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Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă cercetările în domeniul multimedia privind influenţa civilizaţiilor geto-dacice, scitice, greacă şi
romană în formarea culturii europene. Subiectul acestei lucrări se constituie ca o tehnologie pentru reconstituirea şi accesul la
obiective din patrimoniu cultural universal. Rezultatele acestei cercetări s-au materializat în generarea unui site interactiv Web,
având pagini înlănţuite corespunzător relaţiilor de moştenire ce caracterizează baze de date ierarhică multimedia şi în generarea
scenelor ce compun CD-ul multimedia aferent.
Cuvinte cheie: structuri ierarhice, baze de date multimedia, generare pagini Web, relaţii de moştenire, regăsire pe criterii complexe,
generare scene.
Abstract: This paper presents the research in the multimedia domain regarding the influence of the Geto-Dacian, Scythian, Greek
and Roman civilization in shaping of the European culture. The subject constitutes as a technology for the reconstitution and the
access to objectives in the universal cultural patrimony. The results of this research have materialized in the generation of an
interactive website, having pages connected according to the inheritance relationships that characterize the multimedia hierarchical
database and in the generation of the scenes that compose the corresponding multimedia CD.
Keywords: hierarchical structures, multimedia databases, Web pages creation, inheritance relationships, retrieve data based on
complex criteria, scenes generating.

1. Introducere
Obiectivul principal al lucrării este prezentarea site-ului dacii şi a CD-ului Civilizaţii Antice pe
teritoriul Daciei; acestea se constituie într-un instrument de calitate şi cu impact mare către specialişti şi
publicul larg privind influenţa civilizaţiilor geto-dacice, scitice, greacă şi romană în formarea culturii
europene. Această cercetare a condus la crearea unui instrument modern, complet, eficient, asistat, care
elimină acţiunile de rutină, mari consumatoare de timp şi resurse umane specifice metodelor clasice, în
favoarea metodelor de tip electronic, cu efecte în relansarea sistemului social. Analizat într-o viziune
sistemică, instrumentul oferit de site-ul Dacii (informare, documentare atât în limba română, cât şi în
engleză) este dificil de realizat prin metode clasice, iar noile tehnologii se încadrează rigorilor de eficienţă
şi rapiditate în furnizarea de astfel de servicii. În acest context, sunt promovate noile tehnologii, care
înglobează „know-how” pentru a face faţă solicitărilor de stocare de informaţii.
Site-ul dacii este un sistem interactiv multimedia, ce va furniza informaţii specifice domeniului (text,
imagini interactive, video şi film). Peste aceste informaţii, se suprapune un motor de căutare performant,
care facilitează găsirea unor informaţii la care cetăţenii şi specialiştii doresc să aibă acces. Se creează,
astfel, condiţiile pentru oferirea unor informaţii care să satisfacă prompt necesităţile acestor categorii de
beneficiari, prin intermediul tehnologiilor informatice avansate, obiectiv strategic important în vederea
reuşitei procesului de modernizare.
Sistemul permite generarea automată a soluţiilor prin mecanisme optime de căutare, prin intermediul
unor interfeţe grafice cu design personalizat, de tip mediu, pentru accesul la datele şi informaţiile din baza
de date ierarhică relaţională, asigură stocarea (pe perioade îndelungate de timp), arhivarea, procesarea şi
accesarea lor. Modelul pentru reprezentarea datelor şi informaţiilor a rezultat din formalizarea conceptelor
specifice domeniului. Acestea sunt stocate într-o bază de date relaţională, pe niveluri de informare, într-o
ierarhie complexă, structurată după principiile provenite din inteligenţă artificială.

