a 
természetes intelligencia eltűnésétől félek” – jelentette ki a Krónikának adott 
interjúban Bodó Zalán, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem docense, 
aki a mesterséges intelligenciát, azon belül a gépi tanulást, a természetes nyelv-
feldolgozást és az információ-visszakereső rendszereket kutatja. A szatmárné-
meti születésű szakembert – aki a Matematika és Informatika Karon tanít – arról 
kérdeztük, hogy mit ad hozzá a rohamosan fejlődő informatikai ágazat a kincses 
város lakóinak mindennapjaihoz, és még milyen hasonló jellegű megvalósítá-
sokra számíthatunk az „okosutcát” elsőként kialakító kincses városban. 9.»

Látványos tervek. Padokon lévő USB-töltőkkel, autóknak szánt e-töltőállomásokkal, intelligens permetezőrendszerrel látják el az első kolozsvári okosutcát

Nem akad kihívója
Kelemen Hunornak
Nagy valószínűséggel egyedül 
indul harmadik elnöki mandátu-
máért Kelemen Hunor az RMDSZ 
februárban rendezendő tisztújító 
kongresszusán. Bár a jelölési 
határidő csak ma jár le, tudo-
másunk szerint senki nem kíván 
szembeszállni a szövetséget 2011 
óta irányító politikussal a vezetői 
tisztségért.   3.»

A multikra uszítja az
ANAF-ot Teodorovici
Miután Liviu Dragnea, a kormány 
fő erejét képező Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke nekiment a 
Romániában jelen levő multinaci-
onális vállalatoknak, bankoknak, 
majd a kormány kapzsisági adóval 
rukkolt elő, Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter bejelentette, 
az Országos Adóhatóság (ANAF) 
az idén a nagy adófi zetőkre fog 
összpontosítani. 7.»

EU: bevándorlás
vagy szuverenitás?
Bevándorlás és szuverenitás, ez a 
2019-es év európai politikájának 
két kulcsszava – véli Pócza István, 
a budapesti Alapjogokért Központ 
vezető elemzője, aki szerint a te-
matikák szorosan össze is függnek 
egymással, s mindkettőt az előző 
év megválaszolatlan kérdései, 
valamint eleve rossz felvetései 
határozzák meg. A szuverenitás 
kérdésének egyik szimbolikus, 
de gyakorlati történése is a britek 
várható kiválása lesz. 5.»

Továbbra is népszerű
az Anna babanév
Bár a legtöbben még mindig a 
hagyományos neveket részesítik 
előnyben, és Annának vagy Dávid-
nak nevezik el gyermeküket, több 
különleges nevű fi út és lányt is 
anyakönyveztek tavaly a Székelyföl-
dön. Született Trixi, Mása, Kyra, De-
nissza, illetve Alehandro, Nikolás, 
Aurelio, Kemal, Rikárdó is. 12.»

 » Amivel ez 
a projekt nem 
foglalkozik, 
viszont nagyon 
fontos lenne 
Kolozsvárnak: 
a közlekedés és 
a parkolás.
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Vadászra támadt a medve
Székelyföldön  2.»

Nem mindenki örül a vásárhelyi
reptérfejlesztésnek  4.»

Ady Endrére és Benedek Elekre
emlékeznek idén  8.»
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