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Az urbanizáció kihívásai
XX. század
• Az elektromosság és a gépkocsi elterjedése átalakította minden napjainkat,
választ adott a városiasodás aktuális problémáira és a városok lakosságának
intenzív növekedése indult el….
XXI. század
• Az EU népességének már több mint 70 %-a él városias területen
Városokban állítják elő az EU GDP-jének több mint kétharmadát
• Digitális technológia (mobiltelefon, informatika, internet, szenzor hálózatok,
közösségi média…, együtt: ICT) dinamikus fejlődése áthatja az élet minden
területét, jelentősen hozzájárul a GDP és a termelékenység növekedéséhez
• De: Markánsan jelentkeznek tartós, összetett problémák, összefonódó
környezeti, gazdasági, demográfiai, kulturális, közlekedési és közbiztonsági
kihívások!
Legyen a város barátságos, élhetőbb, szerethetőbb, vonzóbb!
Olyan fejlesztésekre, megoldásokra van szükség,
➢ amelyek segítenek a település problémáinak megoldásában,
➢ amelyektől a lakók jobban érzik magukat.
Lehet-e találni megoldást a kihívásokra a digitális technológia, az ICT
segítségével? Lehet-e úgy alakítani a technológiát?
SMARTIES Okos város projekt
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Az ICT társadalmasodása
Az ICT lehetővé teszi, hogy az urbanizációs célok gazdaságosan, rugalmasan és
skálázhatóan megvalósíthatóak legyenek. Segít:
• a közösséggel való kapcsolattartásban:
informálás, vélemény-, javaslatgyűjtés, megosztás, egyeztetés…;
• a város valós-idejű monitorozásában, az adatok gyűjtésében és feldolgozásában;
• az adatok hasznosításában:
➢ a kihívásokra valós-idejű válaszok megfogalmazásában,
➢ hatékonyabb műszaki és szervezési megoldások kialakításában;
• a tartalom keresésben: elérhetővé teszik a világ tudását, akár egy okos telefonnal.
Az ICT, azon belül is az internet-alapú megoldások megjelennek:
• az önkormányzati munkában (pl. ügyfélkapu, dokumentum menedzsment),
• az energiaellátásban, a közlekedésben,
• az oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásban, otthonunkban,
• az ivó- és szennyvíz szolgáltatásban, hulladékkezelésben, a környezet figyelésében,
• iparban, kereskedelemben, irodákban, mezőgazdaságban, turizmusban,
• törvénykezésben, tudományban, kultúrában, sportban, játékokban,
• átalakítják az emberi kapcsolatokat (közösségi média),
• integrálják a hagyományos és elektronikus médiát, stb.
SMARTIES Okos város projekt
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Az okosváros-koncepció
Az okos város definíciója, kritériumai
A Smart City fogalmára, a különféle elnevezésekre jelenleg általánosan elfogadott
meghatározás nincs, azonban egyaránt az ICT megoldások alkalmazására építenek.
Az elnevezések aszerint különíthetők el, ahogy a modernizálás szemlélete bővül:
• a konkrét digitális (ICT) infrastruktúra kiépítésétől és
infokom alapszolgáltatásoktól (digitális város)

• az ICT háttérre építő intézményi szolgáltatásokon
(e-szolgáltatások) át (intelligens város)
• az internet-alapú, tárgyak internetére is építő, átfogóbb,
élhetőbb város stratégiai szemléletéig (okos város).

Egy város akkor tekinthető igazán okosnak, egy okosváros-ökoszisztémának,
ha az okos ICT megoldások segítségével a városi erőforrások hatékony használatát
és az életminőség javítását:
• integráltan, az erőforrások, az adatok és megoldások együttes kezelésével,
• adatvezérelve, adaptíven, a körülmények tényszerű változására reagálva,
• környezettudatosan, energia hatékonyan, fenntarthatóan,
• az érintett közösség aktív részvételével, érdekeltjeinek bevonásával,
• gazdaságilag önfenntartó módon éri el.
SMARTIES Okos város projekt
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Okos
város kulcsterületek
Okosváros-kulcsterületek
Különféle okosváros-modellek a célok és alkalmazások különféle csoportosításai.