2. Metodologii utilizate
Multimedia este o facilitate oferită de noua generaţie de PC prin care este posibilă o comunicare
complexă, interactivă om-calculator prin intermediul imaginilor video şi a sunetului, ceea ce asigură o
dinamicitate a receptării informaţiilor.
Serviciile Web oferite de mediul dacii pot fi accesate de specialiştii din domeniu muzeal care
manevrează sistemul de gestiune a obiectelor şi documentelor multimedia, utilizatorii anonimi, utilizatorii
autorizaţi, precum şi de administratorul mediului. Având în vedere aspectele prezentate, este foarte
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importantă protejarea şi asigurarea unui acces cât mai larg al publicului, specializat sau nu, la valorile
tezaurului cultural al românilor, care se bazează pe o solidă evidenţă şi documentare asupra acestuia, cu
toate dificultăţile ce decurg din activităţile laborioase, precum şi din centralizarea şi diseminarea
informaţiei rezultate.
Din fericire, tehnologiile informatice actuale facilitează aceste activităţi, permit o circulaţie rapidă a
informaţiei, deci şi a informaţiei culturale, cât şi un acces de la distanţă convenabil la versiunile
electronice ale bunurilor din tezaurul cultural românesc, cu referire la accesul prin Internet la muzeele
virtuale şi la bibliotecile digitale.
În acest context, obiectivul proiectului constă în realizarea unui sistem interactiv ce prezintă cele mai
importante şi semnificative elemente ale tezaurului moştenit de la populaţia geto-dacică, romană şi
scitică, constituindu-se într-un instrument multimedia (mediu) care permite accesul direct al cetăţenilor şi
specialiştilor la bazele de date în vederea consultării, îmbogăţirii şi actualizării acestora.
Scopul acestuia este ţinerea la zi, cu promptitudine şi acurateţe, a unei evidenţe ştiinţifice riguroase a
tezaurului cultural, evidenţă necesară pentru cunoaşterea, administrarea, protecţia şi cercetarea acestuia.
Mai mult, această evidenţă este folosită în mod convenabil pentru prezentarea informaţiilor publice în
vederea valorificării documentare a tezaurului cultural de către cetăţeni.

3. Medii software pentru implementarea tehnicilor multimedia
Pentru realizarea site–ului Web Dacii, s-au folosit ca instrumente software Adobe Photoshop pentru
digitizarea şi prelucrarea de imagini, mySQL pentru gestionarea bazei de date Cetate şi PHP pentru
generarea paginilor Web, ce conţin informaţii extrase din baza de date.
Pentru realizarea CD-ului Civilizaţii Antice pe teritoriul Daciei s-au utilizat Inprise Delphi, care permite
generarea structurii ierarhice a obiectelor şi Director Macromedia pentru crearea scenelor şi reprezentarea
structurilor de informaţii ierarhice în scenă şi a legăturile de vizitare a scenelor legate în scenarii.
Produsul software Director realizat de firma Macromedia permite realizarea unui mediu multimedia.
Produsul are încorporate toate componentele necesare de creare a fişierelor multimedia (animaţie, video,
grafică, sunet, text). Pentru realizarea produselor multimedia, produsul oferă facilităţi date de activări prin
butoane şi de înlănţuiri speciale utilizând limbajul de tip script Lingo. Director este un mediu orientat
obiect, obiectele fiind butoane, grafică, „viewer”(avizier), pagini, „background” (fundal). Director conţine
2 niveluri specificate: al autorului (programatorul), al cititorului (utilizatorul). Aplicaţia realizată cu
Director constă în crearea unor scenarii de tip (.dcr); fiecare carte fiind divizată în ecrane afişate în
ferestre. Fiecare scenă conţine obiecte de tip câmpuri, butoane, imagine, sunet. Obiectele pot fi diferite de
la o pagina la alta sau pot fi comune (partajate) pentru mai multe scene (plasate în background). Produsul
Director permite reprezentarea structurilor de informaţii ierarhice, unde informaţia este structurată ca
arbore de topice - subtopice, liste, tabele, şi reunirea în acelaşi document virtual a cât mai multor
elemente multimedia prin legături către imagini, voce, informaţii video, programe executabile.

