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Povzetek — Internet stvari (IoT) označuje evolucijo v omrežje povezanih naprav, ki z miniaturizacijo, vedno boljšo povezljivostjo in 

razmahom senzorskih tehnologij odpirajo množico novih načinov uporabe. Hkrati je področje IoT polno novih izzivov, ki obsegajo vse od 

zagotavljanja zadostnega naslovnega prostora (IPv6) in avtonomije sistemov, do novih načinov obdelave velikih količin podatkov, ki jih 

takšne naprave generirajo. Aplikacije na osnovi IoT ne bodo revolucionalizirale le pametnih mest, temveč tudi e-zdravstvo, pametne 

domove, energetska omrežja, komunikacije in še mnoga druga področja. 
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Abstract — Internet of things (IoT) represents an evolution of 

interconnected devices, which have—through miniaturization, ever-

increasing connectivity and ubiquitous sensor technologies—opened 

a plethora of new use cases. At the same time, IoT is full of 

challenges, ranging from assurance of sufficiently large address 

space (IPv6), autonomy, to storing and processing large amounts of 

data to gain insight. IoT-based applications won't just revolutionize 

smart cities, but e-health, smart homes, smart grids, 

communications, and many other fields as well. 
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I. UVOD 

V zadnjih letih smo priča izjemnemu napredku na 

področjih senzorskih tehnologij, procesorskih zmogljivosti, 

diskovnih kapacitet in povsod prisotne povezljivosti. Vse to 

omogoča številne nove scenarije uporabe, ki temeljijo na 

obdelavi velike količine podatkov v popolnoma novih 

kontekstih. Komoditizacija namenskih senzorjev in razmah 

mobilnih terminalov (za katere ime »telefon« že dolgo ni več 

najprimernejše, saj gre v resnici za zmogljive računalnike, 

nabite z zmogljivo senzorsko periferijo) niža stroške za 

izvedbo podatkovno bogatih scenarijev, kakršni do sedaj 

zaradi visokih stroškov niso bili mogoči. 

Zaradi splošne uporabnosti konceptov interneta stvari je 

scenarijev uporabe izjemno veliko in takšni sistemi bodo v 

naslednjih letih prodrli v vse vidike naših življenj. V 

nadaljevanju podrobneje predstavljamo nekaj scenarijev, s 

poudarkom na aplikacijah za izboljšanje bivanja in delovanja 

v mestih, kar bo neobhodno vodilo do pametnejšega mesta in 

s tem zvišanja kvalitete življenja ter zmanjšanje ekološkega 

odtisa mesta kot celote. Primeri takšnih scenarijev so pametni 

promet, spremljanje okoljskih parametrov, informacijsko 

podprto odvažanje smeti, spremljanje hrupa in nadzor nad 

vodnimi izgubami. Seveda pa je z informatizacijo mesta in 

individualnih sistemov nujno upoštevati vidike 

interoperabilnosti in odprtosti. Za uspešno vzpostavitev 

ekosistema pametnega mesta je v postopek pridobivanja in 

obdelave podatkov potrebno vključiti tudi posameznika; ta 

lahko, kot smo se naučili na primeru svetovnega spleta, 

prispeva veliko: tako podatke in povratne informacije, kot 

tudi »pamet«. Kot primer prispevanja podatkov naj 

navedemo projekt Quake-Catcher [1], ki na osnovi zbiranja 

podatkov iz prenosnih računalnikov z vgrajenimi 

pospeškometri meri in napoveduje potresno aktivnost po 

svetu; prostovoljci lahko sodelujejo z namestitvijo programa, 

ki podatke pošilja na strežnik. 

Drug pomemben vidik pa je prispevanje »pameti«, za kar 

je nujen predpogoj, da so vsi podatki javne narave odprti in 

prosto dostopni. Zgled na tem področju predstavljajo številna 

svetovna velemesta (primer: New York [2]), ki dajejo na 

voljo celotne podatkovne zbirke v strojno berljivem formatu, 

s čimer stimulirajo razvijalsko in znanstveno skupnost, da 

analizira podatke, išče vzorce in ustvarja nove inovativne 

aplikacije. 

