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ШТО СЕ

С

„ПАМЕТНИ“ ГРАДОВИ

е проценува дека во 2050 година, околу 70 проценти
од светската популација ќе живее во градовите. Ако
во наредните 35 години, милиони жители мигрираат
во урбаните средини, кои заеднички принципи треба да ги
дефинираме за да се справиме со оваа реалност?
Кои иницијативи и владини решенија ќе бидат потребни за
да се гарантираат основните права и квалитетот на животот,
како и инклузивен развој, работни места и достапно
домување за сите во оваа хиперурбанизирана иднина?

КОНЕЧНО,
ШТО Е СО ЗАШТИТАТА НА
ПЛАНЕТАТА И НЕЈЗИНАТА
КУЛТУРНА РАЗНОВИДНОСТ?
„Паметен“ град е област која користи иновативни системи
за интегрирано управување, често вклучувајќи собирање
и анализа на електронски податоци со цел да се обезбедат информации кои се користат за ефикасно користење
на средствата и ресурсите. Ова ги вклучува податоците
собрани од граѓани, уреди и средства кои се обработуваат и анализираат за следење и управување со сообраќајни
и транспортни системи, електрани, мрежи за водоснабдување, управување со отпад, спроведување на законот,
информациски системи, училишта, библиотеки, болници
и други јавни услуги. „Паметниот“ градски концепт ги интегрира информатичката и комуникациската технологија
(ИКТ) и мрежно-поврзаните физички уреди (Интернет
на нештата или IoT) за да се оптимизира ефикасноста на
градските функции и услуги, кои притоа ќе се поврзат со
граѓаните. „Паметната“ градска технологија им овозможува
на градските власти да комуницираат директно со инфраструктурата на заедницата и градот и да го следат она што
се случува во градот и неговиот развој.
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КАДЕ НАОЃА ПРИМЕНА

„ПАМЕТНИОТ“ ПРИСТАП

Транспорт и
мобилност

УРБАН
ТРАНСПОРТ
„Car sharing“ е термин кој се употребува да означи изнајмување на автомобил за краток период. Принципот е атрактивен за луѓе кои ретко имаат потреба од истиот или за
оние кои сакаат да имаат пристап до различно возило од
тоа што вообичаено го користат.
Најчесто тоа се автомобили кои што се поставени на различни локации во градот, кои што можат да се лоцираат со помош
на мобилна апликација. Се презема она возило кое е најблиску, со негов избор на самата апликација .По избирањето на
возилото се добива повратен код со кој може да се отклучи
возилото. Начинот на плаќање се извршува со помош на платежна картичка.
Возила со само управување - овој пристап може да најде
широка примена во јавниот превоз како и за олеснување
во делот на паркирање. Се работи за вграден систем во самото возило кое дозволува
само-управување кое што
може да се вклучи по желба или при потреба.
Електрични возила се во
константен подем и се пример за еко-возило кое ја
штити животната средина
бидејќи користи електрична
енергија и не емитува штетни гасови во атмосферата.
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Соларни чамци добиваат енергија од сонцето. Користејќи
електрични мотори и акумулатори, како и соларни панели и
фотоволтаични ќелии, чамците со соларен погон значително
можат да ја намалат или да ја елиминираат употребата на фосилни горива. Воедно не ги загрозуваат водните екосистеми.

