UAVI White paper

UAVI - A világ első kripto-drón
ökoszisztémája

UAVI
Vízió
“Drón ökoszisztémát építünk”
Az UAVI Team az első decentralizált kripto-drón ökoszisztémát
építi a világon.
Az UAVI ökoszisztéma részeként létrehozunk egy közösségi és
szolgáltatásmegosztó felületet.
Az UAVI Platform a drónok világában DeFi megoldásokat nyújt
UAVI token és UAVI NFT kibocsátáson keresztül.
Blokklánc alapú adattárolást fejlesztünk, amely okosszerződéseken keresztül nyújt decentralizált, transzparens, megmásíthatatlan adatbiztonsági rendszert a drónpiac számára.
Az UAVI Team filozófiája szerint a blokklánc több mint technológia, üzleti lehetőséget fejlesztünk a blokkláncra.
Gyors, pontos és 100%-ban ellenőrizhető feladatvégzés. Megmásíthatatlan adattárolás, élőkép továbbítás és képtárolás.
Mindezt akkor amikor épp szükség van rá – és csak addig.
Környezetbarát módon. Ezt teszi lehetővé az UAVI.
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UAVI
…csatlakozz
A drónok és a blockchain technológia robbanásszerű fejlődése
megváltoztatja a világunkat.
A drón ma egy kicsit olyan, mint az okostelefon alig több mint egy évtizeddel ezelőtt:
egy jól ismert eszköz, de széles körben
alábecsülik az innováció és az üzleti potenciál szempontjából. Ugyanúgy, ahogy egy
okostelefon egy kis hordozható telefont
egy nagyobb számítógéppel kombinált, az
iparágon kívüli legtöbb ember számára a
drón úgy tűnik, mint egy kis repülőgép vagy
helikopter kamerájának puszta kombinációja. De a drónok ennél sokkal többet tesznek.
Mind a hardver, mind a drónok építéséhez
használt szoftver nagyon fejlett szintet ért
el, így a kulcskérdés most a drónalkalmazásokban rejlik.
A drónok már most is kulcsszerepet játszanak az iparág minden területén, és közvetve segíthetik a polgárokat a mindennapi
szolgáltatásokkal. Az emberi munkaerő
kiváltása a veszélyes és rutin feladatoknál.
Mindezt költséghatékonyan, környezetkímélően, és dokumentáltan.

A blockchain egy elosztott adatbázis-technológia, amely átláthatósággal,
biztonsággal és ellenőrzött központi szerv
nélkül működik a digitális információk
nyilvántartásával. A technológiát elsősorban a digitális pénznemeken belüli tranzakciók ellenőrzésére használják, kódolják
és gyakorlatilag bármilyen dokumentumot
beillesztenek a blokkláncba. Ezzel kitörölhetetlen rekordot hoz létre, amely nem módosítható. A rekord hitelességét az egész
közösség ellenőrizheti a blokklánc használatával, egyetlen központosított hatóság
helyett.
Az UAVI ezen technológiákat felhasználva
csinál olyan adatiztonsági rendszert, amely
az ökoszsisztémában történt események
megmásíthatatlan tárolását teszi lehetővé.

UAVI összeköti a két leginnovatívabb technológiát:

Drone & Blockchain = UAVI
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UAVI
dióhéjban

Ökoszisztéma

UAVI
az első

decentralizált
drón

Business
on Blockchain
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Platform

UAVI
elhozza az innovációt...

…az IDŐBEN – válassza a leggyorsabb megoldást
Jövő technológiája.
Első kriptó-drón ökoszisztéma.
Gyors. Pontos. Megbízható

…a PÉNZBEN – mozgassa vállalkozását a blokkláncba
Decentralizált. Transzparens. Menedzselt.
Deflációs. Frissíthető. Értéknövelő.
Felhasználói bónusz. Hodler bónusz. Tranzakciós bónusz.

…a KÖRNYEZETBEN – egyszerűen zéró kibocsátás
Az UAVI ökoszisztéma összekapcsol.
Igény alapú használat.
„Új környezeti perspektíva”

…a BIZTONSÁGBAN – megbízható auditnapló
a blokkláncon
Decentralizált adattárolás
Video/fotó dokumentáció, időbélyeggel
Okosszerződések
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UAVI
koncepció
Létrehozzuk…
… az első crypto-drón ökoszisztémát a világon.

Közösségi megosztás
Az UAVI az elsők között kíván közösségi drone-sharing megoldást nyújtani. Az UAVI ökoszisztémában megjelenő szolgáltatások egyes elemei, úgy mint a drónok, a pilóták, vagy
akár komplett szolgáltatások is a közösség számára megoszthatók és használati igény alapon bérelhettők. Az igéybevétel közvetlen UAVI tranzakcióként vagy előre lefoglalt szolgáltatást tartalmazó NFT-k formájában is igénybe vehető lesz.

Megmásíthatatlan transzparencia
Az UAVI használata segít olyan technológiák alkalmazásában ami átláthatóbbá teszi a hétköznapokat. Az UAVI ellenőrizhetővé és bizonyíthatóvá teszi az elvégzett munkát a
blokklánc segítségével, így lehetősége nyílik a felhasználónak, hogy ösztönözze a hatékony
munkavégzést a kivitelezőnél.
Célunk hogy az UAVI ökoszisztémában történt események szükség esetén jogi bizonyító
erővel is bírjanak, akár évtizedekre visszamenőleg is. A szerződésben rögzített megállapodások betartását az UAVI ökoszisztéma decentralizált blockchain adattárolással rögzíti, így
az adatok előhívása bárki számára és bármikor lehetséges lesz. Az adatok hitelessége megkérdőjelezhetetlen legyen szó fotó vagy videó dokumentációról.
Az UAVI ökoszisztémában dokumentált események jogi bizonyító erővel bírnak, legyen szó
a szolgáltatás teljesítése, biztonsági esemény megtörténte, építési folyamatok időben történő megtörténte vagy éppen egy terület teljeskörű felmérésére vonatkozóan. Az események
hiteles és megmásíthatatlan tárolásán túl jogi védelmet is tartalmazó okiratot bocsátunk ki
NFT formájában, amely igény esetén kereskedelmi forgalomba is kerülhet.
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Minőség
Minőségi munkavégzést segítő UAVI token alapú jutalmazási rendszert dolgozunk ki a
blokkláncon rögzített adatok felhasználásával, ahol a szolgáltató és a megrendelő is ajándékot fog kapni az UAVI-ban végzett tranzakció után.
Az UAVI ökoszisztéma használata mindenki számára előnyt kínál. A használat és elégedettség alapú jóváírások mellett a megbízhatóság, pontosság, minőség is kiemelkedő szerepet
játszik.
Az UAVI ökoszisztéma használata és fejlesztése érték, amelyet a rendszer jutalmaz (lásd
User bonus program). A rendszer használata mellett az abba vetett bizalmat is értékeljük, így
a hodlerek számára is jelentős jóváírásokat teszünk a vásárolt vagy jutalomként kapott UAVI
tokenek birtoklása után (lásd Hodler system).
A kiemelkedő szakérőinket is értékeljük, külön programok révén támogatjuk munkájukat, legyen szó projektötletről (lásd Inkubátor program) vagy partnerségről (lásd Ambassador program) de akár a döntéshozatalban való részvételről (lásd Community Governance program).

Menedzselt árfolyam
Az UAVI tokenek értékének folyamatos emelkedését tűztük ki célul. Ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kívánunk használni. Ilyenek például:
több szintű ICO, majd ütemezett tőzsdei bevezetés
megbízhatóság, a Road Map-ban vállaltak teljesítése,
az UAVI token használatának növelésének elősegítése,
deflációs monetáris rendszer – a tokenállomány elégetésének lehetősége
hodler system – ne csak használd, tarts is UAVI-ban megtakarításod egy részét – mi ezt
díjazzuk,az ICO-k alatt vásárolt és jutalomként birtokolt UAVI coinok tartása után jelentős bónuszban részesül.
szakértői hálózat bővítése – partnerség a kulcs szakértőkkel, influencerekkel,
szolgáltatókkal
airdrop system – díjazzuk és ösztönözzük a támogató tevékenységeket
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Ambassador program
UAVI Ambassador programjának elindítását 2022.09.01 tervezzük. Célja az UAVI ökoszisztéma megerősítése és növekedése. A globális és élettel teli közösségről alkotott víziójának részeként az UAVI elkötelezett amellett, hogy támogassa nagyköveteit, akik aktívan
részt vesznek az UAVI platformján és aktívan dolgoznak a közösségi drón megosztó rendszer terjesztésében. Ezt szem előtt tartva az Ambassador program az UAVI kapcsolatos
tartalomalkotás díjazását ösztönzi. Továbbá az Ambassador olyan események elősegítésére
összpontosít, ahol új kapcsolatokat létesít. Cél UAVI token forgalmat generálni ill. a Hodler
programban részvételt ösztönzi. Az UAVI a jutalmakat az egyes nagykövetek teljesítménye
alapján a jutalmazási struktúrával összhangban osztja ki.