II. TEHNOLOGIJE 

Tako scenariji pametnih mest kot drugih nastajajočih 

inteligentnih sistemov ne bi bili mogoči brez velikega 

tehnološkega napredka na področju senzorike, omrežnih 

tehnologij in obdelave velikih količin podatkov (big data). V 

nadaljevanju na kratko predstavljamo vsak sklop posebej. 

A. Senzorji 

Senzorji so majhne elektronske naprave, ki določeno 

fizikalno količino pretvorijo v električni signal, da jo lahko 

izmerimo. Električni signal, ki ga ustvarja senzor je lahko 

analogen (el. tok ali napetost v odvisnosti od merjene 

količine) ali digitalen (binarni ali protokolni). Tako senzorje 

povezujemo z mikrokrmilniki in mikroprocesorji preko 

analogno-digitalnih pretvornikov, digitalnih vhodov ali 

perifernih vmesnikov I2C, SPI, SMBus, UART, USB, ipd. S 

pomočjo mikroprocesorjev izmerjeno vrednost ovrednotimo, 

po potrebi preoblikujemo, s pomočjo odločitvene logike 

sprožimo procese ali podatke zgolj pošljemo na oddaljen 

strežnik preko razpoložljivih komunikacijskih povezav. 

Zmogljivejši senzorji že vsebujejo logično vezje, ki 

izmerjene vrednosti smiselno preoblikuje.  

Senzorji, ki so primerni za aplikacije pametnih mest so 

lahko za merjenje vremenskih vplivov, kot je osvetljenost, 

temperatura zraka, vlažnost zraka, zračni tlak, hitrost in smer 

vetra, količina padavin, sončno in UV sevanje, ipd. S senzorji 

za merjenje onesnaženosti mest lahko izmerimo radioaktivno 

sevanje, količino nevarnih plinov (ogljikov monoksid, metan, 

butan, itd.), onesnaženje s prašnimi delci, jakost zvočnega 

onesnaženja, ipd. S pomočjo senzorjev pretoka vode, IR 

temperature, gibanja zemeljskih gmot in vibracij lahko 

predčasno zaznamo naravne nesreče in ustrezno ukrepamo. 

Poleg navedenih senzorjev poznamo tudi namenske senzorje 

za merjenje gostote prometa, zasedenosti parkirnih mest, 

senzorje za določanje lokacije, senzorske značke za 

označevanje predmetov in ostale senzorje, ki nam služijo kot 

osnovni gradniki pametnih mest prihodnosti. 
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Senzorji so lahko samostojne elektronske komponente ali 

del vgrajenih (ang. embedded) elektronskih platform, ki že 

vsebujejo vsaj en komunikacijski vmesnik. Komunikacijski 

vmesnik nam služi za posredovanje senzorskih podatkov na 

oddaljen strežnik, kar omogoča komunikacijo med napravami 

(M2M) in osnovo za internet stvari (IoT). Pametni mobilni 

terminali danes vsebujejo množico senzorjev, kot je 

lokacijski senzor GPS, magnetometer in elektronski kompas, 

pospeškometer, senzor osvetlitve, mikrofon, kamero visoke 

ločljivosti, ipd. Hkrati pametni mobilni terminali vsebujejo 

različne komunikacijske vmesnike (2G/3G/4G, Wi-Fi, 

Bluetooth), mobilni operacijski sistemi pa omogočajo razvoj 

aplikacij tretjim osebam in nam tako predstavljajo odlične 

platforme za razvoj senzorskih omrežij. 

