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DICÞIONAR

LUMEA GEOSPAÞIALÃ

LEXICON

De mulþi ani de zile, de când a fost inaugu-
ratã rubrica „Lumea geospaþialã“ în revista
Market Watch, am utilizat termeni în arti-
colele noastre pe care doar specialiºtii îi
cunoºteau. Mulþi termeni au fost explicaþi,
dar, pentru noii intraþi în universul geospaþial
ºi pentru non-specialiºti, prezentãm câþiva
dintre cei mai uzuali termeni geospaþiali ºi o
serie de exemple relevante din domeniu.

B
Bazã de date geospaþiale
Un set sau mai multe de date geospaþiale
structurate, administrate ºi stocate ca un în-
treg ºi, în general, asociate cu o aplicaþie soft-
ware care le actualizeazã ºi identificã. O bazã
de date geospaþiale include date despre lo-
caþiile spaþiale ºi formele caracteristicilor ge-
ografice înregistrate sub formã de puncte,
arii, pixeli, celule tip reþea sau de tip TIN pre-
cum ºi atributele acestora.

Banca de Date Urbane (BDU) este
componenta geospaþialã a unui sistem
informatic integrat la nivelul întregii
instituþii, implementat de Primãria
Municipiului Bucureºti în 2003-2004,
numit SIIMAPMB. La finalul imple-
mentãrii, BDU a depãºit cu mult, prin
arie de acoperire ºi complexitate,
cerinþele iniþiale. Începând cu înre-
gistrarea proprietãþilor, trecând prin
planificarea urbanã, emiterea de au-
torizaþii, coordonarea lucrãrilor la
reþelele edilitare, pregãtirea pentru
situaþii de urgenþã, supervizarea uti-
litãþilor publice, transporturi ºi ter-
minând cu inspecþii de teren sau pro-
tecþia mediului, toate informaþiile
legate de desfãºurarea acestor activitãþi
au fost integrate prin intermediul
BDU. Soluþia geospaþialã adminis-

treazã informaþia geospaþialã din 53 de
departamente în care funcþioneazã
mai mult de 200 de procese cu 389 de
straturi de informaþie ºi mai mult de
4.000 de caracteristici distincte. Datele
ºi funcþiile sistemului au fost integrate
cu cele ale unor sisteme de tip ERP,
CRM, DM ºi altele.

C
Captura datelor
Orice operaþie care are ca rezultat conversia
datelor de tip GIS într-o formã care poate fi
cititã de un computer. Datele geografice pot fi
capturate prin descãrcare directã într-o formã
GIS, cum este cazul operaþiunilor de detectare la
distanþã sau a datelor GPS sau pot fi scanate, di-
gitizate ori introduse manual din hãrþi pe hârtie
sau fotografii.

D
Date geospaþiale
Informaþii care au printre atribute ºi o com-
ponentã legatã de locaþie.

G
Georeferenþiere
Asocierea datelor geografice cu un sistem
cunoscut de coordonate, astfel încât acestea sã
poatã fi vizualizate, identificate ºi analizate în
raport cu alte date geografice. Georeferenþierea
poate include deplasarea, rotaþia, deformarea ºi,
în unele cazuri, distorsionarea, ºtergerea sau or-
torectificarea datelor.

Geospatial Consortium
Este un grup de comunitãþi locale, ale cãror
eforturi sunt îndreptate în direcþia dez-
voltãrii de soluþii eficiente pentru sisteme
geospaþiale ºi tehnologiile asociate. 
Cel mai mare ºi mai activ este Open Geospa-
tial Consortium (OGC), un consorþiu inter-
naþional care include mai mult de 400 de

companii, agenþii guvernamentale, organiza-
þii de cercetare ºi universitãþi ce participã
într-un efort unitar de dezvoltare a unor
standarde geospaþiale disponibile publicului
larg. În România, instituþii similare au fost
fondate la Oradea ºi Constanþa. 

CCoonnssoorrþþiiuull  GGIISS  ddee  llaa  OOrraaddeeaa  
În 2002, pentru a administra mai efi-
cient teritoriul oraºului ºi împrejuri-
mile, municipalitatea din Oradea a în-
fiinþat Consorþiul Local de GIS, organi-
zaþie ce a cuprins iniþial primãria, ope-
ratorii de apã, gaze, energie termicã ºi
electricã ºi câteva filiale locale ale unor
agenþii naþionale. Iniþiativa a fost o
soluþie activã atât la problema ridicatã
de administrarea centralizatã a unui
oraº în plinã dezvoltare, cât ºi la nece-
sitatea de a integra în managementul
localitãþii ºi zonele limitrofe, puternic
neglijate anterior. 

CCoonnssoorrþþiiuull  GGIISS  ddee  llaa  CCoonnssttaannþþaa
Pornind de la experienþa dobânditã în
cadrul proiectului transfrontalier de
prevenire a riscurilor la inundaþii în
judeþul Constanþa ºi zona gestionatã
de Municipalitatea Dobrich din Bul-
garia, unde s-a creat un cadru în care
mai multe companii comunicã între
ele informaþii geospaþiale, a apãrut
ideea înfiinþãrii unui Consorþiu GIS în
regiune. Principalele activitãþi pe care
ºi le-au propus membrii Consorþiului
GIS au inclus ºi crearea unui meca-
nism de integrare a datelor geospaþiale
într-un format standardizat în vederea
constituirii unui fond de date comun.
Instituþiile fondatoare ale acestui con-
sorþiu sunt: Consiliul Judeþean Con-
stanþa, Inspectoratul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Constanþa, Regia
Autonomã Judeþeanã Drumuri ºi Po-
duri Constanþa, Regia Autonomã Ju-
deþeanã de Apã Constanþa, Municipa-
litatea Dobrich. Zona geograficã vizatã
de Consorþiul GIS este teritoriul Con-
stanþa - Dobrich.
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GIS
Din englezã, Geographic Information System
– sisteme informatice pentru administrarea in-
formaþiei geospaþiale.