Inkubátor program
Az UAVI ökoszisztéma fejlesztéséért inkubátor programot indítunk 2023. január 1-től, amely
során támogatjuk azon életképes projekt ötleteket, amelyek hozzájárulnak az UAVI drone
ökoszisztéma fejlesztéséhez, legyen szó szolgáltatások megjelenéséről, hardware vagy
szoftver elemekről.
Az inkubátor programban előre megfogalmazott területeken várunk majd innovatív projekt
ötleteket, üzleti terveket, amelyekhez anyagi támogatást és infrastrukturát biztosítunk. Az
inkubátor programban olyan egyedi projektötleteket kívánunk támogatni, ahol látjuk hogy
a megvalósítására alkalmas csapat tud összeállni és az ötlet valóban hasznos lesz az UAVI
ökoszisztémát használók számára..

NFT – business on blockchain
Az NFT (non-fungible token) olyan egyedi digitális azonosító, amelyet nem lehet másolni,
helyettesíteni vagy felosztani, amelyet blokkláncban rögzítenek, és amelyet a hitelesség és a
tulajdonjog igazolására használnak (egy adott digitális eszköz és az ahhoz kapcsolódó konkrét jogok alapján).
Az UAVI által létrehozott NFT egy olyan digitális információ, kapcsolódó okos szerződéssel
amit a blokláncon tárolnak. Az UAVI drón szolgáltatásokhoz kapcsol NFT és okos szerződés
megoldásokat így egyszerűsitve a szolgáltató – megrendelő kapcsolatot. Az UAVI ökoszisztéma szerves részét fogják képezni az NFT-k is, amelyek többféle módon vesznek részt az
ökoszisztémában.

07

UAVI koncepció

Egyik lehetséges felhasználási terület az UAVI ökoszisztémában elérhető szolgáltatásoknak mintegy előre lefoglalása, kvázi voucher, amely akár kereskedelmi forgalomba is kerülhet.
Egy másik lehetséges felhasználása az NFT-knek magának az eredménytermékeknek, mint
például légifelvétel, egy épület 3D modellje, egy bánya feltáró videófilmje.
Az UAVI megmásíthatatlan adattárolásához kapcsolóan is megjelenik majd az NFT, mintegy
eredetiséget igazoló okosszerződésben rögzített „okiratokként”, amely kapcsolódó szolgáltatásokat is tartalmazni fog (pl. jogvédelem, képviselet, adattárolás).
Az UAVI NFT kollekciót fog kibocsátani a game és metaverzumhoz kapcsolódóan amelyek szerves részét képezik a valós és virtuális világnak. A játékok során felhasználható és
vadászható valós értékkel rendelkező kincsként jelennek meg, többek között az UAVI Drone
NFT Treasure Hunting in the real life and in the metaversum projektben.

Metaversum
Az UAVI metaversum fejlesztési programot indít. Az UAVI platform organikus módon jelen
lesz a metaverzumban, lehetővé téve minél több szolgáltatás virtuális világban való megjelnítését.
A saját projektek, úgy mint a drone e-sport, verseny és gecochaing fejlesztési iránya metaverzum alapú.

Drone e-sport és drone verseny
A drónversenyzés népszerűsége napról napra növekszik. Szeretnénk innovációt hozni a versenyek világában, egy új játékstílus népszerűsítésével. Ehhez átvennénk elemeket a napjainkban népszerű battle royale stílusú játékokból, AR megoldásokkal integrálva a metaverzumban.
Speciális drónfejlesztés, drón designok adás-vétele, épitése, versenyek szervezése közvetítése rengeteg lehetőséget kínál az ökoszisztéma megerősítéséhez.
Blokklánc alapú megmásíthatatlan adattárollásunk elősegíti a statisztikák, események, végeredmények biztonságos tárolását.
NFT-k használata szintén szerves része lesz az e-sport részlegnek is.
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Drone games és geocaching, treasure hunting
UAVI NFT Drone Treasure Hunting in the real life and in the metaversum.
Az UAVI ökoszisztéma drone alapú játékok fejlesztését is tartalmazza. Ezen belül a gecocaching mintájára treasure hunting platformot is meg fogunk határozni, amely keretében a
való világban is, de elsősorban a metaverzumban lehet drónokkal előre elrejtett NFT „kincseket” találni – amelyek természetesen UAVI token jutalmakat is jelentenek. A játékot a közösség a világ minden országában fejlesztheti, varázslatos környezeti helyszíneken, és még
annál is elképesztőbb virtuális világokat fedezve fel.

Community Governance
Az UAVI Community Governance működését az UAVI Alapítvány koordinálja. Az UAVI
tokenállomány 3%-át az Alapítvány birtokolja, melyből Governance program finanszírozását
menedzseli és a governorok teljesítmény arányos jutalmát fizeti.
Úgy gondoljuk, hogy a decentralizált bloklánccal kapcsolatos problémák nem technikai problémákhoz kapcsolódnak, hanem a konszenzusos kormányzással függenek össze.
A megfelelő irányítási rendszer átláthatósággal és működési hatékonysággal lehetővé teszi a
folyamatos és gyors innovációt.
Az UAVI governance Irányítási Alapelvei tükrözik az Igazgatóság azon kötelezettségvállalását, hogy figyelemmel kíséri a szervezetre(alapítványra) vonatkozó irányelv és döntéshozatal tisztességességét és hatékonyságát.
Elkészítünk egy egyszerű útmutatót a (governors)kormányzóknak, amely utasításokat tartalmaz a leendő kormányzóknak a közösségi kormányzásban való részvételről.
2023 05.01-től az UAVI ökoszisztéma áttér a decentralizált irányítási modellre.
A közösségi kormányzás lehetővé teszi az UAVI token birtokosai számára, hogy részt
vegyenek az UAVI ökoszisztéma növekedésével és fejlődésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. A kormányzók jutalmat kaphatnak szolgálatukért minden irányítási időszak
végén. A jutalomszintek a kormányzó elkötelezettségéhez vannak kötve.
A UAVI közösség így jelentősen fejlődni fog a közösségi felelősség vállalástól
és a kormányzói pozíciók vállalása általi lehetőségtől.
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A kormányzók felelősek lesznek a főbb gazdasági és policy döntésekért. Ez rendszeres szavazással történik. Az UAVI alapítvány felelősen fogja végrehajtani a feladatokat az UAVI
ökoszisztéma fejlődése érdekében, a kormányzók döntései alapján. Az UAVI Alapítvány
kötelezettséget vállal arra, hogy a szavazási folyamatot a lehető legegyszerűbben lefolytatja,
és közzétesszük a kormányzási időszakra vonatkozó szavazási eredményeket, és transzparens módon hajtjuk végre a közösségi döntéseket.
A közösségi kormányzás modellt minél több területen alkalmazni kívánjuk, így például az
inkubátor projektek kiválasztása esetén is az UAVI-ban döntéssel rendelkező kormányzók
fognak kulcsszerepet játszani.

VeChain integráció
A VeChain felel az ellátási láncokban az adatok ellenőrzéséért és tárolásáért. Ezt a technológiát szükség esetén integráljuk a hőmérséklet, páratartalom, repülési magasság stb.
rögzítéséhez VeChain chipek segítségével.
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UAVI
Platform
A jövő drón-platformját fejlesztjük, blokklánc
alapon

Az UAVI ökoszisztéma részeként létrehozunk egy community
sharing & service oriented marketplace PLATFORMOT.
Az UAVI Platform a drónok világában DeFi megoldásokat nyújt UAVI token és UAVI NFT
kibocsátáson keresztül.
Egy közösségi szolgáltatásplatformot hozunk létre, ahol a drón szolgáltatók és a felhasználók
egymásra találhatnak. A platform működése kizárólag az UAVI tokenben és UAVI NFT-ben
bonyolított a tranzakciókat támogatja és egyben jutalmazza az együttműködő partnereket.
Az UAVI ezen felül támogatásokat nyújt olyan innovatív projektekhez, amelyek hozzájárulnak az UAVI víziójának megvalósulásához.
Az UAVI elsők között kíván közösségi megosztó platformá válni a drónszolgáltatások
környezetében.
Az UAVI Ambsassador programon keresztül építjük ki kapcsolatrendszerünket az egész
világon. Az Inkubátor program lehetőséget biztosít innovatív új projektek startupok beindításához.
Az UAVI platform kiemelt szerepet szán a drón alapú játékok fejlesztésére a valós és a
metaverzum világban.
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UAVI alapú közösségi szolgáltatás-megosztó
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Olyan platformot hozunk létre, ahol a drón technológiák széles körben elérhetővé válnak
mindenki számára. Lehetőséget biztosítunk az új drón technológiák alkalmazási területeinek
megismerésére, a legjobb elérhető megoldások összehasonlítására, szabályozási környezet
fejlesztésére, a kereskedelem ösztönzésére.
UAVI olyan decentralizált okos szerződés alapú megmásíthatatlan adatokkal alátámasztható adatbiztonsági rendszert dolgoz ki, mely segít megelőzni a konfliktust a felhasználó
és a szolgáltató között. A drónok felhasználásához szükséges minden komponsens elérhető
és használható lesz az UAVI ökoszisztémán belül. Egy olyan világot teremtünk, ahol
nincs szükség papír alapú dokumentációra, bürokráciára, környezetterhelésre, felesleges
várakozásokra és veszélyes vagy megterhelő emberi munkára.