B. Povezljivost 

Vrednost množice nameščenih senzorjev se močno 

poveča, če lahko podatke iz njih pridobivamo avtomatično in 

v realnem času, saj lahko tako na podatke izjemno hitro 

reagiramo. Na področju povezljivosti med senzorji (t.i. 

senzorska omrežja) se je razmahnila množica tehnologij, od 

povsod prisotnih domačih in mestnih omrežij Wi-Fi, 

mobilnih omrežij, nizkoenergijske tehnologije Bluetooth 4.0 

(ang. Bluetooth Low Energy – BLE) in ZigBee, do zaprte 

nizkoenergijske brezžične tehnologije ANT+. Naštete 

tehnologije omogočajo zankasto (ang. mesh) topologijo 

omrežja, samodejno organizacijo omrežja in posredovanje 

podatkov med vozlišči do komunikacijskih prehodov po 

najkrajših komunikacijskih poteh. Komunikacijski prehodi so 

običajno zmogljivejša vozlišča, ki omogočajo posredovanje 

podatkov iz senzorjev v globalno komunikacijsko omrežje, ki 

je običajno prav internet. Zato komunikacijski prehodi poleg 

senzorskih komunikacijskih vmesnikov vsebujejo tudi ostale 

vmesnike kot so Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS, UMTS/HSPA 

in LTE. 

Poleg fizične povezljivosti je nujna tudi jasna logična 

naslovljivost posameznih naprav. Na tem področju se zaradi 

strmo naraščajoče količine nameščenih senzorskih naprav 

pojavlja vedno večja potreba po uvedbi protokola IPv6 tudi v 

senzorskih omrežjih, saj močno razširja naslovni prostor 

protokola IPv4. Protokol IPv6 bo tako omogočil globalno 

naslovljivost vseh senzorskih naprav, delovna skupina 

6LoWPAN pa je dodatno specificirala tudi mehanizme za 

optimizacijo IPv6 za uporabo v napravah nizke zmogljivosti. 

C. Zbiranje, hramba in obdelava podatkov 

Transport velikih količin podatkov predstavlja velik izziv, 

hramba in obdelava pa še neprimerno večjega. Če 

pomnožimo kapaciteto prenosne linije izpred 10 let (npr. 14.4 

kbit/s) s 24 urami na dan, 365 dni na leto, dobimo 40 GB 

podatkov. Če to naprej pomnožimo samo s 100 senzorji (kar 

je malo že za današnje razmere), dobimo letno več kot 4 TB 

podatkov, ki jih je potrebno shraniti in obdelati. Če namesto 

konzervativnih številk vzamemo bolj realistične, postanejo 

izzivi še mnogo večji. 

Hramba podatkov tradicionalno poteka z uporabo 

relacijskih podatkovnih baz, ki pa so v številnih pogledih 

omejene. Tipičen izraz, ki se za takšno omejenost uporablja, 

je vertikalna skalabilnost, ki pomeni, da lahko bazo razširimo 

samo “v višino”, z nakupom večjega in močnejšega strežnika. 

Takšna skalabilnost ima seveda svojo mejo, saj pogosto ne 

moremo kupiti strežnika, ki je 100x močnejši, lahko pa 

kupimo 100x več strežnikov. Slednje označujemo s 

horizontalno skalabilnostjo, in klasične relacijske podatkovne 

baze lahko horizontalno skaliramo samo s precej truda. 

Tipičen tak postopek se imenuje “sharding”, kjer podatke 

glede na določen ključ razdelimo na več enot (npr. senzorje 

od 1 do 1000 dodelimo na prvi strežnik, senzorje od 1001 do 

2000 na drugega, ipd.). Zelo pogost in uporaben je tudi 

sharding glede na čas (npr. podatki za prvi teden na enem 

strežniku, podatki za drugi teden na drugem, ipd.), saj je 

pogosto kratkoročna analiza podatkov najpomembnejša, ker 

predstavlja trenutno stanje, in jo je na tak način najlažje 

izvesti. 

