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Pandemiaasigurã
succesulunoraplicaþii

C
ombaterea corona-
v i rusulu i se face
prin toate mijloa-
cele, inclusiv cu aju-
torul telefoanelor
inteligente. Aplica-

þia de telefon mobil din Germania
care ajutã la urmãrirea infecþiilor
cu coronavirus a fost descãrcatã
de 6,5 milioane de ori în primele
24 de ore de la lansare. Christian
Klein, directorul executiv al com-
paniei de software SAP ,a spus cã
receptarea bunã de cãtre public
este dovada colaborãrii între
echipe ale SAP ºi Deutsche Tele-
kom, care au pregãtit Corona-
Warn-App în doar ºase sãptãmâni.

Germania s-a alãturat, astfel, unor
þãri precum Italia, Polonia ºi Leto-
nia, care au lansat, de asemenea,

aplicaþii ce folosesc tehnologia wi-
reless Bluetooth pentru a mãsura
contactele între oameni ºi pentru a
emite un avertisment dacã vreuna
dintre persoane este testatã pozitiv
cu COVID-19. Deºi tehnologia nu a
fost testatã, guvernele s-au grãbit
sã o foloseascã, în absenþa unui tra-
tament pentru COVID-19, încer-
când în schimb sã ajungã la un fel
de "imunitate de turmã" digitalã
împotriva bolii. Însã ar fi nevoie de
o utilizare generalizatã, totuºi, pen-
tru a spori ºansele ca douã persoa-
ne aflate într-o situaþie de risc - pe-
trecând 15 minute la o distanþã de
cel mult douã metri una de cealaltã
- sã foloseascã aplicaþie. În testele
de pânã acum, aplicaþia a înregis-
trat cu succes 80% dintre astfel de
întâlniri. Majoritatea aplicaþiilor fo-

losite în Europa se bazeazã pe teh-
nologie Apple ºi Alphabet de la Go-
ogle care conecteazã în siguranþã
contactele pe un dispozitiv ºi secre-
tizeazã schimburile prin Bluetooth.

În Italia, aplicaþia 'Immuni' pentru
urmãrirea contactelor persoanelor
infectate cu noul coronavirus ºi
oprirea rãspândirii acestuia a fost
descãrcatã de 500.000 de persoane
în primele 24 de ore. Aplicaþia "a
fost apreciatã pentru simplitatea sa
ºi cetãþenii i-au înþeles utilitatea", a
comentat ministrul pentru inova-
þie, Paola Pisano. Aplicaþia 'Immuni'
a fost realizatã de firma Bending
Spoons din Milano, cu sprijinul
unui centru medical, ºi respectã re-
gulile enunþate de Uniunea Euro-
peanã, potrivit guvernului italian.
Ea se bazeazã pe tehnologia blue-

tooth, nu pe geolocalizare. Fiecare
este liber sã o descarce ºi dispune
de control asupra datelor persona-
le, care vor fi stocate doar pe telefo-
nul mobil. Dacã un utilizator desco-
perã cã este pozitiv la noul corona-
virus, el este cel care îºi trimite da-
tele cãtre un server, care cautã în
memorie pentru a-i gãsi contactele
prin bluetooth ºi a-i avertiza pe
aceia susceptibili sã-l fi întâlnit.

În Franþa, aplicaþia similarã, care
stocheazã datele centrale ºi nu este
sprijinitã de Apple, a fost activatã
de 2% din populaþie.
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