
Pentru a putea da o mãsurã a supor-
tului pe care o firmã privatã poate 
sã-l asigure lumii academice este ne-
cesarã precizarea coordonatelor pe
care se înscriu cercetãrile din lumea
academicã, din care face parte ºi
institutul nostru. 

Progresele fãcute în ultimii zece ani în dome-
niul teledetecþiei ºi capturãrii de date geo-
spaþiale au sporit în mod dramatic posibi-
litãþile de colectare zilnicã a informaþiei geo-
grafice la nivel de terabytes. Cu toate aces-
tea, completitudinea datelor geospaþiale nu
poate fi complet realizatã atunci când infor-
maþia implicitã din date este dificil de de-
cantat, ceea ce duce la confruntarea specia-
liºtilor în informaþie geospaþialã cu o cerere
urgentã de metode ºi instrumente noi, care
pot sã transforme în mod inteligent ºi au-
tomat datele geospaþiale în informaþii, din
care sã sintetizeze cunoºtinþe geospaþiale. 

Trebuie sã se apeleze la noi abordãri în repre-
zentarea geospaþialã, procesarea de intero-
gãri, analiza spaþialã ºi vizualizarea de date.
Eforturile comunitãþilor ºtiinþifice din dome-
niul inteligenþei artificiale, statisticã ºi baze
de date continuã sã sprijine tehnologiile de
descoperire de cunoºtinþe prin extragerea
de informaþii din masivele de date, pentru
asigurarea suportului în luarea deciziei.  

Cercetãrile efectuate în institutul
nostru au reliefat numeroase aspecte
critice în descoperirea de cunoºtinþe
geospaþiale ºi mineritul de date, care
se înscriu de-a lungul mai multor coor-
donate recunoscute în comunitatea
ºtiinþificã:

Foarte multe dintre aceste probleme pro-
puse spre abordare în lumea academicã
beneficiazã de un suport tehnologic adec-
vat din partea companiilor mari, cum este
corporaþia Intergraph. 

Mai trebuie menþionat ºi faptul cã Insti-
tutul de Cercetãri pentru Inteligenþã Arti-
ficialã al Academiei Române (ICIA) are con-
tribuþii la cercetarea ºi ingineria Sistemelor
Suport pentru Decizie Inteligente (SSDI) –
resurse în scenariile pentru prevenirea
fenomenelor cu risc ridicat în comunitãþile
inteligente, din cadrul programului interdis-
ciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc
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Dezvoltarea ºi suportul pentru GDW Trebuie spus cã nu existã o adevãratã mmagazie dde ddate ggeospaþiale (geospatial 

data wwarehouse = GDW). Proprietãþile spaþiale sunt deseori reduse la atribute 
spaþiale simple în cadrul magaziilor de date (data wwarehouses).
Crearea de GDW integrate cere rezolvarea unor probleme de interoperabilitate 
spaþialã ºi temporalã a datelor, incluzând diferenþele din semanticã, sistemele de 
referinþã, geometrie, acurateþe ºi poziþie. 

Cele mai bune reprezentãri în GKD Tehnicile actuale de descoperire dde ddate ggeospaþiale (geospatial kknowledge 
discovery = GKD) utilizeazã, în general, reprezentãri foarte simple ale obiectelor 
geografice ºi ale relaþiilor spaþiale. Tehnicile pentru mineritul de date geospaþiale 
vor recunoaºte obiecte geospaþiale mult mai complexe decât linii ºi poligoane ºi 
relaþii (distanþe neeuclidiene, direcþie, conectivitate ºi interacþiune în cadrul 
spaþiului de atribute) în aceste reprezentãri geospaþiale, ºi aceste relaþii trebuie 
sã integreze complet timpul.  

GKD folosind diferite tipuri de date Trebuie sã se dezvolte tehnici de GKD astfel încât sã poatã fi manipulate diverse 
tipuri de date, începând cu modelele tradiþionale raster ºi vector, pânã la imagini 
multimedia ºi georeferenþiate, precum ºi tipuri de date dinamice (video streams, 
animaþie ºi realitate virtualã).  

Interfeþe utilizator pentru GKD GKD necesitã schimbarea de opticã de la cercetãtorii orientaþi tehnic cãtre 
comunitãþile de cercetare specifice ºtiinþelor geospaþiale ºi cãtre alte comunitãþi de 
cercetare. Aceastã schimbare de opticã necesitã interfeþe ºi instrumente care pot sã
ajute cercetãtorii în aplicarea acestor tehnici la chestiuni specifice. 

