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Realizãm, începând din aceastã lunã, o

serie de trei articole referitoare la manage-

mentul informaþiilor geografice, în care ac-

centul se va pune pe standardizare ºi inter-

operabilitate. Mai precis, vom vorbi despre

mituri, legende ºi fapte în standardizarea

informaþiei geografice.

Î
n România nu se poate vorbi de-
spre activitãþi de adoptare/adap-
tare/ dezvoltare de standarde pri-
vind managementul de informaþie
geograficã la nivel naþional, deºi

activitatea de dezvoltare de aplicaþii
care utilizeazã informaþia geograficã
este în plinã efervescenþã. „Cu excepþia
activitãþii prestate de ASRO, celelalte
instituþii din administraþia publicã cen-
tralã ºi localã par a nu fi interesate în
aceastã problemã”, spune ddooaammnnaa  ddrr..

mmaatt..  AAnnggeellaa  IIoonniiþþãã,,  Institutul de Cerce-
tãri pentru Inteligenþã Artificialã, Aca-
demia Românã.

Pentru început, vom analiza ce anu-
me se standardizeazã în managementul
de informaþie geograficã ºi Geographic
Information Systems (GIS) ºi care sunt
miturile în standardizarea informaþiei
geografice. 

Un studiu realizat pentru Comisia
Europeanã a estimat cã valoarea eco-
nomicã a sectorului public de informaþii
în Europa ajunge la 60-70 de miliarde de
euro pe an. Mai mult de jumãtate din
aceastã sumã provine din informaþiile
geografice (servicii cartografice, amena-
jarea teritoriului ºi proprietate, servicii
meteorologice, date despre mediu). In-
formaþia geograficã are ºi o valoare
politicã, deoarece permite evaluarea in-
tegratã a politicilor în diferite sectoare
(agriculturã, transporturi, dezvoltare re-
gionalã, mediu). 

Ce se standardizeazã în domeniul
informaþiei geospaþiale?

Majoritatea eforturilor de standar-
dizare în acest domeniu se ocupã de for-
matele de date. Standarde ca DIGEST,
ISO, Open GIS furnizeazã înlãnþuiri de
înregistrãri, scheme de codificare º.a.
Odatã ce formatele sunt standardizate,
aceste eforturi se concentreazã în prin-
cipal pe structurarea datelor ºi nu pe
semnificaþia lor. 

Datele pot fi scrise într-un format de
transfer standard ºi pot fi fãcute lizibile
pentru alte sisteme, dar nu pot fi înþe-
lese fãrã o documentare extensivã.   

Încã nu existã un standard de mo-
dele de date care ar putea furniza mo-
dalitãþi standard de reprezentare a feno-

menelor geografice. De asemenea, încã
lipsesc standarde pentru acurateþea
datelor în GIS, standardele de acurateþe
a hãrþilor ocupându-se cu entitãþile car-
tografice. 

„Standardele sunt cheia  interope-
rabilitãþii ºi utilizãrii pe scarã largã a in-
formaþiilor geospaþiale ºi a tehnologiilor
asociate. În ceea ce priveºte modul în
care informaþia geospaþialã poate fi
disponibilizatã în cadrul activitãþilor sau
aplicaþiilor în reþea sau pe una sau mai
multe platforme, trebuie ca: 

• Informaþia geograficã sã fie uºor de
gãsit;

• Odatã gãsitã, ea trebuie sã fie uºor
de accesat sau de obþinut;

• Informaþia geospaþialã provenitã
din surse diferite trebuie sã fie uºor
de integrat sau de utilizat în cadrul
analizelor spaþiale, chiar ºi atunci
când sursele conþin tipuri de date
nesimilare sau date disparate;

• Informaþia geospaþialã provenitã
din surse diferite trebuie sã fie uºor
de înregistrat ºi prelucrat în ve-
derea afiºãrii;

• Informaþia geospaþialã provenitã
din surse diferite trebuie sã fie uºor
de afiºat ºi de vizualizat pentru
diferite scopuri;

