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„miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-
komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności 

i wydajności infrastruktury miejskiej i jej 
komponentów składowych, a także do podniesienia 

świadomości mieszkańców”  
 

 

 

 

 

Źródło: Azkuna I. (red.), Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and 
Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao, 2012. 



PERSPEKTYWY SMART CITIES 



STRATEGIE URZĘDÓW I STRATEGIE IT W TYCH URZĘDACH 

 Zarządzanie procesowe w kontekście strategii IT (AS IS) 

 Systemy informatyczne a strategia IT – architektura IT w mieście (AS IS) 

 Działania urzędów w zakresie budowy strategii IT – architektury IT (AS IS) 

 Rola dostawców systemów informatycznych w strategii IT miasta (AS IS) 

 Umiejscowienie komunikacji z interesariuszami (mieszkańcami) w strategii 

IT miasta (AS IS) 

 Rozwój strategii IT w kontekście Smart Cities (TO BE) 

DANE I ICH WYKORZYSTANIE 

 Dane zbierane przez miasto (AS IS)  

 Kluczowe dane dla miasta (AS IS) 

 Wykorzystanie danych przez miasto (AS IS)  

 Świadomość znaczenia danych w procesach decyzyjnych (AS IS)  

 Perspektywy wykorzystania danych  (TO BE) 

PROJEKTY I TECHNOLOGIE 

 Nastawienie miasta do projektów Smart Cities (AS IS) 

 Przykładowe projekty w mieście i ich ocena (AS IS) 

 Oczekiwania miasta w stos. do projektów Smart Cities (TO BE) 

STAN 



STAN 

 Miasto wdrożyło system TRISTAR, który służy do zarządzania ruchem 

drogowym w mieście. 

 Projekt wdrożenia systemu TRISTAR uważany jest za „flagowy” projekt – 

dostępny lokalnie, jednak wymagający rozbudowy 

WNIOSKI 

 Zauważalny brak doświadczenia urzędników w realizacji projektów smart 

city (potwierdza to długi czas wdrażania systemu TRISTAR – 8 lat  i tylko 

jeden system) 

 TRISTAR jako przykład projektu, gdzie brakuje doświadczenia w integracji 

dostawców (dostawcy nie realizowali projektów smart city) 

 Zauważalne obawy urzędu miasta o DŁUG TECHNOLOGICZNY i 

STARZENIE SIĘ TECHNOLOGII („od 8 lat nie ma efektów”) 

 Obawa urzędu miasta (klienta) co do przyszłości systemu (klient nie wie 

co dalej robić z systemem) 

 Współpraca z partnerami naukowymi ? 
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STAN 



OCZEKIWANIA (TO BE) 

 STAN 

 Świadomość modeli referencyjnych Smart Cities – Amsterdam, 

Rotterdam 

 Nastawienie na użyteczność systemów a nie „gadżety” 

 Nastawienie miasta dość kompleksowe do rozwiązań smart 

cities 

WNIOSKI 

 Smart City przez Gdańsk nie jest postrzegane przez pryzmat 

technologii a raczej działania, decyzyjności 

 Świadomość potrzeby dojrzałości miasta przy podejmowaniu 

decyzji dotyczących wykorzystania technologii Smart Cities 
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REKOMENDACJE 

 
REKOMENDACJE 

 Ofertowanie jakiejkolwiek technologii/ usługi powinno być poprzedzone 

bardzo dokładną analizą możliwości jej stosowania z punktu widzenia 

Smart Cities a nie tylko wybranego obszaru zastosowania. 

 Miasto jest otwarte na nowe projekty jeżeli widzi jej użyteczność. Być 

może że środowiskiem do analizy tej użyteczności będzie  organizacja 

usług wspólnych funkcjonująca w Urzędzie Miasta 

 Lepiej widziane są projekty małe w kategoriach professional services niż 

dostarczania technologii 
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INTERNET RZECZY 

Internet of Things 
przedmioty mogą pośrednio 

albo bezpośrednio gromadzić, 
przetwarzać lub wymieniać 

dane za pośrednictwem sieci 
komputerowych 

Źródło: https://www.aqmesh.com/ 



JAK BUDOWAĆ ? 



JAK BUDOWAĆ ? 



SYSTEM POMIAROWY AQMESH 

Źródło: http://www.benchmarkmonitoring.com.au/aqmesh-low-cost-ambient-air-quality-monitoring 



SYSTEM POMIAROWY YOUKTIX 

Źródło: http://www.yuktix.com 



IDE+CZUJNIKI 

Źródło: http://www.shinyei.co.jp/stc/eng/optical/main_ppd42.html  



MIKROKONTROLER I CZUJNIKI PYŁU 

Źródło: http://www.shinyei.co.jp/stc/eng/optical/main_ppd42.html  

Źródło: http://www.yuktix.com/learn-more/ 

Źródło: https://sensing.honeywell.com/sensors/particle-sensors/hpm-series 



DANE IoT 



Czujniki PM10 



PROGNOZA PM10 



SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI DLA PM10 



PODSUMOWANIE 

• JAKA JEST GOTOWOŚĆ MIAST I JAKIE JEST ZNACZENIE TEJ 
GOTOWOŚCI WE WDRAŻANIU TECHNOLOGII IoT ? 

• CZY ROZWIJAMY TECHNOLOGIE SaaS DLA IoT ? 

• CZY SIŁA ROZWOJU TECHNOLOGII IOT TKWI W ROZWOJU 
TECHNOLOGII BIG DATA (NP. EDGE, CLOUD) ? 

• JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ POMIARÓW WĘZŁÓW IOT ? 

• JAK ROLĘ PEŁNIĄ WĘZŁY IoT W BUDOWANIU PROGNOZ ? 



Dziękuję za uwagę 
 