UAVI
által
felépítjük...
… a kínálati oldalt

A kínálati oldalon felsorakoztatjuk a drón alkalmazási területeinek
mindegyikét, legyen szó eszközről, vagy kapcsolódó szolgáltatásról.

… a keresleti oldalt
Mindezt rendszerezve tesszük elérhetővé a keresleti oldalon található
jelenlegi és jövőbeni felhasználók számára. Mindezt decetralizáltan,
transzparens és megmásíthatatlan bockchain alapokon.

… a folyamatos innovációt
Partnerségek kialakításával fejlesztési projekteket indítunk. Az egyes
felhasználási területeken működő megoldások integrálásával olyan
innovatív fejlesztéseket támogatunk, amelyek holisztikus módon reformálják meg életviteli szokásainkat, minimalizálva a környezterhelést,
növelve az emberi szabadság mértékét, mindezt gazdaságilag fenntarthatóan, decentralizáltan és transzparens módon.
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UAVI
piaci elemzés
Piac áttekintése
A drónok megmutatták az iparágak átalakításának, a feladatok automatizálásának és az új
adatkészletek feltárásának lehetőségét. A kereslet már most is virágzik, és a becslések szerint 2023-ra a kereskedelmi drónszállítmányok elérik a 2,9 millió darabot a Frost & Sullivan¹
szerint. .
A drónpiac 2026-ra eléri a 41,3 milliárd dollárt.
A nagy képet tekintve a drónpiac jelenleg 26,3 milliárd dollárt ér, és továbbra is növekedni fog.
A DRONEII piaci modell globális szinten 9,4%, CAGR (compound annual growth rate) előrejelzést prognosztizál, nagyrészt a kereskedelmi, nem pedig a szabadidős drónok növekedésének
köszönhetően. A drónipar 2026-ra eléri a 41,3 milliárd dolláros bevételt². Hogy ezt kontextusba helyezzük, a globális helikopterpiacot jelenleg 48,2 milliárd dollárra értékeli a Statista³; A drónok valószínűleg egy évtizeden belül elérik ezt a számot, annak ellenére, hogy a
helikopterek már sokkal régebb óta jelen vannak.
Amikor a drónpiacot 3 szegmensre (hardver, szoftver és szolgáltatás) osztjuk, világossá válik,
hogy ez egy szolgáltatás-orientált piac. A drónokkal kapcsolatos globális bevételek mintegy 78%-át hardver vagy szoftver helyett szolgáltatásokból generálják. Ez a szegmens 9,6%os CAGR-növekedéssel fog növekedni, és 2026-ra eléri a 30,7 milliárd dollárt. A szolgáltatási
szegmenst elsősorban az üzleti-belső dróntevékenységek vezérlik, azaz azok a vállalatok,
amelyek dróntechnológiát használnak belső üzleti folyamataikhoz.
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1

https://www.frost.com/news/press-releases/commercial-drone-market-to-hit-2-44-million-units-by-2023-says-frost-sullivan/

2

https://droneii.com/the-drone-market-in-2021-and-beyond-5-key-takeaways

3

https://www.statista.com/statistics/1117653/global-helicopter-market-size-end-use/
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Ez az arány ma több mint 70%, és a jövőben növekedni fog. A második legnagyobb részesedést az úgynevezett Drone-szolgáltatók (DSP-k) birtokolják, akik szolgáltatásaikat harmadik
feleknek kínálják.

4
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https://droneii.com/wp-content/uploads/2021/08/drone-market-in-2021-2026-compressed.jpg
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A drón fejlesztésekbe áramló befektetéseket ország szinten vizsgálva, az első helyen
Németország áll.
Németországban 2012 óta a kereskedelmi drónokba történő beruházások összege 620 millió euró (735,74 USD). A svájci drónok is rengeteg beruházást kaptak, 2010 óta összesen 214,6
millió dollárnyi beruházást gyűjtöttek össze. Ezek a szilárd befektetések az egyik oka annak,
hogy mind Németország, mind Svájc nagyon erős kereskedelmi drónpiacokkal rendelkezik.
2021-ben a német drónpiac értéke 840 millió euró (995,76 millió dollár), míg a svájci drónpiac
értéke 435,4 millió SVÁJCI FRANK (475,62 millió dollár).

https://droneii.com/wp-content/uploads/2021/07/commercial-drones-in-germany-and-switzerland-compressed.jpg
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A drón piac szereplői a legkülönfélébb szektorokból jelennek meg. A hardverszegmensen
belül az utasszállító drónokról (eVTOLs/légi taxik) és a drónellenes cégekről a legtöbbet beszélnek. Ebben az évben közel 200 koncepció van az utasszállító drónok területén, és egyre
több konferencia szerepel városi légi mobilitásról (UAM) folytatott megbeszélésekről és még
az első demókról is. A szoftver a drónpiac leggyorsabban növekvő szegmense. A mai napig
az emberek még mindig alábecsülik a drónok által gyűjtött adatok puszta mennyiségét és
az adatok kezeléséhez szükséges eszközöket. A szoftvervállalkozások azért jöttek létre, hogy
kitöltsék ezt a keresletet, és üzleti tevékenységük virtuális jellege miatt könnyebben tudtak
méretezni, és kevés akadályt elérni az új piacokhoz. A drónszolgáltatások piaca a kereskedelmi drónipar legnagyobb szegmense. A piacterek tovább bővülnek a kereskedelmi drónpiacon. Jelenleg háromféle piactér létezik: a pilóták számára, az adatok (videó és képek),
valamint a hardverek. Ezek a partnerkereső platformok nagy potenciállal rendelkeznek ahhoz,
hogy drónkezelőkké váljanak.
Szemléltetésként az alábbi ábra megmutatja a Drone Market szerkezetét és jelentősebb szereplőit 2019-ből. A piac azóta csak növekszik...

https://droneii.com/wp-content/uploads/2019/06/Drone-Market-Environment-Map-2019-blog-post.png
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Könnyű lenne azt gondolni, hogy valaki egyszerűen vásárolhat egy drónt, és elkezdhet repülni, a drón szabályozás az egyik legnagyobb showtopper - de ez drámaian megváltozott. Ma
új szinteket értünk el a kockázatkategorálással, a légialkalmassággal és a távoli azonosítási
irányelvekkel. A kereskedelmi repülést erősen szabályozzák, és mivel a drónok és repülőgépek ugyanazt a légteret fogják megosztani, a dróntechnológiát be kell építeni ezekbe
a légiközlekedési keretekbe. Más szóval, a (drón) szabályok, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a drónok teljes potenciálját kihasználják, még mindig hiányoznak. A kockázatorientált
megközelítés az EU-ban és az USA-ban (valamint sok más országban) ideális új, fejlettebb
és összetettebb missziók meghatározására ebben a légtérben. Ehhez üzemeltetési, légialkalmassági és személyzeti szabványokra van szükség. Vannak bizonyos szabványok (pl.
JARUS SORA), de többre van szükségünk, különösen a légialkalmasság területén. A légialkalmasság azt jelenti, hogy a drón alkalmas a biztonságos repülésre, ami a drón tanúsításának
lényeges része.A szabályozás bár nehéz de jó irányba halad. A NASA is saját programot indított a szabályozás kialakításához és több jelentős szolgáltató sorra kapja meg az engedélyeket a működésre a föld minden táján (USA, EU, Ausztrália, Afrika) (pl. Zipline, Wing, Amazon).
Az alábbi ábra a szabályozással kapcsolatos jelentősebb előrehaladást ábrázolja.

