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INTRODUCERE 
 
 
 

 
 Calculatorul personal (PC – personal computer) a devenit simbolul tehnologiei 
contemporane, iar aria lui de aplicabilitate a atins şi domeniul arheologiei – disciplină ce a 
fost mult timp considerată ancorată în graniţe fixe, fără o posibilitate de modernizare a 
tehnicilor de lucru. 
 Informatica este aceea care a spart barierele ce îngrădeau arheologia, însă legăturile 
dintre cele două ştiinţe sunt departe de a se fi finalizat. Este evident că disciplina informaticii 
nu a fost gândită pentru o aplicabilitate în arheologie, apropierea dintre ele făcându-se din 
mers, intruziunea uneia în domeniul celeilalte provocând transformări a căror importanţă este 
greu de precizat la ora actuală.  
 Tendinţa actuală în arheologie este aceea de ultraspecializare într-o anumită epocă, 
cultură sau chiar fază, astfel încât, dintr-un anumit punct de vedere arheologul este victima 
încorsetării crescânde a propriei lui meserii – practicând săpături tot mai minuţioase şi 
publicând numai în reviste de specialitate adresate unui public restrâns – , el adună o cantitate 
enormă de artefacte şi informaţii ce trebuiesc depozitate, gestionate şi analizate.  
 Extraordinara creştere a documentaţiei, ca rezultat al acestei cercetări, explică faptul 
că însuşi specialistul unui astfel de domeniu restrâns poate fi copleşit, la un moment dat, de 
multitudinea informaţiilor. 
 De aceea s-a căutat un remediu pentru această “inflaţie documentară” încă din 1960, 
prin introducerea unor tehnici mecanografice şi a unor fişiere de selectare optică, a informaţiei 
arheologice. Însă abia în ultimii 15 ani, informatica a impus progrese semnificative, 
permiţând o gestionare sigură şi rapidă a imensei documentaţii arheologice. 
 Astfel au apărut proiectele unor “bănci de date” naţionale şi internaţionale 
(echivalentul băncilor de evidenţă muzeală de la noi) care să regrupeze cunoştinţele 
arheologilor dintr-un anumit domeniu, pentru a le pune la dispoziţia colectivelor ştiinţifice din 
întreaga lume, prin consultarea la distanţă (prin intermediul INTERNET-ului). De asemenea 
au apărut “bazele de date”, locale sau personale, care tind să înlocuiască clasica muncă cu 
fişe, introducerea, organizarea, selectarea şi regăsirea informaţiei (după anumite criterii) 
făcându-se foarte uşor şi rapid. 
 În acest fel calculatorul a devenit un instrument privilegiat, mai întâi pentru că face 
comodă şi performantă utilizarea bazelor de date (vechile fişe), iar în al doilea rând pentru că 
facilitează prelucrarea materialului arheologic prin intermediul unor sisteme expert (programe 
de arheologie, geografie, chimie, etc.) în vederea analizei finale şi publicării artefactelor şi 
informaţiilor dintr-o săpătură arheologică. 
  

a. Aplicaţiile informaticii în gestionare şi documentare  
 
Băncile de date, destinate tezaurizării informaţiei, pot lua forme diverse după 

domeniul pe care ele le acoperă şi după finalitatea care li se atribuie: 
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1. Gestionarea colecţiilor arheologice din instituţii 

 
Informatica poate ajuta arheologia în gestionarea colecţiilor arheologice, mai ales în 

două categorii de situaţii: când este vorba de un muzeu (sau ansambluri de muzee) şi când 
este vorba de materialul arheologic găsit într-un sit (sau ansambluri de situri) prin săpătură 
sistematică sau prospecţie arheologică. 

Aici artefactele sunt grupate în spaţiu şi se caracterizează prin diversitatea lor. 
Depozitarea acestora se face după tipul de săpătură şi provenienţa lor, precum şi după 
specificul muzeului. Băncile de date iau în calcul o documentare extrem de fină, înregistrând 
şi cele mai mici probleme de ordin practic sau instituţional. Calculatorul nu face, în acest caz, 
decât să execute operaţiile elementare ale gestiunii: 

• arhivare (înregistrare); 
• reperare (regăsire); 
• tipărire de liste (inventare şi cataloage, indecşi, răspunsuri la interogări speciale); 
• calcule statistice.  
 
Descrierea rămâne în general sumară, iar gestionarea unei astfel de bancă de date 

poate fi operată relativ uşor de un specialist care va avea responsabilitatea actualizării datelor. 
Sistemele de exploatare informatică, a unei bănci de date, nu sunt în general prea 

sofisticate. De aceea s-au înmulţit gestionările de acest tip în domeniul arheologiei şi istoriei 
(cel mai cunoscut exemplu este Muzeul Computer Network care gestionează aproximativ 50 
de muzee din New York şi estul S.U.A.). 

 
2. Băncile de date documentare axate pe domenii 

 
Într-o bancă de date pot fi înmagazinate nu numai diverse colecţii de materiale 

arheologice, ci şi ansambluri coerente de acelaşi tip, în interiorul unui câmp cultural, mai mult 
sau mai puţin larg (expl.: toate vasele ceramice ale culturii Petreşti sau Vinča, toate 
inscripţiile romane din Dacia, toate spadele medievale româneşti, etc.). S-ar remedia astfel 
problema dispersiei documentelor (artefactelor) şi a publicaţiilor. Operaţia este analoagă 
marilor “corpusuri” tradiţionale, calculatorul oferind posibilitatea unei consultări rapide şi la 
distanţă, adăugarea de documente noi, corectarea erorilor sau modificarea descrierii. Astfel, 
pe lângă băncile de date materiale, arheologul are la dispoziţie şi o bancă de date 
bibliografică, utilă atât specialistului cât şi studentului, iar prin intermediul INTERNET-ului 
şi omului de rând pasionat de istorie şi arheologie. Prin legarea în reţea şi standardizarea 
câmpurilor, din bazele de date ale muzeelor din întreaga ţară, se poate crea un sistem naţional 
de gestionare a datelor arheologice, orice specialist putând consulta rapid ultimele date de 
specialitate prin simpla introducere a parolei şi a interogării respective.  

Însă nu toţi arheologii au acceptat utilizarea calculatorului în munca de arhivare a 
artefactelor arheologice. Dacă cei mai mulţi se opun din necunoştinţă de cauză, ignorând sau 
pur şi simplu preferând sistemul clasic, există şi arheologi care au adus argumente logice şi 
ştiinţifice privind refuzul de a utiliza calculatorul. Problema principală o constituie “datele” ce 
trebuiesc introduse în memoria calculatorului, ce nu sunt considerate date cu adevărat 
arheologice, descrierile nefiind exhaustive şi obiective, astfel încât nu există o compatibilitate 
între arheologi sau instituţii. 

Răspunsul la această obiecţie s-ar putea găsi în definirea unor formule exhaustive şi 
obiective, în concordanţă cu practicile şi nevoile momentului, prin generalizarea unei 
metodologii unice, acceptate de toţi arheologii. Deşi s-au făcut câteva încercări în acest sens, 
acest domeniu fiind încă la început de drum, rămâne în sarcina tinerilor arheologi aplicarea pe 
viitor a unor tehnici şi metode general acceptate. 
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Să nu uităm, de asemenea, că literatura de specialitate, clasică, este plină de termeni 
confuzi, de descrieri eronate sau de sinonime pentru prezentarea aceluiaşi tip de obiect sau 
tehnici de lucru, astfel încât standardizarea clasificărilor, descrierilor şi operaţiilor ar fi mult 
grăbită de utilizarea calculatorului. 

Această dificilă punere la punct a sistemelor descriptive trebuie să fie gândită în 
raport cu obiectivele prevăzute de arheolog şi în raport cu sistemele informatice chemate să le 
exploateze, căci pentru a fi utilizabilă (de către arheolog) o descriere trebuie să exprime un 
anumit număr de relaţii şi eventual mai multe nivele de înregistrare. 

 
De exemplu, o descriere a unui obiect arheologic trebuie regăsită la mai multe nivele 

de interogare, în funcţie de natura aplicaţiei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interogaţie a. identificare  după  epocă  şi  cultură 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. identificare  după  metoda  de  lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. identificare  după  bibliografie 
 
 
 
 
 
 

epocă cultură tip 
categorie 

obiect 

obiect grupă variantă 

stratigr. nivel material 
arheol. 

tip 
categ. 
obiect 

ob. grupă var. 

autor, 
titlu 

descr. 
conţinut 

material 
arheol. 

tip 
categ. 
obiect 

ob. grupă var. 

 
Ori numai sistemele informatice dezvoltate sunt capabile să trateze o asemenea 

informaţie după modalităţile (de altfel destul de diverse) ce trebuiesc luate în consideraţie în 
analiza datelor. 

 
b. Aplicaţiile informaticii în prelucrare şi calcul statistic      
 

În fine, calculatorul poate fi utilizat în arheologie pentru a extrage mai multe informaţii, 
dintr-o bază de date, decât au fost introduse (adică operaţii complexe de căutare a unor tipuri 
speciale de date). 

Este vorba de operaţii de ordin divers, adesea auxiliare, pentru a eficientiza munca 
arheologului. Astfel, este posibil ca în practica prospecţiei electrice sau magnetice, 
informaţiile oferite de aceste aparate să fie introduse automat, direct în calculator, care le va 
exprima imediat într-o formă lizibilă. În acelaşi mod se poate lucra şi în cazul aparatelor de 
datare exactă a unor artefacte arheologice (metoda C14, metoda termoluminiscenţei, etc.), 
transferul datelor făcându-se automat de la maşină la calculator. 

În ceea ce priveşte prelucrarea materialului arheologic stocat într-o bază de date, este 
utilizată statistica ce poate fi aplicată în calcule de clasificare sau seriere automată, pentru 
identificarea similarităţilor sau disimilarităţilor, pentru analizarea rangurilor într-o astfel de 
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clasificare (în clase disjuncte sau continue), pentru cercetarea frecvenţelor distribuţiilor unor 
obiecte sau proprietăţi, pentru a identifica independenţa dintre serii sau corelaţii, etc. 

În urma unei astfel de prelucrări, clasele şi seriile vor putea fi interpretate ca 
reflectând o evoluţie în timp sau o difuziune în spaţiu, sau ca exprimând producţia diverselor 
ateliere, etc. Bineînţeles că arheologului îi revine sarcina de a interpreta rezultatele furnizate 
de calculator, deoarece acesta nu poate face conexiuni logice şi interpretări factoriale. 

Pentru toate aceste operaţii informatizate, devine indispensabilă prezenţa 
calculatorului, de îndată ce numărul informaţiilor (datelor) de tratat descurajează calculul 
clasic “cu mâna”. 

Aceasta masă de informaţii înregistrată în calculator, devine aici o bază de date 
(locală) foarte diferită de banca de date, despre care s-a vorbit mai sus. Aceste baze de date 
mai sunt numite bănci de date cu caracter “ştiinţific”, “euristic” sau “de structură”, însă nici 
una dintre expresii nu este satisfăcătoare. 

Realizate nu pentru exploatări generale, ci pentru rezolvarea unor probleme 
particulare, puse de un arheolog sau de o echipă de arheologi, bazele de date au o amploare 
mai mică decât băncile de date documentare, ele putând fi şterse de îndată ce rezultatul 
cercetării a fost atins. 

Facilităţile oferite de calculator nu se văd decât în derularea exactă a unor operaţii 
cerute. Alegerea acestora, pertinenţa datelor şi reprezentarea lor, interpretarea rezultatelor şi 
validarea lor, cad în sarcina unei strânse colaborări între arheolog şi informatician. 

 
Uimitoarea varietate de aplicaţii şi experimentări în arheologie a calculatorului, ţine 

de diversitatea cerinţelor şi nevoilor dar şi de principiile pe care se fondează operaţiile de 
gestiune, de documentare şi de calcul statistic. Toate pun probleme tehnice, instituţionale şi 
teoretice;   acestea din urmă ating probleme fundamentale precum cele ale posibilităţilor şi 
limitelor, ale formalizării, ale aptitudinii statisticii de a construi modele general validate de 
ştiinţele exacte cu aplicabilitate în ştiinţele umaniste, etc. 

La toate aceste întrebări se pot găsi răspunsuri numai lucrând într-un astfel de 
program informatizat de arheologie şi ţinând pasul cu ultimele descoperiri ale ştiinţei şi 
tehnicii, căci altfel arheologia se va transforma din disciplină ştiinţifică în artă, unde amprenta 
interpretării personale tinde să ia locul analizei ştiinţifice. 

 
Lucrarea de faţă doreşte să ofere specialistului în arheologie o alternativă la metodele 

clasice de cercetare arheologică, accentuând una din disciplinele conexe cu aplicabilitate în 
arheologie: informatica.  

Pentru aceasta, prima parte a studiului se axează pe noţiunile teoretice de informatică, 
ce-şi găsesc aplicabilitate în arheologie, punându-se accentul pe definirea termenilor 
ştiinţifici, iar a doua parte se axează pe aplicaţiile arheometrice şi pe modelele practice 
necesare unui program informatizat de arheologie. Nu în ultimul rând sunt prezentate 
principalele softuri (programe), ce se găsesc pe piaţa românească sau străină, de arheologie 
sau din alte discipline cu aplicabilitate în arheologie. 
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Partea întâi: 
NOŢIUNI  TEORETICE 
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Cap. I. Noţiuni de informatică generală 
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A. COMPONENTE HARDWARE 
 
I. Componentele unui calculator 
 

Partea hardware a unui calculator personal compatibil IBM PC, cuprinde 
(CHIOREAN 1999; MARINESCU & 1999; NORTON 1998): 

 
Monitorul (Display) 
Este dispozitivul cu ajutorul căruia un PC poate prezenta utilizatorului informaţii în 

formă de text sau grafică şi este bazat pe un tub catodic sau cristale lichide (LCD). 
 

Tastatura (Keyboard) 
Este dispozitivul care foloseşte la introducerea informaţiilor “în” calculator (date sau 

comenzi), fiind mijlocul principal de dialog al omului cu calculatorul. Orice apăsare şi 
eliberare rapidă a unei taste provoacă afişarea caracterului scris pe ea, pe ecranul monitorului. 
O tastă menţinută apăsată provoacă afişarea repetată a caracterului pe ecranul monitorului. 

 
Unitatea Centrală (UC) 
Este de fapt  “creierul” care coordonează întreaga activitate a unui calculator 

personal. De aici se solicită informaţii pe care utilizatorul le va introduce de la tastatură sau se 
afişează rezultatele pe monitor. Tot în unitatea centrală sunt realizate prelucrările de date prin 
executarea unui program.  

 
Mouse-ul 
Ca funcţionalitate, este asemănător cu tastatura, deoarece prin intermediul lui sunt 

comunicate informaţii către calculator. Modul de folosire este următorul: 
a) mouse-ul stă pe masa de lucru (pe o suprafaţă dură şi netedă numită PAD) şi poziţia sa 

curentă corespunde cu poziţia unui cursor pe ecranul monitorului. 
b) în momentul în care se mişcă mouse-ul pe PAD spre stânga, cursorul de pe ecran se mişcă 

şi el spre stânga; la fel, mutându-se mouse-ul spre dreapta cursorul de pe ecran se mişcă 
în dreapta (sus, jos); 

c) mouse-ul posedă un buton (sau mai multe); în momentul în care săgeata de pe ecran a 
ajuns deasupra cuvântului ce reprezintă acţiunea ce trebuie realizată, se apasă butonul 
mouse-ului şi acea comandă se va lansa automat în execuţie. 
 

Scannerul   
Este un dispozitiv care realizează “citirea” unei fotografii, a unui desen sau text, etc. 

Imaginea (fotografia) citită cu ajutorul scannerului va putea fi apoi afişată pe monitorul 
calculatorului, eventual prelucrată şi apoi tipărită cu ajutorul unei imprimante alb-negru sau 
color. 

 
Imprimanta (Printer) 
Imprimanta unui calculator personal este un periferic (de ieşire) opţional. Ea 

reprezintă principalul dispozitiv cu ajutorul căruia se tipăresc pe hârtie rezultatele obţinute în 
urma executării unui program (valori numerice, texte, grafice, imagini etc.). Principalele 
caracteristici ale unei imprimante sunt: 

- rezoluţia; 
- viteza de tipărire; 
- dimensiunea maximă a hârtiei pe care poate tipări; 
- memoria imprimantei; 
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- posibilităţile de extindere; 
- fiabilitatea. 

 
II. Structura internă şi modul de funcţionare  
 

Unitatea centrală conţine următoarele componente principale (CHIOREAN 1999): 
a. microprocesorul 
b. memoria internă 
c. magistrala de date şi magistrala de comenzi 
d. memoria externă. 

 
a. Microprocesorul 
Se notează cu µP. Fizic, el este un circuit integrat – o componentă electronică 

complexă, realizată pe o bucată mică de siliciu numită cip. Microprocesorul reprezintă 
“creierul” întregului calculator, coordonatorul tuturor operaţiilor ce sunt efectuate de către 
acesta. Un microprocesor conţine în interiorul său zone în care poate memora date de lungimi 
foarte mici. Aceste locaţii poartă numele de registre, iar fiecare registru are un nume special 
(expl. AX, BX, etc.). Dintre toate registrele, există unul care are un rol special şi anume 
registrul IP (Instruction Pointer). Microprocesorul este conectat la celelalte componente ale 
calculatorului prin intermediul magistralei de date şi al magistralei de comenzi . 
 

b. Memoria internă 
Fizic, este formată din mai multe circuite integrate cu rol de a păstra informaţia, care 

au un aspect exterior  asemănător cu cel al microprocesorului. Microprocesorul poate scrie 
sau citi date din memorie. Citirea presupune obţinerea informaţiei memorate, iar scrierea 
constă în depunerea informaţiei în memorie. Memoria internă este alcătuită din mai multe 
părţi de dimensiune egală, care sunt denumite locaţii de memorie. Locaţiile de memorie sunt 
numerotate în ordine începând cu valoarea 0 (0,1,2,3,4,etc.). Aceste “etichete” puse peste 
locaţiile de memorie se numesc adrese de memorie. 

 
c. Magistrala de date şi magistrala de comenzi 
Deşi denumirea lor este pretenţioasă, aceste “magistrale” nu sunt altceva decât un 

mănunchi de fire (trasee de cupru pe o placă de circuit imprimat). Desigur, pe magistrala de 
comenzi circulă comenzile, iar pe magistrala de date circulă datele transferate între 
componentele calculatorului. 

Toate dispozitivele diferite de microprocesor sau de memoria internă sunt denumite 
periferice. Momitorul şi imprimanta se numesc periferice “de ieşire” deoarece datele ies din 
memoria internă către ele. Tastatura este un periferic “de intrare” deoarece datele parcurg 
drumul invers, din exterior către memoria internă. 

 
d. Memoria externă 
Este reprezentată în special de discurile magnetice, ce au proprietatea de a citi şi scrie 

informaţii pe suportul lor magnetic. Informaţiile memorate astfel sunt nevolatile. Memoria 
externă are de obicei o capacitate mult superioară celei interne. În memoria externă sunt 
memorate mai multe programe precum şi datele corespunzătoare lor. Memoria externă este 
alcătuită în principal din discuri fixe (hard-discuri) şi discuri flexibile (floppy discuri). 
Discurile fixe sunt de obicei montate în interiorul unităţii centrale şi nu pot fi detaşate de 
calculator decât prin demontarea acestuia. Discurile flexibile se introduc într-un locaş special, 
se folosesc cât este nevoie, după care pot fi “recuperate” cu uşurinţă. Datorită modului 
constructiv, discurile fixe au o capacitate foarte mare de stocare a informaţiei şi o viteză de 
lucru (citire-scriere) foarte ridicată. Ele sunt folosite pentru stocări masive de date sau pentru 
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rularea rapidă de programe. Discurile flexibile, cu o capacitate de stocare mult mai mică, sunt 
folosite pentru a transfera date între calculatoare sau pentru a păstra la loc sigur unele 
informaţii extrem de importante. 

 
III. Parametrii şi caracteristicile esenţiale ale unui calculator personal 
 

1. Microprocesorul, este caracterizat în principal de: 
- viteza de lucru; 
- capacitatea maximă de memorie pe care o poate adresa; 
- setul de instrucţiuni pe care le poate executa. 

 
Viteza de lucru a unui microprocesor este determinată de mai mulţi factori: 
- frecvenţa ceasului intern; 
- dimensiunea registrelor interne şi a magistralelor de date;  
- tipul constructiv al microprocesorului; 
- dimensiunea memoriei cache. 
 
Capacitatea maximă de memorie pe care o poate adresa este finită, impusă de 

procesul său constructiv. Microprocesoarele care echipează calculatoarele personale pot lucra 
în două moduri: 

- modul real, în care se poate executa un singur program la un moment dat. În acest 
mod, microprocesoarele recunosc numai 1Mb de memorie. 

- modul protejat în care se pot executa în siguranţă mai multe programe la un 
moment dat. Acest mod poate fi fizic sau virtual. 

 
Setul de instrucţiuni pe care le poate executa un microprocesor este caracterizat 

direct de tipul acestuia. Începând cu Pentium, microprocesoarele folosesc un set redus de 
instrucţiuni, crescând astfel mult viteza de lucru. Ele fac parte din categoria numită RISC 
(Reduced Instruction Set Computer). Setul de instrucţiuni al fiecăruia din aceste 
microprocesoare poate fi îmbunătăţit  prin adăugarea unui circuit integrat suplimentar, numit 
coprocesor matematic, care să preia o parte din calculele efectuate de microprocesor, mărind 
astfel foarte mult viteza de lucru. 

 
2. Memoria internă a unui calculator este caracterizată de doi parametri:   

- dimensiunea (minim 16 Mbyte); 
- timpul maxim de răspuns (intervalul de timp necesar memoriei interne pentru a citi 

sau scrie date). 
Memoria unui calculator se împarte în trei grupe mari: 
a. Memoria de bază – este cea mai importantă componentă a memoriei interne. 

Când a fost prezentat modul în care microprocesorul afişează un caracter pe 
ecran, lucrurile au fost voit schematizate la maxim. În realitate această operaţie 
este complexă şi realizarea ei cade în sarcina unui mic program ce se află în BIOS 
(Basic Imput Output System). Deci, acest BIOS reprezintă o colecţie de mici 
programe care “ştiu” să comunice cu perifericele calculatorului. Fără aceste 
“servicii” oferite de BIOS, un calculator nu poate “citi” un caracter de la tastatură 
şi nici nu poate afişa un caracter pe ecran – deci nu poate funcţiona. Aşadar, 
pentru BIOS este rezervată zona dintre 640 Kb şi 1 Mb, restul fiind la dispoziţia 
oricărui program aplicativ. Această memorie disponibilă (între 0 şi 640 Kb) se 
numeşte memorie de bază. 
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b. Memoria expandată – este o completare a spaţiilor rămase libere din BIOS ce 
reprezintă o memorie internă imensă (programele din BIOS nefiind “lipite” unul 
de celălalt). 

c. Memoria extinsă – este memoria adresabilă direct de către microprocesor, având 
peste 1 Mb. 

 
3. Memoria externă a unui PC este compusă dintr-o unitate de disc flexibil şi una de 

disc fix. Unitatea de disc este dispozitivul care gestionează discul (“pick-up-ul”), iar 
discul este suportul magnetic de memorare. O unitate de disc este realizată dintr-un 
motoraş care antrenează în mişcare de rotaţie discul şi un dispozitiv pas cu pas de 
poziţionare a capetelor magnetice (un electromagnet) de citire-scriere. Memoria 
externă este caracterizată de trei parametri: capacitate, timp mediu de acces şi viteza 
de transfer a datelor. 

 
Discul flexibil (discheta) este construit dintr-un disc de plastic a cărui suprafaţă a fost 

magnetizată şi protejat de un înveliş din plastic. Discheta este folosită la transferul de 
informaţii între calculatoare şi pentru păstrarea copiilor de siguranţă. Citirea sau scrierea pe 
dischetă este indicată de aprinderea unui LED pe panoul frontal al unităţii centrale, în dreptul 
unităţii de dischetă. Discurile flexibile se clasifică după dimensiunea lor în: 

- dischete de 5.1/4 inci – care sunt deja scoase din uz; 
- dischete de 3.1/2 inci (format 1.44 Mb). 

Înregistrarea pe dischete se poate face în diverse formate standardizate după numărul 
de feţe folosite pentru înregistrare, numărul de piste şi numărul de sectoare. O pistă este un 
cerc al cărui centru se află în centrul discului. Pistele pe care se înregistrează informaţia sunt 
cercuri concentrice. Fiecare pistă este divizată într-un număr dat de sectoare (arce de cerc). 
Un sector conţine 512 octeţi (bytes). Orice dischetă are două feţe, deci unitatea de dischetă 
necesită două capete de citire-scriere. Viteza de transfer a informaţiei se situează pentru 
formatul DS-HD în jurul valorii de 20 Kb/secundă. 

 
Discul fix (hard disk) se află montat în interiorul unităţii centrale şi nu poate fi detaşat 

de calculatorul personal. Discul fix este “depozitul” microprocesorului. El este compus din 
mai multe discuri asemănătoare celor flexibile, fiecare dotat cu două capete proprii de citire-
scriere, prinse pe un ax. Tot ansamblul este închis într-o cutie metalică. Când se efectuează 
operaţia de citire sau scriere, capetele respective colaborează între ele, funcţionând aproape 
simultan şi asigurând o viteză de transfer a informaţiei mult sporită faţă de cea a discurilor 
flexibile. Citirea sau scrierea pe hard-disc este indicată de aprinderea unui LED pe panoul 
frontal la unităţii centrale. Hard-discul este referit prin nume. De obicei, când există un singur 
disc, acesta este referit prin C. Fiecare disc este împărţit în piste, iar fiecare pistă este 
împărţită într-un anumit număr de sectoare. Un sector conţine, de obicei, 512 octeţi. Unitatea 
de alocare (cluster) reprezintă numărul minim de sectoare învecinate citite sau scrise la un 
moment dat. Un cluster conţine de obicei 4 sau 8 sectoare pe hard-disc şi un sector pe 
dischetă. Discurile fixe au capacitatea maximă de stocare între 1,2 Mb (foarte rar întâlnite) şi 
40 Gb. Cele mai răspândite discuri fixe au o capacitate de 10-20 Gb. 

Deoarece capacitatea hard-discului este foarte mare, pentru buna organizare a 
informaţiilor de pe el, se poate împărţii în unităţi logice care pot fi considerate discuri 
separate din punct de vedere logic. Dacă există, discurile logice sunt referite prin C, D, E etc. 
Un parametru important este timpul mediu de acces, adică timpul mediu de acces la un 
sector. Acesta trebuie să fie foarte mic. Cele mai rapide hard-discuri au timp de acces sub 10 
ms . Cele mai importante firme de hard-discuri sunt: WESTERN DIGITAL (CAVIAR), 
SEAGATE. 
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4. Componente multimedia 
 

Multimedia combină trei mari inovaţii ale secolului: telecomunicaţiile, tehnica de 
calcul şi audiovizualul, forţând depăşirea graniţelor dintre acestea. Teleconferinţele 
multimedia permit utilizatorilor să se vadă unii pe alţii şi în acelaşi timp să îşi trimită 
documente. Pornind de la ideea că omul însuşi, prin esenţa lui este multimedia, această 
tehnologie urmăreşte informarea şi formarea lui. Multimedia este o tehnologie care a 
revoluţionat domeniul calculatoarelor. Texte, grafice, efecte sonore stereo, imagini de calitate 
fotografică, clipuri şi secvenţe video pot fi mixate cu ajutorul calculatorului. Iată câteva din 
multiplele aplicaţii ale acestei tehnologii: învăţământul la distanţă, adnotarea vocală a 
documentelor, instruirea asistată de calculator, enciclopedii şi cărţi electronice, accesul 
interactiv la informaţii, producţie audio-video profesională, divertisment, prezentări ale unor 
muzee sau instituţii de cultură. 

Pentru ca un PC să fie multimedia, el trebuie să conţină următoarele componente: 
a. Unitatea CD-ROM (Compact Disk – Raed Only Memory)  

• CD-uri, pot fi doar “citite”; 
• CD-WRITER, pot fi “citite şi scrise”; 
• DVD-WRITER, permit înregistrarea filmelor video pe acesta. 

b. Placa de sunet este specializată în înregistrarea şi redarea mesajelor audio. Placa 
de sunet permite şi controlul instrumentelor muzicale conectate la calculator. 
Inima ei este un convertor analogic-numeric-analogic, mono sau stereo. Mai 
conţine un preamplificator şi un amplificator de ieşire, un sintetizator de sunete, o 
componentă pentru controlul instrumentelor muzicale (MIDI). La placa de sunet 
se pot cupla un microfon şi mini-boxe. Boxele pot fi pasive sau active (cu 
amplificatoare incluse, având alimentare separată), ultimele putând ajunge la 
puteri de peste 30 W. 

 
5. Diverse 

 
Modem (MOdulator-DEModulator) este un dispozitiv ce permite transmiterea 

informaţiilor între calculatoare aflate la distanţe mari, folosind fie reţeaua publică de 
telefoane, fie liniile speciale, prin conversia semnalului digital (folosit de calculator) în 
semnal analogic (folosit în telefonie). Poate fi utilizat la transmiterea oricărui tip de 
informaţii. 

 
Placa TV poate transforma monitorul în televizor, putându-se viziona (pe tot ecranul 

sau într-un colţ al lui) emisiunea preferată în timp ce se lucrează la calculator. O placă TV mai 
poate face capturi video, poate afişa teletextul, prezenta reluări şi realiza videoconferinţe. 

 
Plotter-ul este un dispozitiv de înregistrare a informaţiilor grafice pe hârtie, folosind 

un cap de trasare. Datele provenite de la calculator, reprezentând informaţia relativă la 
deplasarea capului, sunt aplicate elementelor de comandă pentru deplasarea corespunzătoare a 
capului de trasare. Plotterul este de fapt o imprimantă grafică foarte precisă şi este folosit 
pentru realizarea desenelor tehnice, hărţilor de mare precizie, pe hârtie sau pe calc. Diferenţa 
esenţială faţă de o imprimantă obişnuită este că poate reveni pe desen. 