Az okosváros-koncepció
stratégiai komponenseinek hexagonális modellje
Az okosváros-koncepció megvalósításának hexagonális modellje:
A mindennapok segítése és kényelmesebbé tétele:
egészségügyi és jóléti szolgáltatások, időskorúak szociális ellátása, okos otthon és iroda,
okos megoldások az oktatásban, kommunikációban, együttműködésben,
kultúrában, sportban, túrizmusban, vásárlásban, pénzügyi szolgáltatásokban…
Okos navigálás, parkírozás,
dinamikus közlekedésmen’t,
car-pooling, -sharing;
önvezető/autonóm autó,
okos járművek, drón,
flotta menedzsment

Okos energiamenedzsment:
tárolás, felhasználás, mérés,
okos közvilágítás,
megújuló energiák
(nap, szél, geotermikus),
mikrogridek

Okos városi közigazgatás,
ügyintézés, működtetés,
smartosodás koordinálása,
állampolgárok bevonása,
tájékoztatása, szolgáltatások,
foglalkoztatásügyek

Okos épített környezet:
épületek, közösségi terek,
okososzlop; ívóvízellátás,
hulladék- és szennyvízkezelés,
klímahatások kezelése,
környezetvédelem…
A közös smart hátteret nyújtó
kommunikációs hálózatok,
érzékelési, adat és biztonsági rendszerek
SMARTIES Okos város projekt
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Az okos város rendszertechnikai alapelvei
Rendszerelemek:
• valós-idejű adatgyűjtés (különféle szenzorok, város szerte, személyes)
• adatok analízise (riasztások, előrejelzések, tervezési információk)
• városi közművek vezérlése (hatékonyság, adaptivitás, biztonság)
• okos városi alkalmazások (szolgáltatás, kényelem, tájékoztatás, tudástár)
• közösségi részvétel eszközei (e-participation, közösségi oldal)
• nagysebességű internet hálózat
(elérhetőség, ár, minőség: pl. rendelkezésre állás, sebesség)
Közös adatplatform: vertikális helyett integrált, horizontális megközelítés

Adatközpont

Körkörös gazdaság: A várost és környezetét ökoszisztémaként, integráltan
kezeli, tudatosan hasznosítja a különböző civilizációs és természeti körforgásokat.
SMARTIES Okos város projekt
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City-pulse EU FP7 projekt:

Data/content sources

okos alkalmazások sokasága közös platformon

SMARTIES Okos város projekt

Source: www.ict-citypulse.eu
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Körkörös (circular) megközelítés
Fenntartható fejlődés
A várost és környezetét ökoszisztémaként, integráltan kezeli,
tudatosan hasznosítja a különböző civilizációs és természeti körforgásokat.

Többféle rendszerszerű megközelítés,
amelyek a természeti és környezeti
szempontokat, az újrahasznosítást,
a megújuló energiákat egyaránt
hangsúlyosan kezelik:
• körforgásos (circular) gazdaság,
• kék gazdaság (blue economy),
• zöld infrastruktúra,
• nature-based city (a természet fenntartható használata),
• bölcsőtől bölcsőig tervezés (C2C, regeneratív tervezés),
• smart sustainable cities ajánlások (SSC, ITU-T Y.4000 Rec., 2016):
az IKT megoldások a természet és a városi infrastruktúra integrálásához
SMARTIES Okos város projekt
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Bölcsőtől a bölcsőig tervezés

[Cradle to Cradle design]
SMARTIES Okos város projekt
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Az okosváros-megoldások szabványosítása
ITU, ETSI, 3GPP, IETF, IEEE, ISO, IEC….

EU, 2015: Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)
Munkacsoportok: Okos város, egészséges öregedést segítő lakókörnyezet,
hordozható eszközök, mobilitás, vízgazdálkodás, energia, épületek,
gyártás, gazdálkodás és élelmiszer-biztonság
SMARTIES Okos város projekt
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Okos
városválás
stratégia
Az okos
várossá
tervezése
A smart city-vé válás egy átalakulási folyamat (nem egy új várost építünk!)