Alternativen pristop pa predstavljajo tako imenovane 

NoSQL podatkovne baze, ki nimajo sheme v tradicionalnem 

smislu in so pogosto že elastično skalabilne brez ročnega 

poseganja. Pri takšnih podatkovnih bazah ni potrebno 

spreminjati podatkovnega modela, saj je vsak zapis (ang. 

record) pogosto tako fleksibilen, kot da bi bil datoteka na 

datotečnem sistemu. S takšnimi podatkovnimi bazami je 

horizontalna skalabilnost enostavno izvedljiva, saj je 

potrebno ob pomanjkanju kapacitet samo dodati nov strežnik 

v sistem, s čimer »horizontalno« razširimo podatkovno bazo. 

Dodatno težavo pa predstavlja tudi obdelava tako 

zapisanih podatkov. Trenutno enega od perspektivnejših 

pristopov predstavlja postopek map/reduce, ki ga je prvi 

populariziral Google [3]. Map/reduce temelji na 

dvostopenjski obdelavi podatkov, kjer v prvem koraku 

razdelimo (faza »map«) opravilo in podatke množici 

strežnikov, od katerih vsak obdela dodeljene podatke, ob 

koncu pa rezultate združimo (faza »reduce«) v celoto. Seveda 

je takšna obdelava paketna (ang. Batch), zato jo lahko 

enačimo z brskanjem po podatkovnem skladišču, ne more pa 

dajati rezultatov v realnem času. 

Ko pa so potrebni rezultati v realnem času, je nujna 

uporaba dogodkovno naravnanih sistemov, ki omogočajo 

kompleksno obdelavo dogodkov (ang. complex event 

processing – CEP). Slednji ne predstavljajo uporabe filtra 

(poizvedbe) nad podatki, temveč spuščanje toka podatkov 

skozi prednastavljen filter. Takšni sistemi lahko zaradi 

odsotnosti potrebe po hrambi vseh podatkov dosegajo veliko 

večje hitrosti obdelave, vendar pa lahko izvajajo le vnaprej 

določene poizvedbe, ne pa tudi zgodovinskih poizvedb nad 

celotnim korpusom podatkov. 

Ko hrambo in obdelavo podatkov prestavimo na 

horizontalno skalabilne sisteme, lahko večino skaliranja 

dosežemo z uporabo računalništva v oblaku, ki omogoča, da 

se število strežnikov dinamično prilagaja potrebam po hrambi 

in obdelavi. 

III. APLIKACIJE ZA PAMETNEJŠA MESTA 

Mesto je kompleksen ekosistem, kjer se na istem 

geografskem področju prepleta množica soodvisnih sistemov, 

tako infrastrukturnih (promet, dobava električne energije, 

plina, vodovodni sistem, kanalizacija, telekomunikacijsko 

omrežje), kot tudi družbenih, bioloških in okoljskih. Nobeden 

od naštetih sistemov ni popolnoma neodvisen, vendar jih v 

nadaljevanju nekaj kljub temu izpostavljamo ločeno, ker 

izkazujejo velik potencial za vpliv na kvaliteto življenja v 

mestih. 

A. Pametni promet 

Na področju pametnega prometa pričakujemo tako 

aplikacije nadzora prometa, kjer bo z boljšim spremljanjem 
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pretočnosti in zastojev mogoče optimizirati prometno 

prepustnost, kot tudi aplikacije "over-the-top", kjer bo na 

nivoju programske opreme posameznega avtomobila mogoče 

doseči tako peer-to-peer komunikacijo med vozili kot 

popolnoma neodvisne rešitve za povečevanje varnosti in 

učinkovitosti prometa.  