Caracteristici principale: 
- precizia cu care desenează; 
- dimensiunea maximă a hârtiei pe care poate desena; 
- setul de instrucţiuni (de desenare) pe care le poate executa.  
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Digitizorul – se foloseşte pentru stabilirea coordonatelor relative ale unor puncte faţă 
de un punct considerat ca originea axelor de coordonate. Digitizorul este un periferic care 
sesizează poziţia absolută a cursorului (precizie de 0,1 mm). Este folosit mai ales pentru 
introducerea în calculator a desenelor tehnice şi a hărţilor. Permite, pe lângă introducerea de 
coordonate, să se “caracterizeze” elementele introduse, deci se poate descrie tipul de “punct”, 
de “linie” şi de “suprafaţă” (expl.: poate face distincţie între linia unui râu, drum sau cale 
ferată). 
 
IV. Detalii de funcţionare 
 
1. Structura unui calculator personal 
 

Memoria RAM (Random Access Memory) – reprezintă memoria internă a 
calculatorului. Se mai numeşte şi memorie moartă, deoarece datele pe care le memorează se 
şterg la închiderea calculatorului. Este memoria folosită de utilizator, de aceea se mai numeşte 
memorie de lucru. Caracteristicile esenţiale sunt: 

- poate fi citită sau scrisă; 
- este volatilă; informaţia se păstrează atâta timp cât este menţinută alimentarea cu 

tensiune. 
Memoriile de tip EDO şi SDRAM sunt variante ale memoriei RAM mult 

îmbunătăţite şi mult mai rapide (timp de acces de numai 10 ms.). 
 

Memoria ROM (Read Only Memory). Se mai numeşte şi memorie vie (de citire) 
deoarece datele pe care le memorează nu se şterg niciodată. 

Caracteristici: 
- poate fi citită, nu poate fi scrisă (de către utilizator); ea este scrisă o singură dată 

cu informaţia necesară de către producător; 
- este nevolatilă; informaţia ei se păstrează chiar dacă cipurile respective nu sunt 

alimentate cu tensiune. 
Memoriile PROM, EPROM reprezintă versiuni constructive ale memoriei ROM. 

 
Memoria CMOS (Complementary Metal-Oxid-Semiconductor) – este o memorie de 

tip RAM (citire-scriere şi volatilă), consumă însă mult mai puţin curent. Orice calculator are 
ataşat un mic acumulator (sau baterie) ce o alimentează în permanenţă (chiar şi atunci când 
calculatorul este oprit). Acest acumulator asigură păstrarea informaţiilor din CMOS timp de 
2-3 ani fără a porni calculatorul. Caracteristici: 

- poate fi citită sau scrisă; 
- este nevolatilă. 

 
Memoria virtuală – se realizează prin integrarea într-un singur sistem al memoriei 

RAM şi a unei părţi a discului fix, fiind utilizată pentru a simula memoria RAM. Unele 
sisteme de operare (WINDOWS) folosesc părţi ale discului fix pentru stocarea unor zone 
masive de memorie RAM, într-un aşa numit fişier swap. Astfel, memoria reală (RAM) 
devine disponibilă. Memoria salvată pe disc poate fi restaurată în memoria reală când este 
necesar. 

Este întâlnită frecvent şi noţiunea de memorie tampon (buffer). Aceasta este folosită 
pentru a realiza transferul de informaţii între două componente ale PC-ului care au viteze de 
lucru diferite (calculator → imprimantă). 
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Interfaţă – este un dispozitiv ce se află “între două feţe”. Ea constituie un 
“translator” care face ca două componente să se înţeleagă reciproc. Orice dispozitiv periferic 
este cuplat la calculator printr-o interfaţă (expl.: adaptorul grafic şi cuplorul-interfaţa de disc). 

 
2. Sistem de operare 
 

Dacă până acum am vorbit despre componentele “hardware” (electronice, mecanice) 
ale unui PC, de acum înainte vom vorbi numai despre “software” (programele) care îi asigură 
funcţionarea. 

Atâta timp cât nu i se indică ce are de făcut, calculatorul este un obiect inert şi inutil. 
Limbajul de programare constituie mijlocul de comunicare între om şi calculator, iar 

descrierea succesiunii de operaţii pe care trebuie să le efectueze calculatorul se numeşte 
program. 

Un limbaj de programare este un limbaj artificial destinat descrierii prelucrărilor de 
date ce urmează a fi realizate de către calculator. Orice limbaj de programare este alcătuit din 
instrucţiuni. 

O instrucţiune este descrierea unei acţiuni ce trebuie efectuată asupra datelor cu 
ajutorul unui limbaj de programare şi poate conţine una din următoarele indicaţii: 

- introducerea în memorie a datelor înregistrate pe un suport extern; 
- efectuarea unei operaţii aritmetice asupra unor date din memorie; 
- examinarea unui rezultat şi luarea unei decizii cu privire la modul în care trebuie 

continuate calculele; 
- extragerea din memorie a unor rezultate. 

 
Rutină (Subrutină) – este un ansamblu de instrucţiuni care efectuează o operaţie 

“elementară” (expl. citirea unui caracter de tastatură). 
 

Program – este un ansamblu complet de instrucţiuni (plus rutine cu scop bine definit) 
ce rezolvă integral o problemă (expl.: programul NOTEPAD). 

 
Execuţia unui program – este procesul de realizare de către calculator a acţiunilor 

descrise de instrucţiunile programului. Pentru lansarea în execuţie a unui program este 
necesară încărcarea sa prealabilă în memoria internă (RAM), iar la terminarea execuţiei sale, 
memoria ocupată este eliberată. De obicei, încărcarea unui program este urmată nemijlocit de 
execuţia sa, dar există şi situaţii când încărcarea şi execuţia sunt separate în timp (de exemplu, 
programele de control ale perifericelor – drivere). 

 
Sistemul HELP – este posibilitatea pe care o oferă unele programe ca utilizatorul să 

se documenteze în privinţa utilizării programului respectiv. 
 

Pachete de programe – sunt mai multe programe care îşi coordonează activitatea 
pentru a rezolva o problemă complexă (expl.: pachetul WORD). 

 
Un KIT reprezintă forma comercială sub care se distribuie un pachet de programe. 

Programele din pachet se găsesc sub formă comprimată pe suport magnetic (dischete sau CD-
ROM). Orice KIT conţine un program pentru decomprimarea şi instalarea automată a 
programelor din pachet, care se numeşte de obicei INSTALL sau SETUP. 

 
3. Tipuri de aplicaţii 

- aplicaţii de tip linie de comandă (expl.: MS-DOS) 
- aplicaţii de tip meniu (expl.: WINDOWS) 
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4.  Folosirea tastaturii 
 

O tastatură standard este formată din 101 taste dispuse în 5 grupe:  
a. grupa testelor alfanumerice (A, B, C,...0, 1, 2, ...etc.) 
b. grupa tastelor direcţionale (sus, jos, stânga, dreapta, Home, End, Page Up, Page 

Down); 
c. grupa tastelor funcţionale (F1, F2, ..., F12); 
d. grupa tastelor speciale (Enter, Backspace, Esc, Tab, Print Screen, Scroll Lock, 

Pause, Insert, Delete, Shift, Ctrl, Alt, Caps Lock, Num Lock); 
e. grupa tastelor numerice (tastatura numerică). 

 
Noile tastaturi (Win 98/2000) mai au în plus trei taste, specifice sistemului de operare 

Windows 98/2000. Ele se folosesc numai în cazul când nu funcţionează mouse-ul, pentru a 
deschide meniul START sau a unui meniu local. 

Firma MICROSOFT a realizat un nou tip de tastatură, numită tastatură naturală sau 
ergonomică, care permite o poziţie mai comodă a mâinilor. Datorită preţului mare acest tip de 
tastatură nu este prea răspândit. 

 
 

B. COMPONENTE SOFTWARE 
 
a. SISTEME DE OPERARE 

 
Sistemele de operare cele mai cunoscute utilizate de calculatoarele personale 

compatibile IBM PC sunt (CHIOREAN 1999; MARINESCU & 1999; NORTON 1998): 
• MS-DOS 6.xx (MicroSoft Disk Operating System), adică “sistem de operare cu 

discuri realizate de Microsoft” (cea mai mare firmă de software din lume). A apărut în 
1981 şi a fost mulţi ani sistemul de operare standard pentru PC-uri. 

• WINDOWS 3.xx, nu este un sistem de operare independent, deoarece se poate 
încărca numai din MS-DOS; este mai mult o interfaţă grafică bazată pe meniuri. 

• WINDOWS NT – tot din aceeaşi familie, dar este folosit de obicei la PC-uri legate în 
reţea. 

• WINDOWS 95 este cel mai folosit sistem de operare la ora actuală – complet grafic, 
bazat pe meniuri şi lucrul cu mouse-ul. 

• WINDOWS 98 este urmaşul lui Windows 95, noutatea fiind introducerea 
programului suplimentar Internet Explorer care facilitează navigarea pe 
INTERNET. 

• WINDOWS 2000 este ultimul sistem de operare din seria produsă de MicroSoft, 
lansat pe piaţă în februarie 2000, mult mai stabil, cu o mulţime de facilităţi noi, 
printre care şi o variantă în limba română. 

• OS/2 (Operating System 2) a fost lansat de IBM în 1987 pentru PC-urile din seria 
PS/2 (o serie de calculatoare personale care nu au avut succes, deoarece nu a păstrat 
compatibilitatea). 

• UNIX, LINUX – familie de sisteme de operare folosite mai mult pentru aplicaţii 
foarte pretenţioase, fiind sisteme de operare multiutilizator. Ele acordă fiecărui 
utilizator un interval scurt de timp, bine determinat, care se repetă periodic. Datorită 
intervalului scurt, ca şi a vitezei mari a calculatorului, utilizatorul are impresia că doar 
el lucrează pe calculator. Au fost scrise într-un limbaj evoluat (C) şi sunt destul de 
răspândite astăzi (mai ales în reţele mari de calculatoare).  
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a.1. SISTEMUL DE OPERARE MS-DOS 
 
1. Prezentare generală 
 

Se pronunţă monosilabic DOS şi reprezintă iniţialele pentru “Disk Operating 
System”. Este un mănunchi de programe care acţionează în calculator, astfel încât acesta să 
poată fi folosit. Pentru un utilizator, S.O. (sistemul de operare) este “traducătorul” dintre el şi 
calculator. 

De-a lungul anilor, diferite firme au realizat şi vândut propriul sistem de operare, 
fiecare cu caracteristicile şi îmbunătăţirile sale. Aceste variante de S.O. au fost realizate sub 
licenţă MicroSoft. S.O. al firmei MicroSoft se numeşte MS-DOS, al firmei IBM→PC-DOS, 
al firmei Compaq → Compaq-DOS, firma Novell a vândut Novell-DOS. Toate aceste 
variante au diferenţe minore faţă de sistemul de operare original MS-DOS. 

După ce S.O. se încarcă într-o zonă de memorie aceasta aşteaptă comenzi de la 
utilizator. S.O. nu face nimic fără ca utilizatorul să-i spună ce să facă, acest lucru realizându-
se prin comenzile sistemului de operare. 

 
Dintre comenzile pe care un utilizator le poate da unui calculator prin intermediul 

S.O. menţionăm: 
- compararea, copierea, afişarea, ştergerea şi redenumirea fişierelor; 
- executarea programelor de sistem; 
- transferarea S.O. de pe HDD pe FDD şi invers; 
- tipărirea la imprimantă a conţinutului unui fişier; 
- afişarea pe ecran a conţinutului unui disc; 
- stabilirea unui nou prompter al sistemului; 
- stabilirea atributelor unui fişier; 
- definirea sau schimbarea etichetei de volum a unui disc; 
- crearea, ştergerea sau schimbarea de directoare; 
-      afişarea structurii de directoare a unui disc; 
- verificarea erorilor unui disc; 
- schimbarea datei şi orei din calculator, etc. 

 
2. Noţiunea de fişier şi director 
 

Un fişier este o colecţie omogenă, din punct de vedere al naturii informaţiei pe care o 
deţine, precum şi al operaţiilor de prelucrare (este cea mai mică unitate de grupare a 
informaţiei). 

Informaţia care se manipulează în calculator, este o informaţie reprezentată în sistem 
binar (baza 2). Dacă toate secvenţele de 1010... se vor stoca pe disc la nimereală, atunci 
probabilitatea de a reciti informaţia stocată pe disc este foarte mică. Pentru a avea o ordine a 
informaţiei aceasta este grupată în fişiere. 

Fiecare fişier de pe disc are propriul său nume. Numele unui fişier este format din 
maxim 8 caractere. Unui fişier i se poate atribui şi un prenume (extensie) format din maxim 3 
caractere. Legătura dintre numele fişierului şi extensie se face prin intermediul semnului 
“punct”. S.O. nu permite crearea sau stocarea a două fişiere cu acelaşi nume şi aceiaşi 
extensie în acelaşi loc pe disc. 

S.O. are şi anumite extensii predefinite cum ar fi: *.exe, *.com, *.bat – ele sunt 
considerate ca fişiere executabile. Următoarele extensii sunt generate de aplicaţii cum ar fi: 
*.prg, *.dbf, *.db – sunt specifice FOXPRO, DBASE, PARADOX, iar altele precum: *.c, 
*.pas – sunt specifice TURBO-C, TURBO-PASCAL, etc. 
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S.O. permite gruparea fişierelor în cataloage (directoare), cataloage care conţin 
fişiere care au ceva în comun. Directorul este un tabel care conţine informaţii despre fişierele 
ce sunt înregistrate pe disc. Datorită acestor informaţii orice fişier poate fi găsit uşor pe disc. 
La rândul lor fiecare director poate avea subdirectoare (subcataloage). Identificarea 
subcataloagelor se face prin nume, formate din maxim 8 caractere, iar extensiile din maxim 3 
caractere. 

 
3. Structura de arbore a unui disc magnetic 
 

La comanda TREE se va afişa un arbore de directoare al discului curent: 
Expl.: 

       ROMAN_I[DIR] 
   | 
   |_CAP_1[DIR] 
         │  
           │‗subcap11.txt 
                                 subcap12.txt 
 

Toată această structură poate exista pe oricare din discurile calculatorului. 
Având în vedere că pe un sistem sunt mai multe tipuri de suporturi magnetice de 

stocare a informaţiei (discurile FDD şi HDD), acestea trebuiesc identificate prin ceva. 
Referirea la un anumit disc se face printr-o literă urmată de semnul “două puncte”, după cum 
urmează: 

- A:->numele primei unităţi de dischetă flexibilă; 
- B:->numele celei de-a doua unităţi de dischetă flexibilă; 
- C:->prima unitate de disc fix; 
- D:->a doua unitate de disc fix; 
- E:->unitatea de CD-ROM; 
- F:...->sunt considerate discuri ale unei reţele de calculatoare. 

 
Calculatorul poate trece de la o unitate de disc la alta prin simpla comandă A: sau B:. 
Expl.: C:\>”A:<ENTER>” calculatorul va trece pe discul A; 
           A:\>”C:<ENTER>”calculatorul trece înapoi pe discul C. 
 
În sistemul de operare DOS spaţiul de memorare al unui disc este împărţit în 4 zone 

distincte. Primele trei zone, numite zone de sistem, sunt rezervate şi iniţializate la formatarea 
discului. 

a. zona destinată programului de încărcare al S.O.; 
b. zona numită tabela de alocare a fişierelor (FAT), conţine informaţii de alocare a 

spaţiului pe disc; 
c. zona ce conţine directorul RĂDĂCINĂ, precum şi informaţiile referitoare la 

fişierele şi directoarele aparţinătoare (lungime, dată, timp, poziţia lor pe disc); 
d. zona fişierelor (conţine fişiere grupate pe directoare). 
 
La crearea pistelor pe care se scrie informaţia (formatarea discului) sistemul de 

operare creează un singur catalog numit RĂDĂCINĂ sau DIRECTOR SISTEM. Acest 
director nu se poate şterge şi conţine toate celelalte directoare şi fişiere pe care utilizatorul le 
cedează sau manipulează. Directorul de sistem conţine numele altor directoare sau fişiere. 
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Expl.:  RĂDĂCINĂ(\) 
 │‗ROMAN_1[DIR] 
 │_ROMAN_2[DIR] 
 │_WINDOWS[DIR] 
 │_DOS[DIR] 
 │      │_defrag.exe 
 │__autoexec.bat 
 │__config.sys 
 
Această structură se numeşte structură de arbore TREE. 
Se observă că RĂDĂCINA este directorul general al discului şi în cadrul lui avem 

deschise subdirectoare: ROMAN_1, ROMAN_2, WINDOWS, DOS. În acest caz , rădăcina 
se numeşte “director părinte” pentru celelalte directoare. 

 
Directorul curent (directorul de lucru) 
Aşa cum sistemul memorează unitatea de disc implicită, tot aşa poate memora  

directorul implicit pentru fiecare unitate de disc în parte. Acest director se numeşte director 
curent şi este directorul în care sistemul “priveşte” în acel moment. Directorul curent se poate 
schimba de către utilizator cu comanda CHDIR... 

 
Specificarea căii unui fişier 
Când se doreşte crearea sau căutarea unui fişier pe un anumit disc, sistemul de 

operare trebuie să ştie următoarele: 
- unitatea de disc pe care se află fişierul; 
- numele fişierului; 
- numele directorului sau directoarelor care conduc la fişier. 
Dacă fişierul se găseşte în directorul curent nu este nevoie să se specifice numele 

directorului, deoarece sistemul îl va căuta în mod automat în acest director. Dacă însă fişierul 
nu se găseşte în directorul curent, trebuie introdusă “calea” de nume de directoare care duce la 
fişierul dorit. Această operaţie constă într-o serie de nume de directoare separate de caracterul 
”\”. Dacă se introduce şi numele fişierului şi acesta trebuie separat tot prin “\”. 

După cum s-a mai spus S.O. acţionează ca interfaţă între utilizator şi resursele 
sistemului. În mod normal comunicarea dintre utilizator şi calculator se realizează prin 
intermediul tastaturii. Utilizatorul editează de la tastatură comenzi care sunt validate cu tasta 
ENTER. Din acest moment comanda dată este trimisă unui interpretator de comenzi (fişierul 
COMMAND.COM) care o prelucrează şi o transpune în limbajul calculatorului, executând-o 
în final. 

 
Expl.:  C:\roman_1\capitol_1\subcap11.txt 

                   I I    I        I      I       I       I__numele fişierului 
                   I I    I        I      I       I__delimitator 
                   I I    I        I      I__nume subdirector 
                   I I    I        I__delimitator 
                   I I    I__nume director 
                   I I__rădăcină (\) 
                   I__numele discului (C) 
 

Comenzile DOS sunt de două tipuri: interne şi externe. Comenzile interne se execută 
imediat deoarece fac parte din sistemul de operare şi sunt încărcate odată cu acesta (rămâne în 
memorie). Comenzile externe sunt fişiere rezidente pe disc, fişiere care au extensia exe sau 
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com şi se găsesc în directorul DOS. Dacă aceste comenzi nu se execută scriindu-le doar 
numele atunci trebuie specificată calea unde se găsesc ele (expl.: c:\dos\edit.com). 

O componentă a sistemului de operare, numită BIOS (Basic Imput Output System) se 
găseşte în memoria ROM (care nu se şterge) a calculatorului şi conţine informaţii despre 
structura fizică a calculatorului (memorie, HDD, FDD, tastatură, mouse, dată, timp, etc.). 
Lansarea sistemului de operare începe cu execuţia BIOS, care testează fiecare componentă 
ataşată la calculator. Dacă găseşte o anomalie în funcţionarea unuia dintre componentele 
sistemului, va genera un mesaj de eroare şi se va bloca. Dacă însă verificarea este în regulă, se 
predă controlul încărcătorului de sistem, program care încarcă în memorie fişierele IO.SYS, 
MS-DOS.SYS şi COMMAND.COM. Primele două fişiere sunt ascunse şi se găsesc în 
directorul rădăcină a discului de pe care s-a încărcat sistemul de operare. La configurarea 
sistemului intervine şi încărcarea a două fişiere: CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT. 
Minimul necesar pentru a porni sistemul de operare sunt primele trei fişiere. 

După încărcarea în memorie a celor 5 (sau 3) fişiere, calculatorul dă posibilitatea 
utilizatorului de a-i da comenzi, afişând o linie de comandă (prompter). În general linia de 
comandă la pornirea calculatorului arată astfel: 

 
 C:\>_  

              I I І__cursorul S.O. 
              I I__directorul rădăcină 
              I__discul implicit 
 Sau: C:\TENP>_ - în acest caz directorul curent este \temp. 
 
4. Sumarul comenzilor MS-DOS 
 

- DIR – afişează numele fişierelor şi ale directorilor; 
- TREE – afişează grafic structura de directori; 
- CD – schimbă directorul curent; 
- MD – creează un director; 
- RD – şterge un director; 
- COPY – copiază fişiere; 
- XCOPY – copiază fişiere şi structuri de directori; 
- DEL – şterge fişiere; 
- UNDELETE – recuperează fişierele şterse; 
- REN – redenumeşte fişierele; 
- TYPE – afişează conţinutul fişierelor; 
- PRINT – tipăreşte la imprimantă fişierele text; 
- ATTRIB – schimbă atributele fişierelor; 
- DISKCOPY – copiază discuri flexibile la nivel fizic; 
- LABEL – afişează, modifică eticheta de volum a unui disc; 
- CHKDSK – verifică şi corectează erorile logice ale unui disc; 
- SCANDISK – idem; 
- DEFRAG – defragmentează un disc; 
- DBLSPACE (DRVSPACE) – dublează capacitatea unui disc; 
- MEM – afişează informaţii despre memoria internă; 
- VER – afişează numărul versiunii de MS-DOS; 
- CLS – şterge ecranul; 
- DATE – afişează sau modifică data calendaristică; 
- TIME – afişează sau modifică ora sistemului; 
- DOSKEY – memorează numele comenzilor introduse; 
- KEYB – schimbă limbajul de lucru cu tastatura; 
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- FORMAT – formatează un disc; 
- UNFORMAT – anulează efectul lui FORMAT; 
- SYS – transferă sistemul de operare pe un disc; 
- FASTHELP – prezintă lista comenzilor MS-DOS împreună cu o scurtă descriere; 
- HELP – afişează informaţii detaliate despre toate comenzile. 

 
a.2. APLICAŢII DE TIP MENIU 

 
NORTON COMMANDER 
 
Utilitarul Norton Commander reprezintă un exemplu pentru modalitatea de utilizare a 

unei aplicaţii de tip meniu. Are avantajul de a simplifica manevrarea unui calculator personal 
(dotat cu MS-DOS). Cu ajutorul lui, majoritatea comenzilor DOS se pot realiza mult mai 
simplu şi rapid, şi în plus de aceasta, sunt puse la dispoziţie operaţii noi, extrem de utile. 

Numele fişierului în care se află programul Norton Commander este NC.EXE, deci 
lansarea sa în execuţie se face introducând NC şi apoi ENTER. De obicei, acest fişier, 
împreună cu celelalte din familia utilitarelor Norton, se află pe disc în directorul \NC. Deci, 
dacă în comanda PATH din fişierul AUTOEXEC.BAT a fost specificat acest director, 
lansarea programului Norton se poate face de oriunde de pe disc. În caz contrar, lansarea sa 
nu poate fi făcută decât din directorul în care se află NC.EXE. 

După lansarea programului în partea de sus a ecranului se observă două zone (de 
culoare albastră) încadrate fiecare de un chenar. Fiecare dintre aceste zone reprezintă un 
director de pe disc. Cei doi directori nu trebuie să fie identici. Această împărţire în două a 
ecranului permite poziţionarea simultană în două locuri de pe disc. 

În fiecare zonă este afişat conţinutul directorului respectiv (informaţie similară cu cea 
furnizată de comanda DIR). Numele de directori sunt afişate cu litere mari, iar numele de 
fişiere sunt afişate cu litere mici. 

În partea de jos a ecranului (mai puţin ultima linie) se află zona DOS. În această zonă 
se poate lansa orice comandă DOS, neglijându-se faptul că Norton este prezent în memorie. 

Pe ecran se mai poate observa că una din zone este selectată. Acest lucru este marcat 
prin evidenţierea directorului corespunzător zonei (afişat în partea de sus) şi prin prezenţa 
cursorului Norton în acea zonă. 

Trecerea de la o zonă la alta (deselectarea celei curent selectate şi selectarea 
celeilalte) se face cu ajutorul tastei Tab. Deoarece fiecare din cele două zone este concepută 
ca un meniu, deplasarea cursorului Norton se face cu ajutorul tastelor săgeţi. 

 
1. Efectul tastei Enter 
Apăsarea tastei Enter poate avea patru interpretări diferite (din partea programului) în 

funcţie de situaţia în care ne aflăm. 
a. Dacă în zona DOS, linia de comenzi MS-DOS nu este vidă (am introdus ceva), 

apăsarea lui Enter determină lansarea acelei comenzi. 
b. Dacă această linie este vidă (făcând abstracţie de prompter) atunci: 

b.1. în cazul în care cursorul Norton se află deasupra unui nume de director 
apăsarea lui Enter determină executarea comenzii: CD\director. 
b.2. în cazul în care cursorul Norton se află deasupra unui fişier cu extensia .EXE, 
.COM sau .BAT, apăsarea lui Enter determină lansarea în execuţie a programului 
conţinut în fişier. 
b.3. în celelalte cazuri, apăsarea lui Enter nu are nici un efect. 
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 2. Activarea liniei de meniuri 
 Linia de meniuri din Norton este vizibilă numai în momentul activării sale. Activarea 
liniei de meniuri se face cu ajutorul tastei F9. Meniurile disponibile sunt: Left, Files, Disk, 
Commands, Right. Fiecare din aceste meniuri se referă la o altă grupă de comenzi ce pot fi 
executate: 

- Left – comenzi ce se referă la modul de afişare a informaţiilor din zona stângă; 
- Files – comenzi pentru operaţii cu fişiere; 
- Disk – comenzi referitoare la discuri; 
- Commands – comenzi diverse; 
- Right – analog cu Left, pentru zona din dreapta. 

 
După activarea liniei de meniuri (cu tasta F9), vizualizarea conţinutului unui meniu se 

face apăsând o singură dată pe Enter. Apoi se folosesc fie săgeţile “sus” şi “jos” pentru 
deplasarea în cadrul aceluiaşi meniu, fie săgeţile “stânga”, “dreapta” pentru deplasarea la un 
alt meniu. 

În momentul când este selectată comanda dorită, apăsarea lui Enter determină 
lansarea ei în execuţie. Renunţarea la un meniu se face apăsând pe Esc, iar apoi renunţarea la 
linia de meniuri se face apăsând din nou pe Esc. 

Cele mai importante comenzi disponibile în meniuri au marcate “scurtături” în partea 
de jos a ecranului: 

F1 – Help – în meniul Help se poate face deplasarea până la subiectul dorit, iar apoi 
prin apăsarea tastei Enter putem citi informaţiile solicitate. Ieşirea din meniul Help se face 
întotdeauna cu Esc. 

F3 – View – această comandă determină afişarea conţinutului unui fişier. Este 
posibilă numai vizualizarea fişierului nu şi modificarea (editarea lui). 

F4 – Edit – permite vizualizarea şi modificarea conţinutului unui fişier.  
F7 – MKDir – este echivalentul comenzii MS-DOS MD. După apăsarea lui F7 se 

solicită numele directorului care urmează a fi creat. Se specifică acest nume şi apoi se apasă 
pe Enter.  

F9 – Pull Dn – determină activarea liniei de meniuri, linie ce poate fi dezactivată cu 
Esc. 

F10 – Quit – este comanda de ieşire din program. 
F5 – Copy – realizează copierea grupului de fişiere selectate din zona curentă de 

lucru în cealaltă zonă de lucru. 
F8 – Delete – şterge de pe disc fişierele selectate, din zona de lucru curentă. 
ALT – F1 – stabileşte discul de lucru curent pentru zona stângă. 
ALT – F2 – stabileşte discul de lucru curent pentru zona dreaptă. 
ALT – F7 – caută pe discul de lucru curent, în toţi directorii, fişierele ce se potrivesc 

cu un specificator de fişiere. 
 
a.3. SISTEME DE OPERARE MULTIUSER, MULTITASKING 
 
Monotasking – sistem de operare ce nu poate executa decât un program la un 

moment dat. 
Multitasking – se pot executa mai multe programe simultan pe acelaşi calculator. 
Monouser – sistem de operare pe care nu poate lucra decât un singur utilizator la un 

moment dat. 
Multiuser – mai mulţi utilizatori pot lucra simultan cu acelaşi calculator. 
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a.3.1. WINDOWS 3.x 
 

Pachetul de programe Windows 3.x  poate fi considerat un “sistem de operare” 
multitasking. De fapt, Windows 3.x este o aplicaţie, ca oricare alta, ce rulează sub MS-DOS şi 
este conceput pentru a pune la dispoziţia utilizatorului : 

a. o interfaţă prietenoasă, standardizată; 
b. un grup de utilitare des folosite (accesorii); 
c. un suport de programe ce include şi posibilităţi de concurenţă. 
 
Sistemul Windows 3.x, o dată lansat, pune la dispoziţia aplicaţiilor o gamă largă de 

rutine calitativ superioare. Informaţia nu mai este manevrată la nivel cantitativ (caracter, linie, 
bloc) ci la un nivel al interpretării calitative (siglă, fereastră-grup, meniu, buton etc.). 

