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P
entru domeniul specializat al
soluþiilor geospaþiale implemen-
tate în România, proiectul de
la Primãria Municipiului Bucu-
reºti reprezintã o piatrã de

hotar. Prin sfera de cuprindere a soluþiei,
prin complexitatea problemelor rezolvate
ºi prin gradul de integrare a informaþiei ºi
funcþionalitãþii geospaþiale în cadrul sis-
temul informatic integrat al instituþiei, acest
proiect nu are precedent în România.

Banca de Date Urbane
Banca de Date Urbane (numele oficial

al soluþiei) deserveºte în aceastã primã
fazã 43 de compartimente din cadrul
PMB, în care este necesarã vizualizarea,
analiza sau editarea informaþiei geo-
spaþiale în peste 200 de procese de
lucru distincte. Surpriza plãcutã (credem
cã pentru ambele echipe, ºi cea a furni-
zorului ºi cea a beneficiarului) din timpul
analizei cerinþelor a fost sã descoperim
utilizatori de informaþie geospaþialã în
cele mai neaºteptate locuri, pe lângã
clasicele de acum direcþii responsabile
de cadastru, evidenþa proprietãþii, urba-
nism sau de gestiunea infrastructurii din
cadrul unei primãrii. 

De exemplu, angajaþii unui serviciu
care arhiveazã actele administrative au
descoperit cã prin utilizarea accesului la
datele spaþiale din BDU pot scurta ºi sim-
plifica în mod semnificativ procesul de
cãutare a unor acte administrative emise
acum câteva zeci de ani. Sau, secreta-

riatul responsabil de emiterea autoriza-
þiilor de desfãºurare a manifestaþiilor
publice poate identifica cu ajutorul ana-
lizei spaþiale a informaþiilor gestionate
de PMB conflictele între traseul cerut
de manifestanþi ºi alte activitãþi în des-
fãºurare pe teritoriul municipiului. 

Aºa se face cã 300 de funcþionari,
dintre care majoritatea acum câþiva ani
nu ar fi fost consideraþi în nici un caz uti-
lizatori de GIS, astãzi devin utilizatori
curenþi de informaþie geospaþialã. Ba
mai mult, pentru a evita gâtuirea care ar
fi fost generatã de vectorizarea de cãtre
un numãr foarte redus de specialiºti GIS
a elementelor grafice necesare pentru
finalizarea fluxurilor de lucru zilnice în 43
de compartimente, editarea graficii nu
mai este monopolul celor de la „Biroul GIS“
(care nici nu existã, dealtfel, în cadrul
PMB), ci cade în responsabilitatea utiliza-
torilor primari de informaþie, indiferent în
ce compartiment se aflã. 

Concepte noi
Premiza de la care s-a pornit în con-

struirea unei asemenea soluþii a fost cã
pentru aceºti „proaspãt-veniþi” în lumea
geospaþialã corectitudinea ºi precizia de
amplasare a elementelor geografice nu
este criticã – oricum, nu în gradul în care
este ea pentru cei „de la cadastru”–
motiv pentru care nici nu au nevoie de
pregãtire de specialitate în domenii pre-
cum topografie, geodezie, cadastru, etc.,
pentru a vectoriza un element. 

Au apãrut astfel conceptele de „geo-
metrie aproximativã” ºi „editori de geome-
trie aproximativã” într-un mediu de lucru
grafic bazat pe tehnologie web. În cazurile
în care este într-adevãr nevoie însã, geo-

metria aproximativã, ge-
neratã iniþial de cãtre un
utilizator obiºnuit, fãrã
pregãtire de specialitate,
dar care gestioneazã
fluxuri de lucru depen-
dente de componenta
geospaþialã, va fi ulteri-
or verificatã ºi corectatã
de cãtre specialiºtii GIS
din cadrul comparti-
mentului de cadastru. 

Soluþie Geospaþialã la 
dezvoltatã ºi implementatã de
Intergraph Computer Services

DGI 2005, eveniment
european dedicat
soluþiilor geospaþiale

I
ntergraph Mapping and Geospatial
Solutions a prezentat soluþiile sale
geospaþiale pentru serviciile de

informaþii la DGI 2005, primul eveni-
ment european geospaþial axat pe
teme de apãrare care s-a desfãºurat
la Londra în ianuarie. Conferinþa aco-
perã atât teme legate de culegerea,
analiza ºi diseminarea datelor, pre-
cum ºi de rolul tehnologiilor spaþiale
în rezolvarea problemelor ridicate de
extinderea Uniunii Europene, cum
sunt creºterea necesitãþii de securi-
tate a teritoriului, colaborarea dintre
mai multe servicii de informaþii ºi
fuziunea datelor, definirea ºi
recunoaºterea profilelor de mediu,
cartografierea mediului urban s.a. 

Soluþiile geospaþiale pentru serviciile
de informaþii dezvoltate de
Intergraph permit agenþiilor militare
ºi de informaþii sã exploateze ºi sã
distribuie informaþia geospaþialã
între organizaþii, rãspunzând astfel
necesitãþilor de tehnologii ºi servicii
interoperabile, bazate pe standarde
care integreazã date complexe într-un
singur tablou funcþional. 