Primeri takšnih aplikacij so sporočanje bližnjim vozilom 

kdaj voznik pohodi zavorni pedal, kar avtomobilu za njim 

omogoča hitro in avtomatsko reagiranje v primeru naleta, 

predčasno opozarjanje na bližajoče se reševalno vozilo (ang. 

blue wave), avtomatično sporočilo SOS s točno lokacijo 

vozila (e-Call), anonimizirano sporočanje lokacije vozila na 

strežnik, ki na podlagi gostote prometa omogoča avtomatsko 

usmerjanje (routing) po manj obremenjenih cestah, ter 

futuristični koncept robotskega taksija, ki je bližje, kot se zdi. 

Google že več kot eno leto testira avtomobile, ki vozijo sami 

s pomočjo napredne senzorike (GPS sprejemnik, kamere, 

laserski »radarji«, natančna kartografija mesta, poznavanje 

prometnih predpisov, slikovni zajem prometnih znakov, 

pešcev in drugih vozil) [4]. Takšni avtomobili so že 

avtonomno prevozili čez 300.000 km, pri čemer so doživeli 

eno samo nesrečo, in sicer takrat ko je avto upravljal voznik. 

Sprejetje zakonov, ki takšne avtomobile dovoljujejo v 

določenih ameriških zveznih državah predstavljajo 

precedens, ki uporabo takšnih avtomobilov vedno bolj 

približuje realnosti tudi drugod po svetu. 

B. Pametni zabojniki in informacijsko podprto 

odvažanje smeti 

Ker zaradi visoke populacije ljudje v mestih proizvedemo 

ogromne količine odpadkov, katerih odvoz je povezan s 

visokimi stroški, predstavlja optimizacija odvoza pomembno 

fronto za povečanje učinkovitosti mesta in zmanjšanje 

ekološkega odtisa.  

Primer rešitve, ki naslavlja ta problem, predstavljajo 

pametni zabojniki, kakršne uvajajo na Nizozemskem [5]; 

medtem ko so zabojniki za recikliranje brezplačni, so 

zabojniki za preostanek odpadkov dostopni samo z RFID 

kartico in uporabniku zaračunavajo strošek odvoza glede na 

težo odvrženih smeti. Takšen zabojnik dodatno ve kdaj je 

poln, kar omogoča prihranek tudi na stroških odvoza in 

posledično zmanjšuje ogljikov odtis. 

C. Spremljanje okoljskih parametrov in 

onesnaženosti 

Spremljanje okoljskih parametrov se doma in po svetu 

trenutno dogaja v zelo omejenem obsegu. Kot primer, v 

Sloveniji meritve onesnaženosti zraka izvaja ARSO, vendar 

pa so podatki prosto dostopni zgolj za 12 lokacij, kar podaja 

zelo grobo sliko okolja na nivoju cele države, ne more pa 

zagotoviti podrobnega pregleda na nivoju samega mesta. 

Spremljanje okoljskih parametrov je v takšnem primeru 

povezano z visokimi stroški, saj je potrebno namestiti in 

vzdrževati profesionalno merilno opremo na fiksni lokaciji. 

Kljub temu, da novi in cenovno ugodni senzorji pogosto 

ne dosegajo natančnosti profesionalne okoljske merilne 

opreme, ter da kvantiteta ne more biti nadomestilo za 

kvaliteto, pa vseeno dosegamo stanje, ko senzorji postajajo 

dovolj dobri; obenem velika količina senzorjev kompenzira 

odpovedi in občasne težave z omrežnimi povezavami. Hkrati 

s tem se pojavljajo tudi številni novi pristopi, ki običajnim 

uporabnikom dajejo močno orodje za spremljanje lastnega 

okolja. 

 

D. Spremljanje nivoja hrupa in svetlobe 

Podobno kot onesnaženost okolja s polutanti je mogoče 

spremljati tudi onesnaženost z zvokom in nočno 

onesnaženost s svetlobo (ang. light pollution).  