Az okosváros-stratégia a település átalakulásának stratégiai terve:
• Okosváros-jövőkép/vízió (legfőbb célkitűzések, elérendő előnyök,
fókuszterületek; prioritások időben, alkalmazási területekben) és
• transzformációs stratégia (roadmap)
fogalmazandó meg, figyelembe véve (SWOT analízis):
• a város méretét (kis, közép nagy), földrajzi/természeti környezetét,
jellegét (ipari, mezőgazdasági, kulturális…), infrastruktúráját;
• kitörési lehetőségeit, gazdasági és humán erőforrás korlátait/lehetőségeit,
• az IKT ellátottságának jelenlegi és elérthető szintjét.
Az okosváros-stratégia kialakításához hasznosak:
• Okosváros-rangsorok, tervezési módszertanok, követelményrendszerek
• EU okosváros-programok, fórumok, konferenciák, kiállítások
• Vonatkozó nemzetközi szabványok, ajánlások, hazai jogszabályok
• Az élenjáró városok gyakorlata, kis/közép/nagyvárosi modellek
SMARTIES Okos város projekt
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Az okosváros-stratégia tartalma
Az okos várossá válás stratégiai terve (Smart City Plan) meghatározza:
• a település jövőképét, a hajtóerőket, célokat, fókuszokat, a város prioritásait,
a stratégiai kulcsterületeket, azok viszonyát és horizontális összefonódását;
• a megvalósítás cselekvési tervét, a kiépítés prioritásait, forgatókönyvét,
amelynek kötelező területei:
o technológiai környezet megteremtése, alkalmazások fejlesztése;
o humán erőforrás fejlesztés, képzés/átképzés, foglalkoztatás;
o a lakosság bevonásának megteremtése, fejlesztése, tájékoztatása, az
internet iránti averzió kezelése;
• az alkalmazandó üzleti modellt, a finanszírozás megoldásait (CAPEX, OPEX),
a megpályázható/andó támogatásokat, hazai és nemzetközi (EU) programokhoz
és más kezdeményezésekhez való kapcsolódásokat;
• a biztonsági stratégiát az integrált városi infrastruktúrából fakadó fokozott
biztonsági veszélyek kezelésére, és kiber fenyegetésekre, valamint a
magánszféra/személyes adatok védelmére;
• a szervezeti kereteket, a terv megvalósításának projektmenedzsmentjét,
döntéshozatali és monitoring rendszerét, amely fejezze ki a város vezetésének
szerepét, elkötelezettségét.
SMARTIES Okos város projekt
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Az internet kihívásai, a jövő internet kérdéskörei
2008
• Jelen internet (IPv4) korlátai:
címtér, mobilitás, QoS, biztonság
• Tartalomtér tágulása: tárgyak,
3D és kognitív tartalom

Társadalmi-gazdasági
hatások

• Internet radikális növekedése
méretben, elérhető tartalomban
és alkalmazási lehetőségeiben
• Gyorsan növekvő energiafogyasztás

Élő alkalmazások:
Nagymennyiségű,
heterogén adat

Tartalom
tudatos hálózatok

Okos város, otthon, iroda,
gyártás, közlekedés,
e-egészségügy, e-közig,
energia, oktatás, 3D média,
Agri & Food, stb.

Emberek
internete

Tárgyak
internete

Energia
hatékonyság

Ambiens és
szenzor hálózatok

Skálázható, biztonságos
önmenedzselő hálózatok
A NICT jövőképe, ITU-T ajánlások és EU FIA rendezvényei alapján
SMARTIES Okos város projekt
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Jövő internet: vízió 2011, megoldások 2019

SMARTIES Okos város projekt

15

Dr. Sallai Gyula, BME

Technológiai
Technológiaihajtóerők,
hajtóerők,azexponenciális
exponenciálistechnológiák
technológiák
AA
Moore
Moore
törvénynél
törvénynél
gyorsabban
gyorsabban
fejlődő
fejlődő
ICT
innovációk
innovációk
• IoT, szenzorok, szenzorhálózatok, pl. LP-WAN (LoRa) [Gartner Hype: 2014]
• Mesterséges intelligencia (AI), pl.: mély tanulás, gépi tanulás (ANI)
[Gartner Hype: 2017, 2018]

SMARTIES Okos város projekt
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A Következő Generációs Internet követelményei
A jövő internet már a jelen, 2020-tól az NGI váltja fel a Future Internet fogalmát !

