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Buletin informativ 

 

Real Time Data – Smart GIS – Smart City 

Conform raportului „Internet of things în logistics” lansat în 2015 în comun de către DHL şi CISCO, 

mai puţin de 1% din obiectele fizice care ar putea fi conectate la internet sunt în acest moment 

conectate. În numere reale, acest lucru înseamnă că din cele aproape 1,5 trilioane de obiecte fizice 

care ar putea fi conectate la internet, doar 15 miliarde dintre acestea sunt în acest moment conectate 

la internet. Totodată, acelaşi raport estimează că până în anul 2020, numărul obiectelor conectate la 

internet, al senzorilor, parte a IoT şi Big Data, va creşte până la 50 de miliarde de obiecte. 

Putem spune că suntem doar la începuturile revoluţiei IoT şi faptul că noi concepte, precum acela de 

SMART City, devin o realitate. Utilizăm în fapt termenul SMART pentru a reitera faptul că în prezent 

trăim într-o lume conectată şi interconectată şi că oriunde ne aflăm, acasă, la serviciu sau în oraş, a fi 

SMART înseamnă a fi informat, a deţine controlul, a putea lua decizii bazate pe informaţii primite în 

timp real.  

În anii care urmează vom avea acces la volume imense de date, pe care trebuie să la accesăm, 

vizualizăm, analizăm. Provocarea pentru noi va fi aceea de a trata lumea în care trăim şi informaţiile 

pe care le primim într-o manieră holistică. Abordarea geografică a volumului mare de date la care 

vom avea acces ne oferă oportunităţi care până în acest moment nu le-am avut la îndemână.. 

Orice echipament conectat la internet transmite un set de informaţii. Una dintre informaţiile foarte 

importante pe care le primim de la senzori este locaţia. Este o informaţie extrem de importantă, 

ţinând cont de faptul că pentru fiecare senzor interconectat în această reţea globală cunoaştem 

poziţia şi astfel cunoaştem unde se întâmplă un anumit eveniment pe care îl monitorizăm şi de ce se 

întâmplă acel eveniment. Cunoscând „unde“ ne ajută să înţelegem sensul datelor înregistrate dintr-un 

volum imens de informaţie primita. „Unde“ ne ajută să fim SMART mutând contextul de analiză a 

volumelor mari de date către „location based analytics“, în care informaţia primită poate fi vizualizată 

şi analizată prin hartă. Utilizarea geografiei şi a hărţilor pentru prezentarea fluxurilor complexe de 

date contribuie masiv la conceptul de SMART. Ochiul uman poate identifica şi interpreta tendinţe şi 

tipare vizualizând informaţia pe o hartă, mai bine decât accesând tabele cu informaţii. Cuplând 

informaţiile vizuale de pe hartă cu capacitatea creierului uman de înţelegere a relaţiilor spaţiale, 

tendinţele şi tiparele sunt interpretate într-o fracţiune de secundă. Harta şi localizarea spaţială aduc 

un plus de înţelegere conceptului de SMART.  

Necesitatea accesării hărtilor actualizate cu date în timp real, oriunde, oricând şi de pe orice 

platformă este în ziua de astăzi o cerinţă reală în cadrul oricărei organizaţii sau atunci când vorbim 

despre SMART City. Implementările GIS on-premise, cloud sau hibrid, trebuie să ţină cont de 

cerinţele actuale, în care, pe de o parte avem un sistem de înregistrări (system of records) cu flux 

continuu de date şi, pe de altă parte, modalitatea de analiză şi distribuire a informaţiei geospaţiale 

prin servicii Web GIS, astfel încât acestea să poată fi accesate de toată lumea..  

Articolul în extenso poate fi citit în secţiunea IT&C a Market Watch, nr. 186 (iulie-august 2016). 

http://www.marketwatch.ro/
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Evenimente 

  ROMANIAN SECURITY FAIR – RSF2016  

Data: 20-22 octombrie 2016 

Locaţia: Pavilionul Central ROMEXPO 

Parteneri: ITS Events Management, Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, 

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate şi Organizaţia Română pentru Implementarea 

Sistemelor Inteligente de Transport 

ROMANIAN SECURITY FAIR, expoziția internațională bienală dedicată sistemelor şi serviciilor de 

securitate, reprezintă principala platformă de discuții pentru companiile care deservesc piața și 

industria de securitate din ROMÂNIA şi din lume, dar şi ocazia de a beneficia de rezultatele cercetării 

și inovației tehnologice şi de a stabili noi contacte cu furnizorii și consumatorii de securitate. 