Informaþia geospaþialã provenitã din
surse diferite trebuie sã fie uºor de
încorporat, fãrã eforturi suplimen-
tare de integrare, în cadrul geopro-
cesãrii de resurse provenite de la
furnizori diferiþi ºi de la diferite pro-
duse software”, precizeazã ddooaammnnaa
DDrr..  MMaatt..  AAnnggeellaa  IIoonniiþþãã,, Institutul de
Cercetãri pentru Inteligenþã Artifi-
cialã, Academia Românã.
Standardele sunt stabilite de autori-

tãþi, client sau prin consens general ca ºi

MMii ttuurr ii   ºº ii   ll eeggeennddeeMMii ttuurr ii   ºº ii   ll eeggeennddee
în standardizarea 

ii nn ffoorrmmaaþþ ii ee ii   ggeeooggrraaff ii cceeiinn ffoorrmmaaþþ ii ee ii   ggeeooggrraaff ii ccee

LUMEA GEOSPAÞIALÃ

Dr. mat. Angela Ioniþã, Institutul
de Cercetãri pentru Inteligenþã
Artificialã, Academia Românã



4115 octombrie - 15 noiembrie 2009

un model sau exemplu. În contextul sis-
temelor informaþionale, acestea se re-
ferã la convenþiile pentru reprezentarea
informaþiei, astfel încât sã fie inteligibilã
de cãtre calculatoare. Pentru alþii, stan-
dardizarea se referã la nivelul tehnic ºi
semantic al interoperabilitãþii. 

Proiectul ETeMII, finanþat de Co-
misia Europeanã începând din 1999 ºi
care a avut ca obiectiv îmbunãtãþirea ac-
cesului la informaþia geograficã, a luat în
considerare un spectru larg de cerinþe
pentru infrastructura de informaþie ge-
ograficã în Europa. ETeMII a examinat
în profunzime trei aspecte: interoperabi-
litate, metadate ºi referenþierea datelor. 

„Barierele interoperabilitãþii sunt
limitãri importante pentru multe as-
pecte economice ºi pentru organizaþiile
utilizatoare din domeniul informaþiei
geografice, datoritã cererii sporite de in-
tegrare de componente disparate. Stan-
dardizarea protocoalelor, formatelor ºi
în mod special a interfeþelor poate sã
ajute la depãºirea acestor bariere”, mai
spune ddooaammnnaa  DDrr..  MMaatt..  AAnnggeellaa  IIoonniiþþãã..  

Mituri în standardizare

Multã cernealã a curs din momentul
în care s-a încercat definirea unor seturi
detaliate de standarde pentru informaþi-
ile geografice. Toate aceste informaþii au
fost exemplificate cu fapte, însã, din pã-
cate, au fost învãluite de o serie de mi-
turi ºi legende. Multe dintre aceste in-
formaþii au fost înþelese ºi interpretate
greºit, sfârºind prin a însemna cu totul
altceva decât s-a intenþionat iniþial. Tot
acest folclor a cauzat întârzierea ºi în-
treruperea implementãrii pe scarã largã
a standardelor referitoare la  infrastruc-
turile de informaþii spaþiale.

Lista miturilor prezentate mai jos
reprezintã un punct de vedere al doam-
nei Dr. Mat. Angela Ioniþã, care sublini-
azã cã lista respectivã este una care
reprezintã un punct de vedere personal.

„Cei din administraþia publicã cen-
tralã ºi localã din România spun cã nu
au voie sã menþioneze standarde în do-
cumentele licitaþiilor pentru achiziþiile
publice. Nu este adevãrat, nu au voie sã
menþioneze explicit tehnologii, firme
º.a. Administraþia publicã centralã ºi lo-
calã trebuie sã declare alinierea la anu-

mite standarde ºi sã impunã respectarea
lor. A lucra cu standarde deschise nu
înseamnã cã s-a rezolvat problema stan-
dardizãrii. Nu recomand standardele de
tip proprietar. Cei care le au deja trebuie
fie sã-ºi canalizeze eforturile cãtre ali-
nierea la stanadardele adevãrate, fie sã-
ºi reconsidere oferta pentru domeniul
administraþiei publice”, mai spune
ddooaammnnaa    DDrr..  MMaatt..  AAnnggeellaa  IIoonniiþþãã..