Next Generation Internet (NGI) Summit 2017 Brüsszel
Az EU az internet technológia kívánatos továbbfejlesztése érdekében:
• EC Next Generation Internet Kezdeményezés és nyilvános konzultációk
• A jövő internet célok teljesülésének felülvizsgálata
• A internettől való társadalmi elvárások felmérése a következő évtizedre

Elvárások az NGI-vel szemben:
• Legyen az NGI egy human-centrikusabb internet !
Jelentése nyitott (Pl. Meg kellene találni a harmóniát az információhoz való
hozzáférés és az információ szabadsága között), de a prioritások világosak:
1. Személyes adatok védelme (Privacy)
2. Kiber biztonság (Cyber security)
3. Hozzáférés (Access)
• Legnagyobb hatású technológiák, a kutatás fókuszában:
BigData, AI; IoT, IIoT, IoE; Blockchain (FinTech)

• NGI ≈ Smart Internet, okos egyetemleges alkalmazási platformok:
Smart City, Smart Factory (Industry 4.0, Okos ipar)
SMARTIES Okos város projekt
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A digitalizáció fázisai
Háttér: A mikroelektronika dinamikus fejlődése (Moore törvény)
Státusz: A távközlés, IT és média (TIM) digitális alapú konvergenciájával
a szektorok integrálódtak, digitális ökoszisztémák kialakulóban
Jövő:
A hajtóerő már az adattömeg hasznosítása,
Digitális
a mesterséges intelligencia

ökoszisztéma
Hálózatos
társadalom

Smart internet
ökoszisztéma
Tudástársadalom

5

Médiakonvergencia
Digitális szektor 4
ICT, Infokom

Humán-centrikus,
minden internete,
Kommunikációs
adat és komplexitás
rendszerek
hasznosítás:
Tárgyak
konvergenciája
3
mesterséges
bekapcsolása (IoT),
Tartalmanként
intelligencia
E-hírközlés
tartalomtér tágulása
elkülönült
(3D,
CogICT),
Mindenféle tartalom,
2
Következő
ügyfelek aktív
kommunikációs
információfeldolgozás
generációs
bevonása
és kommunikáció
szektorok
Különféle
internet (NGI)
(pl. WAZE)
digitális konvergenciája
e-tartalmak
1
(Mobil MM, on demand, Jövő internet
egységes
Analóg
multicast, social media)
digitális (IPv4)
világ
Hálózati funkciók kommunikációja
digitalizálása és
integrálása
szektoronként
Hagyományos
telefónia,
adatátvitel,
műsorszórás
18

Dr. Sallai Gyula BME

Digitális / internet ökoszisztémák
Az ökoszisztéma a biológiában élőlények és környezetük dinamikus, kölcsönösen
előnyös kapcsolatrendszere.
A digitális (TIM) konvergencia – az élővilág ökológiai rendszereihez hasonló jellegű –
Digitális ökoszisztémák (Digital Ecosystems) kialakulásához vezet, amelyek
valamilyen hasznos cél érdekében jönnek létre és fejlődnek,
egymással összekapcsolódó összetevői pedig:
• a felhasználók (humán szféra);
egyének, üzleti, kormányzati és civil szervezetek,
digitális tartalmat fogyasztók, előállítók, cserélők közössége

• a digitális infrastruktúra (technikai környezet)
amely köztük az interakciókat lehetővé teszi,
az adatok gyűjtését, feldolgozását segíti.
[World Economic Forum, 2007:
Definíció és szcenáriók 2015-ig]

Gyors, internet alapú technológiai áttörések.
Ezért mindinkább internet (sőt, smart internet)
ökoszisztémáról, beszélünk, amely
a technológiát, a társadalmi beágyazottságot
és a globális hálózatos megjelenést is kifejezi.
SMARTIES Okos város projekt
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Az okos ökoszisztémák hexagonja

SMARTIES Okos város projekt
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SMARTIES projekt
A project célja ezért egy képzési anyag megalkotása olyan
szakemberek, oktatók számára, akik az önkormányzatokkal
együtt dolgozva segítik az okos megoldások sikerre vitelét.
A SMARTIES tananyag a projektben résztvevő öt ország
(Szlovákia, Dánia, Olaszország, Litvánia és Magyarország)
ezirányú önkormányzati tapasztalatainak és igényeinek
figyelembevételével készül.
Jelenleg az egyes modulok témavázlata elkészült és egyeztetett,
megkezdődött a tananyagok részletes kidolgozása és online
oktatási platformon való alkalmazásának előkészítése. A project
2021-ben fejeződik be.
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