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„Умните градове“, представляват инициатива,
която е развивана в последните десетилетия. Градове от цял свят са се включили в нея. Формулировката за тях представлява инфраструктура, която
е изградена от много различни елементи.
Основната идея, е че съществува база данни, която служи по един много ефективен начин
за прогреса и равновесието от екологична и други гледни точки, служещи и запазващи интереса
на гражданите. Местната власт поема като задължение голяма отговорност и реализация при тях.
Необходимо е също да има воля и от държавните власти. Като примери могат да се посочат Ню
Йорк в САЩ, Сеул в Южна Корея и Лондон във
Великобритания.
Тази инициатива представлява много важен
момент, която обхваща всяка една важна част от
функционалността и реализацията на различни
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проекти в градовете, опитващи се да спазват рамките на тази иновативна идея. Те включват и масовия обществен транспорт. Съществуват най-различни идеи някои от които водят до подобрена
функционалност и сериозни резултати откъм поставените цели за по-добро развитие.
Специфичното положение при „умните градове“ е връзката и осъществяването на много компютърни модели, трансформирани в реалната градска
среда. Това не е лесен или елементарен процес. Той
се състои от много компоненти обединени и категоризирани в различни направления. Има високо
ниво на свързаност, което е един от ключовите показатели за успешното обработване на данни. Много от тези програми се извършват в реално време
през интернет връзка. Например за автобусният
транспорт съществува опция, която да показва температурата измерена в реално време през смарт
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приложение на база сензори, поставени в самите
автобуси и анализиращи базата данни в тази насока. Те не само анализират и предоставят данни, но
те така също събират и обработват тези данни, като по този начин се подобрява цялото ѝ изпълнение
и функциониране. Друг пример може да се посочи
с осъществяването на продажба на превозни документи-„билети“ или други, свързани и с данъчното задължение1. Всички тези системи са взаимно свързани. Важен момент, е че те в най-важната
си част осъществяват трансфер на данни в реално
време. Всичко това подобрява функционалностите
на конкретния град. По този начин се осъществява
мониторинг и контрол над много процеси, което е
важно за правилно и разумно използване на ресурсите, с които разполага съответния град. Това представлява важен елемент, за да се избегне използване на повече от необходимите ресурси. С всички
тези средства и начини се постига оптимизация и
ефективност, която се отразява позитивно на качеството на живот на гражданите.
Една от основните линии на действие тук
представлява сравнително лесния път за достъп
до тези системи на гражданите, като се цели подобряване начина им на живот. Количеството на тези
данни разбира се е с много голям размер. Това може да повлияе негативно на обработката в по- късен етап на тези данни, при положение, че те са обработени коректно и бързо водят до подобрение на
техните показатели. Управлението на финансовите
средства и тяхното разходване може да се оформи
във връзка с тези данни по обективен начин, който да осигури тяхното разходване в по-ефективна
степен. Този тип градска среда носи след себе си
най-различни подобрения и иновации във връзка с
качеството на живот.
Основен елемент представлява дейното участие на гражданите и обратната връзка от тяхна
страна в целия процес. Нивото на тяхната информираност е също доста сериозно. Всичко това подобрява по един бърз и ефективен начин градската среда. Новите технологии са много застъпени
във връзка с „умните градове“, използващи иновативни модели и интегриращи ги в градската инфраструктура, услуги и управление. Всичко това е
от значение и за бизнес средата, свързана с инвестициите в този тип градове. Те се позиционират по
различен начин. В днешния модерен свят и забързано ежедневие информацията и комуникационните технологии са от изключително значение. И
всъщност те обхващат един огромен обем от данни.
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Целените от местните власти, бизнеса и гражданите обстоятелства са много важни. Те представляват различни части на един и същ процес, които
са доста сложни, защото са много на брой. Необходима е много добра съвместимост между всички
съставни части. По този начин цялата система ще
осъществява функциалността си в цялост. Ако тези системи не работят по адекватен начин ще имат
ниска ефективност, и което е негативно няма да
има позитивни резултати.
В цялата тази амалгама и този широк спектър от много осъществяващи се идеи, присъства и вътрешноградския транспорт с неговата цялост, който представлява важен елемент за всеки
един град. Урбанизацията на градовете става все
по- пълна и тази тенденция се засилва през последните десетилетия. Чрез него гражданите могат да
осъществяват различни по повод функции и да водят ежедневен начин на живот.