Zlasti hrupnost okolja ima velik vpliv na počutje 

prebivalcev in moti naravno življenjsko ravnovesje. Potrjeni 

so efekti nenehne izpostavljenosti povišani ravni hrupa na 

povečanje stresa in krvnega pritiska, pri živalih pa zvočna 

onesnaženost lahko vpliva na sposobnost navigacije ali celo 

povzroči izgubo sluha [6]. 

Za zmanjšanje zvočnega odtisa mesta je v prvem koraku 

nujno spremljanje stanja onesnaženosti, kar je mogoče doseči 

z uporabo senzorskega omrežja na osnovi mikrofonov; kljub 

temu da takšni senzorji v izogib kršitev zasebnosti lahko 

sporočajo le jakost zvoka, pa je njihova namestitev precej 

“Orwellovska”, z velikim potencialom za zlorabe. 

Tako so se že pojavile namenske mobilne aplikacije za 

merjenje nivoja hrupa v mestih, kot je NoiseTube [7], ki 

izkorišča mikrofon pametnega telefona in podatke pošilja na 

strežnik. Na strežniku se podatki vizualizirajo in ovrednostijo 

ter se preko civilne iniciative sprožajo postopki v mestnih 

svetih za izboljšanje bivalnega okolja meščanov. 

E. Pametni vodovod 

Številke o izgubljenih kubičnih metrih vode, ki so za 

vodovodni sistem nekaj običajnega, bi bile za marsikatero 

drugo področje strašljive ali celo usodne. Po podatkih 

Rižanskega vodovoda Koper so danes izgube pitne vode 29% 

oz. 2.4 milijonov m
3
/leto, po podatkih Mariborskega 

vodovoda pa 25% [8]. Omenjena četrtina izgub je tudi sicer 

splošno znano povprečje za t.i. skrite (t.j. nesporočene in 

neodkrite) vodne izgube. Poleg ekonomskega problema 

takšne izgube predstavljajo tudi sanitarni problem, saj na 

mestih okvare cevovodov lahko pride tudi do onesnaženja.  

S spremljanjem parametrov vodovoda (telemetrija) na 

različnih točkah vodovodnega omrežja je mogoča hitra 

lokalizacija mesta okvare in ustrezno ukrepanje. 

F. Pametno elektro distribucijsko omrežje 

Avtomatsko zbiranje podatkov iz števcev električne 

energije (ang. smart metering) omogoča boljšo predikcijo 

porabe in boljše napovedi energetskih potreb, kar omogoča 

glajenje maksimalne zahtevane energije (ang. time shifting) 

in s tem bolj optimalno načrtovanje omrežja. Ta problem je 

še toliko bolj pereč zaradi geografske razpršenosti novih 

virov energije (sončne elektrarne, elektrarne na biomaso, 

itd.), ki povzročajo nepredvidljive spremembe v količini 

trenutno proizvedene električne energije. Poleg tega 

upravljanje z energijo na daljavo ponudnikom omogoča 

cenejši nakup električne energije in s tem povečevanje 

konkurenčnosti, hkrati pa povratna informacija o porabi tudi 

osvešča uporabnika in ga motivira h gospodarnejši rabi 

energije.  

 

G. Pametno bivalno in poslovno okolje 

Danes so bivalne in poslovne zgradbe največji porabnik 

energije v velikih mestih. Pametne zgradbe nam omogočajo 
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avtomatično upravljanje procesov v zgradbi z namenom 

povečanja energijske učinkovitosti, varnosti in udobja. S 

pomočjo senzorjev, naprednih algoritmov in podatkov iz 

interneta lahko optimalno zgradbe samodejno upravljajo 

električne naprave v zgradbi in se s tem drastično zniža 

porabo energentov na nivoju celotnega mesta.  

