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Vara acestui an a adus în Bucureºti, la
Pasajul Universitãþii, primul sistem interac-
tiv de informare disponibil pentru public,
bazat pe o tehnologie foarte nouã de
graficã vectorialã ºi multimedia în browser
dezvoltatã de Microsoft ºi numitã Sil-
verlight. Lucrul la acest proiect a început
în primãvara 2010, prin încheierea unor
parteneriate între Primãria Municipiului Bu-
cureºti, Microsoft România ºi Intergraph
Computer Services. 

S
istemul de informare interac-
tivã a cetãþenilor, amplasat în
Pasajul Universitãþii, asigurã
accesul liber la informaþii con-
sistente ºi actualizate despre

municipiul Bucureºti: servicii publice,
comunicate, evenimente, transporturi
publice, educaþie, culturã, religie, tur-
ism, sport ºi divertisment, informaþii ºi
adrese utile etc. Sistemul se adreseazã
atât locuitorilor municipiului Bucureºti,
cât ºi cetãþenilor aflaþi în tranzit ºi
turiºtilor. Acest proiect face parte din-
tr-un plan mai amplu de dezvoltare, in-
iþiat de Primãria Municipiului Bucureºti
încã din 2003, când a fost creatã Banca
de Date Urbane (BDU), componenta
geospaþialã a unui sistem informatic in-
tegrat la nivelul întregii instituþii.

În cazul acestui proiect, a fost rea-
lizatã o hartã digitalã interactivã,
disponibilã prin intermediul a patru
panouri de plexiglas tactile, pe care sunt
proiectate informaþii dintr-un proiector
cuplat la un sistem informatic. Totuºi,
panourile se comportã ca orice alt
touch-screen. Sistemele de proiecþie in-
teractive sunt utilizate ca puncte de in-

formare de larg interes pentru cetãþenii
Capitalei. Cele pentru podea au rol de
promovare ºi informare a activitãþilor ºi
acþiunilor ce vor fi coordonate direct sau
indirect de cãtre Primãria Municipiului
Bucureºti. 

„Microsoft a venit cu Bing Maps ºi
Silverlight, Intergraph cu know-how-ul
din domeniul geospaþial, iar Primãria
Bucureºti cu conþinutul BDU. Noi am
construit mecanismul BDU. Încãrcarea

datelor se face pe fluxurile zilnice din
PMB. Un lucru extrem de important,
pentru cã se întâmplã continuu”, pre-
cizeazã MMaarriiaa  VViiººaann,,  ddiirreeccttoorr  iimmppllee--
mmeennttaarree  IInntteerrggrraapphh  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess.

Sistemul pune la dispoziþia celor ce
trec prin Pasajul Universitãþii informaþii
despre sistemul de transport (momentan
doar de suprafaþã, urmând a fi integrat ºi
cel subteran), informaþii despre obiec-
tivele turistice din Bucureºti (inclusiv
panoramãri). Se pot face cãutãri inclusiv
dupã numãrul strãzii, facilitate inexis-
tentã în cazul majoritãþii hãrþilor ce se
gãsesc online. Suportul pentru aceastã fa-
cilitate este asigurat prin inter-
mediul Bing Maps. Bing oferã hãrþi 3D,
astfel cã strãzile ºi clãdirile apar ca vãzute
din elicopter, iar utilizatorul poate sã
navigheze sau sã schimbe perspectiva.
De asemenea, atunci când se selecteazã
un anumit obiectiv turistic de pe hartã,
sistemul poate sugera un circuit turistic
ce poate include ºi alte obiective.

Microsoft ºi Intergraph Computer
Services vãd ca etape urmãtoare de dez-
voltare a proiectului, o variantã online
mobilã ºi integrarea altor aplicaþii, cum
ar fi indicarea în timp real a celor mai
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aglomerate puncte de trafic. Sistemul va
fi extins ºi în Sibiu, ca prim oraº în afara
Bucureºtiului.

PMB vrea sã extindã sistemul

Primãria Municipiului Bucureºti in-
tenþioneazã sã extindã parteneriatele ºi
cu alte instituþii care deþin informaþii
utile a fi puse la dispoziþia cetãþenilor. În
prezent, se instaleazã infochioºcuri în
diverse locaþii din Bucureºti pentru ca
informaþiile furnizate prin intermediul
acestui sistem sã fie accesibile în cât mai
multe puncte. În acest an ar trebui sã fie
instalate aproximativ 100 de infochioº-
curi. De asemenea, odatã cu noile
echipamente se vor extinde ºi funcþio-
nalitãþile soluþiei. 

„Tehnologia permite acest lucru, e
doar o chestiune de dezvoltare de noi
funcþionalitãþi. Interfaþa este simplu de
utilizat, intuitivã. Oamenii care acceseazã
informaþiile nu sunt IT-iºti, ci oameni
obiºnuiþi ºi sistemul implementat în pasaj
a fost un succes în ceea ce priveºte reacþia
cetãþenilor. Provocarea pentru Primãrie,
în acest moment, este furnizarea de infor-
maþii actualizate ºi extinderea conþinutu-
lui. O parte din informaþii sunt gestionate
de cãtre PMB, dar multe altele, care sunt
utile, sunt gestionate de alte instituþii. În
momentul de faþã, PMB se aflã în faza de
definire de noi parteneriate, pentru a dez-
volta conþinutul BDU disponibil. Impor-
tant este ca schimbul de date sã se rea-
lizeze online”, spune MMaarriiaa  VViiººaann.

Orice informaþie care poate fi publicã
ºi care poate fi de interes pentru cetãþean
poate fi afiºatã de acest sistem. Pot fi cãu-
tate obiective de interes public de tip spi-
tale, teatre, muzee, biserici, ambasade,
ºcoli, licee etc.

Cei de la Microsoft sperã sã poatã in-
troduce în aplicaþie ºi un planificator de
rutã, care sã ajute cãlãtorii sã îºi stabileascã
un traseu dintr-o parte a Bucureºtiului în
cealaltã cu mijloacele de transport în
comun, precum ºi conectarea aplicaþiei la
sistemul de camere pentru supravegherea
traficului din Bucureºti, astfel încât cãlã-
torii sã evite mijloacele de transport ce
merg pe rute aglomerate.
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