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1. Abstract

Articolul are ca obiectiv prezentarea unui sistem modern de baze de
date pentru inventariere şi informatizare a patrimoniului cultural, monumente
şi cimitire al Comunităţii Evreieşti din România, în contextul european al
multietnicităţii şi diversităţii patrimoniale. Se are în vedere valorificarea şi
dezvoltarea patrimoniului cultural evreiesc din România. Aportul de noutate şi
creativitate faţă de metodica tradiţională în munca ştiinţifică şi în particular în
istoria artei şi arhitecturii este recurgerea la mijloace oferite de tehnologiile
informaţiei şi comunicaţiilor precum şi racordarea la problematica mediului
care pot efectiv revoluţiona sau cel puţin sistematiza şi face mult mai accesibil
domeniul.
Protejarea moştenirii culturale a fost stabilită ca o prioritate mondială.
Comunitatea internaţională recunoaşte importanţa cunoaşterii şi protejării
patrimoniului cultural şi reafirmă angajamentul în lupta împotriva distrugerii
intenţionate sub orice formă, astfel încât moştenirea culturală să poată fi
transmisă generaţiilor viitoare.
Principalele obiective urmărite au fost procesarea, structurarea şi
prelucrarea materialelor cuprinse într-o arhivă de date–texte şi imagini clasică,
în vederea constituirii unei bazei de date relaţională şi prezentarea rezultatelor
pe un site web.
Informaţiile brute stocate în arhiva de date sunt supuse unui proces
complex de procesare în vederea optimizării atât din punct de vedere
informaţional cât şi din punct de vedere al resurselor consumate în procesul de
stocare. Se urmăreşte standardizarea informaţiilor din punct de vedere al
formatului, optându-se în principal pentru folosirea standardelor deschise,
neproprietare. Informaţiile de tip text sunt prelucrate în vederea eliminării
informaţiilor redundante prin păstrarea exclusiv a informaţiilor relevante pentru
tema dată.
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2. Generalităţi
Articolul are ca obiectiv prezentarea unui sistem modern de baze de
date pentru inventariere şi informatizare a patrimoniului cultural, monumente
şi cimitire al Comunităţii Evreieşti din România, în contextul european al
multietnicităţii şi diversităţii patrimoniale. Se are în vedere valorificarea şi
dezvoltarea patrimoniului cultural evreiesc din România. Aportul de noutate şi
creativitate faţă de metodica tradiţională în munca ştiinţifică şi în particular în
istoria artei şi arhitecturii este recurgerea la mijloace oferite de tehnologiile
informaţiei şi comunicaţiilor precum şi racordarea la problematica mediului
care pot efectiv revoluţiona sau cel puţin sistematiza şi face mult mai accesibil
domeniul.
Protejarea moştenirii culturale a fost stabilită ca o prioritate mondială.
Comunitatea internaţională recunoaşte importanţa cunoaşterii şi protejării
patrimoniului cultural şi reafirmă angajamentul în lupta împotriva distrugerii
intenţionate sub orice formă, astfel încât moştenirea culturală să poată fi
transmisă generaţiilor viitoare.
Principalele obiective urmărite au fost procesarea, structurarea şi
prelucrarea materialelor cuprinse într-o arhivă de date–texte şi imagini clasică,
în vederea constituirii unei bazei de date relaţională şi prezentarea rezultatelor
pe un site web.
Informaţiile brute stocate în arhiva de date sunt supuse unui proces
complex de procesare în vederea optimizării atât din punct de vedere
informaţional cât şi din punct de vedere al resurselor consumate în procesul de
stocare. Se urmăreşte standardizarea informaţiilor din punct de vedere al
formatului, optându-se în principal pentru folosirea standardelor deschise,
neproprietare. Informaţiile de tip text sunt prelucrate în vederea eliminării

