
Elaborarea documentatiei de continut (e-content) pentru sistemul informatic 

In aceasta prima etapa de elaborare de documentatie de e-content s-a facut, de fapt, doar 

o verificare si o demonstrare a corectitudinii definirii si alegerii  descriptorilor (in etapa 

II), deoarece in etapele urmatoare se va elabora marea majoritate a documentatiei de e- 

content, care si aceasta va fi doar o parte (relativ mica) din subiectele inventariate (cateva 

mii!). Astfel, partenerii au convenit ca, urmare a cercetarilor proprii ce se vor desfasura, 

este posibil ca pana la finalizarea lucrarii, cel putin pentru subiectele marcate in tabelele 

din Anexa nr.1 si posibil si pentru altele puternic “legate” de acestea sa se elaboreze 

documentatie de e-content cat mai completa. 

In Anexa nr.2 sunt prezentate unele dintre exercitiile de elaborare de Fise pe subiectele de 

informatii inventariate si selectate. Numeroase astfel de fise sunt in diferite faze de 

elaborare. Desi nici unul din ezercitiile de intocmire de fise nu epuizeaza toti descriptorii 

propusi (lucru aproape imposibil, deoarece s-au trecut aproape toti descriptorii posibili si 

interferati, dar si nenecesar pentru aceasta etapa) se apreciaza ca structura de 

descriptori nu trebuie restransa, in viitor fiind posibile si completari de informatii. 

Proiectarea Registrelor de informatii sistematizate 

In cadrul etapei curente s-au proiectat registrele de informatii sistematizate, obiecte ce 

stau la baza proiectarii bazei de date a sistemului informatic. 

In cadrul acestui proces s-a realizat transpunerea formala a ontologiilor domeniului intr-o 

forma structurata, procesabila prin metode ale Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 

(TIC). Adoptarea taxonomiilor specifice domeniului proiectului reprezinta o activitate de 

maxima importanta care implica o alegere convenabila a acestora, iar uneori presupune 

adaptari ale taxonomiilor pentru a contura cu precizie entitatile viitoarei baze de date si 

relatiile intre aceste entitati. Metoda de modelare a domeniului, adoptata in cadrul etapei 

curente, este cea este cea a descriptorilor. Descriptorul este un cuvînt, fraza sau 

caracter alfanumeric utilizat pentru a identifica un articol (o informatie) în cadrul unui 

sistem de stocare si regasire a datelor. 

Pe baza analizei domeniilor implicate si a inventarelor realizate, categoriile de descriptori 

definite in etapa curenta a proiectului sunt urmatoarele: 

- set descriptori Personalitati 

- set descriptori Colectivitati/ Organizatii 



- set descriptori Fisa entitatii 

- set descriptori Perioade 

- set descriptori Evenimente 

- set descriptori Locuri 

- set descriptori Monumemte naturale 

- set descriptori Rezultate ale activitatii umane 

In lucrare s-au descris detaliat seturile de descriptori cu toate atributele lor. 

 

 