Construirea cunoºtinþelor geospaþiale Sunt absolut necesare reprezentãri ale cunoºtinþelor geospaþiale descoperite care 
descoperite în cadrul GIS ºi analiza spaþialã sunt potrivite pentru Geographical Information Systems (GIS) ºi analizã spaþialã.

Aceasta poate sã includã interfeþe GIS bazate pe online analytical processing 
(OLAP) ºi instrumente inteligente pentru ghidonarea analizei spaþiale. 
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major la scarã naþionalã. În acest context,
au fost demonstrate, încã o datã, dacã mai
era cazul, principiile care trebuie sã guver-
neze cercetarea ºi realizarea unor aplicaþii
specifice comunitãþilor inteligente în socie-
tatea informaþionalã în parteneriatul aca-
demic (public)-privat, context în care
Intergraph Computer Services s.r.l. (ICS) ºi
ICIA au avut contribuþii apreciate ºi în con-
ferinþe ºi ateliere de lucru de specialitate
de la nivel naþional ºi internaþional: “4th
International SSymposium oon DDigital EEarth”,
Tokyo, JJaponia, mmartie 22005; „„3rd
International SSymposium oon DDigital EEarth,
Information RResources ffor GGlobal
Sustainability”, Brno, Republica Cehã,
sept., 2003; e-COMM LINE 2003, 25-26
sept, 2003, Bucureºti, România º.a.

Programul CEEX

În planul abordãrilor pragmatice, aº men-
þiona cã ICIA este implicat în desfãºurarea
câtorva proiecte care se ocupã de dezvol-
tarea de infrastructuri de date geospaþia-
le, în cadrul programului CEEX. Mai tre-
buie menþionat faptul cã aceste cercetãri

au o dominantã comunã: aceea de a crea
premisele favorabile dezvoltãrii unei infra-
structuri reale de date geospaþiale la nivel
naþional, atât din punct de vedere concep-
tual, cât ºi pragmatic.

Un alt aspect care meritã a fi menþionat
este faptul cã ICS are o serie de realizãri
concrete, care susþin, atât din punct de
vedere teoretic, cât ºi practic, conceptul de
infrastructurã naþionalã de date geospaþia-
le ºi principiile pe care se bazeazã, tehno-
logia ºi aplicaþiile dezvoltate pânã acum
asigurând integrabilitatea, interoperabilita-
tea, uºurinþa în adaptarea la cerinþele utili-
zatorului ºi uºurinþã în utilizare, asigurarea
dezideratului de standardizare, asigurarea
vizibilitãþii rezultatelor ºi partajarea lor de
cãtre diferitele comunitãþi de utilizatori, în
condiþii de calitate ºi fiabilitate. Modul în
care ICS înþelege sã sprijine lumea acade-
micã are în vedere punerea la dispoziþie a
ultimelor versiuni de tehnologie software ºi
a suportului educaþional adecvat, precum
ºi a unui sprijin profesional necondiþionat
în soluþionarea problemelor propuse spre
abordare. Mai mult chiar, echipa ICS are

capabilitatea de a se implica în promova-
rea în parteneriat a rezultatelor obþinute.

Iatã încã unul dintre motivele care ar tre-
bui sã determine comunitatea academicã
sã nu mai risipeascã resursele statului
încercând sã dezvolte pseudoproduse
software, care mimeazã facilitãþile oferite
de tehnologiile performante existente pe
piaþa internaþionalã, dar ºi pe piaþa româ-
neascã, reinventând roata! Aceste resurse
ar putea fi folosite mai eficient dacã s-ar
reuºi concentrarea pe dezvoltarea unor
aplicaþii pe baza tehnologiilor performante
deja existente în limba românã ºi folosind
informaþia autohtonã, pe gãsirea unor teh-
nici ºi algoritmi performanþi, care sã spriji-
ne soluþionarea în bune condiþii a proble-
melor specifice României, dar ºi a unor
probleme de la nivel internaþional.

Prin dezvoltarea unor astfel de pseudopro-
duse software, sub paravanul reducerii
costurilor locale ºi al promovãrii rezultate-
lor autohtone, în loc sã ne apropiem de
realizarea unei infrastructuri naþionale de
date geospaþiale, de fapt ne îndepãrtãm,
creând decalaje ºi mai mari din cauza fap-
tului cã utilizarea acestor pseudoproduse
nu face decât sã insularizeze, ºi nu sã asi-
gure o comunicare geospaþialã fluentã,
coerentã, bazatã pe standarde acceptate
atât în Europa, cât ºi pe plan internaþional.
Odatã cu acceptarea României în diferite
organisme internaþionale, alinierea la stan-
darde va deveni imperativã, iar utilizarea
unor tehnologii autohtone care nu respec-
tã niciun standard nu face decât sã atragã
costuri din ce în ce mai mari din partea
bugetului.