informaţiilor redundante prin păstrarea exclusiv a informaţiilor relevante pentru
tema dată.
Informaţiile iniţiale brute din arhiva de date au fost preluate şi stocate
sub formă de fişier text, imagini, fişiere de tip imagine (scanate). Pentru
prelucrarea textului din cadrul acestora şi preluarea într-o bază de date
relaţională s-a recurs la folosirea unor programe şi algoritmi specifici. În urma
acestor prelucrări s-a constituit baza de date relaţională pentru monumente şi
cimintire evreieşti din România, clasificate după criterii prestabilite şi
poziţionate geografic pe zone. Au fost prelucrate şi stocate în baza de date
informaţii de tip text şi imagini, informaţii referitoare la valorificarea
patrimoniului şi stabilirea unor trasee turistice.
Pentru gestionarea bazei de date şi a informaţiilor din cadrul acesteia
s-a proiectat o interfaţă de administrare sub forma unei aplicaţii software,
aplicaţie securizată şi accesibilă de către mai mulţi utilizatori pe bază de
username şi parola. Soluţia web-based, folosită pentru proiectarea şi
implementarea interfeţei, va permite accesarea bazei de date din orice locaţie,
singurele cerinţe pentru accesul la aplicaţie fiind o legatură la internet, un
browser web, username şi parolă.
Structurarea şi indexarea materialelor în baza de date folosind cheile
de indexare prezentate în modelul relaţional al bazei de date permite o accesare
rapidă prin indicarea criteriilor de regăsire a informaţiilor. Bazându-se pe
corecta normalizare a bazei de date, ea garantează consistenţa informaţiilor şi
scalabilitatea bazei de date şi a aplicaţiei de gestionare a bazei de date, care se
traduce prin timpi buni de răspuns şi returnarea de informaţii corecte în condiţii
de folosire intensivă.
3. Procesarea, structurarea şi prelucrarea materialelor cuprinse
în arhiva de date–texte şi imagini
Informaţiile brute referitoare la monumete si sinagogi stocate într-o
arhiva de date au fost procesate în vederea optimizării atât din punct de
vedere informaţional cât şi din punct de vedere al resurselor consumate în
procesul de stocare. S-a efectuat o standardizare a informaţiilor din punct de
vedere al formatului, optându-se în principal pentru folosirea standardelor
deschise, neproprietare.
Astfel, informaţiile de tip text sunt prelucrate în vederea eliminării
informaţiilor redundante prin păstrarea exclusiv a informaţiilor relevante pentru
tema dată.
Detaliem în continuare procedura folosită pentru prelucrarea
informaţiilor primite şi stocate în arhiva de date primară, referitoare la cimitire
şi monumente.

Concret, în cazul monumentelor şi cimitirelor evreieşti din România,
informaţiile iniţiale brute au fost constituite din liste printate şi scanate, deci,
fişiere de tip imagine. Pentru preluarea textului din cadrul acestora s-a recurs la
folosirea unui program OCR (Optical Character Recognition), apoi la corectarea
manuală a rezultatului.
În urma acestui proces a rezultat câte un fişier foaie de calcul Excel
pentru cimitire, respectiv monumente.
În arhiva de date primare s-au regăsit următoarele informaţii despre
cimitire: denumirea comunităţii, localitate, adresa, observaţii şi comentarii,
imagini, date referitoare la starea actuală. Datele extrase din arhiva de date
primară pentru cele 810 cimitire evreieşti din România a fost folosită la crearea
fişierelor bazei de date pentru comunităţi şi cimitire.
În cazul monumentelor, materialele brute iniţiale au fost de tip
document Word şi foaie de calcul Excel, cu liste cu monumente evreieşti din
România cu tipuri de detalii diferite. Prin prelucrarea materialelor brute din
arhiva de date primară s-au obţinut fişierele bazei de date cu următorul conţinut:
localitatea, adresa, judeţul, comentarii şi observaţii, imagini, tipul
monumentului (sinagogă, casă de rugăciuni, templu), denumire veche, starea
actuală, alte informaţii utile.
Datele menţionate anterior pentru cele 111 monumente de rit mozaic
din România au fost folosite la crearea fişierelor bazei de date pentru
monumente.
Pornind de la informaţiile iniţiale brute din arhiva de date primară şi
aplicându-se procedeele de lucru descrise anterior, s-a obţinut o structurare
corespunzatoare a informaţiilor, informaţii ce au stat la baza proiectării şi
implementării bazei de date relaţională.
Informaţiile extrase din arhiva de date primară, prelucrate şi procesate
au fost structurate şi incluse în baza de date, conform standardelor şi
clasificărilor prestabilite pentru fiecare tip de entitate în parte. S-a avut în
vedere o standardizare a informaţiilor, eliminarea informaţiilor redundante şi
respectarea cu acurateţe a informaţiilor din arhiva de date primară.
4. Constituirea bazei de date relaţională
Prezentăm în continuare proiectarea, realizarea şi implementarea
bazei de date cu cimitire şi monumente, extrase anterior din arhiva de date
primară.
Din analiza tipurilor de date existente şi informaţiilor din cele 2 seturi
de date iniţiale, s-a stabilit împărţirea datelor în mai multe tabele, pentru a
minimiza redundanţa informaţiilor şi pentru a respecta criteriile de normalizare.
Tabelele bazei de date relaţională sunt: judeţe, localităţi, comunităţi, cimitire,
monumente.