Apelarea unei astfel de rutine (funcţie) din Windows 3.x permite unei aplicaţii să 
deschidă un nou grup în “centrul de comandă”, să-şi depună sigla în acel grup, să construiască 
un meniu standard – furnizând doar numele comenzilor şi rubricilor ce trebuie să se afle în 
meniu – să folosească direct sistemul Help senzitiv la context, rămânându-i doar sarcina de a 
completa mesajele corespunzătoare fiecărei situaţii. Pe baza unui astfel de suport, 
programatorii pot concepe mai rapid şi sigur aplicaţii cu un înalt nivel de prezentare, cu un 
aspect unitar, similar în exploatare. Timpul de adaptare al unui utilizator de la o aplicaţie la 
alta este minim. 
                                                                   Memoria internă 

 
 
        
    
 
 
 
 
 
            apel 
 “deschidere meniu” 
 
 
                            apel 
                   “citire caracter”           

Aplicaţie 
(Windows) 

WINDOWS 

DOS 

 
 Aplicaţiile scrise pe baza acestui suport, aplicaţii care fac apel la funcţiile Windows şi 
nu apelează direct la funcţiile DOS, se numesc aplicaţii Windows. Celelalte aplicaţii care 
apelează direct la funcţiile DOS – şi pot fi la rândul lor instalate şi executate din Windows – 
se cheamă aplicaţii DOS. 
 Toate aplicaţiile Windows au acces la resursele hardware ale sistemului numai prin 
Windows. Dat fiind faptul că deţine toate aceste informaţii, Windows 3.x  poate gestiona 
aplicaţiile concurent. El este intern prevăzut cu module specializate ce pot controla procentele 
de instrucţiuni pe care le execută microprocesorul pentru fiecare aplicaţie în parte, aplicaţia 
sau aplicaţiile active şi cele stopate, priorităţile în coada de tipărire ş.a.m.d. În principiu, 
îndeplineşte toate caracteristicile unui sistem de operare multitasking. De asemenea, pot fi 
executate concurent aplicaţii Windows 3.x sau aplicaţii DOS. 
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 a.3.2. WINDOWS 95 
 
 După versiunea Windows 3.11, următoarea versiune a fost numită Windows 95 (după 
anul în care a apărut). 
  

1. Generalităţi 
Windows 95 este un sistem de operare independent pe 32 biţi, fiind urmaşul lui 

Windows 3.11. Deoarece este produs de aceeaşi firmă care a realizat şi sistemele de operare 
MS-DOS şi Windows 3.x (Microsoft),cele mai multe dintre caracteristicile acestora le 
regăsim şi în Windows 95. Cu toate acestea, Windows 95 a realizat o revoluţie în lumea PC-
urilor, în ceea ce priveşte uşurinţa în folosire (interfaţa cu utilizatorul). Caracteristici 
(NORTON 1998): 

• prezintă o interfaţă grafică cu utilizatorul foarte plăcută; 
• instalare uşoară: utilizatorul este ghidat pe tot parcursul procesului de instalare de 

către un asistent (wizard); 
• integrează sistemul MS-DOS (versiunea 7.0) în Windows; 
• orice program se execută într-o fereastră; 
• este multitasking; 
• se bazează pe lucrul cu mouse-ul; 
• susţine lucrul cu modemul; 
• este un sistem de operare plug & play, adică recunoaşte automat orice nouă 

componentă hardware introdusă în calculator, dacă şi acesta este plug & play 
(standard care permite autoconfigurarea automată a perifericelor); 

• rulează toate programele MS-DOS şi Windows; 
• include facilităţi multimedia: înregistrare–redare audio şi redare video pe întregul 

ecran; 
• dispune de asistenţi (wizards) care ajută utilizatorul la operaţiile importante; 
• permite lucrul cu nume lungi de fişiere; 
• include facilităţi de lucru în reţea care permit accesul uşor la INTERNET; 
• este uşor de învăţat şi utilizat. 
 
Atributele fişierelor sunt aceleaşi ca în MS-DOS. Fişierele sunt grupate în foldere 

(directori). Windows 95 nu necesită existenţa fişierelor CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT, 
dar dacă există, acestea au aceeaşi semnificaţie ca în MS-DOS. 

Windows 95 foloseşte toată memoria RAM a calculatorului, iar dacă aceasta nu-i 
suficientă, poate folosi şi o parte din discul fix ca memorie suplimentară. Teoretic, Windows 
95 se poate instala pe orice calculator compatibil IBM PC 386 DX care are cel puţin 4 Mb 
RAM şi un hard-disk de cel puţin 250 Mb. Practic, el necesită 8 Mb RAM sau mai mult 
pentru a lucra eficient. 

Windows 95 reprezintă obiectele cu ajutorul pictogramelor (icons). O pictogramă 
este un mic desen sugestiv care poate reprezenta un fişier sau un folder, având rolul de a 
simplifica accesul la acesta. 

În Windows 95, există şi un tip special de pictograme numite scurtături (shortcuts). 
Acestea au o săgeată în partea din stânga-jos şi reprezintă legături către programe sau 
documente. O scurtătură defineşte o legătură directă pentru deschiderea rapidă a unui fişier. 
Se poate crea o scurtătură către orice obiect: folder, disc, calculator, imprimantă. O scurtătură 
poate fi copiată, mutată sau ştearsă. La ştergerea unei scurtături, fişierul original nu se şterge. 
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2. Modul de lucru cu sistemul de operare 
 

Ecranul prezentat de Windows 95 este compus din următoarele părţi: 
 desktopul (suprafaţa de lucru) – ocupă cea mai mare parte a ecranului, iar 

documentele sau programele sunt afişate prin pictograme. Lansarea în execuţie a 
unui program reprezentat printr-o pictogramă se realizează efectuând un dublu 
clic pe icon. După instalarea lui Windows 95, există următoarele pictograme pe 
desktop: 

 My Computer este un program utilitar. După lansare, deschide o fereastră în 
care afişează unităţile de disc existente în sistem. Efectuând un dublu clic pe 
pictograma unui disc, se deschide o fereastră în care sunt afişate folderele şi 
fişierele din folderul rădăcină al acelui disc, sub formă de pictograme mari. 
Pictogramele folderelor au formă de mape. Efectuând un dublu clic pe 
pictograma unui folder, se deschide o altă fereastră care conţine fişierele şi 
subfolderele care există în acel folder. Efectuând un dublu clic pe numele 
unui program, acesta se lansează în execuţie într-o fereastră. Efectuând un 
dublu clic pe numele unui fişier document, este lansat programul cu care a 
fost realizat documentul. Fişierele şi folderele pot fi afişate ca pictograme 
mari (Large), ca pictograme mici (Small), ca listă rezumativă (List) sau ca o 
listă în care pe lângă pictogramă se pot vedea şi mărimea, tipul şi data ultimei 
modificări a fişierelor (Detail), alegând comanda corespunzătoare din meniul 
View. 
a. Operaţii cu fişiere şi foldere 
Selectarea unui fişier sau folder se realizează efectuând un clic pe numele lui. 
Selectarea mai multor fişiere sau foldere consecutive se realizează efectuând 
un clic pe numele primului şi apoi efectuând un clic pe numele ultimului, 
ţinând tasta SHIFT apăsată. Selecterea mai multor fişiere sau foldere 
neconsecutive se realizează efectuând un clic pe numele primului şi apoi 
efectuând un clic pe numele următorului, ţinând tasta CTRL apăsată. Pentru a 
selecta toate fişierele sau folderele, se lansează comanda Select All din 
meniul EDIT.  
Crearea unui folder se realizează alegând comanda NEW FOLDER din 
meniul FILE. Se introduce apoi numele noului folder, după care se apasă 
ENTER. 
Pentru a copia fişiere sau foldere, acestea trebuie întâi selectate. După 
selectare se lansează comanda COPY din meniul EDIT. Se deschide apoi 
folderul destinaţie şi se lansează comanda PASTE din meniul EDIT.  
Pentru a muta fişiere sau foldere, acestea trebuie întâi selectate. După 
selectare se lansează comanda CUT din meniul EDIT. Se deschide apoi 
folderul destinaţie şi se lansează comanda PASTE din meniul EDIT.  
Pentru a copia fişiere sau foldere pe dischetă, acestea trebuie întâi selectate. 
După selectare se lansează comanda SEND TO din meniul FILE. Se alege 
apoi unitatea de dischetă destinaţie din meniul care se deschide. 
Ştergerea fişierelor sau a folderelor se realizează cu comanda DELETE din 
meniul FILE, sau cu tasta DELETE, sau prin operaţia de drag (tragere) către 
Recycle Bin. Fişierele trebuie selectate în prealabil. Fişierele şterse sunt 
mutate în folderul Recycle Bin. 
b. Operaţii cu discuri 
Efectuând un clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma unui disc, se 
deschide un meniu local. Dacă se alege comanda FORMAT din acest  
meniu, se deschide fereastra de dialog FORMAT, care permite formatarea 
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discului. În fereastra de dialog FORMAT , la rubrica LABEL se poate indica 
un nume pentru disc. În cazul dischetelor, din lista ascunsă Capacity se poate 
alege capacitatea dischetei. Pentru începerea formatării se apasă butonul 
START. În afară de comanda FORMAT, mai există comanda Copy Disk. 
Aceasta permite duplicarea unei dischete. Pentru terminarea execuţiei 
programului My Computer se alege comanda CLOSE din meniul FILE. 
 

 My Briefcase este un program care permite sincronizarea fişierelor dintre 
două calculatoare, în special dintre calculatorul de birou şi un calculator 
portabil. 

 
 Recycle Bin este un program care păstrează fişierele şterse în folderul cu 

acest nume. Fişierele şterse accidental pot fi recuperate folosind comanda 
RESTORE din meniul FILE. Periodic, coşul de gunoi trebuie golit, folosind 
comanda EMPTY RECYCLE BIN din meniul FILE.  

 
 Network Neighborhood este un utilitar care permite accesul la alte 

calculatoare aflate în reţea. 
 

 Inbox este un program de poştă electronică şi este în strânsă legătură cu 
serviciul fax. Permite trimiterea şi primirea poştei electronice. Informaţia din 
Inbox poate fi afişată şi sortată sau filtrată. 

 
 The Microsoft Network permite conectarea la o reţea mondială, dacă se 

dispune de un modem şi o carte de credit. Se poate schimba mesaje cu 
oameni din întreaga lume, accesul la ştiri, afla răspunsul la probleme tehnice, 
copia programe. Se poate realiza şi conectarea la INTERNET. 

 
 taskbar (bara de taskuri) – ocupă ultima linie a ecranului şi este format din: 

 
 un buton în partea stângă, numit START. 

 
 un buton în partea dreaptă, care conţine: un ceas, limba pentru care este 

configurată tastatura, simbolul imprimantei dacă se tipăreşte. 
 

 alte butoane, care conţin numele programelor care se execută. 
 

3. Meniul START 
Efectuând un clic pe butonul START se deschide un meniu care conţine următoarele 

opţiuni: 
• Programs este un submeniu care conţine programele şi grupele de programe 

instalate în Windows 95. În partea de sus se găsesc grupele de programe (au o 
săgeată în partea dreaptă). 

După instalare, Windows 95 conţine următoarele grupe de programe: 
 

 Accessories este un grup de programe utilitare format din: 
Fax este un grup de programe care permit trimiterea şi primirea de faxuri. 
Este necesară existenţa unui fax-modem. Faxurile primite apar ca mesaje 
în Inbox. Cover Page Editor este un editor de pagini de cap, iar Fax 
Viewer permite vizualizarea faxurilor. 
Games este un grup de jocuri produse de Microsoft pentru Windows. 
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Multimedia este un grup de programe care permit redarea de CD-uri 
audio, înregistrarea de sunete, vizionarea de videoclipuri. Este necesară 
existenţa unei plăci de sunet şi a unei unităţi CD-ROM. 
System Tools este un grup de programe care permit efectuarea de 
operaţii de întreţinere a discurilor existente în sistem: 

Backup permite salvarea pe dischete sau bandă magnetică a 
informaţiilor existente pe discul fix. 
Disk Defragmenter realizează operaţia de defragmentare. 
DriveSpace permite dublarea capacităţii unui disc prin comprimarea 
datelor existente pe el. 
Resource Meter afişează alocarea resurselor sistemului. 
ScanDisk realizează o verificare a stării discului şi repară eventualele 
erori întâlnite, izolează sectoarele defecte, chiar dacă nu conţin date. 

Calculator este un calculator de buzunar care permite efectuarea de 
calcule matematice.  
Clipboard Viewer permite vizualizarea conţinutului memoriei tampon 
folosită la schimbul de informaţii dintre programe. 
Dial-Up Networking permite conectarea calculatoarelor aflate la 
distanţe mari, prin modem, folosind liniile telefonice publice. 
Direct Cable Conexion permite conectarea a două calculatoare printr-un 
cablu serial sau paralel. 
Hyper Terminal permite conectarea prin modem cu un alt calculator, 
chiar dacă acesta nu rulează Windows 95. 
Notepad este un editor de texte ASCII foarte simplu. Se foloseşte mai 
mult pentru vizualizarea de texte. 
Online Registration permite stabilirea unui contact prin modem cu 
Microsoft Network pentru înregistrarea la firma Microsoft ca utilizator al 
sistemului Windows 95. 
Paint este un program care permite realizarea şi editarea desenelor 
simple. 
Phone Dialer permite formarea unui număr de telefon prin modem. 
WordPad este un mic procesor de texte care poate fi folosit la redactarea 
documentelor nepretenţioase. 
 

 StartUp conţine programele care se vor lansa în execuţie automat la 
pornirea sistemului Windows 95. Pentru ca un program să apară în 
submeniul StartUp, se creează întâi o scurtătură la acel program. 
Scurtătura creată se va muta în folderul C:\Windows\Start 
Menu\Programs\StartUp. 

 
 Microsoft Exchange este un utilitar care administrează mesajele din 

reţele. 
 

 MS-DOS Prompt permite introducerea comenzilor la prompter; modul 
de lucru este cel din MS-DOS. 

 
 Windows Explorer este un utilitar pentru lucrul cu fişiere, foldere şi 

discuri pe care le vizualizează integral şi ramificat. 
 

• Documents este un submeniu care conţine numele ultimelor 15 fişiere document 
editate. 
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• Settings este un submeniu care conţine programe de configurare a sistemului, a 
imprimantei şi faxului şi a barei de taskuri. 

 Control Panel conţine un grup de programe care permit configurarea 
sistemului: 
Sounds: atribuie sunete evenimentelor sistem. 
Display: permite configurarea adaptorului grafic. 
Accesibility Options: conţine facilităţi de lucru cu sistemul pentru cei care 
au un handicap fizic. 
Multimedia: permite configurarea plăcii de sunet, plăcii video, alegerea unei 
litere pentru unitatea CD-ROM. 
Fonts: prezintă fonturile instalate în sistem. 
Date/Time: permite modificarea datei şi orei. 
Passwords: permite stabilirea unei parole pentru accesul la sistem. 
Regional Settings: permite specificarea unităţii monetare, formatului datei şi 
orei. 
Printers: prezintă imprimanta instalată în sistem. 
Add New Hardware: permite adăugarea unui periferic în sistem. 
Mouse: permite configurarea mouse-ului. 
Network: permite configurări referitoare la reţeaua de calculatoare la care 
este conectat  PC-ul. 
Add/Remove Programs: permite instalarea sau dezinstalarea de programe 
sau componente ale sistemului. 
System: prezintă informaţii detaliate şi complexe despre sistem. 
Mail and Fax: permite configurarea serviciului fax şi a serviciului de poştă 
electronică. 
Modems: permite configurarea modemului. 
Keyboard: permite configurarea tastaturii. 
 

 Printers permiterea alegerea şi configurarea imprimantei şi a faxului. 
 

 Taskbar permite configurarea barei de taskuri şi a meniului START. 
 

• Find este un submeniu care conţine aplicaţii pentru căutarea de fişiere sau foldere 
pe unităţi de disc proprii sau din reţea sau căutarea în reţeaua Microsoft Network 
(prin modem). Se deschide fereastra de dialog FIND care conţine trei subferestre. 
Implicit este deschisă subfereastra Name & Location. Numele fişierului de 
căutat se scrie în rubrica Named. Discul pe care se face căutarea se alege din lista 
ascunsă Look In. Căutarea începe după apăsarea butonului Find Now.  

 
• Help permite obţinerea de informaţii despre modul de lucru cu Windows 95, 

despre anumite teme sau vizualizarea temelor generale (Contents). 
 

• Run permite executarea (rularea) unui program în MS-DOS. Se poate introduce 
calea de acces şi numele programului de lansat în execuţie în rubrica OPEN sau 
aceasta se poate alege folosind butonul BROWSE, care deschide fereastra de 
dialog BROWSE . Din lista ascunsă OPEN se poate alege unul din ultimele 
programe executate. 

 
• Shut Down este singurul mod de ieşire din Windows 95. Sunt oferite următoarele 

posibilităţi: 
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 Shut Down the computer – ieşirea din Windows 95 şi închiderea 
calculatorului. Windows 95 închide toate programele şi întreabă dacă doriţi să 
salvaţi documentele deschise. Oprirea calculatorului se face doar când pe 
monitor este afişată permisiunea de a face acest lucru ( It's now safe to turn 
off your computer ). 

 Restart the computer – reporneşte Windows 95. 
 Restart the computer in MS-DOS mode – reporneşte Windows 95 în 

modul prompter. 
 Close all programs and log on different user – reporneşte Windows 95 

configurat pentru alt utilizator. 
 
a.3.3. WINDOWS 98 
 
În iunie 1998 a fost lansat oficial sistemul de operare Windows 98, urmaşul lui 

Windows 95. Acest nou sistem face munca utilizatorului mai uşoară şi mai plăcută. 
Caracteristici principale: 

• integrare totală cu INTERNET; 
• calitate sporită; 
• dispune de noi facilităţi pentru programe de educaţie, jocuri, recreere; 
• o eficienţă crescută a utilizării dispozitivelor periferice. 
 
Faţă de Windows 95, Windows 98 aduce îmbunătăţiri importante în patru domenii: 
 
INTERNET: 
• simplificarea accesului şi utilizării Internetului. Windows 98 foloseşte tehnologia 

Internet Explorer pentru a unifica suprafaţa de lucru cu Internetul, permiţând 
utilizatorului să “navigheze” cu uşurinţă printre diversele resurse de informaţii, 
indiferent dacă acestea se află pe PC-ul local sau în Internet. 

• sisteme Help bazate pe Internet (World Wide Web); 
• utilizarea Internetului pentru actualizarea  automată a programelor şi driverelor de 

care dispuneţi (componenta Windows Update); 
• posibilitatea căutării unor persoane în Internet. 
 
Calitate: 
• lansarea programelor este cu 30% mai rapidă decât în Windows 95; 
• prin optimizarea alocării spaţiului pe hard-disc se oferă cu peste 25% mai mult 

spaţiu disponibil decât în Windows 95; 
• fiabilitatea şi stabilitatea sistemului sunt mult sporite; 
• compatibilitate pentru lucrul cu mai multe monitoare. 

 
Educaţie şi recreere: 
• grafică superioară pentru jocuri; 
• recunoaşte noile unităţi DVD, permiţând vizionarea filmelor de lung metraj la o 

calitate înaltă; 
• facilităţi deosebite audio-video; 

 
Periferice şi accesorii: 
• simplificarea instalării diferitelor periferice (scannere, camere de luat vederi) prin 

folosirea noului standard USB (acestea trebuie doar conectate); 
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• facilităţi pentru transmisia TV (permite PC-urilor cu placă TV să recepţioneze şi 
să afişeze date primite prin reţelele de difuzare TV); 

• programarea TV interactivă, îmbogăţită cu grafică şi video; 
• obţinerea informaţiilor din INTERNET fără ocuparea liniei telefonice. 
 
Iată cerinţele hardware minimale pentru a putea instala sistemul de operare 

Windows98: 
• microprocesor 80486 la 66 MHz; 
• 16 Mb memorie RAM; 
• între 120 şi 300 Mb spaţiu liber pe hard-disc; 
• unitate CD-ROM sau DVD-ROM; 
• monitor VGA; 
• mouse Microsoft sau compatibil. 

 
a.3.4. WINDOWS NT 
 
Acest sistem de operare este de fapt un Windows 95 construit pentru a fi folosit în 

special în reţele de calculatoare. Caracteristici: 
• scalabilitate (poate lucra în arhitecturi multiprocesor: 1-32 persoane); 
• asigură compatibilitate cu un număr mare de aplicaţii deja existente pe alte 

sisteme de operare (DOS, OS/2, Windows 3.x, Windows 95); 
• arată şi lucrează asemănător cu Windows 95; 
• dispune de un sistem nou şi performant de lucru cu fişierele (NTFS), dar 

recunoaşte şi mai vechile sisteme de fişiere FAT(MS-DOS) şi HPFS(OS/2); 
• sistem de securitate la nivelul standardelor guvernamentale; 
• suport integrat pentru reţea; 
• suport pentru UPS (surse neîntreruptibile de tensiune); 
• compatibilitate cu mai multe tipuri de reţele; 
• fiabilitate şi robusteţe pentru aplicaţiile critice cu factor de risc, astfel încât o 

aplicaţie să nu poată periclita o alta sau chiar sistemul de operare. 
 

b. PACHETE DE PROGRAME 
 
1. Editare şi procesare de texte  
 
Aplicaţiile specializate pe editarea de texte se constituie într-o familie foarte bine 

reprezentată. Există nenumărate soluţii oferite utilizatorului pentru a manevra cu texte. 
Această abundenţă de produse poate fi explicată prin frecvenţa foarte mare a operaţiilor 
grupate generic sub denumirea de “editare de texte”. 

 
1.1. Procesarea de texte (WORD) 
 
Cerinţele minimale ale unui procesor de texte sunt considerate toate cerinţele unui 

editor performant, plus următoarele: 
• formatarea textului în pagină (margini, număr de coloane, număr de pagină, 

antete, note de subsol); 
• ferestre multiple de lucru (ecranul este divizat în mai multe “ferestre” şi în 

fiecare se editează un text – fişier – diferit ); 
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• interclasarea (mixarea “inteligentă”) de texte; posibilitatea de definire în text a 
variabilelor-text – conţinutul acestor variabile este completat în momentul 
tipăririi; 

• alinierea paragrafelor (în centrul paginii, la stânga, la dreapta, “rând plin” etc.); 
• multiple seturi de caractere (fonturi); 
• calitatea ridicată a tipăririi; utilizarea fonturilor proporţionale şi a rezoluţiei 

ridicate (600 d.p.i.) a unei imprimante laser; 
• posibilitatea intercalării de grafică (imagini, desene) în text; 
• salvarea periodică a textelor (automată); 
• posibilitatea de vizualizare a paginii în forma exactă în care va fi tipărită; 
• definirea de macro-comenzi (combinaţii de taste cărora le sunt asociate câte o 

secvenţă de instrucţiuni); 
• despărţirea automată a textului în silabe; 
• lucrul cu note de subsol; 
• corectarea ortografică a textelor; 
• generarea automată a “cuprinsului”; 
• generarea automată a unui index al documentului text; 
• generare de referinţe încrucişate; 
• corectarea gramaticală a textelor; 
• furnizarea de indicaţii “stilistice” şi a unui glosar de formule de adresare tipice; 
• prelucrarea specializată a textelor (extragerea informaţiei bibliografice, analiza 

de conţinut etc.). 
 

1.2. OCR (Optical Character Recognition) 
 
Acest program de “recunoaştere automată a caracterelor”, decurge în principal 

astfel: 
 
           pagină de “manuscris”                                                  fişier imagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
                       fişier text (ASCII) 
                                                                                      

Recunoaşterea 
automată a 

caracterelor este o 
operaţie 

pretenţioasă... 
scanner 

Recunoaşterea 
automată a 

caracterelor este 
o operaţie 

pretenţioasă... 

Re Recunoaşterea automată a 
caracterelor este o operaţie 
pretenţioasă... 

                                                                                         determinarea pixelilor şi  
                                                                                        recunoaşterea caracterelor 
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OCR “preia” pagina introdusă în scanner şi produce fişierul-text corespunzător. 
Performanţele sale depind în mod esenţial de rezoluţia scannerului, de calitatea grafică a 
paginii scanate şi de complexitatea caracterelor ce compun textul. În general, programele 
OCR pretind resurse cu totul speciale (memorie internă, viteză microprocesor). 

Metoda de lucru propusă de un OCR ca alternativă la introducerea textului este 
seducătoare dar performanţele obţinute lasă încă de dorit. 

Cele mai cunoscute programe OCR sunt OmniPage Pro 7.0 şi TextBridge 
Professional. Acesta din urmă, realizează şi recunoaşterea bună a altor elemente de format: 
tabele, coloane multiple, note de subsol, grafică. 

 
2. Editare de grafică 

 
Imagine “bitmap” 
O imagine de tip “bitmap” are un format (de editare, de memorare) la nivel de bit. Se 

consideră dimensiunile imaginii, să zicem L puncte (pixeli) pentru lăţime şi H puncte pentru 
înălţime. În acest dreptunghi, se află L x H puncte. Definirea imaginii este echivalentă cu 
definirea “stării” fiecăruia dintre puncte. Starea unui punct este dată de “culoarea” lui. Pentru 
imaginile alb-negru “culoarea” poate avea valoarea alb sau negru. Pentru imaginile în nuanţe 
de gri, “culoarea” poate avea ca valori diverse nuanţe de gri. Iar pentru imaginile color, 
“culoarea” unui punct poate avea ca valori o culoare propriu-zisă. 

 
Imagine “vectorială” 
O imagine de tip vectorial nu este memorată la nivel de bit, ci la nivel de “vectori”. 

Spre exemplu, un segment este memorat prin coordonatele punctului de start şi al celui final, 
iar un cerc este memorat prin coordonatele centrului şi dimensiunea razei etc. Imaginea 
vectorială poate fi alb-negru, în nuanţe de gri sau color, dar diferenţa esenţială este că 
informaţia grafică este tratată la nivel de obiect-grafic (vector) nu la nivel de bit. 

 
a. Aplicaţii bitmap 
Editoarele de grafică ce lucrează cu imagini de tip “hartă de biţi” au fost primele 

aplicaţii grafice disponibile pentru PC-uri. Ele au constituit o senzaţie la acea dată, iar în 
prezent forma lor perfecţionată pune la dispoziţie următoarele servicii: 

• desenarea pixelilor de o anumită culoare; 
• desenarea liniilor, cercurilor, elipselor, pătratelor, dreptunghiurilor cu o anumită 

culoare; 
• posibilitatea de ştergere a unei zone din desen; 
• schimbarea culorii unei zone compacte; 
• posibilitatea de mutare a unei zone dintr-un loc în altul; 
• măriri, micşorări ale unor zone; 
• vizualizarea la scenă mărită (zoom); 
• introducerea textului în desen. 

 
 Acest tip de aplicaţii nu sunt recomandate utilizatorului pentru realizarea unui desen 
(imagine) de la zero, dar devin obligatorii în cazul preluării unei imagini scanate, ce este 
inevitabil de tip bitmap şi nu poate fi abordată cu o aplicaţie de nivel vectorial. 
 Tot în categoria editoarelor bitmap pot fi incluse şi aplicaţiile specializate pentru 
prelucrarea de imagini scanate (expl.: Corel Photo Paint). Ele oferă în plus: 

• suport pentru manevrarea unui scanner; 
• unelte de prelucrare specializate. 
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b. Aplicaţii de tip vectorial 
Pachetele de editare grafică, recomandate în majoritatea cazurilor pe care le are de 

“înfruntat” utilizatorul, sunt cele de tip vectorial. Cu ajutorul lor se poate realiza rapid şi 
comod grafică de înaltă calitate, pornind de la desene simple şi până la imagini de mare 
complexitate (expl.: CorelDRAW). 

 
c. Realizarea prezentărilor grafice 
Prin prezentare grafică se înţelege derularea pe ecran a unei succesiuni de imagini 

(numite diapozitive) în scop informativ (prezentări de situaţii cu date tridimensionale, 
succesiuni de imagini bitmap, generare de organigrame, etc.). Dată fiind importanţa pur 
estetică a unor astfel de aplicaţii, vom enumera pe scurt câteva dintre cele mai importante, 
împreună cu o prezentare sumară (expl.: PowerPoint). 

 
3. Sisteme Informatice Geografice (GIS) 

 
Un GIS oferă posibilitatea asocierii de informaţie la elementele grafice ale unei hărţi. 

El integrează şi analizează date ce provin din diverse surse: planuri tipografice, hărţi tematice, 
date de teledetecţie, date demografice, hărţi meteorologice, etc., memorând informaţiile ca 
atribute sau caracteristici ale structurilor reprezentate grafic în baze de date de dimensiuni 
foarte mari (care se numesc “baze de date spaţiale”). 

Un GIS nu poate funcţiona pe orice calculator. El are nevoie de o memorie internă de 
32-64 Mb şi externă de peste 4 Gb pentru a putea lucra cu bazele de date spaţiale. 
Caracteristici: 

• asigură prelucrarea informaţiilor geografice conţinute în hărţi şi tratarea sub 
aspect spaţial, economic, juridic, istoric, etc.; 

• cuplează baze de date la informaţia grafică; 
• permite dezvoltarea de aplicaţii proprii; 
• permite obţinerea de hărţi tematice şi statistici pentru orice tip de interogare 

(întrebările la care poate răspunde un GIS sunt: ce obiect este la...?; unde este...?; 
ce s-a schimbat de când...?; ce-ar fi dacă s-ar construi...?). 

 
 Elementul cheie ce diferenţiază un GIS de alte sisteme informatice (CAD, sisteme de 
gestiune a bazelor de date) este posibilitatea de a efectua operaţii complexe de analiză 
spaţială. 
 Iată câteva exemple de utilizare, pentru a înţelege mai bine ce înseamnă un GIS: 

• conservarea resurselor naturale (administrarea şi exploatarea raţională a 
pădurilor); 

• exploatarea şi conservarea energiei; 
• sistematizarea şi conducerea transporturilor; 
• la Oficiile de Cadastru; 
• la Institutele de Proiectări; 
• la Institutele de Arheologie şi Protecţie a Patrimoniului Istoric; 
• la Regiile Autonome ce administrează reţelele utilitare: gaz, apă, telefoane, etc. 
• realizarea de hărţi obţinute din: 

- informaţii de pe hârtie; 
- coordonate măsurate în teren; 
- hărţi scanate, etc. 