Cea de a IV-a ediţie a ROMANIAN SECURITY FAIR este organizată de ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU 

TEHNICA DE SECURITATE în parteneriat cu ROMEXPO S.A. 

Tematica expoziției implică necesitatea de a face față provocărilor cu soluții de performanță care asigură 

un nivel adecvat de securitate pentru mediul rezidențial, de afaceri și cel al infrastructurilor critice. 

ROMANIAN SECURITY FAIR reprezintă un mijloc important de acțiune pentru securitate, prin creșterea 

gradului de conștientizare a problemelor de securitate, întrucât cei mai mulți oameni sau companii nu 

se confruntă cu astfel de cunoștințe sau informații în activitatea curentă. Aici veți găsi informațiile 

necesare, cu privire la serviciile private de securitate la efracţie și de prevenire a incendiilor, 

planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune și întreținere a sistemelor de securitate, centre 

de alarmă, consultanță și evaluare a riscului. 

   SMART CITIES OF ROMANIA 2016 

Data: 8-9 noiembrie 2016 

Locaţia: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Urbanizarea rapidă a orașelor prezintă provocări de infrastructură pentru guvern și municipalități.  Pe 

măsură ce orașele cresc și își extind serviciile, administrarea și guvernarea devin din ce în ce mai 

complexe.  Astfel, este necesară transformarea orașelor pentru a aborda provocările sociale, 

economice, de inginerie și de mediu. 

Un oraș mai inteligent și mai eficient care cuprinde aspecte legate de transport, securitate, managementul 

energiei, nivelul de poluare, calitatea serviciilor sociale şi de sănătate și durabilitate este opțiunea 

ideală pentru factorii de decizie și autorități.  Tehnologiile inteligente, care sunt motoarele de pe piața 

orașului inteligent, sunt prietenoase cu mediul, reduc costurile de energie și oferă siguranță 

operațională.  Aceste tehnologii sunt proiectate cu caracteristici care pot identifica problemele într-un 

stadiu foarte timpuriu, sporesc securitatea și siguranța persoanelor care locuiesc în orașe. 

Orașele inteligente reprezintă un nou stil de oraș care oferă creștere durabilă și care este conceput pentru 

a încuraja activitățile economice sănătoase, care reduc impactul asupra mediului, îmbunătățesc 

calitatea vieții locuitorilor. 

În cadrul evenimentului vor fi abordate câteva subiecte de actualitate privind dezvoltarea durabilă și 

eficiența energetică;  securitatea cibernetică și confidențialitatea datelor;  rețelele inteligente (de 

energie, de comunicaţii, de apă etc.) şi sistemele inteligente de transport. 

La eveniment vor participa manageri şi specialişti din domeniul energiei, transport, utilități, IT&C, 

automatizări, tehnică de securitate, urbanism, finanţe, precum si reprezentanţi ai autorităţilor publice 

centrale, regionale şi locale. 

http://www.romaniansecurityfair.eu/ro/
http://www.romexpo.ro/
http://www.arts.org.ro/pagini/index.php
http://www.arts.org.ro/pagini/index.php
http://www.romaniasmartcities.ro/ro/
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Femeile în Informatică  

  Despre grupul „Women in Informatics Research and Education”al Informatics Europe 

Scopul acestui grup de lucru este să promoveze acţiuni care să echilibreze balanţa genurilor în toate 

stagiile carierelor în Informatică. 

Faţă de bărbaţi, femeile sunt sub-reprezentate în domeniile STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). În multe arii, acest decalaj începe după absolvire, când femeile intră în viaţa 

profesională şi progresează în carieră. În Informatică, decalajul începe mult mai devreme – femeile 

sunt o minoritate chiar şi în grupul celor care aleg să studieze în acest domeniu. 

În anul 2016 va fi atribuit primul premiu Minerva Informatics Equality Award, care va recunoaşte cele mai 

bune practici ale departamentelor/facultăţilor din universităţile şi institutele de cercetare din Europa, 

care încurajează şi susţin carierele femeilor în educaţie şi/sau în cercetare, în domeniul Informatică. 

Premiul, în valoare de 5000 euro, este sponsorizat de Google şi va fi atribuit la al 12-lea summit al 

Informatics Europe (12th European Computer Science Summit – ECSS 2016), care va avea loc la 

Budapesta în luna octombrie. 