5

https://droneii.com/wp-content/uploads/2021/01/Process-of-the-UAS-and-EU-Drone-Regulation.jpg
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UAVI
Market segment
Az alábbiakban tekintsük át azokat a főbb területeket, ahol az
UAVI értéket teremt.
A legerősebb drón felhasználási piac az energia szektor. Az energia szektorban az esetek 83%-ában drónokat használnak olyan vizsgálatok elvégzésére, amelyek életveszélyesek
lehetnek az ember számára, vagy több millió dolláros bevételkiesést okoznának a vállalatoknak. Talán ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy az energiaszektorban a drónok alkalmazása várhatóan eléri akár a globális piaci értéket.
Az ellenőrzésekre leggyakrabban az ingatlan, bérbeadás és lízing, valamint az ipari üzemeket használják (67%).
A következő legnagyobb felhasználási terület az építkezés. Az építőiparban a drónokat
többnyire (80%) térképezésre és felmérésre használják (pl. légi tervezés, készletgazdálkodás,
topográfiai térképezés, helyszínek 3D-s rekonstrukciója vagy folyamatban lévő építési projektek). Ez növeli a dolgozók biztonságát, olyan digitális adatokat biztosít, amelyek korábban
nem voltak elérhetők, hatékonyabbá teszi a projektmenedzsmentet, felgyorsítja a projekteket, miközben csökkenti az idő- és pénzköltségeket. Nem meglepő módon ez jelenti a drónalkalmazások többségét más iparágakban, például a mezőgazdaságban (59%), a bányászatban,
a kőfejtésben és az olaj- és gázkitermelésben (55%), valamint számos más iparágban, bár
ezek az alkalmazások sokrétűbbek.
A drónalkalmazás egyre fontosabb szerepet tölt be a fotózásban és a filmezésben, amit a
szakmán kívül is nagyon sokan ismernek. Ez az alkalmazás a drónhasználat 74%-át képviseli az információs iparágban, valamint a művészetek, szórakoztatás és szabadidő területén
történő használatuk 60%-át.
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Az alábbi ábra az egyes piaci szegmenseket és a jellemző drone alkalmazásmódot ismerteti.
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https://droneii.com/wp-content/uploads/2021/05/drone-applications-per-industry.jpg
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UAVI
Fejlesztési területek
Az UAVI a drón piac minden szegmenségben és minden
felhasználási módjában értéket kíván teremteni.
A fejlesztéseket azonban több ütemben kívánjuk megvalósítani, a paci méret és potenciál függvényében. A market Overview és Market Segmens elemézsek alapján az
UAVI 3 fő és 14 alterületen fogalmazta meg fejlesztési stratégiáját
Az első ütemben kiválasztott területeken az UAVI támogatni kívánja az új megoldások létrehozását és elterjedését, a szolgáltatók és felhasználók összekapcsolását, továbbá blokklánc
alapú eseménykövetés segítségével tanúsító szolgáltatásokat nyújtunk. Ha minden releváns
eseményhez egyedi azonosítót használ, a blokklánc „valós idejű nyilvántartást” tud tartani az
időbélyegről, a pozícióról és a mozgásokról, a kezelőről, a karbantartási előzményekről, valamint egy fényképes és videós deokumentációt. Megbízható auditnaplót tárolunk a blokkláncon.
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UAVI
Delivery
A blokklánc felhasználásának előnyei a logisztikában
Mivel a blokkok tranzakciós adatai nem módosíthatók vagy hamisíthatók, a tranzakciós információk nagyon megbízhatóak. Továbbá, olyan intelligens szerződések elfogadásával,
amelyek bizonyos feltételek mellett automatizálhatják a tranzakciókat, jelentősen javíthatja a munka sebességét. A logisztikai szektorban, ahol a feladatok sok dokumentációt foglalnak magukban, innováció történik ezzel a blockchain technológiával.
2016-ban a dániai székhelyű Maersk Line hajózási óriás blokklánc-bizonyítékot készített a
koncepcióról, és a fuvarozó 20 százalékos szállítási költségcsökkenést vár, ha a blokkláncot
Kelet-Afrikából Európába történő áruszállításra használják. A blockchain nem csak egy újabb
új technológia, hanem várhatóan kulcsszerepet játszik a logisztikai vállalkozások folyamatos növekedésében. Ezért meg kell vitatni, hogy a blockchain technológia milyen szerepet
fog játszani a logisztikai ágazatban. 2016-ban a dániai székhelyű Maersk Line hajózási óriás
blokklánc-bizonyítékot készített a koncepcióról, és a fuvarozó 20 százalékos szállítási költségcsökkenést vár, ha a blokkláncot Kelet-Afrikából Európába történő áruszállításra használják. A blockchain nem csak egy újabb új technológia, hanem várhatóan kulcsszerepet
játszik a logisztikai vállalkozások folyamatos növekedésében. Ezért meg kell vitatni, hogy a
blockchain technológia milyen szerepet fog játszani a logisztikai ágazatban. A logisztikában
számos fél vesz részt a nyersanyagok vagy termékek ügyfeleknek történő szállításának feladatainak elvégzésében. A logisztikai tranzakciókat több dokumentum alapján hajtják végre a tranzakciók megbízhatóságának biztosítása érdekében. A globális kereskedelemben a
munkát szabványos kereskedelmi dokumentumok alapján végzik, míg a személyes cserékben
általában nincsenek bizalmi kérdések, mivel a vevő fizetne, miután látta a terméket magának.
Mivel a tranzakciók kizárólag a globális kereskedelem dokumentumaitól függenek, a kockázat
gyakran magas, mivel nem biztos benne, hogy a másik fél elküldi-e Önnek a termékeket, vagy
ha az importőr fizet. Ráadásul a globális kereskedelem esetében, ahol a termékek minőségét
garantáló dokumentumokra van szükség, lehetőség van arra, hogy ezeket a dokumentumokat
megváltoztassák vagy hamisítják. Azt sem lehet tudni, hogy a másik fél milyen feladatokon
vagy folyamatokon dolgozik valós időben, kivéve, ha hívást kezdeményez vagy e-mailt küld.
A blokklánc technológia azonban megbízható környezetet hoz létre azáltal, hogy gondoskodik arról, hogy a blokkon lévő tranzakciós információk ellenálljanak a hamisításnak vagy
módosításnak.
A jövőben a blokklánc várhatóan paradigmaváltást fog hozni a logisztikában. Hatékonyabbá
teszi a tranzakció-ellenőrzési folyamatot, és elősegíti az áruk és szolgáltatások gyors szállítását a résztvevők közötti kölcsönös bizalom révén. Ez a folyamat több évig is eltarthat, mire
beépül a logisztikába.
(Geneva business, 2018⁸- https://www.gbnews.ch/blockchain-logistics-industry/)
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Drónos csomagszállítással egyre többen kísérleteznek, hiszen ezek a repülő eszközök a
megszokott házhozszállítási megoldásokon túl, nehezen megközelíthető, akár katasztrófa
sújtotta területekre is bármit eljuttathatnak. Mindezt a lehető legrövidebb idő alatt, a környezetterhelédt a minimálisra csökkentve. A csomagszállításnak ezt a módja, nem csak gyorsabb,
mint a hagyományos házhoz szállítás, de környezetvédelmi szempontból is rendkívüli haszonnal kecsegtet. Az Our World in Data statisztikái szerint (lásd: https://ourworldindata.org/
co2-emissions-from-transport) a világ teljes széndioxid-kibocsátásának nagyjából 15%-a
származik közúti közlekedésből, és bár a rendelések kiszállítása ennek csak egy egészen apró
hányadát teszi ki, a klímaváltozás megállítása érdekében minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy csökkentsük a kibocsátás mennyiségét. Mivel a szállításhoz ma használt teherautókkal, autókkal és robogókkal ellentétben az elektromos drónok egyáltalán nem bocsátanak
ki szén-dioxidot, így az elterjedésük a klímaválság elleni küzdelemhez is hozzájárulhatna. A
drónok tehát zero emission kibocsátással végezve a logisztikai feladatokat.

Mit tudnak tulajdonképpen a drónok szállítani?
Jelenleg az áruk, amelyeket a drónok szállítanak, négy szegmensre oszthatók: kiskereskedelmi áruk, élelmiszer, orvosi és ipari termékek.

Ipar

Kiskereskedelem

Élelmiszer

Egészségügy
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UAVI
Szállítás
Kiskereskedelmi drónok
A kiskereskedelmi áruk alatt jelenleg elsősorban az e-kereskedelmi platformokon, például a
JD.com, az Amazon vagy a DHL által szállított árucikkeket értjük. Az UAVI közös projekteket
indít nagy nemzetközi kiskereskedelmi szállítmányozó cégekkel, hogy a drone alapú, gyors és
zero emissios környezetterhelést biztosító megoldás minél szélesebb körben jelenjen meg.
Az UAVI különleges adattárolási megoldásai biztosítják a szállított termékek nyomonkövethetőségét, és megvalósulásának teljesülését.

Élelmiszerszállító drónok
Az élelmiszerek szállítása, eddig éttermek ételeinek házhozszállítását jelentette a gyakorlatban. A jövőben azonban ez a paletta bővülni fog számos egyéb alaptermékkel például
élelmiszerekkel… Az UAVI projektek az élelmiszerekre jelemző specifikus előírások betartása
mellett kívánja lehetővé tenni a drone alapú szállítmányozási feladatok végrehajtását. Az
UAVi adattárolása biztosítja az élelmiszertermékek lejárati idejének és minőségének transzparens nyilvántartását.

Egészségügyi szállító drónok
A drónokkal szállított orvosi termékek jelen pillanatban vérkészítményeket, oltásokat, gyógyszereket, méregoldó oldatot, és egyes esetekben akár a szervátültetéshez szükséges orvosi hozzávalókat és egyéb orvosi eszközöket jelentik. Az UAVI célja a jelenlegi megoldások
bővítése a transzplant szervek kiszállítására, ezzel a leggyorsabb segítséget nyújtva a rászorulóknak.