• gestiunea şi administrarea teritoriului; 
• calculul direct al traseelor optime pentru diferite deplasări în interiorul oraşelor; 
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• poate determina dacă o anumită zonă îndeplineşte condiţiile necesare unei 
investiţii; 

• evaluează impactul a diverşi factori asupra mediului înconjurător, identifică cel 
mai potrivit loc pentru amplasarea unui obiectiv, etc. 

Cheia succesului unui GIS constă în capacitatea de a accepta în mod deschis noi 
funcţii şi a se adapta flexibil la orice nou standard. Liderul mondial al producţiei de GIS-uri 
este Environmental Systems Research Institute (ESRI). Pachetul de programe realizat de ei 
ARC/INFO este cel mai utilizat pe plan mondial. 

 
4. Proiectare asistată 

 
Abordarea problemelor de proiectare asistată a fost posibilă în momentul în care PC-

urile au atins “maturitatea”. Aplicaţiile din această familie (denumită generic CAD – 
Computer Aided Design) presupun o putere de calcul deosebită şi, de asemenea, o capacitate 
mare de stocare pentru bazele de date cu care lucrează. În general, o aplicaţie de proiectare 
asistată funcţionează pe un sistem Pentium MMX, performanţele sale depinzând în mod 
esenţial de frecvenţa ceasului intern, prezenţa procesorului matematic şi dimensiunea 
memoriei interne. 

 
a. Redactarea desenelor tehnice 
Realizarea desenelor tehnice este indiscutabil cea mai frecventă întrebuinţare a 

pachetelor de proiectare asistată. Totuşi, de ce să optăm pentru o aplicaţie de proiectare 
asistată când există pachete excelente cu care se poate desena? Motivul vine din faptul că ele 
sunt specializate în redactarea de desene tehnice. Dacă editoarele de grafică specializate sunt 
concepute şi construite pentru a realiza lucrări “artistice”, aplicaţiile de proiectare asistată sunt 
gândite ca o “planşetă electronică”. Caracteristicile care le diferenţiază de aplicaţiile grafice 
tradiţionale sunt următoarele: 

• controlul direct şi foarte exact al coordonatelor elementelor dintr-un desen 
(centrul unui cerc, raza cercului, coordonatele unui punct, etc.); 

• posibilităţi de cotare automată conform cu mai multe STAS-uri; 
• rezoluţie mult sporită, de unde: 

♦ posibilitatea de realizare a unor desene de dimensiuni mari cu o precizie 
deosebită; 

♦ posibilitatea de lucru cu mai multe tipuri de plottere; 
♦ posibilităţi mult îmbunătăţite pentru desene 3D. 

Desigur, desenele realizate cu astfel de aplicaţii pot fi convertite în formate de fişiere 
compatibile cu editoarele grafice specializate, prin aceasta mărindu-se domeniul lor de 
aplicabilitate (expl.: AutoCAD, MicroStation). 

 
b. Proiectare în domeniul arhitectonic 
Există multe asemănări cu domeniul precedent, dar şi trăsături specifice. Produsele 

din această categorie au o denumire generică: CAAD (Computer Aided Architectural Design). 
Conceptul acestor programe este concentrarea asupra clădirii, incluzând toate informaţiile 
despre clădire într-o singură bază de date ce creşte o dată cu clădirea, la fiecare pas al 
proiectării. Dacă se schimbă ceva în designul clădirii, este necesară introducerea modificărilor 
o singură dată, toate documentele proiectului modificându-se corespunzător (expl.: 
ArchiCAD). 
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5. Aplicaţii financiar-contabile 
 
În această categorie de aplicaţii intră rezolvarea unor probleme clar definite. Aceste 

operaţii financiar-contabile ce pot fi rezolvate cu ajutorul calculatorului sunt în principal 
următoarele: 

• evidenţa contabilă  a conturilor; 
• calcularea balanţei contabile; 
• evidenţa personalului şi calcularea statelor de salarii; 
• evidenţa mijloacelor fixe dintr-o întreprindere; 
• gestiunea stocurilor de materiale, etc. 
 
Toate aceste aplicaţii ale calculatorului personal funcţionează după următorul model: 
a. acumularea de date; 
b. prelucrarea datelor; 
c. prezentarea rezultatelor. 

 
Prima etapă presupune înmagazinarea tuturor datelor care sunt necesare pentru a 

rezolva o problemă. Fără aceste date (informaţii) de bază, calculatorul nu poate produce nici 
măcar o virgulă. Primul lucru care trebuie făcut este crearea unei baze de date. O bază de 
date este un depozit  în care datele (informaţiile) pot fi introduse, regăsite sau modificate 
după dorinţă. Bazele de date sunt stocate în memoria externă (pe disc), ceea ce înseamnă că o 
dată introduse ele reprezintă un bun definitiv câştigat.  

Caracteristica principală a unei aplicaţii financiar-contabile este flexibilitatea. 
Deoarece, în acest domeniu, modurile de calcul se schimbă foarte rapid, cea mai importantă 
caracteristică o reprezintă astfel capacitatea aplicaţiei financiar-contabile de adaptare la noile 
cerinţe. Din acest punct de vedere distingem două grupe mari de aplicaţii:  

a. aplicaţii dedicate; 
b. aplicaţii nededicate.  
   
a. Prima grupă se referă la acele programe care au fost construite special pentru a 

rezolva o anumită problemă. În general, ele sunt realizate de un grup de specialişti care 
efectuează mai întâi  o analiză economică a problemei, apoi redactează algoritmii de 
prelucrare şi, în final, realizează  pachetul de programe corespunzător. 

Utilizatorului i se pune la dispoziţie produsul finit: programele executabile. El are 
cunoştinţă de primele două etape, dar modul în care au fost realizate programele este 
necunoscut. Aşadar, în cazul în care se schimbă algoritmii de prelucrare utilizatorul este 
nevoit să apeleze la producător pentru a opera în programe modificările corespunzătoare şi a-i 
livra noua versiune a aplicaţiei.  

b. Aplicaţiile din a doua grupă pornesc dintr-un alt punct. O aplicaţie nededicată 
reprezintă un cadru general de rezolvare a unui tip de problemă. O astfel de aplicaţie oferă 
utilizatorului “unelte” cu care îşi poate rezolva problema, iar cerinţa principală a acestor 
instrumente de lucru este ca ele să poată fi manevrate foarte uşor şi foarte rapid de către 
utilizator. Utilizatorului îi sunt livrate şi exemple gata construite care rezolvă o anumită 
problemă la un moment dat. În cazul în care intervine o modificare în modul de rezolvare a 
problemei, utilizatorul poate opera cu un efort minim modificările necesare în program pentru 
a aduce aplicaţia “la zi”.  

 
În prezent, pe piaţa românească există o gamă largă de aplicaţii dedicate din familia 

CIEL. Pachetul CIEL (care a ajuns la versiunea 7) permite următoarele activităţi:  
• contabilitate generală, de gestiune şi bugetară; 
• evidenţe contabile; 
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• facturi, devize, note de recepţie, avize de expediţie; 
• gestiunea mijloacelor fixe; 
• calculul salariilor. 
În cealaltă familie, a aplicaţiilor nededicate, se pot încadra programele de calcul 

tabelar care constituie un mediu ideal pentru rezolvarea problemelor financiar-contabile. 
Dintre aceste programe menţionăm: Lotus 1-2-3, Quattro, Excel.  

 
6. Utilitare 

 
Prin utilitar se înţelege un program sau un pachet de programe care realizează o 

funcţie punctuală, bine definită, funcţie ce nu reprezintă scopul final al utilizatorului ci numai 
o etapă intermediară în atingerea acestui scop. Utilitarele din această familie ajută  şi nu 
rezolvă  problema concretă a utilizatorului. 

 
a. Sisteme HELP  
Pe lângă funcţia de Help oferită de MS-DOS există o gamă variată de utilitare ce se 

constituie în baze de date cu informaţii din diverse domenii ale utilizării calculatoarelor 
(expl.: Tech Help, Norton Guides). 
 

b. Utilitare de compresie (arhivare)  
Compresia datelor înseamnă înmagazinarea aceleiaşi informaţii într-un volum mai 

mic. Spre exemplu, conţinutul unui fişier text de 100 Kb este comprimată şi memorată într-un 
nou fişier de numai 30 Kb. Din acest fişier se poate recupera oricând informaţia în forma sa 
iniţială (expl.: PKZIP, PKUNZIP, WinZip, ARJ, WinArj, RAR, WinRar). 

 
c. Utilitare la nivel fizic (testare, reparare) 
Pentru verificarea la nivel fizic a calculatorului, există funcţii separate în BIOS-ul 

ROM, deci disponibile prin apăsarea lui Del în momentul de boot. Cei care doresc o verificare 
amănunţită, pot apela la unul din utilitarele următoare: CHECKIT (pentru MS-DOS), 
Wintune (pentru Windows 95). Aceste utilitare au meniuri uşor de memorat şi pot lista la 
cerere un raport cu eventualele erori detectate. 

Pe lângă aceste utilitare de verificare, există şi utilitare care permit utilizatorului să 
lucreze cu discul la nivel fizic, nu la nivel de fişier (citire sector, vizualizare, modificare, 
scriere sector). De asemenea, se pot lansa funcţii ce îmbunătăţesc performanţele discului, cum 
ar fi înlăturarea fragmentării discului sau modificarea factorului de întreţesare. Dintre 
utilitarele de acest tip  cele mai performante sunt: Norton Utilities şi VGACOPY.  

 
d. Viruşi şi antiviruşi   
Virusul informatic este un program care posedă proprietatea de a introduce copii 

executabile ale lui însuşi în alte programe. Fiecare program infectat  poate la rândul său să 
infecteze alte programe. Se consideră că un program reprezintă un virus dacă are următoarele 
“proprietăţi”:  

1. modifică programele prin includerea propriilor sale structuri în acestea; 
2. modificările provocate nu se referă numai la un program, ci şi la grupuri de 

programe; 
3. recunoaşte un program care a fost deja infectat; 
4. dacă găseşte un program deja infectat, interzice o nouă modificare a acestuia.  

 
Evoluţia unui virus cunoaşte două perioade:  
a. perioada latentă – în care virusul se răspândeşte în sistem. În această perioadă 

poate fi depistat de programele de devirusare şi eliminat;  
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b. perioada activă – în care virusul intră în acţiune şi realizează acţiunile de 
contaminare. 

 
Obiectivul fundamental al unui virus este distrugerea informaţiilor din sistem. Acesta 

poate căpăta următoarele forme:  
• umplerea calculatorului cu informaţie inutilă; 
• distrugerea fişierelor; 
• distrugerea sectorului de boot; 
• formatarea hard-discului; 
• afişarea unor mesaje pe ecran;  
• tipărirea de mesaje la imprimantă; 
• reiniţializarea calculatorului; 
• micşorarea vitezei de lucru a calculatorului; 
• redefinirea tastelor; 
• blocarea tastaturii; 
• modificarea datelor în programe; 
• distrugerea fizică a unor echipamente. 

 
Tipuri de viruşi 
Astăzi există peste 20.000 de viruşi. Aceştia se împart în două mari categorii: 
1. viruşi de boot – se încarcă în memorie înaintea sistemului de operare, transferă 

conţinutul sectorului de boot în alt sector şi amestecă datele. Infectează orice disc 
logic al hard-discului şi orice dischetă care se introduce în unitatea de dischetă.  

2. viruşi de fişiere – se fixează de regulă pe fişierele cu extensia EXE sau COM. 
Când programul infectat este rulat, virusul se activează rămânând de obicei 
rezident în memorie. 

 
Modele profilactice 
Pentru ca un calculator să nu fie virusat  trebuiesc respectate următoarele norme: 
1. orice disc flexibil de pe care vor fi copiate programe (sau drivere) va fi verificat 

obligatoriu cu programe specializate numite Programe antivirus (expl.: 
ThunderByte Antivirus (TBAV) sau Romanian Antivirus (RAV) – 
considerate cele mai bune programe antivirus existente şi în variantă românească, 
ce recunosc aproape toţi viruşii româneşti). 

2. nu se va face boot decât de pe discuri flexibile verificate anterior.  
3. periodic, toate discurile din sistem vor fi verificate folosind cel puţin două 

programe antivirus (o dată pe săptămână). 
4. toate rezultatele finale ale aplicaţiilor rulate vor fi salvate pe discuri flexibile.  
5. toate programele instalate în sistem vor avea copii pe discuri flexibile. 
 
7. Diverse 

 
Această grupă de aplicaţii reprezintă o sumă de programe din cele mai diverse 

domenii, care sunt disponibile pentru utilizator. Ele se diferenţiază de aplicaţiile prezentate 
mai sus, deoarece se poate considera că nu sunt strict necesare. 

 
a. Comunicaţii 
Comunicarea de informaţii între calculatoare se poate realiza cu ajutorul discurilor 

flexibile sau prin conectarea lor electronică. O comunicaţie la mică distanţă prin conectare 
electronică între două calculatoare se realizează prin intermediul unei linii seriale sau paralele. 
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Dacă calculatoarele nu posedă unităţi de disc compatibile, comunicarea printr-o linie 
serială este singura soluţie. Unul din programele cele mai folosite în cazul sistemului MS-
DOS este KERMIT. Folosirea lui presupune conectarea calculatoarelor printr-un cablu 
electronic cu două fire şi masă. Pentru comunicarea prin modem, există incorporate în 
sistemul Windows 95 programele Fax şi Phone Dialer.  

 
b. Generare, procesare a sunetului 
În acest domeniu au apărut o multitudine de aplicaţii. Cele mai multe necesită o placă 

de sunet (Sound Blaster, Adlib), dar unele pot lucra şi cu un driver numit PC Speaker. 
În afară de Sound Recorder şi Media Player, care fac parte din sistemul de operare 

Windows 95, se mai pot nominaliza: PC Audio, Yamaha Station, Session şi Visual Player. 
 
c. Enciclopedii 
Numite şi cărţi electronice, au un rol foarte important în instruire. Nu pot fi utilizate 

decât pe un PC multimedia. Se livrează de obicei pe CD-ROM-uri, şi sunt accesibile ca preţ 
(expl.: Encarta Encyclopaedia). 
 

d. Altele 
 
Pachete integrate 
1. Microsoft Office 95 
Este o puternică colecţie de aplicaţii pentru afaceri, bine integrate. Ajută utilizatorul 

să se concentreze asupra muncii şi nu asupra programelor pe care le foloseşte. Programele 
componente arată şi funcţionează asemănător, ceea ce uşurează procesul de învăţare. Ediţia 
standard conţine: Word, Excel, PowerPoint, Schedule+, Office Binder, Shortcut Bar. 
Ediţia profesională mai conţine în plus Access. Caracteristici:  
• aplicaţiile utilizează în comun datele; 
• acces rapid de la o aplicaţie la alta a pachetului; 
• permite adăugarea şi a  altor programe în pachet, dacă sunt produse de Microsoft; 
• Find Fast permite găsirea fişierelor instantaneu; 
• toate aplicaţiile din pachet incorporează tehnologia InteliSense care automatizează 

activităţile de rutină.  
 

2. Microsoft Office 97 
Integrează aplicaţiile din pachet cu puterea Internetului. Cuprinde aceleaşi aplicaţii ca 

şi Ofiice 95, actualizate, componenta Schedule+ fiind însă înlocuită cu  Outlook 97. 
Caracteristici: 
• suport tehnic prin Internet; 
• BINDER permite anteturi şi subsoluri de pagină comune; 
• creare rapidă de pagini multimedia pe Internet, fără a învăţa HTML, folosind ghidul Web 

Page care oferă asistenţă pas cu pas; 
• Office Art permite obţinerea de efecte 3D sofisticate; 
• conţine peste 3000 de imagini artistice şi peste 150 de fonturi; 
• AutoCorrect a fost îmbunătăţit: corectează acum şi greşelile gramaticale comune, 

greşelile de majuscule şi creează prescurtări utile pentru introducerea textelor şi 
graficelor. 

 
3. Corel WordPerfect 
Pachet integrat, care ameninţă supremaţia atotputernicului Office în acest domeniu. 

Cu suita WordPerfect, firma Corel oferă alternative pentru orice produs Microsoft. 
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4. Microsoft Works 
Este un pachet ieftin, uşor de instalat şi utilizat, fiind disponibil pentru MS-DOS şi 

Windows. Conţine un procesor de texte, un program de calcul tabelar, un program de baze de 
date şi un program grafic. Aceste programe nu sunt renumite în domeniul lor (ca la Office), 
dar lucrează foarte bine împreună. 

 
 

C. INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 
 

 Unul din ţelurile majore ale specialiştilor în informatică este dezvoltarea unor maşini 
care să comunice cu mediul extern prin mijloacele senzoriale specifice oamenilor şi care să 
funcţioneze inteligent în absenţa intervenţiei umane. Atât percepţia cât şi elaborarea unor 
raţionamente sunt însă activităţi care, deşi naturale pentru mintea umană, sunt foarte dificile 
pentru o maşină. De aceea, acest domeniu de cercetare, cunoscut sub numele de inteligenţă 
artificială, se află într-o fază foarte puţin avansată, în comparaţie cu obiectivele şi aşteptările 
specialiştilor (BROOKSHEAR 1998, 395-428; CÂRSTOIU 1994, 3-5). 
 Problema inteligenţei artificiale poate fi discutată sub două aspecte:  

a. în sens filosofic, apar întrebări referitoare la inteligenţa în sine şi la capacitatea 
maşinilor de a o deţine sau de a-i simula doar prezenţa; 

b. în sens ştiinţific, problema este în ce mod poate fi aplicată tehnologia astfel încât 
să se producă maşini care să se comporte inteligent. 

 
1. Consideraţii filosofice 

 
Deşi calculatoarele sunt adesea personificate, între caracteristicile lor şi cele ale minţii 

umane există o distincţie clară. Maşinile algoritmice sunt proiectate în scopul de a îndeplini 
repede şi corect sarcini precis definite, de care, în general, se achită foarte bine. Cu toate 
acestea, ele nu dispun de inteligenţă nativă, iar atunci când sunt confruntate cu situaţii care nu 
au fost prevăzute de programator, performanţele lor se deteriorează rapid. Mintea umană, deşi 
face faţă cu greu unor calcule complicate, poate în schimb să înţeleagă şi să raţioneze. 

Prin urmare, deşi o maşină poate să calculeze mai repede şi mai bine rezultatul unei 
probleme, omul este mai calificat să înţeleagă rezultatul şi să stabilească ce calcule trebuie 
efectuate în continuare.Dacă dorim să construim maşini care să-şi poată continua activitatea şi 
atunci când au de făcut faţă unor situaţii neaşteptate, atunci trebuie ca maşinile respective să 
posede capacitatea de a raţiona. Această cerinţă i-a făcut pe specialişti să studieze modelele 
elaborate de psihologi pentru mintea umană, în speranţa de a găsi principii pe baza cărora să 
se poată construi maşini şi programe cu un grad mai mare de flexibilitate. 

Principalul scop al informaticianului va fi performanţa finală a programului, de aceea 
vom spune că această abordare este orientată spre performanţă. În schimb, psihologul va fi 
mai interesat să înţeleagă procesele inteligenţei naturale (gândirea şi comportamentul uman). 
Acest mod de abordare este prin urmare unul orientat spre simulare.  

Dificultatea de a stabili dacă un program este sau nu înzestrat cu inteligenţă provine 
din faptul că este greu de făcut diferenţa dintre prezenţa efectivă a inteligenţei şi aparenţa ei. 
Inteligenţa este deci o trăsătură internă, care poate fi detectată din exterior în mod indirect, 
analizându-se reacţia la diverşi stimuli (testul Turing). 

 
2. Consideraţii ştiinţifice 

 
Există două tipuri de maşini inteligente:  
a. maşini inteligente care analizează informaţiile primite de la o cameră video (deci 

analizează imaginea şi o transformă în acţiune logică sau mecanică); 
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b. maşini inteligente care analizează informaţiile introduse în baza de date de către 
programator sau utilizator (deci analizează datele la nivel conceptual şi le 
transformă în acţiuni logice sau mecanice). 

Ambele tipuri de maşini inteligente vor lucra însă pe baza unor raţionamente care să 
le permită “înţelegerea” informaţiei primite şi să ia decizia corectă pentru a o utiliza în 
vederea unui scop predefinit. 

 
Există şi în acest caz două posibilităţi tehnice: 
a. programarea iniţială a maşinii, furnizându-i soluţii pentru toate variantele posibile 

de rezolvare a unei probleme. Astfel, maşina ar trebui să selecteze şi să execute 
programul corespunzător. Dezavantajul constă în posibilitatea de a exista variante 
infinite de configuraţii diferite, astfel încât, din considerente de timp şi de spaţiu 
de stocare, această tehnică nu este practică. 

b. maşina trebuie programată astfel încât să furnizeze ea însăşi o soluţie. Programul 
dezvoltat trebuie să permită maşinii să ia decizii şi să tragă concluzii, adică să 
efectueze raţionamente. 

 
2.1. Sisteme de producţie 
Un sistem de producţie, al unei maşini inteligente, constă în trei componente 
principale: 
a. Un ansamblu de stări. Fiecare stare este o situaţie care poate să apară în contextul 

aplicaţiei respective. Starea de început este numită stare iniţială, iar starea la care 
se doreşte să se ajungă se numeşte stare ţintă. 

b. Un ansamblu de producţii. O producţie este o operaţie care poate fi efectuată în 
contextul aplicaţiei pentru a se trece de la o stare la alta. Fiecare producţie poate fi 
asociată cu unele precondiţii  pentru a favoriza aplicarea ei. 

c. Un sistem de control. Sistemul de control este logica ce rezolvă problema, 
înaintând de la starea iniţială la starea ţintă. 

 
Graful stărilor  este o metodă de reprezentare (sau de conceptualizare) a tuturor 

stărilor, producţiilor şi precondiţiilor dintr-un sistem de producţie. Un graf de stare constă 
aşadar dintr-un ansamblu de noduri (locaţii) reprezentând stările sistemului, conectate prin 
arce (săgeţi) care reprezintă producţiile ce permit trecerea dintr-o stare în alta. 

Exemplu de raţionament deductiv văzut ca sistem de producţie (BROOKSHEAR 
1998, 404): 

 
 
 
 
            
 
 Starea iniţială 

Socrate este bărbat. 
Toţi bărbaţii sunt oameni. 
Toţi oamenii sunt muritori. 

Starea intermediară 
Socrate este bărbat. 
Toţi bărbaţii sunt oameni. 
Toţi oamenii sunt muritori. 
Socrate este om. 

Starea intermediară 

 

Socrate este bărbat. 
Toţi bărbaţii sunt oameni. 
Toţi oamenii sunt muritori. 
Socrate este un om. 
Socrate este muritor. 
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2.2. Activităţile sistemului de control 
Principala sarcină sistemului de control, aceea de a dezvolta o soluţie pentru 

problema iniţială, nu presupune practic altceva decât aplicarea unui algoritm de căutare în 
graful stărilor, pentru a găsi un drum între nodul iniţial şi nodul ţintă. Cea mai obişnuită 
metodă de realizare a acestei căutări este să se traverseze fiecare arc ce pleacă din starea 
iniţială şi să se înregistreze în fiecare caz starea destinaţie, apoi să se traverseze arcele care 
pleacă din noua stare curentă şi să se înregistreze rezultatul, ş.a.m.d. Procesul continuă până 
când una din stările la care se ajunge este chiar nodul ţintă; în acel moment se poate spune că 
s-a aflat soluţia problemei. 

Ca efect al aplicării acestei strategii se construieşte un arbore, numit arbore de 
căutare, care constă din acea parte a grafului stărilor care a fost investigată de către sistemul 
de control. 

De îndată ce nodul ţintă este descoperit, sistemul de control îşi poate încheia 
procedura de căutare pentru a începe să construiască secvenţa de instrucţiuni care va fi 
utilizată pentru rezolvarea problemei. Este de fapt vorba de o simplă parcurgere a arborelui de 
căutare pornind de la nodul ţintă, cu plasarea într-o stivă a producţiilor reprezentate de arcele 
arborelui, pe măsură ce sunt întâlnite. 

Arborii de căutare se construiesc cu sisteme de pointeri  care indică de jos în sus, iar 
uneori cu două seturi de pointeri, care permit deplasarea în ambele direcţii (adică este permisă 
accesarea informaţiei de la nodul rădăcină la nodul ţintă şi invers). 

 
Exemplu de arbore de căutare:                                                                        nod ţintă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        nod 
    rădăcină 

 
 
 
 

neolitic 

Vinča 

Cultură 
materială 

Cultură 
spirituală 

ceramică 

unelte 

podoabe 

arme 

fină 

semifină 

grosieră 

oale 

străchini 

ulcioare 

Petreşti  
 
Pentru eficientizarea arborelui de căutare se pot folosi două tehnici: 
a. Schimbarea ordinii  în care se creează arborele de căutare. În loc să se dezvolte 

arborele pe orizontală (nivel cu nivel), se urmăresc în adâncime căile mai 
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promiţătoare, luându-se în considerare alte opţiuni numai dacă cele selectate 
iniţial au fost greşite. În acest mod, arborele se construieşte nu pe orizontală ci pe 
verticală (nu se construiesc niveluri ci drumuri de căutare). Metoda se mai 
numeşte şi strategie euristică deoarece foloseşte informaţii neverificate şi 
empirice (pe care oamenii le obţin în mod intuitiv). 

b. Evitarea redundanţelor (repetărilor), adică o stare nu trebuie să apară în arbore de 
mai multe ori, deoarece ocurenţa unui nod în arborele de căutare indică faptul că 
s-a găsit deja un drum care duce la starea respectivă în graful stărilor, iar 
înregistrarea mai multor drumuri care să ducă la acelaşi nod nu face decât să 
încurce utilizatorul şi să ocupe memorie în plus. 

 
Cu toate progresele înregistrate în domeniul inteligenţei artificiale, punerea lor în 

aplicare este îngreunată de capacităţile limitate ale calculatoarelor folosite în prezent. 
 
Totuşi, se remarcă câteva domenii în care s-a aplicat cu succes inteligenţa artificială: 
a. prelucrarea limbajului (traducerea limbajului uman în limbaj cod maşină, 

traducerea propoziţiilor dintr-o limbă în alta, etc.). Pentru descifrarea 
semnificaţiei unei propoziţii în limbaj natural este nevoie de o analiză pe mai 
multe niveluri: 

a.1. analiza sintactică;  
a.2. analiza semantică; 
a.3. analiza contextuală. 

Următoarea etapă este extragerea informaţiilor, urmată de aplicarea informaţiilor 
(în text, grafic, imagine, etc.). 
b. robotica (comanda maşinilor de diverse tipuri);  
c. sisteme de baze de date (pentru a permite ca cererea de informaţii să se facă într-

un limbaj natural, fără a li se impune oamenilor să utilizeze un limbaj de 
interogare special, cu caracter tehnic); 

d. sisteme expert (pachete software destinate să-i asiste pe utilizatori în luarea unor 
decizii care necesită specializare într-un anume domeniu). 

 
Două dintre aceste domenii ale aplicaţiilor inteligenţei artificiale (sistemele de baze 

de date şi sistemele expert) şi-au găsit utilizare şi în arheologia informatizată, de aceea ne 
vom ocupa mai pe larg de conceptele teoretice care stau la baza lor, pentru ca mai apoi să 
aprofundăm aplicabilitatea lor în situaţiile reale ale unor situri arheologice. 
 

 
D. BAZE DE DATE 

 
Aplicaţiile de tip “bază de date”  se referă la acele produse livrate utilizatorului “la 

cheie” pentru a-şi rezolva o problemă concretă. Aplicaţiile de tip “bază de date” existente pe 
piaţa românească se pot împărţi în trei mari grupe, după finalitatea datelor manevrate:  

a. baze de date personale; 
b. baze de date informaţionale; 
c. baze de date pentru gestiunea economică.  
 
a. Bazele de date “personale” sunt mici colecţii de date care prezintă interes şi sunt 

manipulate de un singur utilizator. Câteva exemple tipice sunt următoarele: agendă telefonică, 
planificarea de întruniri, evidenţa cărţilor din biblioteca personală. Pentru astfel de utilizări 
restrânse ale unei baze de date, se poate folosi aplicaţia Card File disponibilă în pachetul 
Windows 3.x. 
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b. Bazele de date de tip informaţional sunt în general caracterizate de un volum foarte 
mare de date (informaţii) ce sunt destinate publicului larg. Ele pot fi considerate adevărate 
“birouri de informaţii” computerizate. Domeniul de aplicabilitate a acestor baze de date este 
extrem de diversificat şi face imposibilă o clasificare.  

c. Bazele de date pentru gestiunea economică reprezintă colecţii de date necesare şi 
utilizate pentru gestionarea unei întreprinderi. Aplicaţiile cele mai reprezentative care 
operează cu astfel de baze de date sunt produsele CIEL. 

 
Pentru a înţelege mai bine cum este alcătuită şi cum funcţionează o bază de date, 

trebuiesc specificate câteva noţiuni privind teoria generală a bazelor de date, cu aplicabilitate 
în arheologie: 

 
I. Introducere 
 
1. Ce este o bază de date ? 
 

O bază de date conţine toate informaţiile necesare despre obiectele ce intervin într-o 
mulţime de aplicaţii, relaţiile logice dintre aceste informaţii şi tehnicile de prelucrare 
corespunzătoare. În bazele de date are loc o integrare a datelor, în sensul că mai multe fişiere 
sunt privite în ansamblu, eliminându-se informaţiile redundante. Este permis accesul simultan 
la aceleaşi date, situate în acelaşi loc sau distribuite spaţial, a mai multor persoane prin mai 
multe tipuri de interogări (BÂSCĂ 1997, 11; DESPI & 1999, 2). 

O bază de date poate fi:  
• integrată; 
• partajată. 

