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Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă cercetările în domeniul multimedia privind accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite
de români, ca parte integrantă a culturii europene, prin generarea de pagini înlănţuite în Web, bază de date multimedia utilizând
structuri ierarhice de tip obiect-atribut-relaţie. Astfel, informaţiile de tip text, imagine, sunt caracterizate prin relaţii de moştenire.
Lucrarea prezintă realizările în domeniul bazelor de date multimedia pentru organizarea şi regăsirea informaţiilor referitoare la
biblioteci şi muzee.
Cuvinte cheie: structuri ierarhice, baze de date multimedia, relaţii de moştenire, regăsire pe criterii complexe, multiculturalitate.
Abstract: This paper presents the research in the multimedia area regarding the access to the multi-cultural heritage in the areas
inhabited by Romanians, as integrated part of the European culture, through dynamic generation of web pages related amongst
themselves, multimedia database using hierarchical structures of object-attribute-relation. So, the text and image information are
defined by inheritance relationships. The paper presents the achievements in the multimedia databases for organizing and retrieving
information regarding libraries and museums.
Keywords: hierarchical structures, multimedia databases, inheritance relationships, retrieving data on complex criteria, multiculturality.

1. Introducere
A defini cultura înseamnă a defini însăşi condiţia umană în unitatea şi varietatea ei. Prin cultură, omul îşi
depăşeşte mediul şi dă sens vieţii sale punând accentul pe spirit, pe ideea de creaţie şi progres. Pentru a fi
bine definit, conceptul de cultură impune o abordare interdisciplinară, capabilă să descifreze implicaţiile
socio-umane, noţiunea în sine având valoare prin sine însăşi şi oferind valoare prin sfera obiceiurilor,
tradiţiilor, credinţelor, năzuinţelor, atitudinilor unei societăţi. Cultura este un complex infinit de adevăruri,
sentimente perene, ce pot oricând avea valoare de model. Ea poate fi sufletul unei persoane sau identitatea
unui grup sau chiar izvorul unor fundamente universale, valabile. Secolul al XVII-lea şi primele decenii ale
secolului al XVIII-lea reprezintă „veacul de aur” al literaturii române vechi, aşa cum sfârşitul secolului al
XV-lea şi secolului al XVI-lea marcaseră apogeul artei vechi româneşti (de la Neamţ şi Argeş, la Voroneţ şi
Suceviţa) atât de admirată astăzi pretutindeni. La acest hazard istoric, în urma căruia cultura românească a
fost nevoită „să mai aştepte” o perioadă „nominalizarea” ei pe scena europeană se referea Garabet Ibrăileanu
în introducerea celebrei sale lucrări „Spiritul critic în cultura românească” atunci când spunea: „Poporul
român atât de bine înzestrat, n-a avut norocul şi onoarea să contribuie la formarea civilizaţiei europene.
Din cauze istorice bine cunoscute, el a trebuit să piardă toate bunurile culturale aduse aici de colonişti şi să
trăiască, mai bine de o mie de ani, o viaţă de păstorie, în vreme ce popoarele apusene, moştenitoare ale
culturii antice, au putut nu numai să păstreze moştenirea, dar să o şi mărească. Şi au pierdut amândouă
părţile: şi cultura europeană şi poporul român”.
În aceeaşi ordine de idei, se poate sublinia, discret, dar ferm, caracterul multicultural al spaţiului
românesc, în care elementul autohton a venit în contact cu popoarele care s-au aşezat în jurul său şi, nu în
ultimul rând, cu minorităţile de pe teritoriul său naţional. Convieţuirea cu aceştia din urmă a îmbogăţit
viaţa românească în cel de-al doilea mileniu, fiind o demonstraţie implacabilă a europenismului
românilor. Compararea cu imagini similare din viaţa altor popoare europene atât din regiunea central şi
est-europeană, cât şi din mai îndepărtatul Occident, probează pe deplin racordarea românilor la
principalele fluxuri de idei, la tendinţele şi inovaţiile diferitelor epoci istorice. Portul, ocupaţiile şi
edificiile poartă amprenta inconfundabilă a spiritului european şi, în ciuda erorilor noastre istorice
evidente şi a nemulţumirilor noastre cotidiene, care se răsfrâng, uneori, aberant şi asupra trecutului
îndepărtat, românii arată bine în cel de-al doilea mileniu, au un tezaur istoric care, fără să concureze,
desigur, tezaurele marilor naţiuni culturale ale Europei, ne face cinste şi, mai ales, este pe măsura
puterilor, a dimensiunilor şi resurselor noastre.
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2. Metodologii utilizate
Având în vedere aspectele prezentate anterior, este foarte importantă protejarea şi asigurarea unui
acces cât mai larg al publicului, specializat sau nu, la valorile tezaurului multicultural 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 multicultural românesc, cu referire la accesul prin Internet la
muzeele virtuale şi la bibliotecile digitale [5].
Scopul acestuia este ţinerea la zi, cu promptitudine şi acurateţe, a unei evidenţe ştiinţifice riguroase a
tezaurului multicultural, 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 multicultural de către cetăţeni.
Instrumentul software eBiMuz are ca rezultat un site capabil să asigure informatizarea domeniului
abordat, complexitatea soluţiei informatice adoptată fiind transparentă utilizatorului care are acces la
funcţiile oferite prin intermediul interfeţei grafice prietenoase, ce permite dezvoltări ulterioare pe măsura
evoluţiei realităţii modelate. Site-ul este elaborat în deplină concordanţă cu legislaţia de specialitate
actuală şi cu practicile de lucru comunitare. Datorită arhitecturii, site-ul eBiMuz este un sistem deschis
oricăror dezvoltări ulterioare.
eBiMuz realizează asistarea utilizatorului pe tot parcursul generării soluţiei optime privind accesul la
tezaurul multicultural al românilor şi integrează criteriile şi factorii care determină selectarea celui mai
eficient mod de informare şi documentare online. Soluţia optimă, alcătuită din informaţiile specifice, este
generată pe baza unor modele, metode şi tehnici moderne, ce au la bază concepte privind structurarea
arborescentă a acestora.
Sistemul permite generarea automată a soluţiilor prin mecanisme optime de căutare, prin intermediul
unor interfeţe grafice cu design personalizat, de tip site, pentru accesul la datele şi informaţiile din baza de
date 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.
Arhitectura site-lui înglobează baza de date relaţională şi software-ul interactiv pentru achiziţia,
procesarea, transferul la distanţă a informaţiilor de mari dimensiuni cum ar fi imagini, filme, video etc. şi
modele matematice cu funcţiuni de simulare, optimizare, evaluare, analiză etc. Este o arhitectură
deschisă, ce permite dezvoltări ulterioare, o dată cu evoluţia realităţii pe care o modelează şi a
feed back-ului generat de utilizatori.