Ipari áruszállító drónok
Utolsóként pedig az ipari áruk, amelyeket kiszállítanak, nagymértékben függenek az adott
iparág egyedi jellemzőitől. Például az autógyártásban ezek lehetnek autóalkatrészek, az
energiaiparban pedig karbantartáshoz szükséges eszközök. Lehetnek olyan területek, vagy
olyan rövid átfutási idők, amelyek csak drone-ok segítségével oldható meg. Az UAVI ehhez
különleges teherbírású dronok rendelkezésre állását kívánja fejleszteni. A transzparens adattárolás jogi bizonyoságot ad a kárfelelősségre vonatkozó megálapodás időbeni teljesüléséről.
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Ki szállít drónnal?
Kétféle vállalkozás végezhet drón-szállítást: a drón-szolgáltatók és a saját üzletüket
drónokkal bővítő vállalkozások. A legfontosabb különbség közöttük az, hogy az előbbiek
másoknak kínálják szolgáltatásaikat, míg az utóbbiak drónokat alkalmaznak a saját munkafolyamatainak optimalizálására. A Drone Service Providerként (DSP, drón szolgáltató) működő prominens vállalatok közé tartozik a Wing, a Zipline, a Flytrex, a Flirtey, a Matternet,
a Volans és az Antworks. A legjelentősebb társaságok, amelyek drónokat működtetnek a
belső üzleti szolgáltatások számára, a JD.com, a DHL, az Amazon, a Walmart, a Zomato és
az SF Express. A piac ezen oldalán levő meghatározó szereplők jelentős része, vagy postai
szolgáltató társaság, vagy e-kereskedelemmel foglalkozó óriás. Vannak olyan kormányközi programok is, amelyeket érdemes szintén megemlíteni, például a Világélelmezési
Program és az UNICEF, amelyek drónszállításokat végeznek humanitárius célokra. Az UAVI
közösségi tere összeköti a szolgáltatókat és a saját felhasználási térrel rendelkező szervezetekkel, és transzparens platformot nyújt az együttműködésre.
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Mennyire szigorú a szabályozás?
A drón szállításokat végző társaságoknak nincs könnyű dolga a drón-szabályzásokkal kapcsolatban. A drónos kiszállítások túlnyomó többsége vélhetően sűrűn lakott területek fölött
az eszközhöz rögzített csomaggal fog lebonyolódni. Ezek repülési paraméterek azt jelentik,
hogy a polgári légiközlekedési hatóságok és léginavigációs szolgáltatók külön jóváhagyását
igénylik. Az UAVI megmásíthatatlanul leköthetővé teszi a szabályozással való összhangot,
jogi bizonyítékot szolgáltatva az engedélyhez illeszkedő megvalósulások vizsgálatára.

Hol működik már a drónos szállítás?
Drónszállítmányok jelenleg a következő országokban érhetők el

Amerika

Az Egyesült Államok számos államában, ahol a
Wing, a Flytrex, a Volans és a UPS Flight Forward szállít termékeket.

Afrika

Ruanda és Ghána Afrikában, ahol a Zipline vért
szállít

Ausztrália and Óceánia

Ausztrália és Vanuatu Óceániában a Wing és a
Swoop Aero a kormány által jóváhagyott drónszállításokat folytat.
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Ázsia

Kína és Japán Ázsiában a Rakuten, a JD.com,
az Ele.me és az SF Express-nek köszönhetően,
amelyet hamarosan India követ, ahol a Zipline
kezdi megműködését.

Európa

Finnország, Izland és Svájc Európában a
Wing, a Flytrex és a Matternet folytatja drónszállítását a kiskereskedelemben, élelmiszer- és
gyógyszeriparban.

Mindazonáltal az érdeklődés sokkal szélesebb körű, mint a jelenleg engedélyezett szolgáltatók köre. Ennek egyik oka az engedélyezi hatóságok lassúsága és az egyes szolgáltatók
egyedi engedélyezi eljárása. Az UAVI ökoszisztéma lehetővé kívánja tenni a szolgáltatói kör
dinamikusabb bővítését.

Folyamatos bővülés
Arra lehet számítani, hogy egyre több új drónos kézbesítéssel foglalkozó cég fog felbukkanni,
hogy piacot szerezzenek. Ezek egy része bizonyosan fog fejleszteni, innovatív megoldásokat
bemutatni, ezért gyors fejlődés jöhet technológiai értelemben is. Az UAVI közösségi platform segíteni kívánja ezt a fejlődést.

Szorosabb partneri viszonyok
A drón-szállítások egyik kulcsa a stratégiai kereskedelmi és állami-magán partnerségek. Jó példa a Zipline mely az állami együttműködésnek köszönhetően dinamikusabban
fejlődik. Az UAVI tárgyalásokat folytat az OVSZ és az EUROTRANSPLANT vezetőségével a
transzplant szerv szállító drónok üzembe állításáról.
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Légitaxi
A csomagszállításon túl a személyszállítással foglalkozó terület is dinamikusan
fejlődik.
Definíciók:

UAM. Városi légi mobilitás

– általában a nagy pilóta nélküli járművekre utal, amelyeket elsősorban taxi
drónként vagy teherszállítóként használnak városi és külvárosi területeken.

AAM. Fejlett légi mobilitás

– olyan nagy pilóta nélküli járművekre utal, amelyeket olyan területeken használnak, amelyek nem városiak (alapvetően az UAM-t veszik igénybe, és kiterjesztik azt
bármilyen típusú repülési környezetre).

eVTOL. Elektromos függőleges fel- és leszállás

- a taxi drónok számára kifejlesztett és használt technológiára utal, amely lehetővé
teszi a függőleges felszállást zsúfolt városi környezetben, hasonlóan ahhoz, ahogy
a helikopterek felszállnak és leszállnak.

A városi légi mobilitás (UAM) néven ismert feltörekvő terület azt ígéri, hogy elektromos
függőleges fel- és leszállási (eVTOL) járműveket fejleszt ki az emberek és áruk rövid
távolságokon történő szállítására. Ha sikerrel jár, az UAM új közlekedési módot hoz létre, enyhíti a városok forgalmi torlódásait, és becslések szerint 1 billió dollárt generál az elkövetkező
évtizedekben, a Morgan Stanley szerint. A Hyundai legutóbbi sajtóközleménye szerint az
UAM nem csak a kényelemről szól , hanem a szénlábnyomunk csökkentéséhez is.
Az innovatív konstrukciók segítségével a telephelyek napokon belül telepíthetők, nettó zéró
szén-dioxid-kibocsátással, és teljesen hálózat nélkül működtethetők, ami azt jelenti,
hogy nem mindig kell megfelelő hálózati csatlakozásra támaszkodni.

Még mindig kíváncsi, mikor lesz képes taxi drónnal utazni?
E kérdés megválaszolásával foglaljuk össze a vállalatok következő hét évre vonatkozó céljait:
Az EU azt tervezi, hogy 2023-ig több mint 100 órányi tesztrepülőt teljesít
az UAM számára
A Lilium azt tervezi, hogy 2025-ig rendszeres drón taxijáratokat indít
A városi légi kikötő 2026-ig 200 UAM légikikötőt tervez építeni
A Hyundai 2028-ra tervezi kereskedelmi forgalomba hozni taxi drónját
Elképzelhető, hogy az UAVI lesz az első közösségi szolgáltató a Légitaxik közül…? ;)
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UAVI
Biztonságtechnika
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UAVI
Biztonságtechnika
A drón nagy sebességgel képes közlekedni és pontos képet továbbítani a repülés teljes útvonaláról valós időben. Alkalmasak előre programozott feladatok ellátására, lebegés és mozgás
közben is képesek szemmel tartani személyeket,területeket,objektumokat.
A drónokra akár 30x-os optikai zoom, hőkamera és a mesterséges intelligenciával ellátott
kamera is szerelhető, amelyek képesek személyes és tárgyak felismerésére és elrőe megahtározott tevékenység ellátására.
A polgárvédelmi és rendvédelmi szervezeteknek már van tapasztalatuk a drónok hatékony
használatáról,a kamerák és szenzorok megkönnyítik és gyorsítják a hatóságok,biztonsági
cégek munkáját. Legyen szó személy vagy tárgy keresésről, gyors helyszínelésről vagy terület
ellenőrzésről az UAVI olyan adatbiztonsági rendszert nyújt a blockchain alapú adattárolás
hátterével, ami garantálja az adatok hitelességét megmásíthatatlanságát és keletkezési időpontját.

Bűnüldözés,
bűnmegelőzés,
határvédelem

Objektum és
rendezvényvédelem
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Kutató
és mentő
feladatok

Tűzoltási
feladatok

Katasztrófák
felderítése

Jogi háttér
Az UAVI által kialakítandó adattárolás olyan jogilag is validált adatbiztonsági rendszer,
amely évekre visszamenőlegesen is hitelesen tanúsítja az egyes felvételek és események
bekövetkeztének akár fényképes vagy élőképes dokumentációját. Az időbélyeggel ellátott
releváns események decentralizált módon, bárki által kiolvashatóan biztosítja a hitelességet,
amely bíróság előtt is bizonyító erővel rendelkeznek.A releváns eseményekből tehát egy
audit log keletkezik, amely blokkláncon kerül tárolásra. Nagyobb méretű fájlok esetén a fájlok
hashét tároljuk el, így a fájl/kép/videó tárolása bárhol történhet, az UAVI azonban csak az
eredeti adatot fogja hitelesként igazolni.