Tabelele judete, localitati şi comunitati au fost create pentru a separa
informaţiile existente redundant în cele două seturi de date iniţiale (localităţile,
judeţele, respectiv comunităţile), iar restul informaţiilor se regăsesc în celelalte
două tabele: cimitire şi monumente.
Tabelele judete şi localitati au fost create prin extragerea datelor
pertinente pentru proiectul curent din baza de date SIRUTA.
SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial Administrative) reprezintă o clasificare utilizată de Institutul Naţional de
Statistică (INS) pentru a înregistra Unităţile administrativ - teritoriale (UAT).
Fiecare UAT este identificată unic printr-un cod numeric – SIRUTA.
Avantajul folosirii bazei de date SIRUTA este acela că aceasta are
asociate coordonatele GPS (latitudine şi longintudine) fiecărei localităţi şi
fiecărui judeţ.
În urma extragerii informaţiilor necesare din baza de date SIRUTA au
rezultat tabelele judete şi localitati. După completarea şi verificarea câmpului
comunitate_id s-a şters câmpul comunitate din setul de date iniţiale cimitire.
Pentru completarea câmpului localitate_id din tabela cimitire, datorită faptului
că pot exista mai multe localităţi cu acelaşi nume, s-a recurs la următorul
procedeu:
• s-au selectat id, nume, judet_id din tabela localitati
• s-a creat un view cimitire_judete în care sunt disponibile şi id-urile
judeţelor în care se află cimitirele, printr-un INNER JOIN dintre tabela
cimitire şi tabela comunitati pe baza egalităţii câmpurilor
cimitire.comunitate_id şi comunitati.id
• s-au selectat id, localitate, judet_id din view-ul cimitire_comunitati
• s-au comparat perechea de câmpuri nume, judet_id din tabela localitati
cu perechea de câmpuri localitate, judet_id din view-ul cimitire_judete,
iar în cazul unei egalităţi, s-a completat câmpul localitate_id din tabela
cimitire cu valoarea câmpului id din tabela localitati
După completarea şi verificarea câmpului localitate_id s-a şters câmpul
localitate din setul de date iniţial cimitire.
Câmpurile latitudine şi longitudine au fost completate în două etape.
Pentru cimitirele cu adresă inexistentă, s-au populat câmpurile cu valorile
câmpurilor latitudine şi longitudine ale localităţilor din care fac parte cimitirele,
cu ajutorul unui script PHP. Pentru restul cimitirelor, câmpurile latitudine şi
longitudine au fost completate manual cu ajutorul unei aplicaţii dezvoltată
pentru acest scop.
Aplicaţia interoghează Google Maps API după coordonatele latitudine
şi longitudine pentru adresa trimisă ca parametru, centrează harta Google Maps
pe punctul/punctele întoarse de Google Maps API şi introduce în baza de date
coordonatele punctului pe care utilizatorul dă click.

