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Lumea geospaţială

Unul dintre sectoarele aparte 
ale economiei, cu nevoi 
stringente atât de soluții 
geospațiale, cât și de bune 
practici este cel al utilităților. 
Am alocat un spațiu generos 

acestui domeniu, mai ales pentru că solu-
ţiile geospaţiale complexe sunt percepute 
uneori de către companiile românești de 
utilităţi ca necesitând un efort prea mare, 
bătaie de cap și costuri suplimentare. Însă 
experienţele altor companii de utilităţi din 
întreaga lume sau chiar din România, care 
au avut curajul să își asume implementarea 
unui astfel de sistem, au arătat ca beneficiile 
depășesc cu mult eforturile iniţiale. Ob-
servaţiile statistice arată că implementarea 
unei soluţii geospaţiale integrate pe fluxul 
de lucru al intervenţiilor asigură:

 • reducerea duratei de diagnosticare și 
atribuire de cauze cu 66%;

 • reducerea duratei de deplasare la locul 
incidentului cu 23%;

 • reducerea duratei de localizare cu 11%.
La FortisAlberta, furnizor de electricitate 

pentru aproximativ 450.000 de locuitori în 
Alberta, Canada, proiectanţii folosesc solu-
ţia geospaţială pentru a crea comenzi de lu-
cru, liste de materiale și estimări de costuri. 
Potrivit FortisAlberta, analiza de business a 
evidenţiat beneficii în valoare aproximativă 
de cinci milioane de dolari în anul 1995. 

Operatorii de apă și canalizare din Ro-
mânia au fost obligaţi, conform directivelor 
Uniunii Europene, să-și extindă competen-
ţele și să devină operatori regionali până 
în 2018, altfel vor fi desfiinţaţi. Pentru a 

atinge acest obiectiv, au nevoie nu numai de 
fonduri uriașe, ci și de un sistem informa-
tic integrat care să-i ajute pe termen lung. 
Liantul tuturor aplicaţiilor, un sistem GIS, a 
devenit o soluţie aproape obligatorie. În luna 
mai a acestui an v-am prezentat sistemele 
implementate de două companii: Compa-
nia de Apă Oradea și Apa CTTA Alba, doi 
operatori aflaţi la poluri opuse: primul cu ani 
buni de experienţă GIS, al doilea aflat, încă, 
la început de drum. Principala schimbare în 
Compania de Apă Oradea a fost că, odată 
cu soluţia GIS, toţi folosesc aceeași hartă 
digitală fiind abandonate hărţile vechi. Pe cei 
din Alba, GIS-ul îi ajută deocamdată să iden-

tifice în hartă traseele reţelelor și să colecteze 
datele tehnice, pe baza cărora vor putea ana-
liza și fundamenta deciziile de investiţie. 

Siguranță publică... 

Un alt proiect GIS cu impact semnificativ 
atât pentru poliţiști, manageri, cât și pentru 
cetățeni, a constat în implementarea unei 
soluţii geospaţiale în managementul infor-
maţiei la Poliţia Comunitară din sectorul 
2 al Capitalei. Proiectul a avut două com-
ponente principale: supravegherea video a 
cartierelor Baicului și Creangă, prin mon-
tarea unui sistem integrat de camere video 
și crearea unui dispecerat video, și imple-
mentarea software-ului de management 
operativ, cu scopul de a scădea rata generală 
a infracţionalităţii cu 50% în sectorul 2.