ПОМОШ ВО
СООБРАЌАЈОТ
Помош за паркирање преку база на податоци во системот која наоѓа слободно место за паркирање на саканата
локација. Со ова се скратува времето потребно за барање
слободно паркинг место кое е посебно тешко во големите
градови со густ сообраќаен метеж, а воедно се штеди гориво и не се емитуваат дополнителни штетни гасови.
Аларми за состојбата со патот и сензорите на коловозот
се во можност да ги контролира пешачките патеки и сообраќајот и ги информира возачите за промените на патот
како што се работа на пат, сообраќајна несреќи или друг
застој што би го попречиле нивното слободно движење.
Со помош на активен видео надзор и сензори од страна на
надлежна екипа, тие испраќаат информација до граѓаните
преку ‘’инфо-сообраќај’’ кој што може да биде во форма на
знак ,поставен на улиците, во форма на веб страна или мобилна апликација што им е достапна на сите.
Прилагодлив „смарт“ семафор служи за соодветно оптимизирање на сообраќајниот тек. Тие спречуваат сообраќаен метеж, можни несреќи на патиштата, а воедно го скратуваат времето на патување и штедат ресурси (гориво) со што
го намалуваат аерозагадувањето во градските средини.
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Урбано живеење
Сензорите за звук имаат функција да го
мерат звукот во градот. Вршат континуирани мерења и на секоја минута испраќа нова вредност за
нивото на бучава преку комуникациската мрежа. Оваа информација е достапна за сите преку технологијата „облак“
(cloud) и со ова граѓаните во секое време имаат информација за надминувањата на степенот на бучава со што можат
да преземат мерки за да го заштитат својот слух.
Паметните струјомери се поврзани преку систем со дистрибутерот и преку еден уред во домот граѓаните секогаш
имаат директен увид за потрошувачката. Овие паметни
уреди имаат цел да ја дадат информацијата за нивото на
потрошувачката во домот, за „пиковите“ на потрошувачката со што директно делуваат на промена на однесувањето
на граѓаните и заштеда на енергија.
Станици за полнење на електрични возила користат мобилна апликација која овозможува увид на слободните
станици за полнење на електричното возило на најблиската локација.
„Паметни“ улични светилки опремени со сензори за светлина и
движење се вклучуваат при движењето на граѓаните по улицата
или кога сонцето ќе зајде. Овој
начин штеди електрична енергија
со тоа што се избегнува режимот
„лето-зима“ и се елиминира непотребното работење на светилките.
Онлајн маркет - со сè позабрзаниот начин на живот, онлајн купувањето е потребно за сите оние кои работните
часови им го скратуваат слободното време како и за оние
кои се изнемоштени или лица со посебни потреби. Нарачката, направена по електронски пат (преку веб страница
или мобилен телефон) на лесен и едноставен начин ќе
пристигне до посакуваната локација.
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Видоизменета реалност (Augmented reality) - е директен
или индиректен поглед на физичката средина во реалниот
свет чии елементи се “вметнати” од компјутерски генерирани перцептуални информации, идеално преку повеќе
сензорни модалитети. Ова може да најде широка употреба во планирање на урбанистичката инфраструктура,
транспортот, рекламирањето, информирањето и друг вид
на секојдневни јавни потреби. Постојат повеќе светски
компании со техничко решение за користење на овој вид
технологија, преку користење на паметни телефони или
паметни наочари.
Интелигентен лифт - Со овие лифтови наместо запирање
на секој кат, патниците прво го одбираат спратот што го
сакаат. Потоа тие се насочени кон лифтот кој ќе ги однесе до нивната дестинација со најмал број на запирања. На
овој начин се елиминираат бескрајните чекања и преполните лифтови што застануваат на секој кат.
Достава со дрон се врши преку автоматизиран и автономен дрон (летало). Со оваа технологија брзо корисниците
ќе ги добијат своите нарачки, притоа избегнувајќо го градскиот метеж и намалувајќи го загадувањето.
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Водoснабдување
Паметни мерачи за вода се наоѓаат во водоводните цевки,
се поврзани со безжична мрежа и ја анализираат потрошувачката во реално време. Ова дава податоци кои може
да се користат за откривање варијации во користењето
на вода или протекување и да одговори на нив. Паметните
мерачи се поврзани и со платежна картичка што ги елиминира проблемите поврзани со задоцнетите плаќања. Исто
така, им дава на клиентите поголема контрола врз нивната
потрошувачка како и финансии.
Сензори за нивото на реките алармираат кога водата во
речното корито ќе ја надмине дозволената висина директно до надлежната институција и на тој начин придонесуваат кон заштита од несакани поплави.
Автоматско наводнување е опремено со климатски сензори кои ја детектираат температурата и даваат сигнал за
наводнување тогаш кога навистина е потребно. На овој
начин, зелените површини ќе бидат регенерирани во вистинско време онолку колку им е потребно, притоа се штеди драгоцено ниво на вода.