O structură generală a bazei de date cu relaţiile între tabele este prezentată în
continuare:

Figura 7: Structura generală a bazei de date cu relaţiile între tabele
Indexarea materialelor în baza de date folosind cheile de indexare
prezentate în modelul relaţional al bazei de date permite o accesare rapidă prin
indicarea criteriilor de regăsire a informaţiilor.
Bazându-se pe corecta normalizare a bazei de date, ea garantează
consistenţa informaţiilor şi scalabilitatea bazei de date şi a site-ului web, care se
traduce prin timpi buni de răspuns şi returnarea de informaţii corecte în condiţii
de stress generate de folosirea intensivă.
5. Implementare site – web
Având toate tabelele cu informaţiile finale completate, s-a trecut la
dezvoltarea site-ului web prin adăugarea secţiunilor: Monumente – secţiune
dinamică ce prezintă monumentele de rit mozaic din România (sinagogi,
temple, case de rugăciuni) şi Cimitire – secţiune dinamică ce prezintă cimitirele
evreieşti din România.
Fiecare din secţiunile prezentate sunt propulsate de câte un script PHP
care extrage informaţiile din baza de date, le formatează pentru a fi incluse în

pagină şi apoi le introduce în template-ul general folosit de toate paginile siteului web.
Scriptul afişează comunităţile din România pe harta Google Maps. Dacă
se selectează o comunitate, scriptul PHP afişează cimitirele care aparţin de
comunitatea selectată.
În fiecare caz, se selectează din baza de date informaţiile relevante şi se
transmit scriptului JavaScript pentru a fi afişate pe harta Google Maps prin
intermediul Google Maps API: latitudine, longitudine, nume, adresă, localitate,
detalii, judeţ, tip.
Atât monumentele cât şi cimitirele pot fi selectate şi vizualizate pe siteul web monumentele, conform clasificărilor prestabilite şi pe zone geografice.
6. Suportul tehnic al aplicaţiei
Suportul tehnic al aplicaţiei este oferit de serverul web Apache,
versiunea 2.2.9 ce rulează pe un server Linux. Serverul web Apache are instalat
modulul PHP versiunea 5.2.8, PHP fiind folosit ca limbaj de scripting serverside pentru realizarea aplicaţiei. Ca server pentru baze de date se foloseşte
serverul MySQL versiunea 5.0.51. Standardul pentru codare (encoding) folosit
este: UTF-8.
Standarde pentru pagini web folosite: XHTML 1.0, CSS 2.1, JavaScript
şi instrumente de dezvoltare folosite pentru construirea website-ului şi interfeţei
de administrare: HTMLKit 2.92 – redactare cod HTML, CSS, Quanta 3.3.2 –
redactare cod HTML, PHP , NVU – redactare CSS, JavaScript, GIMP 2.6 –
prelucrare imagini.
Pentru asigurarea versatilităţii website-ului, se va urmări permanent
previzualizarea acestuia în principalele browsere existente în domeniul web:
Internet Explorer versiunile 6, 7 şi 8, Firefox 2 şi 3, Opera 8 şi 9, Google
Chrome, Safari, Konqueror.
7. Concluzii
•
•
•

Inventarierea patrimoniului cultural al Comunităţii Evreieşti din
România se va constitui într-o arhivă digitală construită pe principii
moderne.
Aplicarea unor tehnologii multimedia de promovare internaţională a
acestui patrimoniu va conduce la mediatizarea valorilor patrimoniale ale
Comunităţii Evreieşti din România.
Website-ul implementat a fost optimizat pentru principalele motoare de
căutare pentru o vizibilitate cât mai mare în spaţiul web, contribuind

•

prin aceasta la o mai bună integrare a României în reţeaua europeană
privind patrimoniul cultural.
Website-ul va permite un acces extins, multimedia la acest patrimoniu,
constituindu-se într-un avantaj competitiv în societatea informaţională.
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