Bűnüldözés, bűnmegelőzés és határvédelem
Drón segítségével gyorsan és pontosan felmérhetők a bűnügyi helyszínek vagy a biztosítandó területek. Könnyen felügyelhetők a rendezvények, a védett személyek és az objektumok.
Drónok képesek az adatokat, képeket vagy videókat élőben továbbítani a meghatározott
eszközökre. Mesterséges intelligenciás kamerával szerelt drónok képesek szinte bármilyen
feladat betanítására és elvégzésére legyen szó arcfelismerésről, tárgyfelismerésről vagy akár
rendszám azonosításról. Hőkamerás drónok segítenek még nehéz látási körülmény között
vagy akár éjszaka is dolgozni lehet. Az egyes bűnüldözési, bűnmegelőzési és határvédelemi akciók jogosságának megítéléséhez kiemelt jelentősége lehet az UAVI adatbiztonsági
rendszerének, amely évekre visszamenőlegesen is hitelesen tanúsítja az egyes felvételek és
események bekövetkeztének akár fényképes vagy élőképes dokumentációját.

Objektum- és rendezvényvédelem
Nagyobb területek,objektumok, rendezvények őrzésére a felülről történő megfigyelés a legideálisabb megoldás. A nagy felbontású kamerák és az akár 30x-os optikai zoom lehetőséget
adnak a terület minden részletének pontos őrzésére és ellenőrzésére. Mesterséges intelligenciás kamerák pedig képesek arc- vagy tárgyfelismerésre, tömegszámlálásra és bármilyen
egyéb feladatra is. Éjszakai feladatvégzésre pedig hőkamerák jelentenek ideális megoldást.
Az objektumok időbeni állapotát fényképes vagy élőképes dokumentáció képes leghitelesebben bizonyítani, amelyben nagy szerepet kaphat az UAVI adatbiztonsági rendszere.

Kutató és mentő feladatok
A kutatásnál és mentésnél a legfontosabb a gyors beavatkozás és a terület pontos feltérképezése. Profi segítséget nyújtanak a drónok és a speciális kamerák ha ember keresésről,
baleseti helyszínelésről vagy veszélyes helyek felderítéséről van szó. A nagy felbontású
kamerák, hőkamerák és a mesterséges intelligenciával rendelkező kamerák pedig képesek az
előkép folyamatos továbbítására az UAVI pedig az adat megmásíthatatlan tárolását biztosítja.
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Tűzoltási feladatok
A veszélyben lévő, vagy épületben rekedt személyek felkutatására, illetve a tűz terjedésének
elemzésére alkalmas kamera és drón pontos képet adhat a tűzoltóknak, hogy a mentési és
tűzoltási műveleteket a tervezetten a legkisebb kockázat mellett tudják végrehajtani.
Az UAVI adatbiztonsági szolgáltatások hatékony segítséget nyújthatnak a tűzeset folyamatának későbbi hiteles elemzéséhez,a mentési/tűzoltási munkálatok utólagos értékelésénél, a biztosítási kárigény alátámasztásához.

Katasztrófák felderítése
Természeti vagy egyéb katasztrófák esetén a legfontosabb a pontos kárfelmérés és a terület
szemrevételezése. Drónok segítséget nyújtanak a mentést végző szerveknek és folyamatosan biztosítják az élő képet, hogy a mentés és a kárhelyreállítás a lehető leghatékonyabban
működjön. A drónok a biztosítóknak is segítségükre lehetnek a kárfelmérésben az UAVI pedig biztosítja az adatok hiteleségét, akár évekre visszamenően is.
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UAVI
Ipari felhasználás
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UAVI
Ipari drónok
Egy újabb ipari forradalom az ipari drónok megjelenése. Ezek a technológiák alapjaiban
változtatják meg az adatgyűjtést és az adatfelhasználást. A drónok megjelenése és terjedése
lehetővé teszi, hogy nehezen elvégezhető időigényes feladatok gyorsan, hatékonyan végezhetőek legyenek.
Az UAVI jövőbe mutató megoldásokat fejleszt az ipari drónok blokklánc alapú
alkalmazásával.

Az alábbi szakterületeken alkalmazható au UAVI:

Telekommunikáció
Kommunikációs
ipar

Szolgáltató ipar

Energiaipar
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Filmipar

Mezőgazdaság

Építőipar

Filmipar
A drónok egyik legismertebb felhasználási területe a filmezés. A nagy teherbírásnak köszönhetően lényegében többféle kamera tetszőleges objektívvel és fókuszpuller elektronikával
együtt is szállítható drónnal. Az UAVI blokklánc alpú adatbiztonsági rendszerei megoldást nyújtanak a filmipar adatbiztonsági kihívásaira és ellenőrizhető, bizonyítható hátteret
biztosít a transzparens munkavégzéshez.

Szolgáltatóipar
A szolgáltatóipar részére nagy lehetőségeket rejt a nehezen és költségesen végezhető feladatoknál a drónok alkalmazása. Jelentős költséghatékonyság mellett új piaci szegmensek
meghódítására ad lehetőséget a dróntechnológia alkalmazása.
Ipari takarító drónok, a tető- és felülettisztító drónok dinamikus térhódítása megkérdőjelezhetetlen és érthető módon kiváltja a helikopterek alkalmazását a szolgáltatóipar ezen
területén. Temetkezés, biztosítási kárfelmérő és a környezetvédelmi drónok alkalmazása különböző szennyeződések felméréséhez mind olyan szolgáltatások amelyek már jelen
vannak a világban de a jövőben a hétköznapunk része lesz. Az UAVI blokklánc alapú megoldást nyújt az elvégzett munka bizonyíthatóságára, a begyüjtött adatok, mérési eredmények hiteles tárolására akár évekre visszamenőleges is.

Telekommunikáció, kommunikációs ipar
A kommunikációs ipar költséghatékony technológiai működéséhez szükséges az emberi
munkaerő kiváltása a veszélyes feladatokról. A drónok költséghatékony és gyors megoldást
nyújtanak az állagmegóvásra, a hibák feltárására és az antennák ellenőrzése. Az időbélyeggel ellátott fotó vagy videó dokumentáció részleteiben is képes hiteles módon igazolni
a munkák megtörténtét és módját.

Mezőgazdaság
Az ipari drónok a precíziós mezőgazdaságot technológiai megoldásokkal segítik hogy a
költség- és termék hatékonyság maximalizálás nagyobb biztonsággal elérhető legyen.
Az UAVI révén elérhetővé tett blockchain segítségével ellenőrizhető, követhető események
olyan biztos kalkulációs lehetőséget biztosítanak amely megmásíthatatlan adatokat
szolgál a tulajdonos és a dolgozók felé. Az így szerzett adatok évekre visszamenőleg biztos
támpontot adnak az optimális működéshez, tervezéshez, kárigényekhez. Az UAVI használata segít olyan technológiák alkalmazásában ami átláthatóbbá teszi a hétköznapot.
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A növények vegetációs állapotát, károkat egyszerűen és hatékonyan lehet felmérni. A
levegőből lehet szemlélni a területet,birtokot így könnyen ellenőrizhető, hogy terület határain belül mi történik. Nyomon követhető a levegőminőség. Meggyőződhetsz az épületek
energiahatékonyságáról. Visszakövethető, megmásíthatatlan adat kerül a blokláncra ami
a jövőben egy káresemény, biztositási igény érvényesítése vagy ingatlan értékesítés
esetén ellenőrizhető adatként szolgál.
A permetező drónok akár 88%-os víz és 50%-os növényvédőszer megtakarítással működhetnek. Az optimális működéshez előnyös az adatok átlátható és biztonságos kezelése.
Fontos a terület több éves tapasztalatait visszamenőleg is ismerni mert így lehet a jövőbeni technológiák optimális alkalmazásához kellő információt biztosítani. Az UAVI alkalmazása egyszerüsíti a gazdaság működését, segíti a permetezés optimalizálását és megoldást nyújt a kalkulálható termény maximalizálásra. Bizonyíthatóvá teszi a gazdálkodási
események megtörténtét, a minősítési előrírásoknak való megfelelést.

Energiaipar
A termelési központok és a hálózatok ellenőrzése, az emberi munkaerő kiváltása a
veszélyes feladatokról, illetve a költségek folyamatos csökkentése a legfőbb kihívás
az energia iparban. A drónok és a rájuk szerelhető különböző kamerák, szenzorok képesek
szinte bármilyen körülmény között a feladatok gyors, precíz és pontos ellátására. Az UAVI
ellenőrizhetővé és bizonyíthatóvá teszi az elvégzett munkát a bokklánc segítségével . Ezen
felül és a minőségi munkavégzést segitő UAVI token alapú jutalmazási rendszert dolgoz ki
hogy az energiaipar igy ösztönözve a hatékony munkavégzést a dolgozóknál.
Az UAVI az alábbi energiaipari területekre koncentrálva dolgoz ki
bloklánc alapú megoldásokat :

Napelem és napelemparkok vizsgálata

A nagyfelbontású kamerával és hőkamerával szerelt drónok alkalmasak bármilyen tető
vagy napelempark ellenőrzésére, a hibák és a karbantartási feladatok feltérképezésére.
Az UAVI alapú adattárolás révén igazolhatová válik a vállalt termelékenységi adatok tartása, és az esetleges kárigények érvényesítéséhez hiteles dokumentációt
szolgáltat.