 
Prin “integrată” înţelegem că baza de date poate fi gândită ca o unificare de mai multe 

fişiere de date, distincte şi neredundante. 
Prin “partajarea” unei baze de date se înţelege că bucăţile individuale de date din baza 

de date pot fi partajate între mai mulţi utilizatori individuali, fiecare dintre ei putând avea 
acces la aceeaşi bucată de date simultan (sisteme multiutilizator). 

 
Hardul unui sistem de baze de date constă din volumele de memorare secundare 

(discuri, dischete sau benzi magnetice) pe care rezidă baza de date, împreună cu aparatele, 
unităţile de control şi canalele respective. 

 
Între baza de date fizică (adică datele aşa cum sunt ele memorate pe suport) şi 

utilizatorii sistemului există un nivel de software, numit sistem de gestionare a bazelor de 
date (DBMS – Data Base Management System), care permite construirea unor baze de date, 
introducerea informaţiilor în baza de date şi dezvoltarea de aplicaţii privind bazele de date. 

Un DBMS dă posibilitatea utilizatorului să aibă acces la date folosind un limbaj de 
nivel înalt, apropiat de modul obişnuit de exprimare, pentru a obţine informaţii, utilizatorul 
făcând abstracţie de algoritmii aplicaţi pentru selectarea datelor implicate şi a modului de 
memorare a lor. DBMS-ul este deci o interfaţă între utilizator şi sistemul de operare. 

 
Orice DBMS conţine un limbaj de descriere a datelor (LDD) care permite descrierea 

structurii unei baze de date, a fiecărei componente a ei, a relaţiilor dintre componente, a 
drepturilor de acces ale utilizatorului la baza de date, a restricţiilor în reprezentarea 
informaţiilor, etc. LDD-ul este utilizat atât pentru proiectarea bazelor de date, cât şi pentru 
redefinirea lor. 
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O altă componentă a DBMS este limbajul de cereri (LC) sau limbajul de prelucrare a 
datelor (LPD), ce permite operaţii asupra datelor aflate în baza de date, cum ar fi: 

• încărcarea bazei de date; 
• inserarea unui nou element; 
• ştergerea unui element; 
• modificarea unui element; 
• căutarea unor elemente; 
• realizarea de diferite statistici asupra datelor. 
 
Limbajele LDD şi LC sunt extinderi ale unor limbaje de programare numite limbaje 

gazdă. Compilarea succesiunilor de comenzi pentru descrierea datelor sau pentru operarea cu 
date se reduce la transformarea acestor comenzi într-o succesiune de instrucţiuni ale 
limbajelor gazdă care, prin executare, să dea efectul dorit. O altă modalitate de operare este 
aceea a transformării comenzilor în lansări de programe executabile. 

  
Utilizatorii sistemelor de gestionare a bazelor de date (DBMS) se grupează în trei categorii: 

a. programatorii de aplicaţie (care scriu programele aplicaţie în limbaje de 
programare: Cobol, C, etc.) sau în limbaje de programare specifice: 
dBase, FoxPro, etc.); 

b. end-userii sau utilizatorii (care accesează baza de date de la un terminal, 
folosind un limbaj de interogare numit “query language”); 

c. administratorii bazelor de date DBA (care stabilesc structura iniţială a 
bazei de date şi modul de memorare a datelor la nivel fizic, acordă 
utilizatorilor drepturi de acces la baza de date sau părţi ale ei, asigură 
securitatea datelor, modifică structura şi întreţine baza de date). 

 
2. Datele operaţionale 
 

Datele operaţionale sunt date din bazele de date, distincte de datele de intrare, ieşire 
sau alte tipuri de date. O bază de date este o colecţie de date operaţionale folosite de către 
aplicaţiile sistem ale unei instituţii (Muzeu, Bibliotecă, Intreprindere, etc.) 

Datele de intrare sunt informaţii introduse în sistem din lumea exterioară, de obicei 
prin terminale. 

Datele de ieşire se referă la mesajele şi rapoartele extrase din sistem (tipărite sau 
afişate pe ecran). 

Entităţile de bază sunt elementele constitutive ale unei baze de date (expl. materialul 
arheologic, materialul bibliografic, materialul grafic, etc.). Între aceste entităţi există 
întotdeauna asociaţii sau relaţii ce le leagă într-o bază de date comună. 

Relaţiile dintre entităţi sunt la rândul lor părţi ale datelor operaţionale, chiar mai 
importante decât entităţile asociate. O relaţie poate fi asociată la una, două sau trei entităţi, iar 
o entitate poate fi asociată la oricâte relaţii. 

 
3. Independenţa datelor 

 
Modul în care datele sunt organizate pe suportul secundar de stocare şi modul în care 

ele sunt accesate depind de cerinţele aplicaţiei şi de ştiinţa organizării datelor şi tehnicile de 
acces. 

Imunitatea aplicaţiilor la modificările de structură a memorării şi a strategiei de acces 
se numeşte independenţă a datelor. 

Tipuri de modificări pe care administratorul bazei de date (DBA) poate să le facă: 
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• reprezentarea datelor numerice (câmpul numeric poate fi memorat în formă 
internă aritmetică sau ca un şir de caractere); 

• reprezentarea datelor caracter (un câmp şir de caractere poate fi memorat în mai 
multe coduri de caractere : ASCII, EBCDIC, etc.). 

 
Terminologie: 

 Un câmp este cea mai mică unitate de date stocată în baza de date. 
 Baza de date conţine mai multe ocurenţe sau instanţe pentru fiecare din tipurile 

de câmpuri. 
 O înregistrare este o colecţie de nume de câmpuri asociate. 
 O ocurenţă sau instanţă de înregistrare constă dintr-un grup de ocurenţe de câmp 

înrudite (asociate) şi reprezintă o asociere între ele. 
 Un fişier este o colecţie a tuturor înregistrărilor de unul sau mai multe tipuri. 
 Într-o bază de date, un câmp numeric poate avea două unităţi metrice (inches şi 

centimetrii) la alegerea utilizatorului. 
 

3.1. Structura înregistrărilor memorate 
 

Într-o bază de date, două tipuri de înregistrări pot fi combinate într-unul singur. 
Exemplu:  

înregistrarea 1.: neolitic, Vinča, ceramică pictată, străchini (…) 
înregistrarea 2.: neolitic, Petreşti, ceramică pictată, străchini (…) 
structură integrată: neolitic, Vinča, Petreşti, ceramică pictată, străchini (…) 

 
Astfel se explică faptul că înregistrarea logică a unei aplicaţii poate consta dintr-o 

submulţime a unei înregistrări memorate, adică anumite câmpuri memorate pot fi invizibile 
pentru o aplicaţie particulară (de exemplu elementele care se repetă). La fel, un singur tip de 
înregistrare memorată poate fi despicat în două, pentru a particulariza anumite aplicaţii. 

 
3.2. Structura fişierelor memorate 

 
Un fişier poate fi implementat fizic în memorie în mai multe moduri: 
• poate fi în întregime conţinut într-un volum de memorare (expl.: disc magnetic); 
• poate fi împărţit pe mai multe volume de tipuri diferite; 
• poate fi sau nu fizic secvenţial, în concordanţă cu valorile unui anumit câmp; 
• poate avea unul sau mai mulţi indecşi asociaţi; 
• poate fi construit cu pointeri; 
• înregistrările pot fi blocate sau nu, etc. 

 
Baza de date trebuie să fie în stare să crească fără a afecta aplicaţiile existente, aceasta 

fiind raţiunea majoră a independenţei datelor. 
 

4. Arhitectura unui sistem de baze de date 
 

a. nivelul exterior                                            scheme exterioare 
(vederile utilizatorilor  
       individuali) 

 
  

b. nivelul conceptual 
(vederile comune utilizatorilor) 

Utilizatorul 1 Utilizatorul 2 Utilizatorul n

Schema conceptuală
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c. nivelul intern 
(vederile memorate) 
 
O bază de date poate fi privită din mai multe puncte de vedere: 

Schema fizică

a. opţiunea utilizatorului, care lucrează cu anumită părţi ale unei baze de 
date numite vederi; 

b. opţiunea administratorului bazei de date care integrează toate vederile 
referitoare la baza de date într-un singur model numit schemă 
conceptuală, ea reprezentând nivelul logic al bazei de date; 

c. opţiunile implementatorului bazei de date (coincide uneori cu cele ale 
administratorului) care priveşte baza de date ca pe o colecţie de fişiere 
memorate pe diferite medii externe (benzi şi discuri magnetice), ele 
constituind nivelul fizic al bazelor de date. 

 
Primele două nivele sunt descrise prin planuri ce constau în enumerarea tipurilor de 

entităţi ce apar în baza de date, relaţiile dintre aceste tipuri de entităţi şi modul de trecere de 
la noţiunile acestui nivel la nivelul imediat următor. În mod curent, aceste planuri se numesc 
scheme externe, subscheme conceptuale sau vederi, pentru primul nivel şi scheme 
conceptuale pentru al doilea nivel. Descrierile la nivel fizic sunt făcute prin scheme interne 
sau scheme fizice. 

 
4.1. Scheme externe 

 
O schemă externă reprezintă conţinutul bazei de date aşa cum este ea văzută de un 

utilizator particular. 
Exemplu: 
Pentru un utilizator poate să apară într-o vedere atributul număr străchini (= numărul 

fragmentelor ceramice de tipul “N”), dar la nivel logic şi fizic acest atribut nu este indicat, din 
cauza permanentei modificări a conţinutului său. În acest caz se foloseşte la nivel logic 
atributul ceramică (= numărul total general de fragmente ceramice) din care se scad atributele 
nr. oale, nr. farfurii, nr. chiupuri, etc. (= numărul fragmentelor ceramice “M”≠”N”) din baza 
de date. Astfel se permite aflarea numărului exact al fragmentelor ceramice de tip strachină 
din baza de date. 

 
Pentru utilizatorul obişnuit, modul de definire a vederilor este transparent, el putând 

să obţină sau să modifice informaţiile dorite prin intermediul unor comenzi cu structură dată, 
folosind formule predefinite pe care le completează sau poate utiliza un sistem de meniuri. 

În reprezentarea intuitivă a vederilor intervin noţiunile de entitate, relaţie, atribut, 
cheie, funcţionalitate, diagramă, şi altele pe care le vom definii ulterior. 

Schema externă este scrisă într-un sublimbaj de definire a datelor (SLDD) dintr-un 
DLL numit adesea DLL extern. 

 
4.2. Scheme conceptuale 

 
O schemă conceptuală este o reprezentare a întregii informaţii conţinute în baza de 

date ce combină subschemele vederilor ce privesc o anumită aplicaţie într-un model unitar. 
Acest tip de schemă trebuie să se bazeze pe un model teoretic şi să fie simplă, adică uşor de 
înţeles şi de prelucrat. 
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Sistemele de gestiune a bazelor de date au fost clasificate în trei grupe mari, în funcţie 
de tipul elementelor cu care lucrează şi a structurilor obţinute: 

a. modelul reţea – permite lucrul cu entităţi şi relaţii binare de tipul 1:1 şi 1:N, 
diagrama rezultată fiind un graf oarecare; 

b. modelul arborescent (ierarhic) – permite lucrul cu entităţi şi relaţii binare de tipul 
1:1 şi 1:N, iar diagrama este alcătuită dintr-o mulţime de arbori; 

c. modelul relaţional – în care intervin numai relaţii şi operaţii cu aceste relaţii. 
 

4.3. Scheme interne 
 

Schemele interne descriu diferitele fişiere utilizate pentru memorarea informaţiilor 
bazei de date şi modul de operare cu ele. Există mai multe moduri de organizare a fişierelor, 
cele mai cunoscute fiind: 

• organizarea secvenţială; 
• organizarea cu index rar; 
• organizarea cu index dens; 
• organizarea cu dispersie; 
• organizarea folosind B-arbori. 

 
Traducerea schemelor conceptuale în scheme interne se face, de obicei, automat de 

către DBMS. Pe lângă stabilirea diferitelor tipuri de înregistrări utilizate în reprezentarea 
fizică a datelor, se specifică şi existenţa indecşilor asociaţi unor fişiere, semnificaţia 
câmpurilor înregistrărilor, ordinea de apariţie a înregistrărilor şi modul de acces. 

Corespondenţa dintre scheme poartă numele de mapare şi este de două tipuri: 
• mapare conceptuală / internă (vederea conceptuală / baza de date memorată); 
• mapare externă / conceptuală (vedere externă particulară / vedere conceptuală). 

 
Sistemul de gestiune a bazelor de date (DBMS) este softul (programul) care 

coordonează toate accesele la baza de date, în modul următor: 
a. un utilizator emite o cerere de acces, folosind un limbaj particular de manipulare 

a datelor; 
b. DBMS-ul interceptează cererea şi o interpretează; 
c. DBMS-ul inspectează, pe rând, schema externă, maparea externă/conceptuală, 

schema conceptuală, maparea conceptuală/internă şi definiţia de structură de 
memorare; 

d. DBMS-ul realizează operaţiile necesare asupra bazei de date memorate. 
 

Administratorul bazei de date (DBA) urmează apoi să gestioneze operaţiile specifice, 
responsabilităţile lui incluzând: 

• decizia asupra conţinutului informaţiei inclusă în baza de date; 
• decizia asupra structurii de memorare şi a structurii de acces; 
• legătura cu utilizatorii; 
• definirea procedurilor de verificări autorizate şi de validări; 
• definirea unei strategii pentru salvări şi restaurări; 
• monitorizarea performanţei şi răspunsuri la schimbări de cerinţe. 
 
Pentru aceasta DBA are la îndemână un număr de programe utilitare pentru a se ajuta 

în rezolvarea acestor sarcini: 
• rutina de încărcare (pentru a crea versiunea iniţială a bazei de date); 
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• rutina de reorganizare (pentru a reorganiza baza de date prin eliminarea datelor 
perimate şi introducerea altora noi); 

• rutine jurnaliere (pentru a nota orice operaţie asupra bazei de date împreună cu 
identificarea utilizatorului care a efectuat-o); 

• rutine de restaurare (pentru a restaura baza de date la o stare anterioară unui eşec 
hard sau de programare); 

• rutina de analiză statistică (pentru a sista în realizarea performanţei). 
 

Instrumentul utilizat de DBA în lucrul cu programele utilitare este dicţionarul de 
date. El este o bază de date ce conţine date despre date, adică descrieri ale obiectelor 
sistemului. 

De asemenea atât DBA cât şi utilizatorul beneficiază de o interfaţă utilizator pentru a 
uşura accesul la date. Această interfaţă poate fi definită ca un ecran în sistem, sub care totul 
devine invizibil pentru utilizator. Interfaţa se află întotdeauna la nivelul extern. 

 
Într-un sistem de baze de date (DBMS) datele sunt memorate la locaţia la care sunt 

folosite mai des, dar ele sunt disponibile (prin reţeaua de comunicaţii) şi utilizatorilor din alte 
locaţii. Acest tip de bază de date, împrăştiată într-o reţea de calculatoare se numeşte bază de 
date distribuite.  
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                                    Arhitectura unui sistem de baze de date 
II. Abordarea bazelor de date 
 

Gestionarea datelor implică atât gestionarea factorilor reprezentaţi de şiruri de biţi pe 
medii magnetice de memorare cât şi gestionarea semnificaţiei acestor factori. Semnificaţiile 
sunt gestionate prin organizarea lor în structuri logice de entităţi. 

 
1. Noţiuni şi termeni tehnici uzuali 

 
a. O entitate este reprezentată din datele de acelaşi tip ale unui obiect specific. 

Obiectele pot fi fixate în clase de obiecte numite entităţi asociate. Un tip de 
entitate reprezintă o semnificaţie, pe când o instanţă de entitate reprezintă fapte. 

b. Fiecare entitate este descrisă de o mulţime de proprietăţi esenţiale numite 
atribute. Pentru diferitele elemente ale entităţii, atributele pot să primească valori 
din anumite mulţimi numite domeniul atributului respectiv. 

c. Un atribut sau o mulţime de atribute pentru care valorile asociate determină în 
mod unic orice element al entităţii respective se numeşte cheie. Orice entitate 
admite cel puţin o cheie, deci toate elementele unei entităţi sunt distincte. În cazul 
în care există elemente care să aibă aceleaşi valori pentru toate atributele, se ia 
drept cheie un atribut suplimentar reprezentat de numărul asociat elementului în 
entitatea respectivă, care defineşte în mod unic elementul. 

d. Numim relaţie între entităţile E1,E2,………,Ek orice submulţime a produsului 
cartezian al mulţimilor elementelor celor k entităţi, adică mulţimi de elemente de 
forma (e1,e2,……...,ek), unde e1 este un element din E1, e2 este un element din E2 
ş.a.m.d. O astfel de relaţie o notăm REL(E1,E2,……...,Ek), unde REL este numele 
asociat relaţiei, şi putem spune că relaţia are arietatea k. De cele mai multe ori 
k=2, deci se lucrează cu relaţii binare. 
În cazul relaţiilor binare, se poate face o clasificare a lor în funcţie de câte 
elemente corespund fiecărui element dintr-o entitate în cealaltă entitate, după cum 
urmează: 
1. relaţie unu-la-unu (notată 1:1), în cazul în care fiecărui element din prima 

entitate îi corespunde cel mult un element din a doua entitate şi reciproc; 
2. relaţie unul-la-mai-mulţi (notată 1:N), în cazul în care fiecărui element al 

primei entităţi îi pot corespunde mai multe elemente din a doua entitate, dar 
fiecărui element din a doua entitate îi corespunde cel mult un element din 
prima entitate. 

3. relaţie mai-mulţi-la-mai-mulţi (notată M:N), în cazul în care fiecărui element 
al primei entităţi îi pot corespunde mai multe elemente din a doua entitate şi 
reciproc. 

e. Informaţiile privind structura unei vederi sunt sintetizate grafic într-o diagramă 
entitate-relaţie, care pune în evidenţă entităţile ce intervin, reprezentate prin 
dreptunghiuri, atributele asociate lor reprezentate prin elipse, şi diferite relaţii ce 
se stabilesc între entităţi reprezentate prin săgeţi (cu vârf dublu către entitatea pe 
care pot apărea mai multe elemente în relaţie cu un element din cealaltă entitate). 

 
Exemplu: 
   

 epoca cultura ceramica 

pictată 
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           nepictată 

 
 

2. Baze de date 
 

Datele dintr-o colecţie de entităţi pot fi unite şi rezumate în moduri diferite pentru a 
produce informaţie. Informaţia este o colecţie de date plasată în context, care poate fi 
furnizată de către o situaţie sau de alte date. 

Pentru a creşte (mării) bazele umane de cunoştinţe mentale memorate, omul 
colectează şi memorează date în formă automată. O astfel de colecţie se numeşte bază de 
date. Ea reprezintă nu numai date despre entităţi dar şi date despre relaţiile dintre entităţi. Pe 
baza aceleaşi structuri funcţionează o bază de date şi într-un calculator. 

 
Există două forme de baze de date: 
a. baze de date fizice, care sunt reprezentări pe medii de memorare a entităţilor, 

atributelor şi a relaţiilor dintre ele; 
b. baze de date logice, care reprezintă entităţi, atribute şi relaţiile independente de 

modul în care datele şi relaţiile sunt reprezentate şi memorate într-o bază de date 
fizică.  

 
III. Modele de baze de date 
 

Există trei categorii de modele de baze de date: 
1. modelul relaţional; 
2. modelul reţea; 
3. modelul arborescent (ierarhic). 
 

1. Modelul relaţional 
 

Un model relaţional de baze de date cuprinde trei componente principale: 
• structura datelor prin definirea unor domenii (valori atomice) şi a relaţiilor “n” 

(atribute, tupluri, chei primare); 
• integrarea datelor prin impunerea unor restricţii; 
• prelucrarea datelor prin operaţii din algebra relaţională sau calcul relaţional. 
 
Modelul relaţional se bazează pe noţiunea matematică de relaţie (din teoria 

mulţimilor) definită ca o submulţime a produsului cartezian a unei liste finite de mulţimi 
numite domenii. Elementele unei relaţii se numesc tupluri (sau n-cupluri), iar numărul de 
domenii din produsul cartezian se numeşte arietatea relaţiei (FOTACHE 1997, 102). 

 
De obicei relaţiile sunt reprezentate sub forma unor tabele în care fiecare rând 

reprezintă un tuplu şi fiecare coloană reprezintă valorile tuplurilor dintr-un domeniu dat al 
produsului cartezian. 

În reprezentarea sub formă de tabel a unei relaţii, coloanelor şi domeniilor 
corespunzătoare lor, li se asociază nume intitulate atribute. Mulţimea numelor atributelor unei 
relaţii se numeşte schemă relaţională. 

 
Deci prin relaţie se înţelege o mulţime de funcţii definite pe o mulţime de atribute cu 

valori în reuniunea unor domenii, cu restricţia ca valoarea corespunzătoare fiecărui atribut să 
se afle în domeniul asociat acelui atribut. 
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Se numeşte cheie candidat al unei relaţii R coloana sau mulţimea de coloane din R 

pentru care valorile corespunzătoare din oricare două tupluri nu coincid, deci identifică 
tuplurile prin relaţia respectivă şi nu conţin strict o submulţime de coloane cu această 
proprietate. Pentru fiecare relaţie se alege un candidat de cheie care se numeşte cheie primară 
a relaţiei. Tuplurile unei relaţii nu pot să conţină valoarea nulă în coloane ce aparţin cheii 
primare. Eventualii candidaţi de chei diferiţi de cheia primară se numesc chei alternante. Se 
numeşte cheie străină o coloană sau o mulţime de coloane a unei relaţii R1 ale cărei valori, 
dacă nu sunt nule, coincid cu valori ale unei chei primare dintr-o relaţie R, nu neapărat 
distinctă de R1. 

 
Mulţimea tuturor schemelor relaţionale corespunzătoare unei aplicaţii se numeşte 

schema bazei de date relaţionale, iar conţinutul curent al relaţiilor, la un moment dat, se 
numeşte bază de date relaţională.  

 
În modelul relaţional, entităţile sunt reprezentate sub formă de relaţii în care schema 

relaţională conţine toate atributele entităţii şi fiecare tuplu al relaţiei corespunde unui element 
al entităţii. 

Cele mai multe cereri ale unui utilizator privesc determinarea unor informaţii cu 
anumite proprietăţi, iar răspunsul posibil este o relaţie care descrie toate elementele cu aceste 
proprietăţi. Modul de prezentare al răspunsului depinde de interfaţa dintre DBMS şi utilizator. 

 
Exemplu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utilizator interogare: străchini de culoare roşie, cultura Vinča 

soft interfaţă: tabelară dendrogramă clusterială verbală 

bază de 
date 

răspuns:        
       

       

       
       

       

     relaţii 

       
       

       
       

       

       
       

Vinča 

ceramică 

ceramică 
roşie

străchini oale ulcioare 

A1 A2 B1

fragm.1 fragm.2 fragm.3 

foto foto foto 
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bibliografie 

2. Modelul reţea 
 

Modelul reţea este cel mai apropiat de forma de reprezentare a bazelor de date sub 
forma diagramelor entitate-relaţie. Deosebirea constă în faptul că toate relaţiile ce apar pot fi 
numai binare şi de tipul 1:1 sau 1:N. Această restricţie permite reprezentarea grafică a unei 
baze de date de tip reţea sub forma unui graf direcţionat numit reţea. 

Într-o reţea, nodurile corespund entităţilor şi relaţiile sunt reprezentate prin săgeţi 
între noduri (de la tată la fiu) şi anume săgeţi simple dacă relaţia este de tipul 1:1 şi săgeţi 
duble dacă relaţia este de tipul 1:N. 

 
În modelul reţea, entităţilor le corespund fişiere logice care au drept câmpuri 

atributele entităţii şi eventuale câmpuri de legătură pentru relaţii. Fiecărui element al entităţii 
îi corespunde o înregistrare logică. Dacă înregistrările sunt identificate numai prin relaţia cu 
alte entităţi, atunci se mai adaugă la înregistrarea logică încă un câmp ce cuprinde un număr 
de ordine care permite identificarea acestor înregistrări. 

 
Operaţiile cele mai frecvente pentru modelul reţea se împart în două categorii: 
• căutarea unor elemente ale unor entităţi cu anumite proprietăţi sau căutarea unor 

informaţii prin utilizarea legăturilor între entităţi; 
• navigarea în reţeaua de date. 

 
3. Modelul ierarhic 

 
Modelul ierarhic (arborescent) este considerat un caz particular al modelului reţea, în 

care diagrama asociată este o pădure (mulţime de arbori) şi în care toate legăturile sunt pe 
direcţia drumului, de la rădăcină la nodul fiu din relaţie, toate relaţiile fiind de tipul 1:N. 

La fel ca în cazul celorlalte două modele, există posibilitatea interpretării diagramelor 
entitate-relaţie sub forma modelului ierarhic. Pentru evitarea redundanţelor în modelul 
ierarhic, se foloseşte noţiunea de element virtual, care înlocuieşte dublura unui element prin 
adresa elementului respectiv, fiecare element apărând în baza de date reală o singură dată. 

Operaţiile din bazele de date de tip ierarhic se traduc în procese de parcurgere a 
arborilor. Elementele virtuale permit legarea informaţiilor din aceeaşi entitate sau din entităţi 
diferite. 

Implementarea la nivel logic pentru modelul ierarhic poate fi cea utilizată pentru 
modelul reţea sau prin înregistrări de lungime variabilă. 

Datele sunt stocate pe mediul extern în ordinea dată de parcurgerea în preordine a 
arborilor, ceea ce uşurează determinarea informaţiilor pentru cererile care se referă la 
descendenţii unor noduri printr-un număr mic de accese la mediul extern. 

 
IV. Limbaje pentru baze de date 
 

Împreună cu fiecare model de date sunt necesare anumite limbaje pentru a defini 
schemele de reprezentare şi pentru a efectua operaţii cu datele memorate în concordanţă cu 
schemele. Sunt uzitate astfel, următoarele tipuri de limbaje (DOGARU & 1998, 254): 
• Limbaj de definire a datelor (DDL) – este un limbaj pentru definirea schemei 

conceptuale; 
• Limbaj pentru manipularea datelor (DML); 
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• Limbaj pentru memorarea datelor (SDL). 
 

Pentru interacţiunile utilizatorilor cu baza de date este necesar un limbaj prietenos, cu 
o sintaxă simplă, numit limbaj de interogare (QL). În ciuda numelui său, un limbaj de 
interogare include facilităţi pentru inserarea, ştergerea şi modificarea datelor din baza de date. 
În cazul modelului relaţional, abordarea folosită constă în a încorpora toate aceste facilităţi 
cerute într-o sintaxă uniformă, în cadrul unui singur limbaj. Standardul cel mai cunoscut este 
SQL. 

 
SQL 
 
Limbajul numit SQL (Structured Query Language) este utilizat intens în prelucrarea 

bazelor de date structurate conform modelului relaţional. Unul din motivele popularităţii de 
care se bucură acest limbaj este faptul că el a fost standardizat de American National 
Standards Institute (ANSI). În plus, limbajul a fost iniţial dezvoltat şi comercializat de IBM, 
ceea ce i-a asigurat o mare răspândire. Principala aplicaţie în limbajul SQL, efectuată de 
utilizator, este interogarea bazei de date (BROOKSHEAR 1998, 379). 

Printr-o singură instrucţiune SQL se poate exprima o interogare care presupune o 
secvenţă de operaţii SELECT, PROJECT şi JOIN, nefiind necesară o anumită ordine a 
acestora. Deşi forma de exprimare a unei instrucţiuni SQL pare a fi imperativă, în esenţă 
instrucţiunea este de tip declarativ. Drept urmare limbajul SQL îl scuteşte pe utilizator de 
necesitatea dezvoltării unei secvenţe de paşi care trebuie parcurşi pentru obţinerea informaţiei 
dorite – tot ce are de făcut este să descrie informaţia de care are nevoie. 

Majoritatea instrucţiunilor din SQL sunt executabile, ele putând fi interpretate şi 
executate imediat în mod interactiv sau putând fi incluse în diferite aplicaţii scrise în limbaje 
de programare cum sunt APL, BASIC, C, COBOL, FORTRAN, PL/I, ASSEMBLER, etc., 
executându-se în momentul rulării programului respectiv (BÂSCĂ 1997, 55).   

 
V. Structuri fizice  
 

Majoritatea bazelor de date sunt prea mari pentru a fi memorate econom în memoria 
centrală a unui calculator. Din această cauză ele sunt rezidente pe aparate secundare de 
memorare, pe discuri şi benzi magnetice.  

 
Unitatea de bază de transfer de date între mediul secundar de memorare şi memoria 

centrală este înregistrarea.                                         
 
Tehnica comună pentru a reduce numărul de accese la aparatul secundar de memorare 

constă în a bloca înregistrările astfel încât mai multe înregistrări pot fi scrise sau citite printr-
un singur acces la aparat. 

 
Un fişier este o colecţie de blocuri care sunt gestionate împreună. După conţinut, 

fişierele se împart în mai multe clase, dintre care cele mai utilizate sunt: 
• directoarele – sunt fişiere care dau informaţii despre alte fişiere; 
• fişierele de date – conţin informaţii ce pot fi prelucrate de programe; 
• fişierele text – conţin informaţii alfanumerice de informare a utilizatorilor sau diferite 

documente memorate în sistem; 
• fişierele cod sursă – conţin programe scrise într-un limbaj de programare; 
• fişierele cod obiect – conţin programe compilate; 
• fişierele executabile – conţin programe ce pot fi lansate în execuţie. 
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Principalele organizări de fişiere sunt:  
• secvenţială – înregistrări accesate în ordine fizică consecutivă; 
• directă – acces în orice ordine la înregistrări; 
• secvenţial-indexată – acces de la o înregistrare la alta prin intermediul unui index.  

 O bază de date fizică este o colecţie de fişiere care implementează împreună un 
model de date logice. Fişierele sunt integrate de către structura logică a bazei da date şi ele pot 
comunica între ele. O cerere a unui utilizator poate implica date din mai multe fişiere, iar un 
fişier poate conţine înregistrări ce implementează una sau mai multe entităţi. Relaţiile logice 
între entităţi sunt implementate prin referinţe între înregistrări şi/sau fişiere. Ele oferă căi de 
acces pentru a activa o înregistrare plecând de la o alta. 

