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GIS pentru administraþia publicã

Gabriel Vasile

Ce înseamnã interoperabilitatea
pentru soluþiile geospaþiale ºi cât de
importantã este aceasta?

Interoperabilitatea este echivalentã
cu accesul transparent la resurse etero-
gene de date geografice (spaþiale) ºi
prelucrãri ale resurselor într-un mediu
distribuit (reþea) ºi se referã la douã
aspecte majore ale domeniului geospa-
þial: date ºi aplicaþii. Când un produs
geospaþial foloseºte formate de date
proprietare specifice, utilizatorii sunt
legaþi de un anumit furnizor sau trebuie
sã suporte un cost suplimentar al trans-
ferului de date ºi riscã o pierdere a
integritãþii datelor. Interoperabilitatea
presupune furnizarea de specificaþii ºi
standarde pentru interfeþe deschise,
care dau posibilitatea programatorilor
sã scrie aplicaþii care pot comunica
liber, indiferent de sursa sau scopul
acestora, permiþând accesul în timp real
la uriaºe seturi de date ºi procesãri de
resurse. Intergraph a înþeles acest lucru
cu mulþi ani în urmã, iar soluþiile noastre
se bazeazã încã din 1997 pe standardele
de interoperabilitate.

Interoperabilitatea oferã o serie de
beneficii imediate: abilitatea de a gãsi
informaþia ºi instrumentele de proce-
sare a acesteia indiferent unde sunt
localizate fizic, de a înþelege informaþia
indiferent de platformã ºi indiferent
dacã local sau la distanþã, abilitatea de a
nu fi limitat la ofertele unui singur
furnizor, precum ºi abilitatea acestuia

de a construi pe informaþiile ºi
infrastructurile de procesare ale altui
furnizor, indiferent dacã acestea
evolueazã sau nu. 

Care sunt criteriile prin care tre-
buie aleasã soluþia geospaþialã cea
mai potrivitã pentru o administraþie
publicã?

Poate cel mai important criteriu este
experienþa de lucru a furnizorului cu
administraþiile publice. Fãrã o
înþelegere profundã a fluxurilor de
lucru din administraþia publicã, a
corelãrii acestora cu legislaþia ºi în
general a felului în care se desfãºoarã
activitãþile într-o astfel de instituþie,
existã pericolul ca soluþia sã fie
nefuncþionalã, chiar dacã este realizatã
cu o tehnologie excepþionalã. Urmeazã
la micã distanþã capacitatea furnizo-
rului de a oferi toate serviciile necesare
implementãrii unor astfel de proiecte,
începând de la consilierea din etapa de
analizã ºi terminând cu serviciile post-
vânzare în care sunt rezolvate probleme
care apar din exploatarea efectivã a siste-
mului. Echipa este esenþialã în acest caz
pentru cã  cele mai multe probleme pot
fi rezolvate încã din etapa de analizã,
evitând o mulþime de neplãceri ulteri-
oare. Un alt criteriu important ºi care
ajuta la evitarea multor costuri ascunse,
este capacitatea furnizorului de a se
folosi de datele primare ale clientului
fãrã operaþiuni suplimentare de conver-
tire sau prelucrare. Aici sunt avantajaþi
acei creatori de soluþii care aplicã activ

principiile de interoperabilitate. Comu-
nicarea ºi promptitudinea de rãspuns
din partea furnizorului au ºi ele un rol
important. În orice sistem apar la un
moment dat momente de cumpãnã.
Imaginaþi-vã cã un sistem cu sute de
utilizatori este blocat în punctul de
lucru cu publicul pentru cã de la
momentul analizei s-a schimbat profilul
de acordare de drepturi de utilizare ºi
cineva a omis sã cearã reconfigurarea,
iar administratorul de sistem este în
concediu. Când coada la ghiºeu se face
din ce în ce mai mare ºi spiritele se
încing, un furnizor care îºi trimite în 15
minute un om ºi rezolvã problema ime-
diat devine extrem de preþios, nu-i aºa?
Cât despre finanþarea unei soluþii, poate
cel mai potrivit ar fi sã vorbim despre
costurile ascunse. De multe ori benefi-
ciarul ia în considerare preþul din ofertã
al soluþiei ºi trece cu vederea faptul cã
pe termen lung, o altã soluþie aparent
mai scumpã poate fi mai eficientã prin
faptul cã nu necesita conversii suplimen-
tare de date, upgrade-uri costisitoare,
ºcolarizãri sau chiar angajãri de oameni
noi sau pur ºi simplu pentru cã rezolvã
mai repede problemele curente fãcându-se
astfel economie de resurse importante
în timp ºi oameni.

Pentru o administraþie publicã, o soluþie care administreazã 
informaþiile geospaþiale poate reprezenta diferenþa dintre 
decizii aleatoare ºi cele fundamentate. O soluþie geospaþialã 
este un instrument operaþional indispensabil al managementului
public, instrument care asigurã autenticitatea, acurateþea 
informaþiilor ºi obiectivitatea evaluãrilor în fundamentarea, 
formularea ºi implementarea politicilor ºi strategiilor de 
administrare ºi dezvoltare. Deoarece tema conferinþei ANIAP 
din 17-19 septembrie a fost interoperabilitatea, am apelat
la domnul Marcel Foca, director general Intergraph, pentru
a aduce mai multe informaþii în acest subiect.

Marcel Foca, 
director general Intergraph