Standardele reprezintã specificaþii
sau stiluri de lucru care sunt acceptate
la scarã largã de cãtre utilizatori ºi adop-
tate de mai mulþi furnizori. 

11..  OOddaattãã  ccee  ssttaannddaarrddeellee  aauu  ffoosstt  ddeezz--
vvoollttaattee,,  ttrreeaabbaa  eessttee  tteerrmmiinnaattãã..

Atât timp cât existã tehnologii noi,
va fi permanent nevoie de dezvoltarea
unor standarde noi.

22..  SSttaannddaarrddiizzaarreeaa  lliimmiitteeaazzãã  iinnoovvaaþþiiaa..
De fapt, standardele ar putea facilita

procesul de inovare. Un bun exemplu în
acest sens îl constituie standardele folo-
site în internet, care au declanºat o ex-
plozie de lucruri inovatoare. Pe de altã
parte, absenþa standardelor poate limita
inovaþia. În industrie existã numeroase
exemple în care lipsa standardelor a pre-
vestit dispariþia unor produse ºi servicii.

33..  SSttaannddaarrddeellee  nnuu  ssuunntt  nniicciiooddaattãã  ggaattaa
ppeennttrruu  aa  ffii  ffoolloossiittee..

Adevãrul din spatele acestei afir-
maþii ar fi cã, în realitate, puþine pro-
duse (ºi chiar ºi mai puþine aplicaþii) au
dovedit în mod activ, într-un anumit
domeniu de activitate, cã scopul pe care
îl urmãresc este interoperabilitatea. Pe
de altã parte, foarte multe licitaþii pen-

tru achiziþii publice nu au definit
modalitatea prin care produsul trebuie
sã se conformeze standardelor. Partea
optimistã a lucrurilor constã în faptul cã
existã destul de multe standarde din
care sã se facã o alegere argumentatã în
vederea alinierii la ele.

44..  SSttaannddaarrddeellee  nnuu  aassiigguurrãã  ffuunnccþþiioo--
nnaalliittaatteeaa  nneecceessaarrãã..

Acesta e un mit. În foarte multe
cazuri de licitaþii pentru achiziþii pu-
blice, instituþiile nu pregãtesc analize
detaliate ale funcþionalitãþilor aflate în
uz în interiorul sistemelor proprii, ca
bazã de plecare pentru definirea a ceea
ce trebuie asigurat în noul sistem. Unele
din funcþiile cerute sunt utilizate pen-
tru situaþii unice cu care se confruntã o
instituþie. Altele reprezintã abordãri
total diferite. În acest caz, nu ar trebui
anexate standardului ºi fãcute publice
tuturor?

55..  FFiieeccaarree  ffuunnccþþiiee  ppooaattee  ffii  ssttaannddaarr--
ddiizzaattãã  pprriinn  eeaa  îînnssããººii..

Aceasta conduce la o serie de
definiþii izolate, care, la rândul lor, con-
duc la neînþelegerea cerinþelor funcþio-
nale, sporind astfel vulnerabilitatea da-
toratã neînþelegerilor din domeniul ge-
ografic ºi datoratã diferenþelor culturale.

66..  SSttaannddaarrddeellee  nnuu  ssuunntt  ddiiffiicciill  ddee
ssppeecciiffiiccaatt..  

Elaborarea unui standard este o
muncã laborioasã care cere sã se acopere
întregul  ciclu de viaþã.  

Este cunoscut faptul cã scrierea unei
specificaþii care încorporeazã standarde,
este dificilã. Nu este suficientã de-
clararea utilizãrii standardelor în acti-
vitãþile legate de achiziþii publice prin
simpla afirmare a unui procent de 100%
de conformitate, în principal din cauza
faptului cã lipseºte o definiþie comunã ºi
o metodã standard de determinare a fap-
tului cã un produs se potriveºte sau nu
definiþiei. Cel care se ocupã de specifi-
care trebuie sã aibã cunoºtinþe solide în
ceea ce priveºte standardele existente în
domeniu ºi argumente puternice în opþi-
unea pentru unele sau altele dintre ele. 

În numãrul viitor vom continua
prezentarea miturilor ºi legendelor în
standardizarea informaþiei geografice ºi
vom aborda ºi subiectul standardizãrii
de conþinut.
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