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Wizja budowy mądrzejszego 
świata w rozumieniu IBM

czyli



W Ameryce Północnej, aŜ do 22% całego wolumenu 
magazynów portowych stanowią puste kontenery.

Port w Jersey posiada stale ok. 100,000 pustych 
kontenerów składowanych niepotrzebnie – przedstawia 
to wartość 200 milionów USD.

Brak efektywności



W samych Stanach Zjednoczonych, 2.2 
miliona błędów jest popełnianych
rocznie, tylko z powodu ręcznego 
wypisywania recept medycznych.

Nie licząc błędów diagnozy, 
wyszukiwania leków, etc.

Brak efektywności



W małej dzielnicy biznesowej w Los Angeles, jeŜdŜenie 
w poszukiwaniu parkingu w ciągu roku generuje ruch 
porównywalny z 38 podróŜami dookoła świata, powoduje 
zuŜycie prawie 180,000 litrów paliwa, oraz 
wyemitowanie 730 ton dwutlenku węgla.

PrzeciąŜenie dróg w USA kosztuje 78 miliardów USD
rocznie w formie 4.2 miliardów utraconych godzin i 11
miliardów litrów zmarnowanego paliwa.

Straty Energii



W USA typowa marchewka podróŜuje
1000 km, ziemniak 750, pieczeń drobiowa
380 km…

…handlowcy i konsumenci wyrzucają 
corocznie jedzenie o wartości 48 miliardów 
USD.

Straty Energii



IBM pomaga firmie ActiveCare Network 
zaopatrywać ponad 12,000 klinik w USA i 
dostarczać ponad 2 milionom pacjentów 
przy jednoczesnym  monitorowaniu 
poprawności dostarczenia zastrzyków, 
szczepionek i innych farmaceutyków. 

ACN używa oprogramowania IBM do 
obniżenia kosztów terapii o 90% oraz 
redukuje czas i koszty developmentu 
aplikacji dla służby zdrowia o 60%. 

SMART HEALTH CARE



IBM pomaga przedsiębiorstwom dostarczać 
mądrzej, z innowacyjnym systemem śledzenia 
który nie tylko pozwala na zarządzanie 
łańcuchem dostaw, ale również redukuje 
wolumen pustych kontenerów i monitoruje stan 
ładunku w kontenerach.

Inteligentny System Frachtu dostarcza czujniki 
temperatury i wilgotności, alarmy włamaniowe, 
umożliwia szybszą odprawę celną i wiele 
więcej … wszystko połączone bezprzewodowo 
i przesyłane przez Internet. 

SMART SUPPLY CHAINS



IBM pracuje z takimi metropoliami jak 
Brisbane, Londyn, Singapur oraz Sztokholm 
aby wdrożyć mądrzejsze systemy obsługi 
ruchu ulicznego. Co najmniej 20 innych 
wielkich miast na świecie ma rozpisane 
przetargi w tej dziedzinie.
W Sztokholmie zostało odnotowane 
zmniejszenie korków o ok. 20%, a 12% 
zmniejszono emisję zanieczyszczeń oraz 
odnotowano 40,000 dziennie dodatkowych 
użytkowników transportu publicznego.

SMART TRAFFIC



IBM pomaga władzom miejskim Chicago 
walczyć z przestępczością poprzez 
digitalizację praktyk przestąpienia prawa 
oraz poprzez wdrożenie „mądrych” 
systemów nadzoru …

… nawet podczas testowania systemu, 
który używa czujników dźwięku aby 
skierować kamerę w celu zlokalizowania 
strzałów z broni, jednocześnie określając
kaliber strzelającej broni oraz wskazując 
dokładna lokalizację strzału – okazało się 
że następuje to dużo wcześniej niż 
ktokolwiek zadzwoni na numer 911.

SMART LAW ENFORCEMENT



System drogowy w Szwecji
Implementacja

• 18 bram (punkty kontroli na drogach)
• Identyfikacja i opłata za pojazd
• Opłata za przejazd 10-20 SEK
• Maksymalna dzienna opłata 60 SEK
• ObciąŜenie właściciela pojazdu
• Płatność z konta bankowego, przez Web 

lub w sieci sklepów



Jak to działa?

first laser beam 
trigering the transceiver

transceiver signals 
the vehicle’s onboard transponder  

camera 
photographs 
the car’s front

second laser beam, 
triggering the second camera

second camera photographs 
the rear license plate

Payment is debited 
from driver’s account



Rozwiązanie OCR  jest dobre, ale 
nie jest doskonałe!





Korzyści

• Podczas wiosny 2006, 40,000 więcej 
pasaŜerów w transporcie publicznym

• Spadek emisji spowodowanej ruchem 
ulicznym o 14% w centrum miasta

• PodróŜowanie do centrum w godzinach 
szczytu jest duŜo łatwiejsze



Redukcja liczby pojazdów do 90 000 z 115 000 na 
dzień (20 – 25%) w porównaniu z rokiem poprzednim
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