Sistemi, ki jih je smiselno upravljati so sistem za 

ogrevanje in hlajenje, razsvetlja, senčenje, alarmnimi sistemi, 

stroji in bela tehnika, itd. Tako lahko na podlagi senzorjev 

prisotnosti in vremenske postaje pametno upravljamo 

ogrevanje ali hlajenje, ogrevamo ali hladimo s pomočjo 

senčenja, opozarjamo na odrta okna in ostalo nepotrebno 

izgubo energije, optimalno uravnavamo kvaliteto zraka v 

prostorih, pošiljamo alarme v primeru požara, poplave ali 

vloma in upravljamo procese na daljavo preko omrežja 

internet. 

Del vsakega pametnega mesta bodo v prihodnosti 

pametne zgradbe, kjer so možnosti za optimizacijo porabe 

energije s pomočjo oplemenitenih podatkov iz interneta 

neizmerne.     

IV. OSEBNE APLIKACIJE 

Množica povsod prisotnih senzorjev in naprav pa 

omogoča zbiranje podatkov tudi o nas samih, kar nekateri 

posamezniki že s pridom izkoriščajo za spremljanje statistike 

lastne aktivnosti in s tem povečanje produktivnosti.  

Uporaba pa se razteza tudi na področje medicine, ki še ni 

ujelo koraka z dramatičnim razvojem tehnologije in se mu v 

prihodnosti obetajo povsem novi pristopi. Prenosne naprave 

(ang. wearable computing) in miniaturni brezžični senzorji že 

danes omogočajo avtomatizirano zbiranje množice 

relevantnih podatkov o zdravju; preprosti senzorji velikosti 

obeska za ključe z vgrajenim pospeškometrom štejejo korake 

in beležijo premike med spanjem (ter na osnovi tega 

ugotavljajo kvaliteto spanca); pojavila se je množica 

povezanih naprav, od pametnih tehtnic z vgrajenim WiFi, 

merilnikov krvnega tlaka in sladkorja ter analizatorjev 

možganskih valov za natančno spremljanje vzorcev spanja, 

do medicinsko certificiranih pripomočkov za doziranje 

inzulina in nenehno spremljanje (ang. continuous monitoring) 

bioloških parametrov. Z obdelavo takšnih podatkov bomo v 

naslednjih letih priča povsem novim pristopom zdravljenja, 

še bolj pa preventive, saj bo mogoče večino zdravstvenih 

težav diagnosticirati mnogo prej in tudi ustrezno ukrepati. 

V. ZAKLJUČEK 

Tako kot pri vseh novo nastajajočih področjih tudi pri 

tehnologijah IoT šele odkrivamo pestrost inovativnih 

aplikacij in scenarijev, tako v kontekstu pametnih mest kot 

tudi drugje. Vendar pa se je potrebno zavedati, da mnoge 

nove aplikacije in neodgovorna uporaba senzorskih 

tehnologij predstavljajo tudi velik poseg v zasebnost, zaradi 

česar lahko pričakujemo na poti do tehnološke utopije, 

kakršno si predstavljamo raziskovalci in inženirji, še 

marsikakšno prepreko. Nedavno smo bili lahko priča burni 

reakciji javnosti na postavitev mreže hitrostnih radarjev v 

Mariboru; za radarje nedvomno lahko trdimo da so korak do 

pametnega prometa in s tem pametnega mesta, kljub temu pa 

je podatke mogoče uporabiti na več načinov. Še večji 

pomisleki se bodo pojavili pri spremljanju akustične 

onesnaženosti, ki zahteva postavitev mikrofonov in 

spremljanje parametrov bivalnih okoljih; najobčutljivejše 

področje pa je spremljanje nas samih, kjer se pametno okolje 

prelije v personalizirano medicino. Dokler na tem področju 

ne bo ustrezne regulative in visokih kazni za zlorabo in 

malomarno ravnanje s podatki, lahko pričakujemo velik 

odpor javnosti do takšnih sistemov; v vsakem primeru pa bo 

uvedba vsakega izmed njih zahtevala tudi ustrezno 

prilagoditev mentalitete uporabnikov in prebivalcev, kar bo 

predstavljalo svojevrstne izzive. 
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