Open Geospatial Consortium’s
(OGC’s) a organizat Interoperability
Day, demonstraþie de interoperabili-
tate colaborativã, bazatã pe un sce-
nariu de exploatare a tehnologiei
geospaþiale de cãtre serviciile de
informaþii, cu implicarea a
numeroase companii de tehnologie
spaþialã. Intergraph a prezentat
Image Scout, o componentã
geospaþialã de exploatare a imaginii. 
ce permite analiºtilor de imagine sã
rezolve problema analizãrii unui
numãr din ce în ce mai mare de ima-
gini din mai multe surse ºi generarea
unor rapoarte de informaþii mai
repede decât oricând pânã acum.
Image Scout oferã un mediu pentru
integrarea ºi analiza datelor
geospaþiale provenite din multiple
surse, inclusiv a imaginilor, caracte-
risticilor de tip hartã ºi a datelor de
elevare, ceea ce duce la o creºtere
semnificativã a eficienþei activitãþilor
de analizã. Soluþia permite realizarea
de operaþii rapide ºi precise de
cãutare pe arii largi în imagini digi-
tale prin utilizarea fuziunii geospa-
þiale ºi a comparãrii avansate de
imagini.
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Cum se atribuie un 
numãr poºtal?

Pentru a înþelege cum funcþioneazã
acest mod de lucru la PMB, vom analiza
ce se întâmplã la atribuirea numãrului
poºtal ºi eliberarea certificatului cores-
punzãtor (document fãrã de care puþine
lucruri se pot face în Bucureºti). Compar-
timentul de specialitate responsabil de
acest flux, deºi nu deþine specialiºti
topografi sau geodezi, era nevoit sã
lucreze cu hãrþile de hârtie pentru a
marca, cu creionul roºu pe un plan 1:500,
corpurile de proprietate pentru care se
emit certificate de numãr poºtal, conform
documentelor depuse de petenþi. 

Prin implementarea BDU, pe lângã
folosirea suportului informatic pentru
înregistrarea datelor, corpurile de propri-
etate sunt introduse ºi grafic, cu o
„geometrie aproximativã“, tocmai de
cãtre aceiaºi funcþionari care proce-
seazã cererile ºi certificatele. Ulterior,
specialiºtii de la cadastru vor corecta
sau revectoriza aceste elemente pe baza
datelor din mãsurãtori. Abia în acest
moment se va închide astfel întregul flux
de lucru, care a trecut prin douã compar-
timente, a þinut poate luni de zile, dar
în perioada de provizorat a fãcut totuºi
posibilã accesarea de cãtre toþi cei din
PMB a unui set de informaþii vitale:
existã un nou corp de proprietate, pe
strada X, la numãrul poºtal Y, în pro-

prietatea lui Z, pentru care s-au
emis o serie de documente care
pot fi consultate. Cine cunoaºte
implicaþiile acestor informaþii în
activitatea unei primãrii, difer-
enþa între o informaþie marcatã
cu roºu pe un plan din dulapul
unui compartiment, ºi aceeaºi
informaþie în baza de date, acce-
sibilã tuturor compartimentelor
care au nevoie de ea, chiar ºi în
faza de „geometrie aproxima-
tivã”, descoperã cu uºurinþã
implicaþiile ºi beneficiile unei
soluþii geospaþiale distribuite la
nivelul întregii instituþii.  

Pentru un ochi familiarizat cu
operaþiunile desfãºurate la nivelul unei
municipalitãþi mari, acest nivel de com-
plexitate a unei probleme de IT nu este
ºocantã, iar decizia acestei primãrii de a-
ºi propune un obiectiv atât de îndrãzneþ
ºi de a dezvolta un sistem atât de com-
plex de administrare a informaþiei ar
pãrea o consecinþã fireascã pentru
rezolvarea unei probleme conºtientizate.
Însã pentru cineva obiºnuit cu înceti-
neala cu care se miºcã lucrurile în
România în general ºi în sectorul public
în particular, existenþa unui astfel de
proiect poate pãrea surprinzãtoare, iar
PMB ca instituþie, chiar revoluþionarã. 

Primãria Municipiului Bucureºti însã
nu este singurul client care aºteaptã de
la sistemele informatice geografice sã îºi
extindã funcþiunile dincolo de limitele
departamentale ºi sã devinã liantul
sistemelor de management al informa-
þiilor ºi al fluxurilor de lucru din întreaga
organizaþie pentru a deveni un instru-
ment de lucru capabil sã ofere o
coerenþã de ansamblu în managementul
organizaþiei. La o analizã mai atentã a
pieþei de soluþii geospaþiale din România,
se poate observa cu uºurinþã cã soluþii
ca cea de la PMB tind cu repeziciune sã
devinã un standard ºi cã paradoxal, piaþa
din România poate fi calificatã drept una
din cele mai exigente pieþe de soluþii
geospaþiale/GIS din lume.

Primãria Municipiului 
Bucureºti

HP face echipã cu
Intergraph în procesul
pentru patent

H
ewlett Packard a anunþat
rezolvarea tuturor litigiilor
aflate în desfãºurare cu

Intergraph Corporation ºi încheierea
unei înþelegeri de licenþiere
încruciºatã de patent. Aceastã
înþelegere rezolvã toate disputele
legale în curs dintre cele douã com-
panii. Termenii documentului prevãd
ca HP sã plãteascã companiei
Intergraph 141 milioane USD. Chiar
dacã situaþia contabilã nu este
încã finalizatã, HP se aºteaptã ca
înþelegerea sã îi reducã veniturile
cu aproximativ 0,03% în anul
fiscal 2005.

Atât Intergraph, cât ºi HP vor încheia
imediat toate procesele în curs dintre
cele douã companii ºi nici una din
companii nu va mai avea alte obli-
gaþii financiare una cãtre cealaltã
referitoare la disputele de pânã în
prezent. HP ºi Intergraph au fost în
proces din anul 2002, atât în faþa
curþii federale ale US, cât ºi în faþa
Uniunii Europene.

Conform termenilor de licenþiere
încruciºatã, HP va primi licenþe
pentru toate patentele Intergraph pe
care le utilizeazã în prezent în toate
domeniile. Intergraph va primi la rân-
dul ei licenþe pentru toate patentele
HP în domeniile specifice acoperite
de categoriile curente de produse
ale Intergraph.