4. Structurarea informaţiei
În urma analizei informaţiilor necesare prezentării cetăţilor geto-dacice şi romane, s-a ales ca soluţie
adecvată modelarea orientată pe obiecte. Modelarea propriu-zisă constă în definirea claselor de obiecte,
ale atributelor lor şi a relaţiilor între obiecte. Organizarea cunoştinţelor referitoare la cetate sau castru este
făcută conform următorului model:
Clase de obiecte: Cetate, Harta, Forum, Casă, Turn_de_pază, Sanctuar, obiect_podoabă, obiect_cult,
obiect_ritual, obiect_artă, având atribute asociate.
Organizarea acestor informaţii a fost făcută sub formă de:


nucleu cu trimiteri la detalii, şi



ansamblu distribuit ataşat unor obiecte (zonă, perioadă etc.);

regăsirea şi exploatarea acestora putând fi făcută în ambele modalităţi (pornind de la nucleu sau de la ansamblu).
Informaţia este structurată ierarhic; pentru definirea unui nod, ca unitate de informaţie se atribuie un agent.
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Obiectele multimedia reprezintă documente de tip text, imagini, sunet, animaţie organizate ca un grup.
Obiectele păstrează proprietăţile clasei de care aparţin. Legarea acestora în grup permite utilizarea
obiectelor cu proprietăţile specifice, precum şi cu proprietăţile de grup.
Clasele de obiecte reprezintă o grupare de obiecte care au aceleaşi proprietăţi.
Ierarhii de obiecte este privită ca un mijloc de interacţiune cu utilizatorii. Acestea constituie un
instrument de prezentare a informaţiilor, în care cuvintele selectate pot fi legături pentru alte documente
care la rândul lor pot fi text, imagini, sunet care pot avea, ele însele legături. Legăturile între obiecte
realizează reţele virtuale între documente.
Comunicarea între obiecte se realizează prin intermediul mesajelor. La producerea unui eveniment,
este trimis un mesaj corespunzător către obiectul „ţintă”, mesaj pe care scriptul corespunzător obiectului
ţintă poate conţine un „handler” pentru rezolvarea mesajelor sau transmite mesajul către obiectul
„părinte” şi apoi, în continuare, către vârful ierarhiei.
Pagina conţine obiecte sau ierarhii de obiecte. Fiecare pagină poate conţine obiecte specifice sau poate
să partajeze obiectele între pagini prin plasarea acestora în „background”, comun mai multor pagini.
Cartea este un ansamblu de pagini, derulate automat printr-un „avizier”(viewer).
Limbajul de tip Script este un program care permite prelucrarea evenimentelor specifice
documentelor multimedia. El furnizează instrumente („handler”) pentru vizualizarea conţinutului
documentelor şi navigarea de la un document la altul.

5. Generarea automată a înlănţuirii scenelor
Scenele formează entitatea de bază a aplicaţiei. Ele definesc ceea ce se afişează pe ecran şi cuprind
modalităţile de navigare. Ele sunt descrise secvenţial într-un fişier de definire denumit control.txt. Fişierul
este de tip text şi conţine toate informaţiile pentru alcătuirea unei scene. Elementele care compun o scenă
sunt următoarele:


un număr unic de identificare a scenei: prin intermediul acestui număr se fac legăturile între scene;



titlul scenei: acesta apare sub imaginea scenei şi constituie o descriere sumară a scenei respective;



descriere detaliată: descrierea detaliată poate fi pe oricâte rânduri şi poate conţine oricâte caractere;



fişier imagine scenă: acest fişier se va afişa în partea dreaptă sus, pe locul scenei: fişierul trebuie să fie în
format BMP, JPG sau GIF, de dimensiune 640 x 480 pixeli; prezenţa sa la o scenă este obligatorie;



fişier miniatură scenă: acest fişier se va utiliza la saltul între scene, pentru a sugera mai bine scena la
care se face saltul; acest parametru este destinat versiunilor viitoare; fişierul trebuie să fie în format
BMP, JPG sau GIF, de dimensiune 120 x 120 pixeli;



fişier sunet fundal: fişierul de sunet de fundal rulează atât timp cât durează o scenă; totuşi, dacă scena la
care se execută saltul nu are definit nici un sunet, atunci sunetul de fundal al scenei precedente va continua
să ruleze; fişierul este în format WAV, 22KHz sau 44KHz.; prezenţa sa la o scenă este opţională;



fişier sunet prim-plan: fişierul de sunet de prim-plan rulează atât timp cât durează o scenă şi se
încheie la intrarea într-o nouă scenă, chiar dacă scena în care se intră nu are definit vreun fişier de
sunet; fişierul este în format WAV, 22KHz sau 44KHz.; prezenţa sa la o scenă este opţională;