 
O bază de date fizică conţine două tipuri de fişiere: 
• de date – care memorează fapte; 
• index – susţin accesul la fişierele de date, dar ele însele nu memorează alte fapte 

decât valorile de chei. 
 
VI. Interfeţe 
 

Interfeţele permit accesul facil la informaţiile unei baze de date şi o definire mai 
simplă a aplicaţilor, care fac posibilă utilizarea bazelor de date şi de către nespecialişti. 
Interfeţele cuprind componente de acces la date, componente de prezentare a datelor, 
componente de generare a unor aplicaţii şi alte facilităţi cum ar fi posibilităţi de utilizare a 
metodelor statistice, procesoare de texte, programe de lucru tabelar, nuclee de sisteme expert, 
etc. 

La acestea se pot adăuga diferite posibilităţi de testare, de simulare, de prelucrare a 
informaţiei (copieri, sortări, interclasări, etc.), proiectare automată, posibilităţi de lucru 
multimedia şi altele. 
 
 
E. SISTEME EXPERT 

 
 Sistemele expert sunt produse ale inteligenţei artificiale, ramură a ştiinţei 
calculatoarelor ce urmăreşte dezvoltarea de programe inteligente. Ceea ce este remarcabil 
pentru sistemele expert, este aria de aplicabilitate ce a cuprins multe domenii de activitate de 
la arhitectură, arheologie, bănci, comerţ, educaţie, până la ingineria sistemelor şi medicină 
(CÂRSTOIU 1997, 6). 
 Un sistem expert este un program care analizează cunoştinţele şi raţionează pentru 
obţinerea rezultatelor într-o activitate dificilă întreprinsă uzual doar de experţi umani. Din 
punct de vedere funcţional un sistem expert este un program a cărui principală caracteristică 
este derivată din baza de cunoştinţe, împreună cu un algoritm de căutare specific metodei de 
raţionare. 
 Un sistem expert se bazează pe două componente distincte şi complementare: 

a. tehnologii de programare ce permit utilizarea unui volum mare de cunoştinţe, 
precum şi modul de inferenţiere cu acestea. 

b. construcţii şi metodologii dezvoltate, ce permit utilizarea efectivă a acestor 
tehnologii. 

 
Într-un sistem expert raţionarea şi cunoştinţele nu trebuie tratate separat deoarece un 

astfel de sistem presupune o armonizare a lor. 
Expertul care înţelege necesitatea utilizării unui sistem expert în domeniul său de 

activitate poate obţine ajutor de la inginerul de cunoştinţe (specialistul în calculatoare) 
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deoarece în urma discuţiilor cu acesta anumite cunoştinţe vor fi reformulate astfel încât să 
poată fi aplicabile pe un calculator. 

Între instrumentele de lucru ale sistemelor expert se iau în considerare modelele prin 
care o bază de cunoştinţe poate fi afişată, captată şi reprezentată. Principala calitate a 
calculatoarelor o reprezintă capacitatea de realizare a unei viteze mari de calcul. Fiecare 
limbaj de programare încearcă să facă calculatorul cât mai eficient din punct de vedere al 
puterii de calcul. În realizarea unui program ce raţionează se porneşte de la ideea că 
simbolurile de prelucrare pot fi numere, texte sau alte concepte. Acestea sunt considerate 
“simboluri fizice” iar calculatorul poate manipula astfel de simboluri. Un sistem expert viabil, 
dublat de viteza de lucru a unui calculator, poate eficientiza un anumit domeniu de lucru. 

 
Exemplu de paralelism om-maşină: 
 

limbaj simbol fizic 

gândire calculator 

lumea reală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Arhitecturi de sisteme expert 

 
O caracteristică esenţială a sistemelor expert priveşte competenţa acestora de a 

furniza explicaţii asupra raţionamentelor întreprinse pentru ajungerea la rezultat, explicaţii ce 
trebuiesc exprimate într-un limbaj cât mai apropiat de limbajul natural. Multitudinea 
problemelor de analizat determină şi volumul mare al bazei de cunoştinţe, însă un sistem 
expert trebuie să fie capabil să rezolve în aceeaşi măsură şi problemele ce sunt afectate de 
cunoaşterea incertă şi incompletă. În aceste situaţii se pot utiliza cunoştinţe euristice ce permit 
găsirea soluţiei potrivite fără ca aceasta să fie neapărat soluţia optimă. 

 
Componentele sistemelor expert 
 
a. Componente principale 

a.1. Baza de cunoştinţe este reprezentată ca o structură de date ce conţine 
ansamblul cunoştinţelor specializate introduse de către expertul uman. 
a.2. Mecanismul de inferenţă preia cunoştinţele din baza de cunoştinţe ce sunt 
utilizate pentru construirea raţionamentului, elaborează planul de rezolvare al 
problemei şi execută acţiunile prevăzute în planul de rezolvare. 
a.3. Baza de fapte este reprezentată de o memorie auxiliară ce conţine toate datele 
utilizatorului (faptele iniţiale ce descriu enunţul problemei de rezolvat) şi 
rezultatele intermediare produse în cursul procedurii de deducţie. 

  
b. Componente secundare 

b.1. Interfaţa utilizator este cea care asigură dialogul dintre utilizator şi sistem. 
b.2. Modulul de achiziţie al cunoştinţelor preia cunoştinţele specializate furnizate 
de expertul uman sau inginerul de cunoştinţe într-o formă ce nu este specifică 
reprezentării interne (fişiere). 
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b.3. Modulul de explicaţii permite trasarea drumului de urmat în raţionare de către 
sistemul rezolutiv şi emiterea justificărilor pentru soluţiile obţinute, evidenţiindu-
se în acest mod cauza greşelilor sau motivul eşecurilor. 

  
 Exemplu de structură generală a unui sistem expert (CÂRSTOIU 1994, 48): 
 

Achiziţie de                              Reprezentarea       Tratarea                               Utilizarea 
 cunoştinţe                                 cunoştinţelor        cunoştinţelor                                    cunoştinţelor 

                     
      

Modul 
de 

achiziţie 
a 

cunoşt. 

Expert 
uman 

Inginer 
de 

cunoşt. 

Baza de 
cunoşt. 

Baza de 
fapte 

Mecan. 
de infer. 

Modul 
de 

explic.

Interfaţă 
utilizat. Utilizat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reprezentarea cunoaşterii 
 
Reprezentarea cunoştinţelor într-un calculator constă în găsirea unor corespondenţe 

între lumea exterioară şi sistemul simbolic ce permite execuţia raţionamentelor. În acest scop 
se extrag din observaţiile făcute asupra obiectelor, a faptelor şi a fenomenelor, acele 
caracteristici cărora li se pot asocia semnificaţii determinate de imaginea mentală formată 
despre lume. Descrierea are ca scop diferenţierea imaginii obiectului dat de imaginile 
celorlalte obiecte ale lumii înconjurătoare, la fel cum obiectul fizic se deosebeşte de restul 
obiectelor lumii reale. 

Pot fi reliefate două componente ale cunoaşterii ştiinţifice: 
a. cunoaşterea reflexivă bazată pe reflectarea exterioară a faptului ştiinţific; 
b. cunoaşterea generativă bazată pe crearea de noi obiecte abstracte pentru 

construirea unor noi fapte ştiinţifice şi programe de acţiune. 
 

Cunoaşterea este empirică dacă informaţiile despre obiecte, fapte, fenomene, sau 
procese necunoscute, este sesizată de subiectul cunoscător prin organele sale senzoriale sau 
prin intermediul unor aparate sau instrumente. 

 
Cunoaşterea este teoretică dacă se desfăşoară după raţionamente şi judecăţi reliefând 

legăturile interne, cauzalitatea, legităţile după care se dezvoltă structurile şi se derulează 
procesele. Ea se dezvoltă din cunoaşterea empirică prin analiză, sinteză, deducţie, inducţie, 
generalizare şi particularizare. 

 
Se numeşte sistem cognitiv totalitatea pieselor de cunoaştere, modul de stocare şi 

procedeele de acces la acestea. 
 
2.1. Etapele reprezentării cunoaşterii 
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a. Stabilirea sistemului de meta-reprezentare, care are ca obiectiv asigurarea unor 
modalităţi adecvate de reprezentare a cunoaşterii lumii reale cât şi pentru 
componentele proprii ale sistemului inteligenţei artificiale. 

b. Stabilirea sistemului de clasificare ce urmăreşte gruparea în clase, precum şi 
ordonarea acestora  după criterii ce rezultă din analiza relevaţiei proprietăţilor 
obiectelor ce formează piesele de cunoaştere. 

c. Stabilirea sistemului de organizare privitor le gruparea şi ordonarea elementelor 
şi claselor, precum şi asigurarea unor procese fundamentale cum sunt: acces, 
căutare, corespondenţă, grupare, regrupare, interferenţă deductivă, interferenţă 
inductivă, organizare, reorganizare şi protecţie. 

 
2.2. Metode de reprezentare a cunoaşterii 

 
Reprezentarea cunoaşterii urmăreşte descrierea universului în care sistemul 

efectuează raţionamente sub formă de entităţi corespunzătoare indivizilor şi sub formă de 
simboluri pentru relaţiile dintre aceştia. 

O arhitectură de reprezentare a cunoştinţelor este construită pe trei nivele: 
 
Nivel extern 

Analiză cerinţe

Schema conceptuală

Schema internă

Stocare

 
 
 
Nivel conceptual 
 
 
Nivel intern 
 
 
 
 
 
 
a. nivelul intern este constituit din schema internă ce descrie structura de stocare 

fizică a cunoştinţelor în baza de cunoştinţe; 
b. nivelul conceptual descrie structura întregii baze de cunoştinţe pentru o 

comunitate de utilizatori; 
c. nivelul extern include o colecţie de scheme externe ce descrie baza de cunoştinţe 

prin prisma diferiţilor utilizatori. 
 
Se pot distinge, pentru aplicaţiile de inteligenţă artificială, trei clase de metode de 

reprezentare: 
• metode logice (enunţuri adevărate); 
• metode relaţionale (grafuri şi reţele); 
• metode procedurale (proceduri). 

 
3. Sisteme rezolutive 

 
Un sistem rezolutiv este format din totalitatea componentelor unui sistem de 

inteligenţă artificială având ca obiectiv rezolvarea de probleme. Prin problemă se înţelege 
dificultatea de natură cognitivă ce se constituie ca moment iniţial al activităţii inteligente. 
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Transpunerea problemei de la subiectul uman la subiectul de inteligenţă artificială 
presupune reformularea acesteia astfel încât să reflecte discordanţa dintre obiectele specificate 
în formularea externă, resursele cognitive şi rezolutive ale sistemului. 

Mecanismul de inferenţă este inima oricărui sistem expert, care alimentat de baza de 
cunoştinţe, construieşte raţionamentul în mod dinamic decizând ce reguli sunt declanşate şi în 
ce ordine. 

 
3.1. Ciclul de bază al unui mecanism de inferenţă: 

a. faza de selecţie; 
b. faza de filtrare; 
c. faza de rezolvare a conflictelor; 
d. faza de execuţie. 

 
3.2.  Analiza tipurilor de probleme  
Capacitatea de rezolvare a problemelor de către un sistem inteligent este apreciată 

după uşurinţa cu care dă soluţii la problemele ce nu au fost stabilite în prealabil, precizarea lor 
fiind făcută în momentul încărcării bazei de cunoştinţe. 
 Din punct de vedere al formulării se disting trei categorii de probleme: 

• probleme bine formulate; 
• probleme incomplet definite; 
• probleme greşit formulate. 
 
4. Strategii de control 
 
Alegerea tehnicii de rezolvare este dependentă de tipul problemei, existând 

posibilitatea selectării tehnicii de căutare: 
a. căutare exhaustivă; 
b. căutare prin examinare semantică a legăturilor: 

b.1. căutarea în adâncime; 
b.2. căutarea pe orizontală (în lărgime). 

c. căutarea soluţiei optime. 
 

5. Categorii de aplicaţii: 
 
a. sisteme expert de clasificare; 
b. sisteme expert de control; 
c. sisteme expert de anticipare. 
 
Sistemele expert folosite în arheologie fac parte din categoria celor de clasificare, 

deoarece interesul arheologului este acela de a-şi selecta, ordona şi cataloga materialul (sau 
cunoştinţele) în vederea prelucrărilor ulterioare. 

 
 
F. STATISTICĂ 

 
1. Obiectul şi metoda statisticii 

 
 Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele de masă care prezintă 

proprietatea de a fi variabile ca formă de manifestare individuală în timp, în spaţiu şi sub 
raport organizatoric (BARON & 1996; JABA 1998; HOHN-MĂRUŞTER 1998; RESA 1986; 
ROTARIU & 2000). 
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Există fenomene care pot să apară ca rezultat al acţiunii unei singure cauze şi căruia îi 
corespunde un singur efect, numite fenomene simple sau deterministe, ele având la bază legi 
de tip dinamic ce pot fi cercetate şi verificate pe cale experimentală în laborator. 
 Spre deosebire de acestea, fenomenele de masă se produc sub influenţa unor factori 
sistematici sau întâmplători, esenţiali sau neesenţiali, de acelaşi sens sau cu sensuri diferite, ce 
poartă numele de fenomene de tip nedeterminist şi au la bază legile de tip statistic. Pentru a 
cerceta şi verifica o lege statistică este necesar să fie analizate toate manifestările individuale 
ale fenomenului supus cercetării. 
 Principala caracteristică a statisticii o reprezintă, însă, studiul cantitativ, concret al 
fenomenelor social-economice de masă, stabilindu-se astfel mărimea, volumul, intensitatea, 
raporturile de interdependenţă în condiţii specifice de timp, spaţiu şi organizare. 
 De remarcat că latura cantitativă a fenomenelor nu se prezintă separat de calitate, 
statistica luând în calcul ambele caracteristici. 
 Cu alte cuvinte, statistica este ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale 
determinărilor calitative ale fenomenelor de masă, fenomene care sunt supuse acţiunii legilor 
statistice ce se manifestă în condiţii concrete, variabile în timp şi spaţiu. 
 

2. Concepte de bază în statistică 
 

Colectivitatea statistică reprezintă totalitatea manifestărilor (elementelor) de aceeaşi 
natură şi esenţă calitativă ale unui fenomen individualizat. 

Statistica abordează colectivităţile fie static, fie dinamic. O colectivitate statică 
exprimă o stare, un nivel, la un moment dat, în timp ce o colectivitate dinamică concretizează 
un proces, o transformare în timp (expl.: o aşezare preistorică - antică sau medievală - este 
dinamică, în continuă transformare, ca urmare a evoluţiei tehnice, a schimburilor comerciale, 
a conflictelor sau modificării structurii sociale). 

 
Unităţi (elemente) statistice reprezintă mulţimea numărabilă de elemente ce compun 

o colectivitate statistică. Unităţile pot fi simple (persoană, artefact, cultură arheologică, 
mormânt, proces istoric, etc.) sau complexe (familie, grupă de artefacte, culturile unei epoci, 
cimitir, procese istorice, etc.). 

 
Caracteristica statistică reprezintă acea proprietate care este comună tuturor 

unităţilor unei colectivităţi statistice. Deoarece variază de la o unitate la alta, mai poartă 
numele de variabilă statistică (expl.: pentru ceramica neolitică o caracteristică o reprezintă 
tehnica de lucru cu mâna, ce poate însă varia de la un meşter la altul). Astfel, nivelul 
variabilei la fiecare unitate sau grup de unităţi, se numeşte variantă.  

 
Numărul de apariţii (înregistrări) ale unei variante într-o colectivitate statistică 

reprezintă frecvenţa caracteristicii (expl.: numărul de fragmente ceramice, numărul de arme, 
numărul de obiecte din os, numărul de morminte, numărul siturilor arheologice aparţinând 
unei anume culturi neolitice, etc.). 

 
Caracteristicile statistice se diferenţiază după mai multe criterii: 
a. după conţinut: 

• caracteristici de timp; 
• caracteristici de spaţiu; 
• caracteristici atributive. 
 

b. după modul de exprimare: 
• caracteristici calitative; 
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• caracteristici cantitative. 
 

c. după natura variaţiei caracteristicilor numerice: 
• caracteristici cu variaţie continuă; 
• caracteristici cu variaţie discontinuă. 
 

d. după modul de obţinere şi caracterizare a fenomenului: 
• caracteristici primare; 
• caracteristici derivate. 

 
e. după forma de manifestare la nivelul unităţilor simple: 

• caracteristici alternative; 
• caracteristici nealternative. 

 
Datele statistice reprezintă caracterizarea numerică obţinută de statistică în legătură 

cu unităţile, grupele sau colectivitatea studiată. Ele sunt mărimi concrete rezultate din studiile 
efectuate pe bază de numărare, măsurare sau calcul statistic. Datele statistice pot fi primare 
(rezultate direct din observarea şi înregistrarea statistică), prelucrate sau stocate în baze de 
date. 

Orice dată statistică este purtătoare de informaţie, deci informaţia reprezintă 
conţinutul specific al datei statistice. 

Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unor fenomene, procese, activităţi 
sau categorii economice, sociale, istorice, arheologice, etc., definite în timp, spaţiu şi structură 
organizatorică. 

 
Pentru cercetarea arheologică, sunt importante metodele de prelucrare statistică, ce 

presupun un set de operaţii, după cum urmează (JABA 1998, 15-16): 
• sistematizarea materialului arheologic brut (obţinut în urma săpăturilor 

arheologice); 
• prezentarea datelor statistice, care se poate realiza prin procedee tabelare şi 

grafice; 
• calcularea indicatorilor derivaţi (indicatorii valorii centrale, indicatorii 

dispersiei, indicatorii formei de repartiţie - folosind procedeul mediei, variaţiei, 
etc. - , sau indicatorii variaţiei în timp şi spaţiu – folosind procedeul indicilor 
statistici); 

• măsurarea gradului de intensitate a legăturilor statistice, folosind procedeul 
covarianţei şi corelaţiei; 

• măsurarea influenţei factorilor asupra variaţiei fenomenelor, folosind procedeul 
analizei dispersoriale; 

• aproximarea modelelor de regresie şi de trend (întârziere), folosind procedeul 
ajustării statistice; 

• prognoza fenomenelor, folosind extrapolarea statistică; 
• estimarea parametrilor şi verificarea ipotezelor statistice, folosind procedee 

inferenţiale. 
 
 Rezultatele analizelor statistice pot fi “citite” de către un nespecialist în statistică, în 
două moduri: prin reprezentări tabelare sau prin reprezentări grafice. Dacă reprezentările 
tabelare nu pun probleme de metodologie interpretativă (rezultatele fiind citite pe rânduri şi 
coloane), cele grafice necesită o iniţializare în prealabil (a beneficiarului informaţiei statistice 
– în cazul nostru arheologul), pentru a înţelege rezultatul statistic. 
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 Cele mai frecvente reprezentări grafice utilizate în statistică sunt (HOHN-
MĂRUŞTER 1998, 25-35): 

• diagrama (circulară sau de comparaţie) – prezintă datele în baza unor axe plane 
sau circulare; 

• histograma (cronograma) – reprezentare grafică a seriilor de timp, utilizează arii 
dreptunghiulare sau sub formă de bare, folosindu-se sistemul axelor rectangulare; 

• poligonul frecvenţelor – pe axa ordonată sunt indicate valorile centrale ale 
claselor de valori, iar pe abscisă frecvenţele absolute; 

• curba frecvenţelor cumulate – pentru prezentarea comparativă a două sau mai 
multe grupuri inegale numeric, frecvenţele fiind exprimate în procente; 

• curba procentajelor cumulate – identică cu precedenta, cu deosebirea că în locul 
frecvenţelor sunt afişate procentajele, pe axa abscisei. 

 
 

G. REŢELE DE CALCULATOARE 
 
O reţea de calculatoare este formată dintr-un grup de calculatoare (de orice tip) şi 

periferice care partajează resursele (BANCIU & 1999, 116-120; MARINESCU & 1999, 254-
264). Tendinţa actuală a utilizatorilor o reprezintă folosirea calculatoarelor, nu izolat, ci 
cuplate într-o reţea. Opţiunea din ce în ce mai frecventă pentru o reţea de calculatoare şi nu 
pentru posturi de lucru (calculatoare) izolate este pe deplin justificată de multiplele avantaje 
oferite de această soluţie: 
• programele pot fi păstrate într-o singură copie (pe server) şi sunt folosite de oricare dintre 

utilizatorii reţelei; 
• bazele de date pot fi exploatate concurent (de mai mulţi utilizatori simultan); 
• resursele hardware (imprimantele în special) pot fi exploatate simultan de mai mulţi 

utilizatori; 
• posibilităţi de comunicare şi schimb de informaţii între utilizatori. 
 

1. Componentele hardware 
O reţea de calculatoare este în general compusă din mai multe calculatoare conectate 

între ele. Unul dintre aceste calculatoare este de obicei mai puternic şi gestionează activitatea 
întregului sistem; el este numit server, iar celelalte calculatoare din reţea sunt numite 
workstation. Comunicarea între calculatore se poate face în serie sau în paralel. Cablul de 
comunicaţie poate să fie de tip thin (subţire) sau thick (gros). El trece pe la fiecare calculator 
în parte asigurându-i conectarea în reţea, iar la ultimul nod al reţelei, conexiunea este 
încheiată cu un conector de tip terminator. 

Pe lângă aceste componente, există disponibile diverse alte produse ce asigură 
comunicaţii de tip special: 

• Bridge (pod) – se foloseşte pentru a conecta două reţele între ele; 
• Gateway (poartă) – se foloseşte pentru a conecta între ele calculatoare de tipuri 

diferite; 
• Repeater (repetor) – se foloseşte pentru a amplifica semnalul pentru o conexiune 

la distanţă. 
 

2. Componentele software 
Principala componentă software a unei reţele de calculatoare o reprezintă sistemul de 

operare (netware). Prin intermediul său sunt gestionate resursele întregului sistem. De 
asemenea, sunt asigurate servicii de protecţie între utilizatori, comunicaţii între diverse posturi 
de lucru, acces protejat la resursele comune din sistem. 
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Pe staţiile de lucru rezidă fişiere şi programe sub sistemul de operare local. Între acest 
sistem şi sistemul de operare în reţea se interpune un modul de comunicare format din: 

• programul de interfaţă cu reţeaua (IPX); 
• programul de interfaţă cu utilizatorul (NETx). 
 

Dintre cele mai utilizate sisteme de operare de tip netware amintim: Windows NT 
Server şi Novell NetWare. 

 
3. Tipuri de reţele 
Reţelele de calculatoare se împart, după răspândirea lor geografică, în următoarele 

categorii: 
a. LAN (Local Area Networks) – reţele locale; 
b. WAN (Wide Area Networks) – reţele cu largă răspândire; 
c. PDN (Public Data Networks) – reţele publice de date. 
 
 
REŢEAUA INTERNET 
 
Internet este o super-reţea globală (formată din peste 30.000 de reţele interconectate) 

la care sunt conectate peste 20 milioane de calculatoare (numărul lor se dublează în fiecare 
an), ce permite comunicarea şi transferul de informaţii între acestea (PĂTRUŢ 1999; 
KRAYNAK – HABRAKEN 1999). 

Internetul este o galaxie formată din mii şi mii de calculatoare, din toate colţurile 
lumii, vorbind aceeaşi limbă (cunoscută ca Protocol Internet – IP), toate conectate la o 
infrastructură comună, care este în special menţinută de companiile de telefoane. 

Pe al doilea nivel se află distribuitorii (furnizorii) de servicii Internet, care plătesc 
companiilor de telefoane dreptul de a le folosii liniile telefonice. Aceştia pot folosi şi reţeaua 
de comunicaţii prin satelit SIPEX (Satellite Internet Packet Exchange). 

Urmează utilizatorii propriu-zişi, care plătesc furnizorilor de Internet pentru accesul la 
reţea. Furnizorul de servicii Internet oferă programele necesare conectării la Internet, suport 
tehnic, posibilitatea de plasare în Internet a informaţiei utilizatorului. 

Termeni tehnici folosiţi: 
• nod Internet – este un calculator permanent conectat la Internet, care reprezintă 

punctul de intrare în Internet pentru alte calculatoare; 
• Server Proxy – este calculatorul furnizorului pe care sunt memorate temporar 

diferite informaţii apelate de utilizatori, astfel încât acestea nu mai trebuie apelate 
de fiecare dată din Internet; 

• Mirror Server – calculator care dublează 1:1 datele de pe serverul principal, 
fiind folosit pentru decongestionarea traficului către acesta; 

• Motoare de căutare – programe specializate în căutarea informaţiilor în Internet: 
Yahoo, Lycos, Alta Vista, Excite, Archie; 

• domeniu – este o zonă din Internet ce are un nume propriu; 
• firewall – este un sistem de protecţie care limitează accesul din Internet în 

reţeaua locală a unei firme, împiedicând astfel scurgerile de informaţii. 
 

World Wide Web (WWW) 
Este cel mai folosit serviciu oferit de Internet, după poşta electronică. WWW a adus 

grafica şi interactivitatea în Internet, pe lângă posibilitatea de a apela foarte uşor aproape toate 
celelalte servicii Internet (FTP, poşta electronică, etc.). 
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Informaţiile stocate în reţeaua Internet se găsesc ca documente hipertext. Cuvintele şi 
frazele întâlnite în documentele hipertext pe care se poate efectua clic pentru deplasarea la alt 
document din Internet se numesc hiperlegături. 

Structura documentelor hipertext (numite şi pagini WEB) a fost definită cu ajutorul 
unui limbaj numit HTML (Hypertext Markup Language). Deci, o pagină Web este un 
document accesibil prin WWW, care conţine informaţii grafice, texte, sunete, animaţii, toate 
aranjate sub formă de hipertext. Fizic, pagina Web este un fişier text (ASCII), stocat pe un 
calculator conectat permanent la Internet numit server WEB. 

Pentru transferarea documentelor HTML (pagini Web) la distanţă a fost creat un 
protocol de transfer, numit HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Orice pagină Web are o 
adresă Internet. Pentru a naviga prin WWW, este necesar un program de explorare Web, care 
permite vizualizarea paginilor Web şi deplasarea între pagini. Acesta se numeşte browser. 
Cele mai utilizate browsere sunt Netscape Navigator şi Internet Explorer. 

FTP (File Transfer Protocol) – face posibil transferul de fişiere de la un calculator la 
altul, indiferent de locul unde sunt situate cele două calculatoare şi de sistemul de operare 
folosit de ele. 

 
Poşta electronică (E-mail) 
Oferă un schimb direct de informaţii între doi sau mai mulţi utilizatori de calculatoare 

aflaţi la distanţă. Ea este mult mai rapidă decât poşta obişnuită (un e-mail face înconjurul 
lumii în 8 minute) şi mult mai ieftină decât telefonul sau faxul, fiind considerat cel mai 
popular mijloc de comunicare. 

Pentru a putea primi sau transmite scrisori electronice, este necesar să dispuneţi de o 
căsuţă poştală electronică, numită adresă de e-mail . Aceasta este formată dintr-un nume, 
caracterul ASCII @ şi numele calculatorului care se ocupă de primirea şi trimiterea poştei 
electronice (server Mail). 

Cele mai cunoscute programe de poştă electronică sunt: Exchange, Netscape 
Messenger, Outlook Express, etc. 
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Cap. II. Noţiuni teoretice de arheometrie 
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 A. CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE IN ARHEOLOGIE 
 

I. Necesitatea folosirii metodelor, mijloacelor şi tehnicilor moderne în 
cercetările arheologice 

 
O problemă importantă în cercetarea arheologică o constituie analiza informaţiilor, 

datelor şi cunoştinţelor. Fundamentală pentru o cercetare viitoare este definirea structurii unei 
probleme: precizarea datelor şi a conexiunilor dintre ele. Gruparea datelor lasă, uneori, 
impresia unor teorii proprii. Aceste teorii arheologice pot avea un caracter empiric, 
nedisciplinat. Pentru a limita acest caracter este necesară verificarea teoriilor, a valabilităţii 
lor, a generalizării sau restrângerii concluziilor, lucru ce poate fi realizat doar cu ajutorul 
matematicii şi a informaticii.  

Impactul arheologiei româneşti cu matematica s-a petrecut de timpuriu, prin anii 1950 
la Cluj (la primul Seminar de Cibernetică: informaţii prof. Elena Popoviciu), apoi în 1968 la 
Mamaia, când, determinată de progresele informaticii, a început să se concretizeze la Cluj, în 
cadrul Laboratorului de Cercetări Interdisciplinare, al universităţii clujene, o secţie de info-
istorie (arheometrie). Contactul cu arheometria a fost determinat de conjunctura unor strânse 
contacte internaţionale ale arheologilor clujeni cu institute specializate din străinătate (expl.: 
J. Nandriş – Londra: proiecte legate de surse de materii prime, etno-arheologie şi 
arheometrie), precum şi a legăturilor cu specialiştii români (etnografi, etnologi, 
matematicieni, informaticieni, geologi, pedologi, chimişti, etc.) de înaltă ţinută ştiinţifică, din 
domeniul ştiinţelor naturii.  

Într-o cercetare modernă, se impune, cu mare rapiditate orientarea specialistului spre 
contactul cu ştiinţele naturii. Acest contact impune o mare precizie necesară pentru elaborarea 
unor teorii proprii care să fie concepute şi verificate cu mare rigoare cu ajutorul matematicii şi 
prelucrate rapid cu calculatorul. Implicate în acest proces, colectivele de arheologi şi 
specialişti din domeniul diferitelor ştiinţe de la Cluj, Iaşi şi Bucureşti, s-au grupat într-un 
seminar de specialitate, abordând câteva direcţii de cercetare:  

• arheometria; 
• ambientul; 
• etnoarheologia. 
 
Acestea urmăresc lărgirea domeniilor de cercetare arheologică în vederea creării unor 

baze de date, care să fie asociate unor sisteme de programe, unele existente, altele în studiu, 
menite să ofere noi posibilităţi de clasificare a datelor, de prelucrare a informaţiei, de 
ordonare cronologică în serii cronologice sau culturale, de reconstituire şi modelare a 
mediului şi vieţii comunităţilor etno-culturale.  