...și de mediu

Luna trecută v-am readus în atenție 
Agenția Națională pentru Resurse Mine-
rale (ANRM), unul dintre pionierii GIS 
în România, care a implementat o astfel 

Pentru comunitatea geospațială din România, 2012 a fost 
un an plin de proiecte noi, ce au marcat atât intrarea unor noi 
membri în Lumea geospațială, cât și extinderi și îmbunătățiri 
de sisteme ale unora dintre beneficiarii tradiționali GIS. Vom 
face în continuare o trecere în revistă a evenimentelor care 
s-au evidențiat în acest an și care au fost acoperite în pagi-
nile rubricii noastre, cu precizarea că nu vom respecta întru 
totul firul lor cronologic.  Luiza Sandu
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de soluție încă din 1999, pentru admi-
nistrarea licențelor miniere. În acest an, 
prin „Proiectul de diminuare a riscurilor 
în cazul producerii calamităților naturale 
și pregătirea pentru situaţii de urgenţă", 
finanțat atât printr-un împrumut de la 
Banca Mondială, cât și prin intermediul 
unui grant de la Facilitatea Globală de 
Mediu, ANRM a extins acest sistem, in-
troducând o funcționalitate nouă: moni-
torizarea impactului activităţilor miniere 
asupra mediului și pregătirea pentru situ-
aţii de urgenţă. Proiectul pilot este dema-
rat împreună cu Conversmin București, 
Societatea Comercială de Conservare și 
Închidere a Minelor. 

Povești de succes GIS

Și pentru că tot aminteam un pic mai 
devreme de bune practici, în vara acestui 
an v-am prezentat aventura geospațială 
a Primăriei Sibiu, dar și proiecte de mare 
anvergură derulate de-a lungul anilor, 
în cadrul evenimentului aniversar Lu-
mea geospațială – 10 ani de comunitate 
geospațială. 

Primii pași către soluţia geospaţială 
dezvoltată în prezent de către municipa-
litatea Sibiu au fost făcuţi încă din 1994, 
când, în cadrul unui consorţiu din care 
mai făceau parte Consiliul Judeţean Sibiu, 
Regia de Apă-Canal, Romtelecom, Renel 
și o firmă locală de GIS, s-a demarat un 
proiect de realizare a unei hărţi digita-
le. Însă lucrurile nu au progresat foarte 
mult, astfel încât au fost nevoiţi să ia totul 
de la început și au abordat problema în 
etape funcţionale. Așadar, în anul 2005 și 
la începutul anului 2006, în cadrul primă-
riei a fost implementată cu ajutorul com-
paniei Intergraph o soluţie informatică cu 
caracter geospaţial, denumită Banca de 
Date Geospaţială (BDG) pentru a unifica 
într-o bază de date unică și pe baza unui 
model de date integrat toate datele cu 
caracter geospaţial gestionate în mod cu-
rent de către Primăria Municipiului Sibiu. 

În deschiderea conferinţei care a 
marcat aniversarea de 10 ani a Lumii 
geospațiale, Marcel Foca, directorul ge-
neral al Intergraph Computer Services a 
vorbit despre lecțiile pe care echipa Inter- 
graph și comunitatea GIS le-au învățat în 
toți acești ani: „În contextul actual (resur-
sele instituţiilor publice sunt puţine, iar 
experţii sunt și mai puţini), nu vă puteţi 
permite colaborarea cu furnizori nepre-
gătiţi, trebuie să nu acceptaţi furnizori  

care vor să înveţe ABC-ul meseriei voas-
tre cu ocazia proiectului pe care l-aţi 
demarat și să introduceţi în criteriile de 
selecţie acele elemente prin care candi-
daţii trebuie să dovedească un minim de 
cunoștinţe despre activitatea și contextul 
dumneavoastră.“

De asemenea, actualii și posibilii 
membri ai comunității GIS românești au 
beneficiat de experiența și consultanța 
specialiștilor Intergraph în informatizarea 
geospaţială a urbanismului. Dacă soluţia 
geospaţială poate fi integrată cu aplicaţii 
cum sunt cele de Registratură, Document 
Management, Taxe și Impozite, Regis-
trul Agricol, Venit Minim Garantat etc., 
informaţiile de urbanism vor putea fi uti-
lizate și de alte compartimente ale admi-
nistraţiei, alimentate însă din aceeași bază 
de date. Rezultatul: costuri operaţionale 
mai mici și eficienţă ridicată.