tranziţie: la trecerea între scene se pot defini tranziţii cu efecte şi întrepătrunderi de imagini; acest
parametru specifică ce fel de tranziţie se va aplica la intrarea în scena curentă; tranziţia se aplică şi la prima
scenă, la intrarea iniţială în program; valoarea 0 în câmpul de tranziţie specifică faptul că nu se vor utiliza
tranziţii; o valoare diferită de 0 însă, va selecta pentru scena curentă una din tranziţiile predefinite;



listă de legături: legăturile reprezintă zone senzitive pe imaginea unei scene, care, la apăsare, duc la
încărcarea unei alte scene; se pot face astfel reprezentări înlănţuite şi se poate vorbi de un sistem de
navigare; o legătură (o zonă senzitivă) este întotdeauna dreptunghiulară şi este definită prin cele patru
coordonate ale sale; de fapt, coordonatele care duc la identificarea unei zone sunt X, Y, W, H, adică
coordonatele X, Y ale punctului din stânga sus ale zonei relative la imaginea scenei şi lungimea,
respectiv înălţimea zonei.
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Punctul ()20,20

Definire zonă:
20 20 100 80 15
Salt la scena: 15
80p
x
100
px

Imagine scenă

Un alt parametru ataşat unei legături îl reprezintă numărul de identificare unic al scenei la care se va
face salt, dacă se apasă pe respectiva legătură. Într-o scenă, pe imaginea scenei poate fi definit un număr
nelimitat de scene, fiecare aruncând la o altă scenă destinaţie. Lista de legături este o serie de coordonate
care definesc una sau mai multe legături din cadrul unei scene, plasate una sub alta, pe linii diferite.
Coordonatele legăturilor se trec pe acelaşi rând şi se separă prin spaţiu. Formatul unei astfel de linii din
fişier (pentru o zonă senzitivă) este:
X<spaţiu>Y<spaţiu>W<spaţiu>H<spaţiu>ID_Scenă_Destinaţie.
De exemplu: 10 20 300 200 15 defineşte o zonă senzitivă, care începe în punctul (10, 20) are 300 de
pixeli lungime şi 200 lăţime şi care, la apăsare, aruncă la scena cu numărul de identificare unic 15.
Legăturile se pot întrepătrunde, însă prioritatea cea mai mare o va avea prima definită în fişier.

6. Rezultate
6.1. Site-ul Dacii
Site-ul constă în următoarele module funcţionale:
-

achiziţionarea informaţiilor despre cetate / castru în diferite perioade, care realizează validarea şi
încărcarea informaţiilor despre aceasta pentru a fi stocate în baza de date <Cetate>;

-

gestionarea Bazei de date, denumită Cetate, ce conţine tabelele necesare informaţiilor de ordonare
a zonelor, de configurare pagină (aranjare în pagină a imaginilor şi a textului, fişierele de titluri şi
butoane, stiluri fonte etc.);

-

pagina – pentru crearea structurii ierarhice a claselor ce definesc prezentarea (zona/cetate/castru), ierarhie obţinută
prin interpretarea şi conversia bazei de date Cetate;

-

legături - de realizare a site-ului obţinut prin înlănţuirea paginilor şi a obiectelor (parcurgere
zonă/cetate pentru o anumită perioadă);

-

generarea paginilor site-ului este realizată în limbajul PHP; generarea propriu zisă se realizează în
doi paşi şi anume: se importă legăturile dintre pagini (navigarea propriu zisă), imaginile aferente
paginilor şi atributele de afişare.

În continuare, prezentăm câteva exemple de achiziţie informaţie (se încarcă în baza de date
informaţiile referitoare la un anumit exponat).
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-

Consultare bază de date, generare automată soluţie optimă

Una dintre operaţiile cele mai frecvente, care se execută asupra datelor specifice site-ului dacii este
consultarea şi căutarea, adică verificarea existenţei în baza de date relaţională a unor oferte care
interesează la un moment dat cetăţeanul. Funcţia de consultare, generare automată soluţie online în
Internet este realizată de o componentă software la care au acces specialiştii şi cetăţenii, fiind una dintre
cele mai puternice funcţii ale site-ului dacii. Această funcţie este îndeplinită de motorul de căutare
multicriteriu, special conceput pentru acest site. Funcţia oferă posibilitatea consultării, generării de soluţii
optime şi plasarea de cereri online de către utilizatorii site-ului. Această funcţie permite prezentarea
cererilor împreună cu toate caracteristicile lor (descriere, funcţii etc.).
Funcţia de consultare a bazei de date este realizată de următoarele secţiuni:
-

Consultare – căutare în baza de date a site-ului şi generare automată a soluţiei optime;

-

Căutare pe criterii compuse.