Квалитет на воздух
Сензори за загаденост на воздухот се активираат доколку мерните станици измерат надминување на дозволените
граници на загаденост, при што испраќаат информација до
граѓаните преку мобилна апликација. На тој начин граѓаните можат навремено да се заштитат. Со ова се намалуваат здравствените проблеми и трошоци поврзани со истите.
CityTree е самостоен биотехнолошки филтер за квантитативно подобрување на квалитетот на воздухот. Во негова
близина температурата и во најтоплите денови е пријатна,
поради природната функција на растенијата. CityTree има
способност да го прочистува загадениот воздух и комуницира со „облак“ сервисот и дава податоци за состојбата со
загадувачките материи.
Вертикалните градини не само што помагаат да се разубави градот, туку исто така служат за производство на по-
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веќе кислород и чистење на воздухот. Хидропонискиот
систем создаден и патентиран од компанијата Paisajismo
Urbano, вклучува сензори за влажност и светлина за да ја
оптимизира потрошувачката на вода. Според научниците
вертикалните градини помагаат да се елиминира емисијата на јаглерод од околу 700 луѓе, произведуваат доволно
кислород за 3.000 луѓе, а исто така ги филтрираат емисиите на честички од 745 автомобили.

Фасади за разладување постојат во повеќе варијации од
различни производители. Можат да бидат како интегрирана кинетичка фасада или Bioskin фасада кои не дозволуваат прекумерно загревање погодно за средини каде
температурите на воздухот се високи. Со ова се заштедува
енергија која е потребна да го разлади внатрешниот воздух. Фасадата воедно ги одбива сончевите зраци и го спречува нивното задржување во атмосферата кое директно
влијае врз создавањето на ефектот на стаклена градина и
глобалното затоплување.
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Управување со отпад
Паметно собирање на отпад е овозможено преку вградени сензори во кантите за отпадоци. Тие сигнализира дека
кантата е полна и треба да се испразни. Комуналните работници навремено ќе бидат информирани и на тој начин
можат поефикасно да ја извршат својата работа заштедувајќи време и ресурси.

Компресирачка канта на соларна енергија врши компресирање (згмечување) на отпадокот. Ваквиот начин на постапување со отпадот има голем број на придобивки, како
на пример, создава поголем простор во кантата, ја намалува потребата за често собирање на отпадот кое што чини,
па со ова всушност се заштедуваат пари. Ваквите канти
овозможуваат почисти и похигенски јавни простори како
и намалување на емисиите на стакленички гасови (кои потекнуваат од отпадот).
Роботско сортирање на отпад - роботите точно ги одвојуваат избраните фракции на отпадот. Наменети за зголемување
на ефикасноста и намалување на трошоците за одвојување
на отпадот, во случај кога отпадот е од мешано потекло.
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Виртуелен дизајн и
инфраструктура
3-Д принтери се веќе познати и широко применети
принтери во светот. Тие формираат модуларни или претходно произведени градежни компоненти па го забрзуваат производтвото на потребниот продукт. Пример се
првата 3-Д зграда (Winsun), првиот 3-Д мост како и други
помали градежни проекти.
Просторно мапирање дава детална слика на површините
од реалниот свет со помош на HoloLens или сличен ваков
производ што користи видоизменета реалност (augemented
reality), овозможувајќи убедливо искуство на мешани реалности. Со спојување на реалниот свет со виртуелниот свет,
апликацијата може да направи реални холограми. Една од
примарните употреби на просторно мапирање е добивање
на визуелизација за одредени објекти во просторот.

Дронови кои ги испитуваат градилиштата за брзо собирање на податоци (поврзани преку технологија на облак
(cloud) компјутери со IoT, оваа информација потоа може да
се трансформира преку вештачка интелигенција (AI) во 3-Д
карти и планови. Со помош на вештачката интелигенција се
добива слика за изгледот на зградата или друг вид на градба.
Електронски мониторинг на инсталациите за гас, канализација и вода претставува превентивна мерка која им
дава можност на работниците веднаш да добијат информација за дефектите на овие мрежи со цел навремено санирање и елиминирање на хаварии. Системот функционира со помош на вградени сезори кои сигнализираат кај
надлежните институции.
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Енергија
Соларни велосипедски патеки претставуваат соларни панели кои можат да ја “враќаат” енергијата назад кон
мрежата. Тие не само што го поттикнуваат и го мотивираат
движењето со велосипед како здрав начин на живот туку и
произведуваат ‘’зелена’’ енергија од која што секако имаат
корист и градот и неговите жители.

Одржливи згради е всушност интегриран систем на алтернативни извори на енергија . Автоматизираниот систем
не само што ќе произведе енергија за домот туку ќе овозможи продавање на истата назад на мрежата. Со ова се
поддржува одржливиот начин на живот.