Olaj és gázvezeték ellenőrzés

A csővezetékek ellenőrzése fontos feladat,de a területi és domborzati adottságok miatt
a levegőből való ellenőrzés lényegesen egyszerűbb, a rendellenességek felderítése
gyorsabb és olcsóbb drón alkalmazásával. Az UAVI segítségével az ellenőrzések megtörténte hiteles módon, időbélyeggel és fotódokumentációval valósulhat meg.
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Szélerőművek, szélturbinák ellenőrzése

Az állagmegóvás és hibák feltárása szempontjából rendkívül fontos a szélturbinák
ellenőrzése. A magasban végzett munka kockázatos és drága ezért drónokkal napjainkban hatékonyabb, biztonságosabb és olcsóbb kiváltani az emberi munkaerőt. Az
ellenőrzések megtörténte és a drága berendezések állapotának megfelelőssége évekre
visszamenőlegesen is hitelesen dokumentálható az UAVI segítségével.

Magas feszültségű rendszerek ellenőrzése

Drónok és a speciális kamerák használatával könnyen és gyorsan elvégezhető a magas
feszültségű vezetékek vizsgálata. Speciális erre a célra kifejlesztett kamerák a hibát
már akkor is képesek felismerni amikor az még az emberi szem számára láthatatlan. Az ellenőrzés hitelessége ilyen rendszereknél kritikus, így az UAVI gyors és olcsó
megoldást biztosít erre, akár évekre visszamenőlegesen is.

Építőipar
Az építőipar hatékony segítsége a drón technológia. A drónakkal képesek vagyunk nagyon
bonyolult drága feladatokat kiváltani és a folyamatokat dokumentált módon ellenőrizhetővé tenni. Az építkezések során rengeteg vitás kérdés merül fel, ezért az UAVI olyan okos
szerződés alapú megmásíthatatlan adatokkal alátámasztható adatbiztonsági rendszert
dolgoz ki mely segit megelőzni a konfliktust.
Az UAVI az alábbi épitőipari területekre koncentrálva dolgoz ki bloklánc alapú
megoldásokat:

Felmérés,modellezés,tervezés

A drónok képesek tökéletes pontosságú felmérést készíteni bármilyen épületről vagy
területről, majd szoftverekkel feldolgozva pontos terveket vagy domborzati térképet
kapunk töredék idő alatt. 3 dimenziós épület modellezéshez a drónok képeket készítenek a levegőből,majd a tervező szoftver a drón által megadott pontokból 3 dimenziós modellt készít. Az építés folyamán összehasonlítható az előrehaladás az eredeti
tervekkel. Így követhető, korrigálható a teljes folyamat és az ütemterv megvalósulása is könnyen ellenőrizhető. Az UAVI által végzett rendszeres fotódokumentáció
mind a megelőzésben, mind az esetleges kárigény érvényesítésben hiteles adatokkal
segíti a munkát.
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Feladat ellenőrzés

A drónok segítségével nyomon követhető a teljes építési terület, ellenőrizhetjük a
munkatársak és az alvállalkozók munkáit . Mesterséges intelligenciával rendelkező
kamerákkal bármit képesek vagyunk szemmel tartani, és a hibákat észlelni az építkezés során. Az ellenőrzésről készült fotó és video dokumentáció időbélyeggel ellátva
évekig rendelkezésre áll a felek számára.

Hőtérképek készítése

A hőkamerával szerelt drónok segítségével töredék idő alatt végezhető el egy épület
hőtérkép készítése. Az épületek hőtérképezése minden energetikai tanusítványban
kötelező elem és azért is előnyös mert igy megfigyelhetjük, hogy az épület szigetelése
mindenhol megfelelően lett-e felépítve. A nem megfelelő megvalósítás visszakövethető az UAVI adattárolása révén és megállapítható hogy ki, mikor és mit tett vagy nem
tett amely előidézi a nem megfelelősséget.
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UAVI
Token system
Az UAVI ökoszisztéma tokenje egy üzleti modell és egy pénzügyi rendszer. Az alábbi Token
System komponensek részletei a tőzsdére hozatalig kerülnek kidolgozásra.

Token profil
Név
UAVI Drone

Szimbólum
UAVI

Blockchain
Binance Smart Chain (BSC) BEP-20

Maximum kínálat
5.000.000.000

Token allokáció

36%

12%

publikus

UAVI Team - munkadíj

5%

marketing

25%

UAVI Foundation

díjazás

4% 5%

presale, ICO
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3%
10%

burning

fejlesztés, likviditás

UAVI
Roadmap

Presales, ICO
Presale

2021. dec. 25 – 2022. febr. 10.

0.01 USD, pool 1% = 50.000.000 UAVI token

1st ICO

2022. febr. 10. – 2022. márc. 10.

0.02 USD, pool 1% = 50.000.000 UAVI token

2st ICO

2022. márc. 10. – 2022. ápr. 10.

0.03 USD, pool 1% = 50.000.000 UAVI token

3st ICO

2022. ápr. 10. – 2022. máj. 10.

0.04 USD, pool 1% = 50.000.000 UAVI token

UAVI
exchange
listings

2022. máj. 10. – 2022. máj. 15.

42

UAVI Roadmap

UAVI
Roadmap
2020. Q4
Crypto szakértői csapat építés
UAVI projektek
Transplant drone – koncepció
Szállítás – koncepció

2021. Q1
Crypto szakértői csapat építés
Crypto drone ökoszisztéma szerkezeti és szervezeti felépítés
UAVI projektek
Transplant drone – koncepció
Szállítás – koncepció

2021. Q2
Crypto szakértői csapat építés
Crypto drone ökoszisztéma szerkezeti és szervezeti felépítés
Drón piackutatás
Business on blockchain alapok lefektetése
UAVI token kibocsátás – konceptuális fázis
UAVI web – konceptuális fázis
UAVI projektek
Transplant drone – koncepció
Szállítás – koncepció
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2021. Q3
Drón piackutatás
Business on blockchain alapok lefektetése
UAVI Team – Board
UAVI token – tervezési fázis
Data management system – konceptuális fázis
UAVI Whitepaper – konceptuális fázis
UAVI web – design koncepció
Social channels – konceptuális fázis
UAVI projektek
Transplant drone – koncepció
Delivery – koncepció

2021. Q4
Partnerkapcsolatok építése
UAVI Team – Marketing
UAVI token kibocsátás - Presale
Data management system - konceptuális fázis
UAVI Whitepaper – GO-LIVE
UAVI web – GO-LIVE
Social channel indulások – GO-LIVE
UAVI Marketing - 1. fázis
UAVI Platform – konceptuális fázis
UAVI NFT - konceptuális fázis
Hodler system- konceptuális fázis
UAVI projektek
Geocaching – konceptuális fázis
e-sport – racing/battle royale – konceptuális fázis
Transplant drone – fejlesztési fázis
Delivery – fejlesztési fázis

44

UAVI Roadmap

2022. Q1
Partnerkapcsolatok építése
UAVI Team – SW fejlesztés
UAVI token kibocsátás – ICO 1,2,3
Data management system - fejlesztés
UAVI web - angol nyelv
Social chanell indulások – GO-LIVE
UAVI Marketing – 2. fázis
UAVI Platform - fejlesztés
UAVI NFT - fejlesztés
Hodler system - GO-LIVE
UAVI projektek
Geocaching – konceptuális fázis
e-sport – racing/battle royale - konceptuális fázis
Transplant drone - fejlesztési fázis
Delivery - fejlesztési fázis
Flying Taxi - konceptuális fázis
Incubator projects… - konceptuális fázis

2022. Q2
Partnerkapcsolatok építése
UAVI Team – SW fejlesztés
UAVI token kibocsátás – TŐZSDE
Data management system - fejlesztés
Social chanell indulások – folyamatban
UAVI Marketing – 3. fázis
UAVI Platform - fejlesztés
UAVI NFT – GO-LIVE
Hodler system - folyamatban
User bonus - konceptuális fázis
Ambassador program - fejlesztés
Metaversum - konceptuális fázis
UAVI projects
Geocaching – konceptuális fázis
e-sport – racing/battle royale - konceptuális fázis
Transplant drone - development phase
Delivery - fejlesztési fázis
Flying Taxi - konceptuális fázis
Incubator projects… - fejlesztési fázis
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2022. Q3
Partnerkapcsolatok építése
UAVI Team – SW fejlesztés
Data management system - tesztelés
Social chanell indulások – folyamatban
UAVI Marketing – 4. fázis
UAVI Platform - tesztelés
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - tesztelés
Ambassador program - fejlesztés
Metaversum - konceptuális fázis
UAVI projects
Geocaching – konceptuális fázis
e-sport – racing/battle royale - fejlesztési fázis
Transplant drone - fejlesztési fázis
Delivery - fejlesztési fázis
Flying taxi - fejlesztési fázis
Incubator projects… - fejlesztési fázis