3. Structurarea informaţiei
Colecţiile de date vehiculate de eBiMuz cuprind date şi informaţii specifice domeniului abordat atât
informaţii privind caracteristicile ofertelor promovate, cât şi informaţii specifice operaţiunilor de creare a
raftului personal online, inclusiv metodele de rezolvare a celor din urmă. Procesul de generare a soluţiilor
este condus astfel încât rezultatul corespunde obiectivului de bază urmărit în cele mai bune condiţii,
realizându-se în acest scop un sistem care permite coordonarea şi controlul desfăşurării acestuia.
Colecţiile de date vehiculate de site sunt cuantificate folosind arbori decizionali, principii şi restricţii,
grupate în seturi pe baza semnificaţiei acestora. eBiMuz utilizează structurarea datelor şi informaţiilor şi
divizarea acestora în subseturi eficiente, ierarhizate, dezvoltând un concept arborescent.
Activităţile specifice domeniului abordat fac apel la o serie de fonduri informaţionale, care necesită
gestionarea lor în mod unitar, centralizat. eBiMuz dispune de un sistem de gestiune a bazei de date
relaţionale, care prezintă o serie de particularităţi structurale, printre care se numără varietatea foarte mare
a tipurilor de entităţi, precum şi varietatea tipurilor de relaţii între entităţi, foarte importantă, ceea ce
impune o structură interconectată din punct de vedere informatic. eBiMuz vehiculează o cantitate
semnificativă de date şi informaţii grupate în următoarele colecţii:
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colecţia de date referitoare la descrierea instituţiilor culturale, prezentate din punct de vedere
patrimoniului cultural etc.;
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colecţia de date referitoare la categoriile de exponate/carte din patrimoniul cultural;



colecţia de date referitoare la crearea raftului personal online.

Colecţiile de date sunt reprezentate într-un limbaj explicit, pe care un utilizator extern îl percepe ca fiind
unul „natural”, iar comportarea instrumentului eBiMuz este în concordanţă cu interpretarea utilizatorului.
Baza de date relaţională înmagazinează specificul domeniului şi poate fi îmbogăţită, o dată cu dezvoltarea
realităţii pe care o modelează, cu date şi informaţii specifice.
Datele şi informaţiile sunt reprezentate în baza de date în forma descrierilor realizate prin descompunere
ierarhică ce pune în evidenţă structura internă a fiecărui fond de patrimoniu în vederea generării unei soluţii
optime. Opţiunile utilizatorului sunt definite prin caracteristici ce alcătuiesc o structură arborescentă, care stă
la baza obţinerii soluţiilor.
Exemplu de structurare a informaţiilor din grupa EXPONAT:
Ansambluri gospodăreşti
Monumente Religioase
Instalaţii populare
………………………….
-

Secţiune

Locuinţă
Arhitectura Interiorului
Construcţii Economice
……………………………
-

Categorie

Case cu un singur nivel
Case înalte cu parter si etaj
Mobilier
Textile de casă
………………………………..
-