În cercetările de arheometrie, progresele realizate de echipele din Cluj (ITIM şi 
Muzeul de Istorie al Transilvaniei) asociate cu cele de la IFA Bucureşti şi Catedra de Fizică 
Nucleară a Universităţii din Bucureşti, Centrul de Calcul al Ministerului Culturii şi echipele 
din Iaşi (Institutul de Arheologie), deşi s-au soldat cu rezultate dintre  cele mai strălucite, sunt 
încă sub standardul mondial (trei sesiuni încheiate cu două volume editate de V. Morariu şi P. 
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Frangopol 1988; 1990, urmate apoi de numeroase simpozioane la Cluj, Iaşi, Sinaia şi 
Mamaia).  

Domeniile pe care s-a axat cercetarea interdisciplinară arheologică de la Cluj, sunt:  
1. prospectări (arheometrie gama şi cu neutroni: MORARIU & 1988; 1988a; 1990); 
2. analize (DĂRĂBAN & 1988; SĂLĂGEAN & 1988; COSMA & 1988; BESLIU 

& 1988; 1989; 1990; ZORAN & 1988; FIAT & 1990); 
3. datări (ZORAN & 1988; MORARIU – SOROCEANU 1988);  
4. prelucrări matematice şi informatice ( FRENTIU-LAZAROVICI 1988; 1990; 

DUMITRESCU & 1990; IORDACHE & 1990; KALMAR-CORBU 1989; 1990);  
5. structura formelor (MORARIU-SALVAN 1990);  
6. paleoastronomie (STĂNESCU 1985; 1990; CHIS & 1990). 
 
Domeniile arheometriei sunt largi, iar succesele începutului au fost încurajatoare. 

Comparând cu ceea ce s-a realizat şi se realizează pe plan internaţional (MOMMSEN 1986; 
HERRMANN 1994), constatăm că până acum au avut loc 34 de simpozioane internaţionale 
de arheometrie, la care au fost doar 3-4 participări româneşti cu şi mai puţine comunicări. În 
ultima vreme (2000) situaţia s-a mai îmbunătăţit, dar nu suficient.  

 
Cerinţele urgente sunt legate de instruirea tuturor generaţiilor de specialişti din 

domeniul arheologiei:  
• învăţarea unui limbaj de specialitate care să permită dialogul arheologului cu specialiştii 

din diferite domenii;  
• crearea unor laboratoare de arheometrie dotate cu aparatură şi specialişti de înaltă clasă, 

orientaţi spre cercetarea interdisciplinară;  
• introducerea între disciplinele universitare a cunoştinţelor de matematică şi informatică, 

pentru facultăţile cu caracter socio-uman; 
• crearea unor seminarii cu caracter interdisciplinar (seminar de arheometrie, seminar de 

etnoarheologie, seminar de cronologie şi datări, seminar de geologie-arheologie) având 
caracter naţional sau zonal; 

• dotarea sistematică şi constantă a cercetării arheologice cu calculatoare (în acest moment 
există doar câteva fericite situaţii, în întreaga ţară, în care arheologii folosesc calculatoare 
altfel decât pe post de maşină de scris şi memorat texte dactilografiate). 

 
La Cluj problema a fost reluată odată cu implementarea unor pachete de programe de 

prelucrare a datelor arheologice pe calculator în vederea rezolvării unor probleme curente de 
clasificare şi cronologie relativă: ZEUS, ZEUS 2, SERIATE, DENDRO, CLKARH, 
CLGRAF, CLSIER, APL, ARHEOAPL, APLWIN, ş.a 

 
II. Domeniile de cercetare şi discipline 

 
1. Paleoastronomia 

 
La noi în ţară acest domeniu s-a dezvoltat mai ales prin studiul obiectivelor 

arheologice din Munţii Orăştiei. Studiul semnificaţiilor astronomice şi măsurătorile în acest 
domeniu, bazate pe noile săpături arheologice şi observaţii, au venit să facă loc unor riguroase 
analize a datelor astronomice ale “incintei sacre”, “soarelui de andezit”, a absidei centrale din 
“marele sanctuar rotund”, precum şi al unor elemente şi date astronomice ale sanctuarelor 
dacice.  

Acestea au constituit obiectul unor comunicări şi studii publicate în reviste de 
arheometrie sau specialitate (STĂNESCU 1985; 1990; 1996; 1997; CHIŞ-MUREŞAN 1979;  
CHIŞ-MUREŞAN 1990).  
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2. Ambientul  

 
O problemă care a fost parţial abordată la nivel naţional şi a constituit obiectul unor 

lucrări sau studii, mai ales pentru paleolitic (CÂRCIUMARU 1980; BOLOMEI 1983 şi bibl.), 
este studiul ambientului şi relaţia lui cu arheologia (pentru problemă vezi BUTZER 1973; 
BINTLIFF 1977). Aceasta este necesară precizării vecinătăţii ecologice pentru comunităţile 
sau complexele arheologice (primele realizări la MARINESCU-BÂLCU & 1981; 1984; 
BOLOMEI 1983). Studiul acestei vecinătăţi permite definirea sistemului în care subsistemele 
(comunităţi preistorice, antice, medievale) îşi desfăşoară viaţa (detalii privind sistemele şi 
subsistemele la CLARKE 1968, 84-130).  

Studiul ambientului presupune analiza vegetaţiei şi a climatului, studierea formării şi 
a evoluţiei solurilor, sedimentele din peşteri, studiul geomorfologic al siturilor arheologice, 
studii de paleofaună şi paleobotanică, paleontologia şi paleotemperatura. Multe dintre aceste 
seturi de probleme au fost atacate frontal, în cazul unor rezervaţii de ştiinţele naturii şi 
arheologie (cazul cercetărilor cu caracter interdisciplinar de la Cheile Turenilor, Iclod, Baciu, 
Cheile Turzii). 

 
3. Geografia 

 
Studiul problemelor pe care această disciplină le presupune pentru arheologie a fost o 

preocupare constantă a specialiştilor însă a fost preluată la modul general, fără a se pune 
accent pe impactul dintre cele două discipline, în special pentru preistorie. Preocupări 
constante a avut în această direcţie Ioan Mac (MAC 1987) care vorbeşte de o geoarheologie. 
Această disciplină oferă date deosebite privind climatul şi învelişul biosferic în vremea 
locuirii diferitelor comunităţi. 

 
4. Geologia 

 
Studiul solurilor şi al depunerilor geologice este important pentru precizarea surselor 

de materie primă pentru unelte, materiale de construcţii, pentru obiectele descoperite într-o 
secţiune arheologică şi pentru explicarea ambientului staţiunii. 

De asemenea studiul depunerilor permite precizarea distanţei până la sursele de 
materie primă, zonele din care sunt aduse (importate), permite precizarea solurilor din care s-a 
confecţionat ceramica, degresanţii, etc. 

Pentru preistoria şi istoria economică, tehnică şi socială sunt importante studiile şi 
lucrările de istoria mineritului, de exploatare a sării, a metalelor (cupru, fier, aur, argint) şi a 
surselor de materie primă (WOLLMANN 1996). 

 
5. Pedologia 

 
Studiul depunerilor de sol permite stabilirea vechimii straturilor, intensitatea locuirii, 

răspândirea complexelor arheologice, iar în stratigrafia verticală (care nu este altceva decât 
succesiunea straturilor), straturile de ardere, straturile de humificare, perioada de hiatus, etc. 

Analiza solurilor permite stabilirea unor parametrii care explică preferinţa pentru 
unele zone, vechimea acelor zone, bogăţia sau secătuirea lor. Toate aceste date sunt 
importante pentru că ele completează viaţa comunităţilor cercetate arheologic. 

Analizele pe ceramică permit identificarea mineralelor din argile, calitatea 
mineralelor argiloase, tehnologiile folosite la prepararea, modelarea, uscarea şi arderea 
ceramicii. De asemenea studiul solurilor permite precizarea structurii şi texturii solurilor şi a 
ceramicii. 
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6. Etnoarheologia 

 
Pentru reconstituirea unor modele preistorice sunt necesare date etnografice şi 

etnologice. Simplul studiu al obiectelor descoperite arheologic nu oferă date despre aspectele 
vieţii diferitelor comunităţi preistorice şi antice. Studiul ocupaţiilor, al modului de viaţă, a 
meseriilor sau meşteşugurilor sezoniere şi tradiţionale din spaţiul în care se află comunitatea, 
permite arheologului şi echipei sale tehnice să modeleze mai bine unele situaţii şi aspecte ale 
vieţii. 

 
7. Biologia 

 
Studiul speciilor care trăiesc în mediul natural din vecinătatea staţiunilor arheologice, 

precum şi a celor pe care comunităţile le cresc, lămuresc o bună parte din procesul de 
gospodărire al animalelor şi a hranei consumate la acea vreme. Studiul paleofaunei oferă date 
despre principalele ocupaţii, despre cele secundare şi sezoniere, proporţia în care acestea sunt 
folosite în diferite perioade istorice. Un exemplu grăitor a fost cel de la Gura Baciului (EL 
SUSI 1996; EL SUSI - BINDEA 1995) şi Parţa (EL SUSI 1996). De asemenea, studiul 
osemintelor oferă date importante despre specializările posibile în interiorul unor complexe 
sau preferinţele pentru anumite ocupaţii. 

 
 

ARHEOLOGIE ŞI INFORMATICĂ 
 

a. MODELE DE CLASIFICĂRI INFORMATIZATE APLICATE ÎN 
ARHEOLOGIE 

 
I. CLASIFICĂRI INFORMATIZATE ÎN ARHEOLOGIE 

 
Principala operaţie de analiză folosită în arheologie este comparaţia. Aceasta permite 

arheologului elaborarea unui model prin compararea lui cu un alt model etnografic, etnologic 
sau istoric cu care se aseamănă. La baza comparaţiei stă împărţirea în clase şi compararea 
acestor clase. 

 
Noţiuni de clasificare 
 

1. Distanţa 
 

Când se compară una sau mai multe categorii de obiecte se apreciază apropierea sau 
depărtarea dintre ele folosindu-se astfel noţiunea de distanţă. Cunoaşterea unor concepte 
matematice este necesară specialistului arheolog, deoarece distanţa este folosită în cazul 
similarităţii / disimilarităţii ce poate reprezenta depărtarea sau apropierea dintre două situaţii 
arheologice: complexe, nivele, staţiuni, etc. (DORAN-HODSON 1975, 135). În privinţa 
metodelor folosite în clasificare, există mai multe opinii cu privire la aplicaţiile în domeniul 
arheologiei (IORDACHE & 1990; CIRSTOIU & 1990), pornind de la motivarea că în 
arheologie se foloseşte un formalism (ne-arhimedian) bazat pe informaţii incomplete sau 
calitative ce dau naştere unor factori non-calitativi. 

 
1.a. Clasificări calitative (prezenţă / absenţă) 
  



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 70

Clasificările calitative sunt cele pentru care o anume calitate poate fi cuantificată 
printr-o matrice booleană, o matrice de prezenţă  = 1, absenţă = 0. 

Pe această bază se poate obţine o matrice, un tabel de contingenţă ca în imaginea de 
mai jos, pe care matrice se pot aplica diverşi algoritmi de clasificare sau ordonare: 

a. algoritmi de mediere (aritmetică, geometrică, armonică, cronologică, etc.); 
b. coeficienţi de nuanţare (care micşorează influenţa atributelor cu apartenenţă 

redusă la grup); 
c. praguri pentru eroarea maximă admisă; 
d. valori optime ale indicelui de polarizare (0,8 – 0,85); 
e. ponderări la prototipuri liniare. 

 
Matricea este ordonată şi corelată atunci când între mormintele (exemplul cazului 

nostru, pe linie) M1 şi M2 există cel puţin un atribut comun (în cazul nostru vasul V2), iar 
aceste atribute sunt crescătoare, iar rezultanta se înşiruie pe diagonala principală (marcată de 
nr.1, în cazul nostru). 

 
 
1.b. Clasificări cantitative 
 
Clasificările cantitative sunt acele clasificări a căror mărimi pot fi numărate, măsurate 

sau cuantificate. Acestea oferă mai multe posibilităţi de clasificare şi mult mai fine. Ele impun 
însă unele condiţii: mărimile să nu fie aleatoare dar să fie semnificative. 

Matricea este similară celei de mai sus, dar are un număr mai mare de obiecte şi acest 
număr este sau poate fi  semnificativ pentru clasificare. Şi în acest caz clasificarea este 
teoretică. Exemplul nostru de mai jos satisface aceste condiţii impuse: un obiect apare, creşte, 
descreşte şi dispare într-o distribuţie normală. 

 

 
2. Metode statistice 

  
Statistica este ştiinţa care se ocupă cu studiul cantitativ al fenomenelor de masă care 

au anumite caracteristici comune. Prin folosirea calculului probabilităţilor pot fi definite 
aceste caracteristici comune. Aceste metode au un domeniu foarte vast, din care pot fi folosite 
doar unele din metodele de clasificare statistice. 
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2.a. Clasificarea ierarhică 

 
Prin studiul similarităţii, disimilarităţii şi corelaţiei, se oferă arheologului multiple 

posibilităţi de clasificare, dar în acelaşi timp impune probleme noi privind alegerea formulelor 
de clasificare - mai ales în privinţa alegerii coeficientului de corelaţie: de tip Robinson 
(DORAN-HODSON 1975, 139); Robinson-Ness sau Kendal (apud: WILKINSON 1974, 24-
26); în cazul matricei de prezenţă / absenţă sau a coeficientul Grover, Iacard ş.a. (DORAN-
HODSON 1975,140), ceea ce ridică multiple probleme de matematică (aplicaţii şi bibliografia 
la FRENŢIU-LAZAROVICI 1988 ). 

Această reprezentare grafică arată gradul de dependenţă al atributelor în funcţie de 
situaţii sau reciproca (FRENŢIU 1985, 30). Prin calculare, construcţia ei (ORTON l980, 47-
50, 83) sau aplicaţii, în arheologie identificăm numeroase exemple (CAHEN-MARTIN 1973, 
38; CLARKE 1968, 215-216; FRENŢIU-LAZAROVICI 1988; 1989; 1990; LAZAROVICI-
NICA 1991, 10-11), la fel în geologie şi geografie. 

 
2.b. Clasificări clasice divizive 
 

Acestea urmăresc stabilirea unor ierarhii de clase care se pot diviza în cele mai mici 
grupe cu caracteristici comune. După felul în care se calculează această divizibilitate şi se 
folosesc anumite formule de mediere, prin care se urmăresc anumite probleme ca asemănarea 
(similaritatea), deosebirea (disimilaritatea), diferenţa sau corelaţia , se pot obţine diferite clase 
de obiecte, situaţii arheologice, atribute sau criterii.  

 
2.b.1. Asemănarea (similaritatea) 
 
Aceasta permite stabilirea unor clase de situaţii arheologice exprimate în funcţie de 

atribute. Transpusa acesteia este reprezentarea atributelor în funcţie de situaţii. Dacă selectăm 
anumite caracteristici atunci se pot realiza mai multe clase de obiecte pe lângă cele două 
combinaţii: caracteristici / situaţii, situaţii / caracteristici, caracteristici / atribute, atribute / 
caracteristici. Dacă extindem clasificarea luând seturi de situaţii, caracteristici sau atribute pe 
un singur parametru (sau pe mai mulţi), atunci numărul şi varianta claselor ce se pot obţine 
este mult mai mare. Din aceste motive s-au căutat şi alte posibilităţi de clasificare. Aceste 
clasificări, calculate în tabele (matrici), pot fi reprezentate în construcţii arborescente 
(dendrograme, dendros = arbore). 

Construcţia arborescentă se calculează din suma maximelor a două linii sau coloane. 
Reprezentarea este rezultatul unui calcul în care se folosesc diferiţi algoritmi de mediere: 
media aritmetică, media geometrică, media armonică, media chorologică, etc. 

 
∑= Max (M1, M2); în acest caz 1+2+3+2+1=9; 
∑= Max (M1, M3); în acest caz 1+2+3+2+1=9; 
 
În acest fel se pot calcula maximele între (M1,M4); (M1,M5); (M2,M3); (M2,M4); 

(M2,M5); (M3,M4); (M3,M5); (M4,M5) şi reciprocele. Aceste date se înscriu în tabelul B şi 
se obţine o matrice de corelaţie B care este expresia matricei A. 
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2.b.2. Deosebirea (disimilaritatea) 
 
Aceasta redă gradul maxim de deosebire dintre două situaţii arheologice, exprimate în 

funcţie de atribute sau în raport de combinaţiile mei sus prezentate.  

 
Disimilaritatea se calculează din suma minimelor dintre două linii sau coloane. În 

această situaţie se calculează valorile minime din cele două coloane, în cazul nostru, corelaţia 
dintre două tipuri de vase care apar în respectivele morminte. 

Genul acesta de matrice permite efectuarea unor calcule matematice sau statistice, ce 
permit apoi prelucrarea matricelor cu calculatorul, prin scrierea unor algoritmi de calcul. 

 
2.b.3. Diferenţa 
 
Aceasta reprezintă o altă modalitate de a clasifica situaţiile arheologice, atributele sau 

criteriile. Toate acestea se calculează din suma diferenţei dintre două linii sau coloane. Dacă 
notăm cu D diferenţa, atunci putem scrie formula: D = dif (M1,M2); în acest caz este 5;  

Dacă continuăm algoritmul, obţinem un al patrulea tabel (D). Acesta exprimă 
diferenţa dintre două linii, în cazul nostru, dar ea poate fi calculată şi între două coloane. 
Aceste exprimări matematice reflectă felul de gândire al omului atunci când face asemănări, 
deosebiri sau diferenţe. 

 
2.b.4. Corelaţia 
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Reprezintă calcularea după o formulă folosită curent în statistica. Nu este cazul a le 
prezenta în detaliu, ele fiind foarte cunoscute şi folosite de specialişti (matematicieni şi 
informaticieni). 

În exemplul de mai jos s-a obţinut o astfel de clasificare ierarhică, în cazul nostru 
luându-se în considerare analizele pedologice (elementele indicatoare pentru analizele 
standard din pedologie). 

Aceste corelaţii pot fi prezentate sub forma unor tabele de corelaţie (ce se adresează 
în special matematicienilor), fie sub forma unor dendrograme (construcţii arborescente ce 
permit redarea claselor şi subclaselor) uşor de citit şi de specialistul arheolog. 

După cum se observă în figurile de mai jos, legătura devine complexă şi greu de 
realizat manual. Pentru aceste analize de tip arborescent s-a pornit de la un tabel de analize. 
Putem astfel observa legătura dintre descoperiri, luate două câte două şi regrupate apoi în 
acelaşi fel, formând noi clase, noi grupări, noi partiţii sau noi clusteri. 

 
                                 1.1                                    5  Bv  4/2                           GB II 
 
               1                                  1.2.1               4  Cca 6/2+Bv 4/2             GB II 
                                 1.2 
                                                   1.2.2               6  Bv 4/2                             GB I 
 
                                 2.1                                    3Cca6/2, 7Bv4/2, 8Cca6 GB II/I 
     
               2                                  2.2.1               1  Bv 4/3 + 3/3            GB IV+H 
                                 2.2  
                                                   2.2.2               2  Bv 3/3                           GB III 
 
                Fig.1. Dendrograma ierarhică divizivă pe categorii de soluri. Profil B. 
 
 
                               1.1                                           5 (-0,25-0,40)               GB II 
 
                 1                            1.2.1                        4 (-0,10-0,25)          GB III/II 
                               1.2 
                                               1.2.2                        6 (-0,40-0,55)                 GB I 
                                2.1                                          3 (+0,05-0,1),7(-0,55-0,7)etc. 
                 2 
                                                  2.2.1                     1 (+0,35+0,20)            GB III 
                                2.2 
                                                  2.2.2                     2 (+0,20+0,05)            GB III 
 
               Fig.2. Dendrogramă ierarhică pe grupe de adâncimi. Profil B. 
 
În clasificările de mai sus sunt analizate atât tipurile de sol (fig.1: sol de tip B şi C cu 

variantele lor, solul de tip A fiind înlăturat la etapa analizelor de lucrări de îmbunătăţiri 
funciare) cât şi adâncimile de la care au fost culese probele (analiza din dendrograma de la 
fig.2), pentru a vedea care sunt asocierile dintre adâncimi, în care se petrec procese similare 
de sol determinate de factorul antropic sau de cei geologici, în care omul are influenţă directă 
sau indirectă. 

 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 74

II. MATRICEA SAU TABELUL DE CONTINGENŢĂ. RAŢIONAMENTE 
 

Matricea sau tabelul de contingenţă este un tabel format din m linii şi n coloane.  
Fie deci tabelul care cuprinde bordeiele B1 – B3 şi descoperirile din ele (o categorie 

de obiecte descrise ca obiectiv Ob.) cu anumite caracteristici (aceeaşi pastă, culoare, netezire, 
ardere, etc.). Matricea poate fi reprezentată  grafic în trei dimensiuni pentru a vedea raportul 
grafic dintre cele trei bordeie şi categoriile de obiecte din ele. Graficul rezultat este redat mai 
jos: 
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Un asemenea tabel poate fi analizat statistic pentru a se vedea proporţiile sau 

procentajul de linii, coloane sau obiecte ca în cele două tabele (cel de sus şi cel de mai jos).  
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Procentele pe fiecare obiect: 
 

 
Pe baza unor asemenea tabele se pot realiza numeroase operaţiuni matematice precum 

calcularea diferiţilor indici de corelaţie, similaritate, disimilaritate, etc. Acest gen de matrici 
stă la baza clasificărilor şi ordonărilor, precum şi la baza algoritmilor matematici.  

 
 
b. MODELE DE PRELUCRARE A DATELOR ARHEOLOGICE PRIN 

INTERMEDIUL CALCULATORULUI 
 
CLASIFICĂRILE NUANŢATE (MULŢIMI FUZZY) 

 
1. Analiza clusterială (clasificarea automată) 

 
Permite precizarea numărului, formei clusterilor (nori, partiţii) sau al apartenenţei la 

unele situaţii arheologice, sau atribute la clusteri (DUMITRESCU-LAZAROVICI 1990; 
DUMITRESCU 1991, cap. II-IV; ROTARIU & 2000, 272). Aceste metode de clasificare au 
fost verificate de-a lungul timpului, de foarte mulţi arheologi, pe diferite loturi de materiale 
arheologice.  

Metoda constă în măsurarea distanţei dintre obiectele unei clase şi definirea lor prin 
precizarea distanţei, direcţiei şi a gradului de apartenenţă la clasă (nor sau partiţie). 

Analiza clusterilor foloseşte, pentru arheologie, algoritmul de construcţie a unei 
ierarhii divizive de clasificare cu mulţimi Fuzzy (clasificarea se bazează pe logica lui Fuzzy 
pentru teoria mulţimilor). O colecţie de obiecte de natură arbitrară, cu proprietăţi definite ca 
elemente ale mulţimii, poate fi considerată o partiţie Fuzzy (cluster), adică un set de numere 
între 0 şi 1, fiecare având corespondent un obiect sau un set de elemente, indicând gradul de 
apartenenţă la clasă, prin precizarea distanţelor şi a formei clusterului. În logica Fuzzy setul 
valorilor de adevăr în intervalul 0 şi 1 este înlocuit cu subsetul Fuzzy al acelui set. Valorile de 
adevăr sunt presupuse a fi numărabile, astfel încât obţinem ca rezultat un arbore binar de 
clasificare sau o diagramă (CÂRSTOIU 1994, 40). 

În clasificare se ţine cont de (MAXIM 1999, 24): 
a. apropierea intuitivă a elementelor (atribute, obiecte, situaţii); 
b. modelarea matematică a elementelor şi apropierea lor; 
c. coeficienţii de similaritate şi disimilaritate aplicate matricilor; 
d. metodele folosite în realizarea grupelor; 
e. analiza multidimensională prin apropieri alternative; 
f. principalele componente ale analizei cu gradele de corelaţie dintre variabile şi 

analiza varianţelor; 
g. analiza secvenţială. 
 
Înainte de extragerea datelor este necesară testarea lor şi măsurarea entropiei pentru a 

se determina elementele discriminante (fenomenele de “zgomot”) şi cele relevante (care vor fi 
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supuse prelucrărilor), putându-se genera programe bazate pe algoritmi de auto validare. Ca 
metode de cercetare a ansamblurilor de variabile se recomandă: analiza discriminantă, 
analiza de varianţă şi covarianţă, analiza canonică şi testul Fisher, cu rolul de a indica 
limitele posibile ale datelor arheologice şi implicit ale prelucrărilor (KALMAR-CORBU 
1990). 

Exemplu: metoda CLSGRAF sau CLKARH (clasificare grafică); staţiunea BACIU, 
campania 1991; nivelul de săpare faţă de zero relativ: -30; clasificarea categoriilor şi 
culorilor; numărul de atribute de culoare = 27; numărul de caracteristici = 9; prescurtări 14 SF 
Roşu-purpuriu, 18 SF Negru, 25 F Cărămiziu, 3 UC Roşu-bordo, 15 SF Roşcat, 21 F Roşu-
bordo, 27 F Negru, 19 F Brun-închis, 17 SF Gălbui; prescurtări: UC = uz comun, SF = 
semifină, F = fină. 

Din clasificare se observă diferiţi clusteri, cu forme diferite, dar proiectate în două 
dimensiuni (planul de mai jos). Această metodă trebuie combinată cu clasificarea ierarhică 
divizivă.  

Din figura de mai jos se poate observa care sunt clasele de obiecte proiectate într-un 
spaţiu cu două dimensiuni (în acest caz un plan). Ceea ce nu reiese din acest tabel, în cazul 
folosirii unei a treia sau mai multor dimensiuni, este forma clusterului (ce poate lua formă de 
nori). 

În alte exemple, clasificarea analizelor spectografice a fost făcută pe diferite probe de 
obsidian. Din clasificare s-au separat probele din Sardinia în primul cluster, urmate de cele 
din Melos şi Ungaria, cele din Transilvania grupându-se separat (DUMITRESCU-
LAZAROVICI 1990). 

 
                                 *                      2 UC Brun-deschis 
 
                                       *                8 UC Gălbui 
 
 
 
                             *                          7 UC Cărămiziu 
 
 
 
                          *                             1 UC Brun-închis 
 
                                           *            20 F Brun-deschis 
 
                              *     *                 23 F Roşu-purpuriu,10 SF Brun-deschis 
 
 
 
 
 
                    *           *                      4 UC Roşu-vişiniu, 26 F Gălbui 
 
 
                           *                             24 F Roşcat 
 
                    *                                    5-6, 9, 12, 14, 18, 25 
 
                    *  * * *                   *     3, 15, 21, 17, 19, 17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fig.3. Clasificare după două din principalele caracteristici  
                                              (categorie şi culoare) 
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Într-un alt exemplu, clasificarea s-a făcut prin analiza spectografică a pieselor de 
cupru nativ (fig.4). Analiza fuzzy ierarhică (pentru aplicarea metodei în alte domenii şi în 
arheologie vezi DUMITRESCU – LENART 1988; BEŞLIU – LAZAROVICI 1990) a dat 
următoarele structuri de clusteri, clasificarea făcându-se după toate dimensiunile: 

 
 
Nivel 0                                                              toate 
 
 

             Nivel 1                                         1-21, 23-41                         22 
 
 
Nivel 2                        1-14, 16-21, 23-40                        15, 41 
 
 
Nivel 3     1-9, 11-13, 17-36, 39-40                            10, 14, 16, 37, 38 
 
 
Nivel 4    8-9, 13, 18, 25, 35, 36, 40               1-7, 11-12, 17, 19-21, 23-24 

 
                       Fig.4. Clusterii pieselor de cupru nativ (probele L1 – L4) 
 
 Din clasificarea analizelor fizico-chimice pe unele obiecte de cupru, făcută prin 
activare cu neutroni, s-a obţinut un tabel cu peste 41 de linii (numărul pieselor) şi 15 coloane 
(elementele chimice sesizate ca resturi şi care erau sub 1%) – analiza s-a făcut pe un număr de 
41 de piese de cupru din colecţia Muzeului Transilvaniei din Cluj. 
 Din tabel se observă cum unele piese, la nivelul 1(din care se distinge clar piesa cu nr. 
22 de la Dragu, din bronzul timpuriu), ies din clasificare formând o primă clasă. Acea piesă 
era din bronz arsenic. La nivelul al 2-lea se separă piesele 15 şi 41, care sunt piese de cupru 
arsenic din epoca neolitică. La nivelul al 3-lea se separă piesele tot din cupru arsenic însă din 
timpul eneoliticului târziu şi trecerea spre epoca bronzului. În ultima clasă, la nivelul al 4-lea, 
se separă marile topoare de cupru din Transilvania din epoca eneolitică. 
 

2. Serierea şi analiza de corespondenţă 
 

Se numeşte seriere,  realizarea unui tabel de contingenţă (LAZAROVICI 1998, 135) 
şi convergenţă (MAXIM 1999, 23) în care, de regulă, principalele caracteristici se înşiruie pe 
diagonala principală (de la dreapta sus spre stânga jos); pe linie se găsesc situaţiile 
arheologice, iar pe coloană obiectele găsite sau atributele unui grup de obiecte. 

Luând o grupă de situaţii arheologice şi atribute (aşa cum i-au rezultat arheologului 
din săpătură, colecţii, depozite sau tezaure), grupate într-o matrice (tabel), ele pot fi ordonate, 
operaţiile constând în permutări de linii şi coloane, în mod succesiv, până la obţinerea unei 
grupări cât mai compacte. Natura, forma şi structura acestei grupări poate lua forme diferite şi 
poate avea mai multe soluţii. Greutatea unei bune aranjări este determinată şi de numărul 
mare de operaţii, în cazul unor matrici de mari dimensiuni. 