I
INDS
Infrastructura Naþionalã de Date Spaþiale –
presupune acorduri între instituþii, standarde
tehnologice ºi resurse umane dedicate colec-
tãrii ºi gestionãrii informaþiei spaþiale.

Directiva INSPIRE prevede obligativi-
tatea conturãrii la nivel naþional a unor
baze de date care sã conþinã un numãr
minimal de straturi de informaþii geo-
spaþiale, date care vor trebui sã fie acce-
sibile prin utilizarea unor tehnologii
geospaþiale bazate pe standarde inter-
naþionale. Directiva a fost transpusã în
legislaþia româneascã în 2010.

Integrabilitatea soluþiei
Gradul în care o soluþie nou implementatã se
poate folosi de rezultatele obþinute prin alte
soluþii deja implementate, atât în respectivul
departament, cât ºi în alte departamente cu
care colaboreazã.

Interoperabilitate
Capacitatea sistemelor sau a componentelor de
a face schimb de date cu alte componente sau
sisteme sau de a funcþiona în mai multe medii.
În domeniul geospaþial, interoperabilitatea este
necesarã pentru ca un utilizator care foloseºte o
aplicaþie de la un vendor sã poatã studia date
compilate cu o aplicaþie geospaþialã provenitã
de la un vendor diferit.

Spre exemplu, restructurarea Poliþiei
Comunitare prin preluarea a tot mai
multor atribuþii de la Poliþia Naþionalã
este una dintre schimbãrile majore
prin care trece administraþia publicã
localã din România. La nivel practic,
acest proces implicã un transfer intern

de know-how între cele trei instituþii
implicate: Poliþii Comunitare, Poliþia
Naþionalã ºi Primãrii. Existenþa unor
sisteme informatice interoperabile
între cele trei instituþii, care sã permitã
transferul permanent al datelor, im-
plicã existenþa unor standarde privind
interconectarea, precum ºi modele co-
mune pentru structurarea datelor.

L
Licenþã geospaþialã
Dreptul de utilizare a unei aplicaþii geo-
spaþiale acordat de compania dezvoltatoare.
Unele licenþe pot fi temporare (de exemplu
licenþele Intergraph de evaluare, acordate
gratuit pentru utilizare timp de 30 de zile)
sau definitive (acordate contra cost pe viaþã).

O
Ortofotoplan
O fotografie aerianã, din care au fost înlãtu-
rate distorsiunile generate de înclinarea
camerei ºi relieful de la sol. Un ortofotoplan
are aceeaºi scalã în orice punct ºi poate fi uti-
lizat ca o hartã.

R
Rasterizare
Conversia punctelor, a liniilor ºi a poli--
goanelor în date numerice.

S
Soluþie geospaþialã
Un sistem informatic care gestioneazã cantitãþi
mari de informaþie, care au printre atribute ºi
componenta locaþie.

Standardizare
Procesul de formulare, definire ºi implemen-
tare de standarde geospaþiale. Standardele

reprezintã specificaþii sau stiluri de lucru
care sunt acceptate la scarã largã de cãtre
utilizatori ºi adoptate de mai mulþi furnizori.

Primãria din Sibiu are o preocupare
constantã pentru standardizare, o
condiþie esenþialã pentru a avea un
sistem eficient. Astfel, au început
prin a implementa nomenclatoare de
artere, de numere poºtale, de loca-
litãþi, de persoane etc. Obiectivele ur-
mãrite în cadrul acestui proiect au
constat în unificarea într-o bazã de
date comunã a tuturor datelor geo-
spaþiale gestionate în Primãria mu-
nicipiului Sibiu, care se referã la teri-
toriu sau la entitãþi poziþionate pe
teritoriul municipiului Sibiu. 

Open Geospatial Consortium, orga-
nismul care propune standarde în
domeniul geospaþial, a anunþat la în-
ceputul acestui an cã administraþiile
publice pot colabora la realizarea
standardelor geospaþiale interna-
þionale, în aºa fel încât acestea sã fie
mai aproape de nevoile lor. Prin ur-
mare, la OGC pot adera ºi adminis-
traþii publice din România, care au
acum importanta ºansã de a veni cu
propria contribuþie la realizarea stan-
dardelor geospaþiale. Pânã la publi-
carea acestui anunþ, doar furnizorii de
tehnologie geospaþialã lucrau la sta-
bilirea acestor standarde. 

T
Trama stradalã
Cadru de lucru, un mecanism fundamental
utilizat pentru a realiza aplicaþii ºi soluþii
geospaþiale.

V
Vectorizare
Conversia datelor de tip raster (o sumã de
valori numerice) în date de tip vector (o serie
de puncte, linii ºi poligoane).
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