Subcategorie

Cuptor cu vatra în faţă
Laviţă
Dulap
……………………………
-

Obiect

Atribute

Regiune / zonă
Perioadă / subperioadă
……………………………
-

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 19, nr. 1, 2009

45

Exemplu de structurare a informaţiilor din grapa CARTE:

-

Carte

Secţiune:

Beletristică
Artă
Carte Universitară
……………………….
-

Categorie:

Aforisme
Antologii
Avangardă
………………..
-

Subcategorie:

Slavici Ioan poveşti. Zâna Zorilor
Alexandrescu Grigore
Eminescu Mihai Poezii
……………………………………….
-

Obiect:

Tip carte
Gen literar
Perioadă / subperioadă
……………………………
-

Atribute:

3. Funcţiile sistemului eBiMuz
Având în vedere obiectivele propuse, eBiMuz integrează următoarele funcţii principale:
-

achiziţie şi gestionare de date, specifice fiecărei instituţii de cultură, destinată operatorilor şi
administratorilor bazei de date;
consultare bază de date, generarea automată a soluţiei optime, destinată informării cetăţenilor asupra
fenomenului cultural.

Fiecare funcţie a site-ului este realizată de câte o componentă software specializată. eBiMuz include
tehnologii software performante ca: PHP, MySQL, JavaScript, DHTML etc. ce permit implementarea
strategiilor de informare a specialiştilor şi a cetăţenilor [1], [2], [3].

4.1. Funcţia „Achiziţie şi gestionare date”
Funcţia de achiziţie şi gestionare date este realizată de o componentă software la care au acces doar
operatorii şi administratorii bazei de date. Aceasta are următoarele secţiuni:
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administrare parole;
autentificare acces;
administrare bază de date eBiMuz.

4.2. Funcţia de consultare a bazei de date este realizată de următoarele secţiuni:


consultare – căutare în baza de date a portalului şi generare automată a soluţiei optime pentru pagina Web;



extragere online a raftului propriu şi privat.

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 a portalului permite obţinerea informaţiilor dorite şi generarea unei soluţii optime cu
ajutorul unor criterii (chei) de căutare, în aceleaşi condiţii ca majoritatea motoarelor de căutare.
Secţiunea „Raftul public şi privat” permite crearea raftului public şi privat, pe baza unui formular specific de
opţiuni. Sistemul avertizează printr-un mesaj adecvat crearea/ refuzul creării raftului, inclusiv motivul.

5. Rezultate
Echipe comune, formate din partenerii proiectului Ceex 92/2005, au analizat şi structurat informaţiile
culturale, descrise în anexa proiectului. S-au încărcat în baza de date a proiectului aproximativ 2000 înregistrări
reprezentând tezaurul multicultural al bibliotecilor şi muzeelor de la partenerii proiectului Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”, Biblioteca Academiei Române.
În paragraful ce urmează, sunt prezentate capturi de ecrane ce reprezintă:


administrarea bazei de date (încărcare / modificare date);



vizualizarea informaţiilor în Internet;



căutarea pe criterii compuse;



gestionare raft propriu;



administrarea bazei de date (încărcare / modificare date Pentru inserarea datelor, se activează funcţia
de Inserare date din meniul ADMINSTRARE şi apoi se alege submeniul dorit.
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vizualizarea informaţiilor în Internet (generarea şi personalizarea paginii Web):



căutarea pe criterii compuse:
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gestionare raft propriu:

6. Concluzii
Site-ul eBiMuz permite asistarea fiecărei categorii de utilizatori (beneficiari) privind accesul la
tezaurul multicultural din zonele locuite de români pe suportul oferit de IT&C, facilitând dezvoltarea unui
mediu adecvat de comunicare, monitorizare, control şi asistenţă în societate, şcoală şi familie.
eBiMuz asigură un nivel corespunzător circulaţiei informaţiilor în format digital şi permite accesul la resursele
şi valorile culturii digitale, contribuind totodată la creşterea creativităţii şi dezvoltarea personală a cetăţenilor.
Acesta va fi realizat modular şi va integra toate funcţiunile necesare şi specifice unui sistem multimedia.
eBiMuz este un instrument software modern de lucru, o posibilitate de a înlătura procedurile
tradiţionale de informare asupra tezaurului multicultural, oferind soluţii şi servicii complexe IT&C care
răspund provocărilor pieţei. În prezent, tot mai mulţi cetăţeni şi specialişti apelează la instrumente de
furnizare de servicii online profesionale, iar site-ul eBiMuz este cu siguranţă unul dintre acestea.
Noutatea proiectului propus constă în elaborarea şi implementarea unui nou şi performant sistem
integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români, bazat pe soluţii
moderne, cu impact imediat asupra calităţii serviciilor oferite, ce vor avea ca efect îmbunătăţirea calităţii
modului de informare a publicului şi documentare a specialiştilor. Acesta va integra într-un ansamblu
unitar funcţiile principale pentru un astfel de site şi va permite utilizarea tehnologiilor Internet,
multimedia etc.
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