Afişarea cererilor este similară cu afişarea executată de motoarele de consultare/căutare Web,
permiţând o parcurgere uşoară a acestora.
Secţiunea „Consultare – căutare şi generare soluţie optimă” permite accesul cetăţenilor la datele şi
informaţiile stocate în baza de date a site-ului de funcţii online, în mod liber, gratuit. Aceştia pot beneficia
de informaţii privind orice elemente legate de entităţile din baza de date dacii. Consultarea - căutarea se
realizează atât prin accesarea butoanelor existente în stânga paginii principale (zona criterii de căutare),
cât şi prin activarea icon-urilor existente în subpaginile de afişare. Motorul de căutare al site-ului permite
obţinerea informaţiilor dorite şi generarea unei soluţii optime cu ajutorul unor criterii (chei) de căutare, în
aceleaşi condiţii ca majoritatea motoarelor de căutare.
Generarea automată a soluţiei optime se face prin detalierea mai multor opţiuni într-un format ce
înlesneşte compararea acestora cu scopul de a decide mai uşor care se potriveşte mai bine cerinţelor.
Opţiunile care sunt comparate trebuie să fie de acelaşi tip. Rezultatele căutării sunt structurate pe
subpagini aferente fiecărei solicitări privind opţiunile pentru care există date şi informaţii memorate în
baza de date relaţională.
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Persoanele care doar vizitează acest site nu sunt obligate să furnizeze nici o informaţie personală.
Pentru a beneficia de funcţiile de creare a raftului online oferite de dacii, este nevoie de unele informaţii
personale ca: nume, data naşterii, numere de telefon, adresă de e-mail.
Orice informaţie furnizată de utilizator este încorporată într-un profil personal şi tratată strict
confidenţial, fiind folosită numai în scopuri operaţionale şi statistice. Nefurnizarea datelor personale
obligatorii implică nerealizarea sau refuzul accesului la serviciul de creare a raftului online. Aceste date
personale sunt transmise securizat, în format codificat, utilizând protocoale dedicate acestui scop.

-
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6.2. CD-ul multimedia Dacii
Generarea scenelor aferente CD-ului este realizată în limbajul Delphi; generarea propriu zisă se
realizează în Macromedia Director în doi paşi şi anume: se importă legăturile dintre scene (navigarea
propriu - zisă), imaginile aferente scenelor şi atributele de afişare.
Perioada dacică - cetăţi dacice (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva – Orăştie)

Exponate din Muzeul de Arheologie şi Istorie, Constanţa
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7. Concluzii
Dacii este un site ce are ca principal scop asistarea specialistului şi a cetăţeanului de a se orienta în
diversitatea culturii dacice, scitice şi romane, precum şi a altor culturi ce au contribuit la formarea culturii
europene. El permite o generare automată a unei soluţii conformă cu necesităţile şi posibilităţile fiecărui
utilizator, fără ca acesta să mai fie nevoit să se deplaseze la instituţie de cultură, deoarece i se oferă cea
mai simplă modalitate de a găsi ceea ce îl interesează, fiind suficient să intre pe adresa site-ului. În afara
prezentării exponatelor şi a cărţilor diferitelor instituţii de cultură, există o serie de informaţii utile, cum ar
fi programul posibilitatea ca fiecare cetăţean să se poată exprima în legătură cu utilitatea şi eficienţa
site-ului, feed back-ul fiind o sursă importantă de dezvoltare şi perfecţionare pentru cei ce se ocupă de
întreţinerea site-ului. Site-ul conţine informaţii de la Muzeul de Arheologie şi Istorie Constanţa, Muzeul
de Arheologie şi Istorie Mangalia, Muzeul Culturii Dacice şi Romane, Deva – Orăştie.
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