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Dél-Korea az okos fák árnyékában
Szerző: Ecker Klaudia, PhD hallgató / Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Az okos megoldások használata ma már bevált városfejlesztési gyakorlattá vált. Ugyanakkor a mindenkori városlakó számára olykor néha távolinak tűnő info-kommunikációs eszközök, IoT rendszerek és 5G
fejlesztések mellett, ezek a kezdeményezések sikerrel nyúlnak vissza sokkal kézzelfoghatóbb, természetközelibb alapokhoz. A városok nyüzsgéséhez szokott modern ember felfogásában a betonrengetegben
elveszett zöld foltok ritkán látogatott menedékként jelennek meg, pedig dél-koreai tudósok szerint a
sokat megélt városi fák nem csak környezeti értéket képviselnek. Kis segítséggel okosabbak lehetnek,
mint gondoltuk. „Szólni” is tudnak hozzánk…
A Smart Tree koncepcióról és a kutatócsoport
eddigi eredményeiről Stephane Oh Woongsung-ot, a HongIK Egyetem Okos Város
Menedzsment szak professzorát kérdeztük.
Meséljen nekünk a Smart Tree mögött meghúzódó filozófiáról!
Meggyőződésünk, hogy napjainkban tapasztalt üvegház hatású gázok kibocsátása, a légszennyezés, a megjósolhatatlan hőhullámok,
az aszály és egyéb klímaváltozás okozta jelenségek ellen a technológiai kezdeményezések,
a technológiai innovációk sikeresen vehetik fel
a harcot. Mindezzel nem csupán a társadalmi
életszínvonal javítása, hanem a környezet, a
városi zöld infrastruktúra védelme is a célunk.
A negyedik ipari forradalom korában a high-

tech alapú városi rehabilitáció és az okos város
projektek nagyobb potenciált rejtenek, mint
valaha. Korea nemzetközi versenyképessége
a csúcstechnológiai alkalmazások területén
eddig is számottevő volt.
Honnan indult a Smart Tree projekt?
A Smart Tree projekt még 2015-ben indult
útjára a Hongik Egyetem Okos Város Menedzsment szakán, mint intelligens fa menedzsment
technológia, és kezdte meg útját a koncepció
tudományos bizonyításától, az üzleti modell
felépítésén át, az IoT-vezérelt és adatalapú
működési keretek megteremtéséig. Az elképzelés különböző diszciplínák határterületein jött létre, úgymint a szenzortechnológia,
növénytan, adattudomány és városfejlesztés.
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Hasonló elképzelések korábban is felszínre
kerültek, főként a fenntartható okos városok
tervezése során, de ma már egy különálló, új
iparág születésének létjogosultságát hirdetik.
Milyen körülmények szükségesek ahhoz,
hogy egy ilyen kezdeményezés sikeressé
váljon?
Nagyon szerencsésnek vallhatjuk magunkat,
mivel a koncepciót egy rendkívül támogató közeg veszi körül Dél-Koreában, hiszen
a teljes ökoszisztéma, az ipari, akadémiai,
önkormányzati- és állami szereplők is aktívan
részt vesznek a párbeszédben, ezzel is megteremtve azt az interdiszciplináris hátteret,
amely minden szempontot egyesít. A résztvevők egységes álláspontja, hogy a koreai
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Stephan Oh Woongsung prezentációja a barcelonai Smart City Világkongresszuson (2018)
környezeti problémák megoldásában nagymértékben támaszkodhatunk az info-kommunikációs eszközökre, és elhivatottan keresik a
megoldást a biodiverzitás, az erdőkatasztrófák
és a klímaváltozás okozta ökológiai problémák
megoldására.

„Saját értelmezésünk
szerint a fenntarthatóság
az emberiség és környezete
között kialakult párbeszéd
fizikai megvalósulása. Ez
egy alternatív jövőkép,
amelyet most mi
magunk tölthetünk meg
tartalommal.”

Melyek voltak a fejlesztés fő mérföldkövei?
A Smart Tree I. volt az eredeti technológia,
amely elsősorban a városi növényzet – főként
a fák – állapotát mérte fel egy szenzoralapú
technológia segítségével. Arra voltunk kíváncsiak, hogy miként reagálnak a fák a város
okozta szennyezésre, és milyen típusbetegségek, rendellenességek azonosíthatók. Ebben
különböző indikátorok, mint a vízháztartásuk,

vagy PH értékük folyamatos nyomon követése
volt segítségünkre.
A Smart Tree II. már a korábban mért adatokra
alapozva építette be azokat a finomszenzorokat, amelyek különböző biofilterek segítségével új típusú információk befogadására is
képesek voltak. A módszer az érzékletes „urban
soom” fantázianevet kapta, amely városi
leheletet jelent. Ebben a szakaszban már a
városlakók számára is hasznosítható adatok
kerültek ki, amelyek lehetőséget biztosítottak
a növények és a város között interaktivitásra,
kommunikációra. A kísérleti szakaszban bizonyos fafajtákkal dolgoztunk, de már vannak
olyan belvárosi parkok is, ahol újabb eredményeket értünk el. Itt tartunk jelenleg.
A Smart Tree III. a pilot projekt széleskörű implementálását fogja jelenteni Sejong, illetve
Szöul városában, s majd terveink szerint
később akár bárhol a világon.
Hogyan képzeljük el ezt a kommunikációt a
gyakorlatban?
Többféleképpen is hasznosulhatnak ezek az
adatok. Amellett, hogy tényleges képet kapunk
a zöld infrastruktúra állapotáról, azt is pontosan
látjuk, mikor szorul locsolásra a növényzet,
milyen ütemben fejlődnek, szépülnek a parkok,
ez a fenntartó számára is idő- és költséghatékonyságot jelent, és lehetővé teszi azt is, hogy
a zöld oázisokat biztonsággal élvezzék a helyi

lakosok, természetkedvelők. Emellett mind az
akadémiai közeg, mind a lakosság folyamatos
visszajelzést kaphat például a finompor koncentrációról, vagy az út menti fák segítségével a forgalom aktuális helyzetéről. Olyan
mobilalkalmazások kialakítása a cél, amelyek
automatikusan továbbítják az információt a
lakosok felé, így a nem túl távoli jövő elképzelése az is, hogy a fák közvetlenül kommunikálhassanak az autósokkal. Ennek többek között
nagyon erős szemléletformáló jellege is van.
Nagyon fontos lépés lesz tehát az állampolgárok aktív bevonása is?
Pontosan. Saját értelmezésünk szerint a
fenntarthatóság az emberiség és környezete
között kialakult párbeszéd fizikai megvalósulása. Ez egy alternatív jövőkép, amelyet most
mi magunk tölthetünk meg tartalommal.
A projekt egyik alapjául eleve az úgynevezett kiterjesztett valóság szolgál, amely a
látóterünk egyfajta virtuális kibővítése. Egy
mobiltelefon és egy erre a célra kifejlesztett
alkalmazás segítségével a valós környezetbe
virtuális elemeket vetíthetünk, így a képernyőn
hirtelen nemcsak az adott városrész képe
jelenik meg, hanem számos olyan interaktív
információ, amely nemcsak mindennapi szervezési feladatainkat segíti, de egyúttal a városi
zöld környezetről alkotott látásmódunkat is
megváltoztatja.
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