Безбедност
Аларм за несреќа на патот се вклучува во случај на сообраќајна несреќа. Тој веднаш алармира до соодветна
служба притоа возачите на патот добиваат информација
преку нивните GPS уреди за ситуацијата на таа локација и
навремено ги опоменува да ја избегнат.
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Иновативен видео надзор им овозможува на корисниците да ги следат повеќекратните видео содржини од случувањата на градските улици. Ова се следи преку паметен
телефон, таблет уред или друг уред со веб прелистувач.
Решението користи технологии во облак (cloud) и е поддршка за компаниите за обезбедување.

Здравство
Телемедицина всушност претставува далечинско доставување на здравствени услуги, како што се здравствени
проценки или консултации, преку телекомуникациската
инфраструктура. Им овозможува на докторите да ги проценуваат, дијагностицираат и лекуваат пациентите без посета во живо.
Онлајн електронски услуги овозможуваат издавање на
разни документи, како на пример, извод од матична книга на
родени преку мобилен телефон. Ова е особено погодно за
руралните средини. Работи на тој начин што здравствените работници испраќаат текст кој вклучува име на бебето,
полот, датумот на раѓање и семејните информации во централна база на податоци. Откако ќе се прими, автоматскиот
одговор им овозможува да го издадат документот веднаш.
ЕCG-alert е систем за следење на работата на срцето со
кој докторот директно, онлајн добива информација за состојбата на пациентот. Пациентот го носи сензорот, а докторот има можност преку веб страница да врши анализа
на срцето. На овој начин се врши рана детекција на срцев
удар и други кардиоваскуларни состојби.
Оnline закажување на термин кај матичен лекар или приватен специјалист, преку онлајн систем овозможува полесно наоѓање и избирање слободен термин со што се намалуваат редовите за чекање.
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ПРИДОБИВКИ ОД

„ПАМЕТНИОТ“ ПРИСТАП
За граѓаните:
 Олеснет начин на живот со намалени
финансиски трошоци
 Поголема заштита и информираност во
врска со животната средина
 Зголемена безбедност
 Намален стрес и здрав живот
 Зголемена свесност и самоиницијатива
за поквалитетен живот

За градовите:
 Подобрен контакт помеѓу граѓаните и
надлежните
 Контрола врз случувањата во градот и
зголемување на безбедноста
 Придобивки во економијата и локален развој
 Зголемен целокупен ред во системот
 Подобрен изглед на градот
 Зголемена свесност кај институциите за
проблемите и нивните решенија

17

За компаниите:
 Заштеда на ресурси и време
 Подобрен имиџ на компанијата
 Подобрување на производите и
нивна изработка
 Подобрен контакт со клиентот
 Зголемен капацитет и пораст на капиталот

За животната средина:
 Заштита на животната средина и човековото
здравје
 Намалување на емисиите на стакленички
гасови и подобрување на климата
 Директно влијание врз глобалното
затоплување
 Зголемени зелени површини и почист водух
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ПРЕПОРАКИ
Подобрување на комуникацијата и
размената на искуства со градовите кои
ги имаат имплементирано ваквите системи или
дел од нив со цел создавање на позитивна “клима”
за меѓусебна соработка и поддршка.
Спроведување на обуки во институциите и нивните вработени за интеграција на концептот во сите сектори на
градот.
Подигнување на свесноста преку јавни дебати, настани и
информации прилагодени за сите генерации.
Стратешка имплементација на принципот за паметно живеење во сите стратегии, секторски програми и проекти
реализирани од градските власти, преку стимулирање на
јавното учество во креирањето на паметни практики.
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ПРИМЕРИ ОД СВЕТОТ

Сеул
Главната метропола како и најголемиот град во Јужна Кореа, Сеул важи за најпаметен и најповрзан град во светот.
Преку проектот ‘’Паметен Сеул 2015’’ тие делуваа на повеќе перспективи како што се порастот до 80% на населението кое користи паметни уреди, бесплатен интернет
на јавни простори како и соодветна едукација за тоа како
да се користат овие паметни технологии. Поставени се и
бесплатни полначи за полнење на паметните уреди на повеќе локации во градот. Се користи мобилна апликација
со која жителите учествуваат во донесувањето одлуки за
градот преку гласање, како и апликации каде можат да известат за одреден проблем (инфраструктура, институција
и сл.). Здравствената грижа обезбедува медицински услуги и консултации преку современа контролна медицинска
опрема и паметни уреди. Воведени се и T-money претплатни картички за сите видови на транспорт како и други
бројни иновации преку кои Сеул ја докажува позицијата на
лидер во глобалната технологија.
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Амстердам
‘’Еџ” (The Edge)
Деловната зграда на британската компанија Делоит е несомнено најпаметната и најзелената зграда во светот со
сертификат за одржливост од 98,4 проценти. Работниот
ден во зградата започнува со апликација на паметните телефони, при што оваа апликацијата го проверува распоредот на вработените и ги распоредува до нивното биро.
Зградата ги „препознава“ нивните автомобили и ги упатува
на место за паркирање. Соларните панели создаваат повеќе електрична енергија отколку што зградата искористува.Панелите користејќи сензори создаваат ‘’дигитален
покрив’’ кој ја поврзува зградата како синапси во мозок.
Истите ,поврзуваат на интернет користејки ги напонските
кабли до супер-ефикасните ЛЕД панели.