2022. Q4
Partnerkapcsolatok építése
UAVI Team – szakértők
Data management system - GO-LIVE
Social chanell – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - GO-LIVE
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - GO-LIVE
Ambassador program – teszt fázis
Metaverse – konceptuális fázis
UAVI projects
Geocaching – konceptuális fázis
e-sport – racing/battle royale - fejlesztési fázis
Transplant drone - fejlesztési fázis
Delivery - fejlesztési fázis
Flying taxi - fejlesztési fázis
Incubator projects… - teszt fázis
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2023. Q1
UAVI Team – kormányzók
Data management system - folyamatban
Social chanell indulások – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - folyamatban
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - folyamatban
Ambassador program – GO-LIVE
Alapítvány - Government közösségi kormányzás - fejlesztés
Metaversum - fejlesztés
UAVI projects
Geocaching – teszt fázis
e-sport – racing/battle royale - teszt fázis
Transplant drone - fejlesztési fázis
Delivery - teszt fázis
Flying Taxi - fejlesztési fázis
Incubator projects… - GO-LIVE

2023. Q2
UAVI Team – nagykövetek
Data management system- folyamatban
Social channels – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - folyamatban
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - folyamatban
Ambassador program – folyamatban
Foundation – Community Government – teszt fázis
Metaverse – fejlesztés
UAVI projects
Geocaching - GO-LIVE
e-sport – racing/battle royale - GO-LIVE
Transplant drone - teszt fázis
Delivery - GO-LIVE
Flying taxi – fejlesztési fázis
Incubator projects… - folyamatban
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2023. Q3
UAVI Team – incubator programok
Data management system- folyamatban
Social channels – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - folyamatban
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - folyamatban
Ambassador program – folyamatban
Foundation - Community Government – GO-LIVE
Metaverse – fejlesztés
UAVI projects
Geocaching - folyamatban
e-sport – racing/battle royale - folyamatban
Transplant drone -teszt fázis
Delivery - folyamatban
Flying taxi - teszt fázis
Incubator projektek… - folyamatban

2023. Q4
UAVI Team - folyamatban
Data management system- folyamatban
Social channel indulások – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - folyamatban
UAVI NFT – új sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - folyamatban
Ambassador program – folyamatban
Foundation – Community Government – folyamatban
Metaverse – tesztfázis
UAVI projects
Geocaching - folyamatban
e-sport – racing/battle royale - folyamatban
Transplant drone - teszt fázis
Delivery - folyamatban
Flying taxi - teszt fázis
Incubator projects… - folyamatban
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2024 UAVI Team - folyamatban
Data management system- folyamatban
Social Channels – folyamatban
UAVI Marketing – folyamatban
UAVI Platform - folyamatban
UAVI NFT – New setúj sorozat
Hodler system - folyamatban
User bonus - folyamatban
Ambassador program – folyamatban
Foundation -Community Government – folyamatban
Metaverse – GO-LIVE
UAVI projects
Geocaching - folyamatban
e-sport – racing/battle royale - folyamatban
Transplant drone - GO-LIVE
Delivery - folyamatban
Flying taxi - GO-LIVE
Incubator projects… - folyamatban

To the Moon....
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Concept

Concept

Concept

UAVI Projects - Inkubator

Dev
Concept

Concept

UAVI Projects - Delivery

Concept

Concept

UAVI Projects - Medical

Concept

Dev

Concept

UAVI Projects - E-sport

Concept

Concept

Dev

Dev

Concept

Dev

Dev

Concept

Concept

UAVI Projects - Geocatching

Dev

Concept

Metaversum

Alapítvány - Government közösségi
kormányzás

Concept

Go Live

Go Live

Dev

Concept

UAVI Hodler system

Dev

Dev

UAVI Ambassador program

Concept

UAVI NFT

Dev

Phase 03

Dev

SW devs

Q2

Concept

Concept

UAVI Platform

Phase 02

Go Live

Eng. version

Dev

SW devs

Q1

Dev

Dev

Dev

Dev

Dev

Concept

Dev

Test

New set

Test

Phase 04

Test

SW devs

Q3

2022

UAVI User bonus program

Phase 01

Go Live

Go Live

Go Live

Concept

Marketing

Q4

Uavi Marketing

Concept

Design

UAVI Website

Social Media Channels

Concept

Board

Q3

UAVI Whitepaper
Concept

Q2

Concept

Concept

Q1

2021

Data Management System

UAVI Token kibocsátás

UAVI Team

Business on blockchain alapok lefektetése

Partnerkapcsolatok építése

Drone piackutatás

Crypto drone ökoszisztéma szerkezeti és
szervezeti felépítés

Q4

2020

Test

Dev

Dev

Dev

Dev

Concept

Test

Go Live

New set

Go Live

Go Live

Experts

Q4

Go Live

Dev

Test

Dev

Dev

Dev

Dev

Go Live

New set

Governors

Q1

Q3

Dev

Go Live

Test

Test

Dev

Test

New set

Test

Test

Go Live

Dev

Go Live

New set

Ambassadors Inkubators

Q2

2023

Test

Test

Test

New set

Q4

Go Live

Go Live

Go Live

New set

Q1

2024

UAVI
Team

Alapítók

Debreceni
Dávid
CTO
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Gerebenics
Péter
CCO

Harmati
Zsombor
CEO

dr.

Forgács
Tamás Ph. D.
COO

UAVI
Jogi nyilatkozat
Tájékoztató a biztonsági kockázatokról
A hackerek, vagy más csoportok, szervezetek megpróbálhatnak beavatkozni az UAVI projektbe számos módon. Hamisítás, lopás, rosszindulatú programokkal való támadás, a konszenzusos rendszert ért támadások, és minden hasonló esemény, amely hatással lehet az
UAVI szolgáltatásaira a biztonsági kockázatot rejt. Az ügyfelek által tárolt tokenek, NFT-k és
fiat pénzek biztonságáért nem tudunk felelősséget vállalni. A tőzsdei forgalom kapacitása és
volumene tekintetében sem vállalunk felelősséget. Azokat a fő kockázati tényezőket, rizikófaktorokat, amelyek a társaság szerint lényegesek az UAVI token megszerzése, tartása és
használata kapcsán, a teljesség igénye nélkül az alábbiakban ismertetjük. A résztvevőknek
figyelembe kell venniük ezeket a white paper-ben szereplő információkat és kockázati tényezőket. Javasoljuk, hogy konzultáljanak szakmai tanácsadókkal, beleértve pénzügyi, számviteli, jogi, adózási, műszaki, vagy más tanácsadók és szakértők véleményének kikérését, mielőtt
az UAVI megszerzéséről döntenek. Kockázati tényezők esetlegesen előfordulhatnak, és az
UAVI Kft nem tudja megjósolni annak a valószínűségét, hogy ilyen esemény előforduljon.
Az UAVI token megszerzésével, birtoklásával és használatával az ügyfél tudomásul veszi
hogy a következő kockázatokat vállalja:
A token vásárlása csak pénzügyileg tájékozott személyeknek javasolt, akik képesek felmérni a
kockázatokat, akik szakmai tanácsot kapnak a token megszerzésével és tartásával kapcsolatban, akik rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással, ahhoz, hogy képesek legyenek viselni az
ebből eredő veszteségeket, és kezelni a várható nyereségeket. A tokenhez való hozzáférés elvesztésének kockázata, a privát kulcsok elvesztése, őrzési hiba, vagy felhasználói hiba
minden ügyfélnek a saját felelőssége. A token megszerzéséhez, tartásához és továbbküldéséhez kripto tárca, azaz crypto wallet szükséges. A ügyfél ezennel megérti, hogy ő a felelős
a saját wallet-jének a beállításáért, és esetleges harmadik félnél való tárolásáért (pl: tőzsde,
tárcaszolgáltató). Az ügyfél felelős a wallet-jében történő tranzakciókért. Az ügyfél a privát
kulcsainak elvesztése, vagy bármilyen harmadik fél hozzáférése az ilyen privát kulcsokhoz,
valamint a bejelentkezéshez való hozzáférés az ügyfél által használt wallet-hez, vagy hitelesítőhöz, annak adataihoz való hozzáférés visszaélésekre adhat lehetőséget, ami az ügyfél
felelőssége. Bármilyen hiba, vagy meghibásodás, amely a wallet-hez kapcsolódik, beleértve
az ügyfél saját mulasztását, a wallet megfelelő karbantartását, tárolását, vagy a használata
során keletkező károkat, vagy a wallet szolgáltató hibájából származó károk a token elvesztését eredményezheti, amelyért nem tudunk felelősséget vállalni.
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www.uavi.io
hello@uavi.io