„Developing a nation’s information and communication
infrastructure is significant, but equally important within a
nation’s development strategy and its opportunites for pro-
gress, is the need to carefully pay attention to information
content, including geographic data that better describes
each nation’s territory and its resources” („Spatial Data
Infrastructure and the Information Society”, GIS Develop-
ment, Sept. 2004, vol. 8, pp18-20).
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Intergraph primeºte premiul Cercul
Umanitar al Crucii Roºii Americane 

Crucea Roºie Americanã a acordat companiei Intergraph premiul
Cercul Umanitar, cea mai importantã distincþie a organizaþiei, creatã
pentru a recunoaºte meritele pentru asistenþã financiarã ºi sprijin
acordat forþelor de intervenþie pentru rezolvarea problemelor cauza-
te de uraganul Katrina. Premiul a fost înmânat de cãtre Rick Cantrell,
director executiv al centrului regional Madison/Marshall a Crucii
Roºii Americane, preºedintelui ºi CEO al Intergraph, Halsey Wise.
“Uraganul Katrina a fost devastator ºi impactul si a afectat mii de
vieþi. Imediat ce am aflat cã este nevoie de ajutor, ne-am mobilizat
compania ºi am trecut în revistã oportunitãþile de a oferi asistenþã.
Colaborând cu Crucea Roºie Americanã, Intergraph a furnizat tehno-
logie ºi oameni, dar ºi ajutor financiar pentru a redresa vieþile celor
afectaþi de dezastru. În plus, am pus la dispoziþia lor clãdiri care au
funcþionat în regim de depozit central ºi puncte de distribuþie a hra-
nei ºi a medicamentelor,” a afirmat Wise. “Atât eu, cât ºi oamenii
care lucreazã la intergraph ne simþim norocoºi ºi privilegiaþi cã am
avut posibilitatea de a ajuta ºi de a crea ceva seminificativ pentru
locurile in care muncim ºi trãim. Ajutorarea celor care au nevoie
reflectã valorile principale ale companiei noastre ºi subliniazã spiri-
tul umanitar al oamenilor de la Intergraph.” “Premiul Cercul
Umanitar al Crucii Roºii Americane recunoaºte meritele corporaþiilor
pentru contribuþii semnificative aduse operaþiunilor la scarã largã de
rãspuns la situaþii de urgenþã” afirmã Rick Cantrell. «Sprijinul adus
de corporaþii cãrora le pasã cum este Intergraph este imperativ pen-
tru activitãþile de ajutor de urgenþã celor care au nevoie de el.» 

Intergraph asistã operaþiunile 
de securitate de la 
discursul preºedintelui SUA 

Echipele de securitate ale guvernului federal al SUA au utilizat solu-
þia de management al resurselor mobile dezvoltatã de Intergraph la
organizarea acþiuni de securitate de la discursul preºedintelui referi-
tor la starea naþiunii (President’s State of the Union Address) din
Washington DC. Intergraph a dotat echipele federale de securitate
cu un sistem construit cu tehnologia IntelliWhere ™ care le-a permis
localizarea în timp real a resurselor implicate în desfãºurarea eveni-
mentului. IntelliWhere TrackForce a fost utilizat pentru a furniza o
interfaþã de comandã ºi control de tip hartã, oferind astfel vizibilita-
te ºi un bun management al forþelor desfãºurate în perimetru.
Intergraph a mobilizat rapid o soluþie de securitate construitã pe pro-
dusele Mobile resource Management pentru a obþine o platformã
puternicã, solidã ºi fiabilã care include localizare GPS ºi comunicaþii
wireless prin tehnologii standard, incluzând dispozitive de tip GPS
sau smartphone pentru a asigura succesul proiectului. Soluþia a fost
dezvoltatã complementar gamei largi de aplicaþii de securitate
Intergraph folosite în Washington DC.

În timpul operaþiunilor, Intergraph a oferit suport atât pentru elemen-
tele de comandã a operaþionale, cât ºi celor tehnice din culise. Parte-
nerii Intergraph, Airo Wireless Media ºi T-Mobile au furnizat unul hard-
ware ºi celãlalt reþeaua folositã în proiect. Aceeaºi echipã Intergraph a
oferit suport similar altor evenimente importante din 2005, incluzând
inaugurarea prezidenþialã ºi discursul cãtre naþiune al preºedintelui.