Сан Диего
Сан Диего почна многу рано со воведување електрични
возила (ЕВ). Градот ја прошири својата инфраструктура за
јавните електрични возила, што овозможи сигурно и ефикасно полнење на возилата речиси насекаде во електричната мрежа на Сан Диего. Во регионот живеат повеќе од
14.000 корисници на електрични возила и постојат околу
1.000 станици за полнење како и систем Car2go (возила за
изнајмување) од 400 електрични возила. Сан Диего планира да ја надгради својата ЕВ-програма со инсталирање
на 90.000 станици за полнење во домаќинствата, поставувајќи 45 места за полнење на меѓународниот аеродром. Во
програмата за паметен град, градските власти прво инсталирале 3.000 ЛЕД улични светилки со безжични (wireless)
сензори и прилагодливи контроли во центарот на градот.
Бидејќи се покажало успешно, тие го прошириле овој проект со поставување на дополнителни 75.000 вакви улични
светилки. Светлата ја подобруваат енергетската ефикасност, а безжичните сензори додаваат сосема друга димензија во базата на податоци – со тоа што собираат информации и ја контролираат потрошувачката на енергија.
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КАКО Е КАЈ НАС?
Во Македонија на концептот за паметно живеење почна
да се работи неодамна, но терминот „паметен град“ не е
во широка употреба. Досега направени се неколку студии
за имплементација на овој концепт во градот и спроведени се неколку проекти за стимулирање на „паметни решенија“ (УНДП и Град Скопје, со поддршка од Фондот за иновации). Градот Скопје од неодамна е партнер во проект со
неколку Европски градови преку кој има можност за градење на капацитетите и размена на искуства.
Визијата за Скопје - паметен град е неодамна изработена
од страна на проф. Огнен Марина при Архитектонскиот
факултет. Овој документ се насочува на четири компоненти: паметно живеење, паметна животна средина, паметна
иновација и паметно управување. Воедно, дава временска
рамка за операционализација на четирите цели.
Од страна на граѓанскиот сектор, постојат неколку инцијативи:
 СкопјеРасте е иницијатива која има цел да поттикне дебата за визијата на градот која ќе ги вклучува интересите
и потребите на сите негови жители. Од страна на Здружението Реактор- Истражување во акција е подготвена
електронска платформа преку која се следат и анализират
градските четврти Дебар Маало и Буњаковец низ неколку елементарни и хронолошки параметри. Платформата
има информативна и едукативна намена и поттикнува активно вклучување на граѓаните во планирањето на јавниот и урбаниот простор во својата заедница.
 Смарт Охрид е концепт за одржлив, иновативен и еколошки прифатлив транспорт во НП Галичица, долж Охридското крајбрежје, до Св. Наум. Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“
со поддршка на Универзитетот во Манчестер изготвија
пред-физибилити студија со која предлагаат, нов, современ и економски одржлив систем за јавен транспорт кој опфаќа мулти-модален пункт (park-and-ride),
велосипедска патека, електрични автобуси и соларни
бродови. Спроведувањето на ваквиот проект во Охрид
би значен видни подобрувања на локалната економија
и туризмот, заштита на животната средина како и низа
придобивки за жителите во регионот.
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This report provides an overview of the smart city concept, as
well as its features and benefits for citizens, the authorities and
the environment. It also includes a discussion of the current
status of smart city projects and developments in the Republic
Macedonia, taken up by the authorities and civil society organizations. Apart from practical examples of the use of smart
and digital tools in cities, it also provides several case studies
for cities where smart development was successfully applied,
such as Amsterdam, Seoul and San Diego.
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