Проблем от десетилетия представлява както в
Република България, така и по целия свят се наблюдава една негативна тенденция, а именно един
човек да кара един автомобил и по този начин леките автомобили са многобройни по градовете,
което създава проблеми с трафика. Единственият начин това да се реши е чрез ефективен масов
вътрешноградски транспорт, който да осигурява
услуга като по най добрия начин да осъществява
функцията си. Много автори споменават, че той
трябва да е една съвкупност от вътрешноградски
автобусен транспорт, метро станции при по-големите градове и вътрешноградска железница и по
този начин трафикът ще бъде редуциран. Местната
власт в градовете трябва да информира гражданите за всички тези тенденции и да осигурява активно подкрепа за осъществяването им. Алтернативният начин за транспорт също е застъпен в голяма
част в „умните градове“. Изграждането на велоалеи, подтикването гражданите да ходят пеша. Едно от най-големите трафик задръствания се е случило в Париж през 1980 г., като е било с дължина
175 км. За да се постигне изключване на подобни обстоятелства е нужно да има адаптивен трафик контрол и организация базирана на динамичен
трафик модели в реално време. Като се анализират
данни от сензори и трафик камери. Могат да бъдат
оптимизирани отново чрез сензори и събирането
на отпадъци по график във връзка с комуналните
услуги, които да бъдат с ефективни и кратки маршрути. Също така може да бъде извършен мониторинг на водната среда на водоносната мрежа във

връзка със сензори за натиск, които също така ще
могат да осъществяват една друга дейност, а именно да засичат течове.
Друга ефективен способ при „умните градове“
представлява връзката с паркирането на моторни
превозни средства чрез мониторинг на местата за
паркиране и насочвайки водачите на моторни превозни средства във връзка с локации, където има
места за паркиране. Необходимо е да има и начин
онлайн да се плати всичко това. Дори и с криптовалута2. Всички тези технологии са иновативни във
връзка с трансформацията на установените компютърни бази данни и превръщането им във полезна информация за подобрение на процесите. Те
представляват и въпрос от национална сигурност3.
Събирането на толкова голяма база данни е голямо предизвикателство и с огромно значение.
Всичко това трябва да се изгради по един различен и нов начин. Точно това е трудността и тук е
необходимо участието на институциите и гражданите в тази насока. Нужна е решителност във връзка с тази инициатива и тя да се развива с все побързи темпове.
Развитието на тези обстоятелства ще отнеме
десетилетия, но трябва да се направи такава стъпка важна както и за една по екологична среда на
живот за хората.
Увеличаването на населението на земята е
факт. Главно в големите градове, където то се увеличава все повече и повече. Такава ще бъде и тенденцията, която ще се запази. На следващо място
градовете се сблъскват със застаряването на своите
граждани, като обществото става все по застаряващо в целия свят, като цяло. Особено в развиващите се страни, където този процес се осъществява
бързо. Следващата причина свързан е свързана с
екологичните изменения и с климатичните промени. Това са много важни въпроси, които се разискват от десетилетия. Четвъртата причина е връзка с
политиките на отделните градове, когато те се разрастват, площта им започва да се редуцира и се получава презастрояване. По този начин маршрутните разписания на автобусите не са подготвени за
такъв брой население, което впоследствие се увеличило сериозно, а и локацията на най-гъсто населените места се е променила. Този въпрос може да
се разреши, като се изготвят нови маршрутни разписания, които адекватно да представляват нуждата от транспорт на гражданите.

Във връзка с всичко това се очертава още един
въпрос от националната сигурност. По- големият
брой население става много по-активно от гледна точка на процеси, свързани със сигурността
на гражданите във връзка с кражби или друг вид
престъпна дейност. Необходимо е да се инвестира на първо място в образованието. Без това престъпността се покачва и много извършители на
най-различни по вид престъпления реално оставят
много негативна следа. Здравеопазването е застъпено също така в концепцията за „умните градове“. Инфраструктурата е от съществено значение,
а също и водопреносните системи.
Около половината население на света към момента живеят в градовете, което представлява огромна част от населението. Най-вероятно тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Но къде ще живеят
всички тези хора за в бъдеще? Както знаем Китай е
страната с най-голямо население към момента, но
не задълго. Индия ще я задмине в близките десетилетия. Устойчивостта на градовете означава да
се оставят ресурсите, налични към момента такива каквито са по размер за следващите поколения.
Също така, трябва да се използва по-малко
енергия от хората и домакинствата, които по принцип използват прекомерно много енергия. Трябва
да има перспектива, която се корени в това да няма разнобой между икономическите и социалните
функции.
Вътрешноградският масов транспорт във
връзка с „умните градове“ е необходимо да способства за цялостната визия на градовете и да подобри значително начина на живот на гражданите,
като се опита да реши важни за човечеството въпроси, като глобалното затопляне и екологичното
равновесие.
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