Educație geospațială

Nu în ultimul rând, am refăcut trase-
ul românesc al programului Registered 
Research Laboratory (RRL), derulat 
de Intergraph în rândul instituțiilor de 
învățământ din toată lumea, prin care 
acestea primesc licențe gratuite în scop 
educațional. Familia RRL din țara noas-
tră – Facultatea de Geografia Turismu-
lui Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga“ 
Sibiu, Universitatea „Politehnica“ din 
Timișoara, Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică din cadrul 
Universității din Craiova, Universitatea 
din Oradea și Universitatea Valahia din 
Târgoviște – s-a mărit cu un nou mem-
bru: ISOP (Institutul de Studii pentru Or-
dine Publică). Licențele puse la dispoziție 
de Intergraph au început deja să fie utili-
zate în procesul de pregătire a analiștilor 
de informații din instituțiile Ministerului 
Administrației și Internelor care au în 
structura lor asemenea departamente. 

În prezent, programul RRL este în curs 
de transformare și din 2013 va fi dispo-
nibil într-o formulă nouă, îmbunătățită, 
care va valorifica portofoliul geospațial 
extins al Intergraph, recent completat cu 
aplicații și tehnologie nouă prin achiziția 
ERDAS.

Acestea au fost doar câteva dintre 
proiectele derulate în acest an de comuni-
tatea GIS și pe care le-am adus în paginile 
rubricii noastre. Cele pe care nu le-am 
prezentat încă e bine să știți că au un loc 
rezervat în 2013. 

Cu Geomedia SmartClient, utilizato-
rii finali au la dispoziție funcționalități 
geospațiale avansate sub forma unor 
instrumente ușor de folosit, bazate 
pe hartă, care le permit simplifica-
rea proceselor și utilizarea maximă a 
experienței lor de lucru. 

Aceste fluxuri de lucru geospațiale 
dinamice oferă un nivel de complexitate 
ce nu se regăsește în clasicele produse 
software de tip out of the box. Optimi-
zarea fluxurilor de lucru și editarea web 
intuitivă devin o realitate implementată 
la nivelul întregii organizații.

Această versiune oferă utilizatorilor 
posibilitatea de a actualiza datele chiar 
și atunci când conexiunea la internet 
este instabilă sau inexistentă. Activita-
tea utilizatorilor poate continua, iar la 
restabilirea conexiunii, modificările sunt 
actualizate printr-un proces care decur-
ge fără întreruperi. Modul de gestionare 
a conflictelor în cadrul proiectelor poate 
fi configurat odată cu definirea fluxuri-
lor de lucru. 

Alte noutăți aduse la această versi-
une sunt integrarea cu ERDAS APOLLO 
Essentials, îmbunătățirile aduse modu-
lului de management al fluxurilor de 
lucru API și posibilitatea de a include 
coordonate geografice și sisteme perso-
nalizate de coordonate.

Utilizatorii vor putea furniza și afișa 
imagini rastru bazate pe protocolul 
Enhanced Compression Wavelet Pro-
tocol (ECWP), oferit de ERDAS APOLLO 
Essentials. ECWP este bine cunoscut 
ca fiind cel mai rapid protocol pentru 
transferul în timp real al datelor de tip 
imagine. Astfel, clienții care lucrează cu 
arii mari nu vor mai fi nevoiți să publice 
și să actualizeze fundalurile rastru la 
diferite scări.

Îmbunătățirile aduse modulului de 
management al fluxurilor de lucru API 
includ comenzi rapide și mai flexibile 
pentru configurarea fluxurilor de lucru. 
De asemenea, există posibilitatea de a 
include coordonate geografice și siste-
me de coordonate ale clientulul (com-
patibil atât cu baze de date Oracle, cât și 
SQL Server). 

Intergraph lansează 
GeoMedia Smart 
Client 2013