Cartea lunii 

  The Thousand faces of Virtual Reality  

Editor: Cecilia Sik Lanyi 

Disponibilă pe platforma INTECH 

Realitatea Virtuală (Virtual Reality – VR) are mii de feţe. De ce? Pentru că din momentul naşterii VR, 

o folosim în toate domeniile vieţii noastre. VR se bazează pe dezvoltarea tehnologiei informaţiei, 

graficii pe calculator şi componentelor hardware de mare viteză. Impactul VR este semnificativ, atât 

în cercetare cât şi în viaţa obişnuită. Cartea prezintă aplicaţii, tendinţe şi cele mai noi dezvoltări în trei 

direcţii: sectoarele sănătate, educaţie şi industrie.  

Articolul lunii: O echipă de studenți români a câștigat concursul internațional Microsoft 
Imagine Cup cu un dispozitiv medical inovator 

Secvenţă din articolul cu acelaşi nume din Global Manager  

 (publicat august 2016) 

Trei studenți ai Universității Politehnice din București au câștigat locul întâi la finala globală Microsoft 

Imagine Cup 2016 şi un premiu în valoare de 50.000 de dolari. Competiția globală de tehnologie 

Microsoft Imagine Cup, deschisă studenților și elevilor, a fost creată de către cea mai mare companie 

de software din lume pentru a încuraja inovația tehnologică și dezvoltatorii. 

Finala din 2016 a avut loc în orașul Seattle din SUA, iar cele trei echipe rămase în concurs pentru marele 

premiu au așteptat cu emoții rezultatul final. Acestea erau deja câștigătoarele celor trei categorii ale 

competiției, dintr-un număr de 35 de echipe din toată lumea, care au ajuns în finală. Fiecare dintre ele 

a câștigat un premiu de 50.000 de dolari pentru realizările lor. Cu toate acestea, echipa ENTy, 

formată din trei studenți români, deja câştigătoare la categoria Innovation, a fost cea care a luat 

marele premiu. 

Flavia Oprea, Iulian-Răzvan Matesică și Cristian Alexandrescu, toți trei studenți la Universitatea 

Politehnică din București, au creat un dispozitiv medical care este foarte ușor de folosit de către 

utilizatori. Măsurarea posturii și a echilibrului are un rol important atât pentru validarea aptitudinilor 

necesare în unele domenii – alpinism, aviație – cât şi din punct de vedere medical, ca metodă de 

diagnostic pentru o serie de afecțiuni din sfera O.R.L. În prezent, măsurătorile se fac cu ajutorul unor 

http://www.informatics-europe.org/working-groups/women-in-icst-research-and-education.html
http://www.informatics-europe.org/awards/minerva-informatics-equality-award.html
http://www.informatics-europe.org/ecss/home.html
http://www.informatics-europe.org/ecss/home.html
http://www.intechopen.com/books/the-thousand-faces-of-virtual-reality
http://www.intechopen.com/
http://www.globalmanager.ro/o-echipa-de-studenti-romani-a-castigat-concursul-international-microsoft-imagine-cup-cu-un-dispozitiv-medical-inovator/
http://www.globalmanager.ro/
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echipamente voluminoase și costisitoare, probleme pe care prototipul creat de cei trei le elimină din 

start, obținând aceleași rezultate funcționale. 

Dispozitivul – deja folosit de mai mulți medici în cadrul unui program pilot – constă într-o serie de senzori 

aranjați pe două „bretele”, conectate la un „creier” ce măsoară, înregistrează și interpretează datele și 

se află într-o cutie de dimensiuni reduse. Tot dispozitivul este alimentat de baterii și poate fi ușor 

purtat de pacient chiar și pentru perioade îndelungate. Datele stocate astfel și transmise în cloud pot 

fi accesate de către utilizator (medic sau pacient) prin intermediul unei interfețe tip „dashboard” ce 

permite vizualizări și interpretări ale informației. 

Pe termen mediu, echipa intenționează să încurajeze folosirea dispozitivului pentru corectarea 

problemelor de postură și echilibru. Pe măsură ce vor obține certificările necesare, este prevăzută o 

extindere a folosirii lui și în domeniul medical și sportiv. 

Imaginea lunii 

 

„Computer programs are being used to create lifelike models of our bodies” 

Imagine din secţiunea Science, The Telegraph 

Apel la reflecţie… 

„Educaţia şi învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere  

şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă.” 

Academician Prof. Solomon Marcus 

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II 

e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 

http://www.telegraph.co.uk/news/science/roger-highfield/10210105/Meet-your-digital-doppelganger.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