 
Asemenea operaţii s-au făcut începând cu anul 1904, de către Petrie, de unde 

denumirea de matricea Petrie sau matricea de date, în care se opera direct cu datele 
arheologice (MEIGHAM 1959, 203; WILKINSON 1974, 14-22). Începând cu anii 1951, 
pentru a se scurta operaţiile şi pentru a aplica calcule statistice (mai târziu cu ajutorul 
calculatorului), s-au făcut modificări, matricea de date fiind înlocuită cu matricea numerică, 
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matrici de similaritate, matrici de tip Robinson, Robinson-Breiner sau Belous (TUGBY 1965, 
3; DORAN-HODSON 1975, 276-278; TUGBY 1971, 636; WILKINSON 1974, 24; ORTON 
1980, 84). Aceste matrici au fost analizate şi dezvoltate de Kendal (KENDAL 1963; apud 
WILKINSON 1974, 20-29) în mai multe rânduri, el elaborând şi programe pentru prelucrarea 
cu ajutorul calculatorului a cestor matrici. Soluţiile căutate, pentru obţinerea unor serii cât mai 
bune privind măsurarea similarităţii şi disimilarităţii, au impus termenii de “concentraţie 
principală”, “curbă de popularitate”, etc. (ORTON 1980, 84). 

Datele din aceste matrici pot fi calitative sau cantitative, în funcţie de definirea axelor 
x şi y. În serierea unei matrici se foloseşte şi un coeficient de corelaţie de tip Robinson, 
Robinson-Ness, Kendal sau Grover (TUGBY 1965; 1971; DORAN-HODSON 1975; 
FRENŢIU-LAZAROVICI 1987-1988; 1988; 1990), care indică pragul până la care să se 
studieze datele. 

Această metodă se foloseşte pentru stabilirea gradului de interdependenţă dintre 
atributele obiectelor sau a situaţiilor arheologice (apropierea dintre gropi, morminte, locuinţe, 
staţiuni, etc.), fiind des utilizată pentru rezolvarea unor probleme legate de evoluţie sau o 
cronologie internă mai fină. Totodată, aceste metode oferă arheologului posibilitatea de a 
obţine date asupra seriilor de timp şi serii culturale. În acelaşi timp se naşte posibilitatea 
verificării unor teorii sau ipoteze privind încadrarea cronologică, viabilitatea sau 
corectitudinea unor observaţii de stratigrafie orizontală, verticală sau cronologie comparată. 
Cu puţină experienţă se poate citi, într-o asemenea clasificare, dacă lucrurile evoluează 
normal (în sens de distribuire normală, modelul curbei lui Gauss) sau dacă sunt unele 
anomalii şi cum pot fi depistate (elemente noi, retardări, şocuri, rupturi, importuri, etc.). 

 
O altă metodă folosită, în seriere, este calcularea circuitului Hamiltonian – adică 

principiul minimei acţiuni - (FRENŢIU-LAZAROVICI 1987-1988, 917). Presupunând că 
există o ordonare a atributelor arheologice (obiecte, situaţii, morminte, etc.) în care se observă 
că două linii consecutive dintr-o serie au distanţa Hamming dintre ele mai mică decât distanţa 
a două linii ce nu sunt vecine, atunci se poate considera fiecare linie un punct în spaţiul Rn şi 
distanţa dintre puncte fiind distanţa Hamming dintre linii, altfel încât ordonarea liniilor şi 
coloanelor vor avea proprietatea de a realiza circuitul Hamiltonian de lungime minimă. 
Cunoscând din serie unele date relative (stratigrafia comparată) sau absolute (datare cu C 14, 
termoluminiscenţă, dendrocronologie, etc.) se poate obţine o orientare cronologică a seriei şi 
implicit datarea seriei. În cadrul seriei respective se vor forma clusteri care vor definii fazele 
culturale ale civilizaţiei respective şi vor fi precizate fazele de trecere sau etapele cronologice. 
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În tabelul de mai sus sunt analizate motive decorative şi forme de vase, dintr-o bază 
de date despre descoperirile din bronzul timpuriu din Banat şi Transilvania. Pe coloană sunt 
prezentate staţiunile acestor descoperiri din bronzul timpuriu care sunt decorate cu măturica. 
Serierea realizată prin metoda analizei de corespondenţă permite realizarea unei serii 
cronologice dar şi culturale. 

Această metodă a pornit de la matricea de tip Petrie, aplicată în cadrul cimitirului din 
Egipt de la Naquada, folosind date cronologice sau arheologice. Ea exprimă de fapt 
concentraţia principală de-a lungul diagonalei principale (DORAN-HODSON 1975, 276-278; 
WILKINSON 1974, 29; TUGBY 1967, 5-13); care specificau că poate fi folosită la matricile 
se similaritate). Această metodă a fost însă analizată, dezbătută şi criticată de Kendal 
(KENDAL 1963, 659) şi de alţi istorici, deoarece se spune că pentru un arheolog sunt 
preferabile datele cronologice celor de similaritate. 

La rezolvarea acestei probleme şi-au adus contribuţia numeroşi matematicieni, 
statisticieni şi informaticieni (o recenzie la WILKINSON 1974, 22). În afara celor mai sus 
menţionaţi, mai amintim pe Robinson-Breiner, Belous, Archer, Meigham, Doran-Powel, 
Goldmann, R.Gibson, ş.a. (analiza teoriilor lor la WILKINSON 1974; DORAN-HODSON 
1982; TUGBY 1967; MEIGHAM 1959; KELLY-BUCELATI-ELSTER 1973). 

 
3. Analiza factorială 

 
Este o metodă de analiză statistică (MARINESCU 1984; ROTARIU & 2000, 304), 

mult mai puternică decât cele prezentate mai sus, ce are la bază intercorelaţiile empirice de 
obiecte în funcţie de atribute, sau a unor serii de situaţii în funcţie de criterii (POSTELNICU 
1966, 53; TUGBY 1965, 778; FRENŢIU-LAZAROVICI 1987-1988, 914; MAXIM 1999, 
24). Această metodă se foloseşte pentru a se identifica atributele care produc gruparea 
obiectelor, indicând elementul esenţial ce contribuie la formarea clasei, pe care îl precizează şi 
îl măsoară, identificând şi elementele care i se opun. 

Printr-o analiză factorială se ajunge la o clasificare mai reală decât cea dată de o 
dendrogramă, deoarece un obiect poate face parte din două clase diferite cu alte grade de 
apartenenţă, altfel nedetectabile. Această metodă găseşte variaţiile empirice comune ale 
obiectelor şi determină numărul şi natura factorilor (atributele) care influenţează evoluţia 
grupelor de obiecte. 

Spre deosebire de alte metode aceasta permite clasificarea sau gruparea unor serii de 
unităţi culturale (sau atribute definite de arheolog), serii de situaţii sau serii de criterii grupate 
în funcţie de celelalte variabile (TUGBY 1967, 8). 

Pentru aplicaţii, descriere şi atributele în domeniul arheologiei există câteva exemple 
la: DORAN-HODSON 1975, 102, 108, 197-205, 375; FRENŢIU-LAZAROVICI 1989, 138-
140; 1990, 71. Avantajul acestei metode este acela de a reduce intercorelarea la un set de 
factori, uneori esenţiali (POSTELNICU 1966, 54, 62; TUGBY 1965, 7). 

 
Studierea şi prelucrarea datelor arheologice pot folosi următoarele calcule statistice: 
a. calcule simple (media, suma, minimum, maximum, etc.); 
b. calcule matriciale; 
c. calcule tensoriale; 
d. calcule vectoriale; 
e. calculul variaţional (studierea problemelor de determinare a extremelor); etc. 
 
De asemenea, pentru prelucrarea datelor arheologice, se mai pot utiliza teoria 

aproximării (pentru diferite tipuri de mulţimi) şi calculul probabilităţilor. 
 
În timpul analizelor matematice este necesar să se ţină cont de: 
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a. abaterile standard; 
b. natura operaţiilor de conversie; 
c. discontinuitatea şi dispersia datelor (atribute, situri, evenimente, etc.); 
d. calculul distanţelor dintre două mulţimi pe baza interpolării. 
 
Determinarea distanţelor este folosită, recent, la definirea factorilor, mai ales la 

studierea ornamentelor care se repetă într-un anumit ritm pe ceramică (MAXIM 1999, 25). 
Evenimentele arheologice (elemente, atribute, situaţii) pot fi opuse, sigure, 

imposibile, incompatibile sau independente şi de aceea studierea acestor grupe de evenimente 
arheologice impune determinarea diferenţelor prin operaţii de intersecţie şi reuniune. În 
studierea datelor arheologice, un loc important este ocupat de analiza combinatorie, analiza 
discriminatorie şi de regresie (mai ales la prelucrarea planurilor şi a hărţilor arheologice). 

O altă metodă de analiză este simularea dispersiei elementelor (atribute, obiecte, 
situri) în care se studiază distribuţia în spaţiu, după coordonate (caroiaj sau distanţe) şi pe 
niveluri, a variabilelor şi a asocierilor. Din această categorie de prelucrări face parte şi 
studierea spaţiilor cu structuri bogate (spaţii bitopologice). Această metodă se aplică mai ales 
clusterilor ce ies din evoluţia normală (liniară), impunându-se o analiză mai profundă, bazată 
pe separaţie şi continuitate. 

În fine, pentru analizarea datelor se mai poate utiliza măsurarea cantităţilor 
(materialele arheologice descoperite şi prelucrate, dintr-un anumit spaţiu sau sector 
arheologic), precum şi analiza dimensiunilor ce face posibilă reconstituirea grafică a pieselor, 
iar în cazul vaselor (sau a gropilor) chiar calcularea volumului (MAXIM 1999, 25-26). 

Într-un exemplu – în care s-a efectuat o analiză factorială pe materialele de la Gonea, 
pentru a vedea factorii care stau la baza grupărilor de materiale şi gradul în care aceştia 
determină asocierea dintre atribute, s-au supus analizei factoriale date statistice privind factura 
ceramicii (LAZAROVICI-NICA 1991, 13-14) – s-a obţinut analiza de mai jos: 

 

 
Din această clasificare rezultă că primul factor F1 este determinat (se observă gradul 

şi importanţa elementului) de primele 4 elemente (marcate cu * UC = ceramică uzuală; SF = 
ceramică semifină; F = ceramică fină; Bk = ceramică blacktoped – adică ceramica cu 
coeficientul cel mai mare). Factorul al doilea (F2) este determinat de asocierea dintre 
ceramica fină cenuşie şi cea fină roşie. Acest factor ar putea reprezenta gustul pentru frumos 
sau o anumită evoluţie tehnologică (datele trebuie comparate cu alte staţiuni, în special cu 
cele învecinate). Factorul al treilea (F3) se opune fie lui F1 (pentru UC, SF sau F), fie lui F2 
(pentru GF şi RF), fie ambilor. Folosind această metodă arheologul, conform exemplului de 
mai sus, poate descoperi care sunt elementele ce evoluează împreună, care se asociază sau 
care se exclud (cele cu corelaţii negative). 
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4. Dendrograma 
 
Face parte, alături de produsul cartezian, din metoda prelucrării datelor arheologice 

sub formă grafică şi este o construcţie arborescentă ce exprimă ierarhia de clasificare a 
atributelor în funcţie de situaţii luate două câte două sau invers, prin intercorelarea atributelor 
care definesc asemănările sau deosebirile dintre obiecte (FRENŢIU-LAZAROVICI 1987-
1988, 911). 

Dendrograma se obţine, cel mai adesea, ca urmare a folosirii clasificării automate 
(analiza clusterială) pentru a clasifica ierarhic obiecte (morminte, forme, ornamente, situaţii 
arheologice, etc.). 

Pentru construcţia dendrogramei se pleacă de la matricea de date arheologice 
(calitative sau cantitative) care se transformă într-o matrice de similaritate (matrice numerică), 
asupra căreia se fac calcule statistice (coeficienţii de similaritate sau indicele de corelaţie), 
pentru obiectele sau situaţiile de clasificat (vezi exemplul de la corelaţie). 

 
5. Teste (simulări) 

 
Arheologului nu-i este întotdeauna clar dacă în mulţimea datelor dintr-o matrice 

există o structură de clusteri bine definită. Acest lucru se datorează faptului că nu întotdeauna 
s-au ales cele mai bune caracteristici ale datelor sau sunt unele date care prin natura lor sunt 
asemănătoare şi poate crea confuzie. Din acest motiv a apărut necesitatea determinării unui 
nou sistem de coordonate în care structura unui cluster (nor) oarecare să fie mai evidentă 
decât în sistemul iniţial. Aceasta se poate realiza prin determinarea axelor discriminante şi 
selectarea celor mai relevante caracteristici. 

Între alte prelucrări matematice, experimentate pe un lot de 3.000 de piese de la Parţa, 
s-a făcut analiza de variantă şi testul Fischer (KALMAR-CORBU 1990, 106-108) pe 
categorie şi tehnica de ardere a ceramicii neolitice, precum şi între categorie şi forme. Aceste 
teste au permis arheologului să distingă elementele care au sau nu semnificaţie (KALMAR-
CORBU 1990, tabl. 1 şi 2) şi care sunt factorii care se opun ( încercări similare la: FRENŢIU-
LAZAROVICI 1988, 138-140; 1990, 70-71; 1991, 14). O asemenea idee porneşte de la 
existenţa unor intercorelaţii de obiecte în funcţie de atribute sau reciproca (TUGBY 1967, 7).  

 
 
c. MODELE DE BAZE DE DATE INFORMATIZATE APLICATE ÎN 

ARHEOLOGIE 
 
BAZE DE DATE ŞI INFORMAŢII ÎN ARHEOLOGIE 

 
1. Noţiuni generale 

 
Bazele de date cuprind o descriere riguroasă a aceloraşi date, printr-un număr bine 

definit de atribute. Pentru o corectă descriere se folosesc cataloage, dicţionare şi tezaure de 
termeni cu o definire riguroasă. Se poate folosi şi limbajul natural, dar cu o descriere clară a 
termenilor şi sinonimelor. Bazele de informaţii cuprind date mai mult sau mai puţin complete 
preluate din literatură, folosind un limbaj natural. 

Formarea unei baze de date se realizează, de unul sau mai mulţi specialişti într-un 
domeniu oarecare, cu o anume rigoare. Dezvoltarea sistemelor de gestionare a bazelor de 
date, a tipurilor şi categoriilor de date, a sistemelor de introducere, legate şi interconectate, 
impun o serie de schimbări în mentalitatea acelor sau aceluia care proiectează bazele de date.  
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Exemplu: studierea porozităţii (MORARIU-SOROCEANU 1988) sau a structurii 
texturii, modelării, uscării, arderii, provenienţei şi calităţii lutului din staţiunea de la Gura 
Baciului (GHERGARI & 1995). 

 
2. Structura unei baze de date 

 
Structura unei baze de date cuprinde:  

• denumirea ei ; 
• denumirea câmpurilor; 
• denumirea caracterului; 
• lungimea câmpurilor. 

 
3. Scopul unei baze de date 

 
Scopul unei baze de date este acela de a înmagazina date (fapte care se repetă sau sunt 

de natură a se repeta), situaţiile, atributele (prin care sunt descrise faptele) sau caracteristicile, 
cu scopul de a fi regăsite, combinate sau asociate.  

 
4. Modele de baze de date pentru ambient 

 
O problemă care a fost parţial abordată la nivelul ţării noastre şi a constituit obiectul 

unor lucrări sau studii, mai ales pentru paleolitic (CÂRCIUMARU 1980; BOLOMEI 1983, 
12-29 şi bibliografia), este studiul ambientului şi relaţia lui cu arheologia (BUTZER 1973; 
BINTLIFF 1977). Acesta este necesar precizării vecinătăţii ecologice pentru comunităţile şi 
complexele arheologice (primele realizări la: MARINESCU-BÎLCU & 1981; 1984; 
BOLOMEI 1983). Studiul acestei vecinătăţi ar permite definirea   sistemului în care 
subsistemele (comunităţi preistorice, antice, medievale) îşi desfăşoară viaţa (detalii privind 
sistemele şi subsistemele la CLARKE 1973, 84-148).  

Crearea unei baze de date pentru ambient presupune analiza vegetaţiei, studierea 
formării şi evoluţiei solurilor, sedimentele din peşteri, studiul geomorfologic al siturilor 
arheologice, studii de paleofaună şi paleobotanică, paleontologia şi paleotemperatura. 

Din acest set de probleme unele au fost deja verificate în cazul unor rezervaţii de 
ştiinţele naturii şi arheologice (cazul cercetărilor cu caracter interdisciplinar şi Simpozionul de 
la Cheile Turenilor , din 1986). Acest gen de cercetare trebuie extinsă pentru toate staţiunile 
arheologice mari sau pentru zonele arheologice complexe din întreaga ţară. 

 
a. Mediul geografic 

 
Studiul problemelor pe care geografia le pune arheologiei a constituit o preocupare 

constantă a specialiştilor, însă cercetarea s-a limitat la analizele generale fără a se urmări în 
mod expres impactul dintre cele două discipline pentru preistorie şi eventualele consecinţe 
pentru arheologie. Preocupări constante în această direcţie a avut profesorul Ioan Mac (MAC 
1987) care a coordonat cercetările studenţilor de la Facultatea de Geografie din  Cluj pe 
marginea acestui subiect. Pentru studiul şi analiza acestor probleme a fost creat un model de 
bază de date ce poate fi dezvoltat după dorinţă şi necesităţi. 

Pentru problemele de ordin general se pot crea asemenea baze de informaţii sau baze 
de date, iar datele pot fi luate din modelele geografice şi geologice şi adaptate, în funcţie de 
cerinţele specifice ale arheologiei. Cel mai important lucru este realizarea unei structuri de 
baze relaţionale din care datele pot fi încărcate sau transferate. Asemenea baze de date pot fi 
cu mare uşurinţă completate, transferate şi accesate dacă se folosesc bazele de date relaţionale 
de genul celor sub Windows. 
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MEDIUL GEOGRAFIC (GE) 
 
Epoca__________________Cultura_______________________ 
Faza___________________Etapa_________________________ 
Provincia_______________Ţara__________________________ 
Staţiunea_____________________________________________ 
Populaţia_____________________________________________ 
Mortalitatea___________________________________________ 
Mobilitatea___________________________________________ 
Migraţii______________________________________________ 
Spaţiul aşezării________________________________________ 
Clasificarea aşezării____________________________________ 
Potenţialul economic al zonei: 
Muntele______________________________________________ 
Dealul_______________________________________________ 
Depresiunea__________________________________________ 
Podişul______________________________________________ 
Câmpia______________________________________________ 
Apele________________________________________________ 
Pădurea______________________________________________ 
Solul________________________________________________ 
Animale domestice_____________________________________ 
Animale sălbatice______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Mediul geologic 

 
Analizele geologice, sau o combinare a metodelor de analiză geologică cu cea 

arheologică, sunt benefice atât pentru arheologie cât şi pentru geologie. Încercări în această 
direcţie au fost numeroase, mai ales pentru problemele tematice privind sursele de materie 
primă de cupru (FRIEDMANN 1966; RUSU 1977; JOVANOVIČ 1985; STOICOVICI 
1977), sare (ROSKA 1942; RUSU 1977), fier, etc., materii prime pentru ridicarea 
sanctuarelor (sanctuarele dacice de andezit), construcţiilor (romane), a inscripţiilor sau 
statuilor (provenienţa marmurei sau a rocilor) ş.a. Aceste informaţii aduc date de natură 
economică, comercială, schimb, tehnologii, importuri, influenţe, etc., probleme considerate de 
bază pentru civilizaţiile străvechi. 

Pentru un lot minim de informaţii geologice se poate face o bază de informaţii cu date 
minime, care să răspundă cerinţelor primare ale arheologului:  

 
 

MEDIUL GEOLOGIC (MG) 
 
Cultura___________________Faza_______________________ 
Staţiunea_________________Provincia____________________ 
Ţara_____________________Clasa_______________________ 
Materialul____________________________________________ 
Folosirea_________________Proporţia____________________ 
Ocurentele________________Distanţa_____________________ 
Exploatarea___________________________________________ 
Durata expl.___________________________________________ 
Bibl._________________________________________________ 
INSTITUŢIA_________________________________________ 
INVENTARIERE______________________________________ 
ADRESA____________________________________________ 
Patrimoniu mobil______________________________________ 
Bibliografie___________________________________________ 
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c. Mediul climatic 
 

Studiul climei asupra comunităţilor este important pentru analiza modului de trai, 
construcţii, îmbrăcăminte, ocupaţii, hrană, etc., toate acestea depinzând de mediu, în special 
de climă. 

Datele pe care acestea le oferă pentru cercetarea vieţii oamenilor, pentru viaţa 
economică şi pentru relaţiile social-culturale, sunt deosebit de importante. 

Analiza acestora rezultă din diferite cercetări, prognoze şi din studiul elementelor 
oferite fie de dendrocronologie fie de alte metode geo-climatice de datare. 

 
 

MEDIUL CLIMATIC (CL) 
 
Epoca________________________________________ 
Cultura_______________________________________ 
Faza_________________________________________ 
Etapa________________________________________ 
Provincia_____________________________________ 
Ţara_________________________________________ 
Staţiunea_____________________________________ 
Ariditatea_____________________________________ 
Umiditatea____________________________________ 
Precipitaţiile___________________________________ 
Nebulozitatea__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicaţii deosebit de importante asupra mediilor geografice, geologice şi climatice 

sunt realizate în momentul de faţă pentru depistarea surselor de cupru şi a unor tehnologii de 
fabricaţie sau extragere a metalelor, date necesare pentru identificarea mineralelor avute la 
îndemână. 

La noi în ţară s-a folosit mai ales metoda analizei mediului geologic pentru 
identificarea surselor de materii prime (obsidian, silex şi cupru) folosite de comunităţile 
umane în preistorie. Această analiză a fost necesară pentru depistarea tehnologiilor folosite şi 
crearea unor baze de date care să cuprindă toate aceste informaţii. 

 
Identificarea surselor 
 
Obsidianul. Rezultate deosebite pentru cercetarea arheologică românească s-au 

obţinut prin studierea folosirii diferitelor surse geologice de către comunităţile preistorice din 
zona arheologică şi vehicularea lor către comunităţi din alte zone. Primele cercetări, pentru 
verificarea şi depistarea eventualelor surse de obsidian, au fost iniţiate în Transilvania, în 
urma unor expediţii româno-engleze organizate de J. Nandriş în colaborare cu Muzeul 
Naţional de Istorie al Transilvaniei (NANDRIŞ 1975).  

Pentru rezolvarea problemelor legate de sursele de obsidian arheologii au colaborat 
cu specialişti din domeniul geologiei şi fizicii nucleare (pentru datare). Unele studii şi 
comunicări au adus contribuţii noi la rezolvarea acestor probleme, unele dintre ele fiind de 
interes european (SĂLĂGEAN & 1988; DUMITRESCU-LAZAROVICI 1990, 98-99, fig.1, 
tab.1). 

Silexul. Cercetările au fost reluate, cu rezultate deosebite, pentru sursele de silex din 
Moldova, pentru cultura Cucuteni (MARINESCU-BÎLCU & 1981; 1984; CÎRCIUMARU-
CUCOŞ 1985; MURARU 1987). Colectivele de la Cluj şi Timişoara au organizat expediţii în 
zone unde există ocurenţe de silex. Astfel, au fost semnalate zăcăminte de silex, exploatabile 
la Gonea în mai multe puncte şi în zona Anina – Gârnic (BOBOŞ-RADU 1991, 4-5).  

La expediţiile din Transilvania au participat şi colegi din Ungaria (K. Biro-Takacs) cu 
care s-a urmărit folosirea aceleiaşi terminologii petrografice comune (BIRO-TAKACS-
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PALESI 1983; BIRO-TAKACS 1986). Studierea colecţiilor arheologice petrografice, iniţiată 
de prof. E. Stoicovici (1985-1986), a fost extinsă pe teren, pentru Transilvania , în zona Iclod, 
Brad şi Brănişca (expediţii Boroş-Lazarovici), în Banat în zona clisurii (Gornea), munţii 
Aninei şi zona Tincovei. 

Acestea au permis precizarea provenienţei silexului din unele staţiuni intens cercetate. 
Exemplu: la Gornea, în staţiunea de la Locurile Lungi , datând din Starčevo-Criş, s-a 
identificat un silex de provenienţă “balcanică”. În staţiunea Vinča, de la Căuniţa de Sus, se 
folosea în schimb silexul local (de pe Valea Căuniţii şi Ogaşul lui Sau).  

O serie de analize efectuate pe silex, la o analiză de clusteri (vezi modelul de mai jos) 
în care sunt urmărite componentele principale, au identificat următoarele grupări (silex în 
funcţie de analizele din compoziţia lor chimică):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din studiul datelor a rezultat că avem o mare împrăştiere a surselor de unde 

proveneau silexurile. Aceleaşi date clasificate ierarhic, după un nou algoritm, duc la 
următoarele rezultate:  

   *                          1, Silagiu (147) 
 
*                              8, Parţa (P.86991) 
 
 
 
 
 
              *                2, Brănişca (P.76254) 
 
*                              5,    ?    (P.85314) 
 
*                         *   3, Brănişca,  6-7 
Parţa 
 
 
 
*                              4, Brănişca (P.76278) 
 
   *                           9, Parţa (P.87573) 
 
 

                                      0 
 
 
 
                 1                                    2 
 
         1-4, 9, 12, 14                 2.1        2.2 
 
 
5-6, 8, 10-11                 7,1                        13, 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicând o metodă de clasificare cu mulţimi nuanţate (mulţimi Fuzzy) cu toate 

dimensiunile (rezultatul tuturor elementelor) s-a obţinut o structură de tip arborescent a 
clusterului silexurilor. 

Cercetările nu s-au mulţumit doar a rezolva problemele de arheologie (surse, calităţi) 
ci s-au aplecat şi asupra acelor probleme de interes geologic, referitor la surse, formare, 
evoluţie, textură, compoziţie mineralogică şi petrografie (BOBOŞ-AVRAM 1990; BOBOŞ 
1988; 1990). 
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Studiul artefactelor s-a extins atât asupra componentei petrografice cât şi a datelor 
metrice (KALMAR-STOICOVICI 1990). O colecţie petrografică arheologică este în curs de 
iniţiere la Cluj şi Timişoara, pentru a oferi specialiştilor posibilităţi de studiu şi comparaţie. 
Cercetarea a pornit pe baze sistematice susţinute de R. Florescu şi I. Opriş (proiect pe anul 
1990 al lui I. Boboş, în cadrul Comisiei de Arheometrie). 

 
Cuprul. În nevoia de a putea preciza apartenenţa unor piese de cupru la diferite surse 

de cupru, cu largă răspândire în Balcani, atât pentru piese cât şi pentru sursele de cupru s-au 
făcut analize şi diferite comparări menite a căuta specificul unor zone sau zăcăminte. 
Cercetarea, mai mult experimentală, intenţiona să ofere noi căi de verificare şi rigurozitate în 
analiza şi comparaţia arheologică. 

Cercetarea, analizarea obiectelor, definirea surselor de cupru, a mineralelor şi a 
zonelor din care acestea au fost extrase, precum şi a altor metale folosite în preistorie şi 
antichitate, este o problemă a cercetării interdisciplinare. Acestea au constituit tema de studiu 
a numeroase cercetări pe spaţii vaste (DESHAYES 1960) şi a unor expediţii organizate în 
ţările vecine:  
• Iugoslavia (JOVANOVIĆ 1971; 1982; 1985; 1991; JOVANOVIĆ-OTTAWAY 1985-

1986; MILOJCIĆ & 1986); 
• Grecia ( PERNICKA & 1993); 
• Bulgaria (TODOROVA 1986; CERNÎH 1978; GEORGIEV 1971); 
• Mediterana de Est (WAGNER 1986; ZWICKER 1989; GALE 1988); 
• Anatolia (PERNICKA & 1993; SEELIGER & 1985; WAGNER 1986; WAGNER & 

1986; WAGNER & 1989; OTZUNALI 1989; MUHLY 1989); 
• Orientul Apropiat (HAUPTMANN 1989; MUHLY 1989); 
• Cehoslovacia (NOVOTNA 1970; TOCIK-ZEBRAK 1989); 
• Austria (EIBNER 1982; OTTAWAY 1976; 1989); 

 
În România, metalurgia antică şi în special cea a cuprului, a constituit obiectul unor 

preocupări mai vechi din partea arheologilor (NESTOR 1933; 1950; 1959; 1965; POPESCU 
1956; RUSU 1975; 1975a; 1977; VULPE 1970; 1975). 

În ultimii ani s-au făcut o serie de analize pe uneltele de cupru prin diferite metode: 
activare cu neutroni, difracţie cu raze X, analize spectografice, etc. În urma analizelor au fost 
precizate impurităţile din cupru nativ (în părţi pe mie PPm sau părţi pe milion PPM). 

Din clasificarea celor 7 elemente comune din unele piese de cupru nativ, datând din 
perioada eneolitică, a rezultat clasificarea de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din datele acestei clasificări se poate observa şi o separare a surselor din Transilvania 

de cele din Iugoslavia. S-a putut observa chiar legătura dintre minereu, zgură şi sursă. Analiza 
poate fi continuată în profunzime prin pătrunderea în interiorul clusterului pentru clasificări 
mai fine între unele piese din Transilvania (22 dalta) şi alte piese din Iugoslavia (de la Rudna 

                             *                22 Dalta, Transilvania 
 
 
 
*                                             10 Topor, Transilvania 
 
*    *                                       43 R. Glava (zgură)  44 R. Glava (metal) 
 
 
 
*    *                                       (1-9, 11-21, 23-41)  42 R. Glava (minereu) 
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Glava, cultura Vinča, faza C). Clusterii obţinuţi după două din caracteristicile principale arată 
o legătură între Transilvania şi Rudna Glava.  

S-a ajuns astfel la posibilitatea creării unui model de interpretare pentru depistarea 
unei tehnologii. Analizele şi prelucrările făcute au impus adâncirea colaborărilor şi 
completarea datelor cu analize pe surse de cupru, o problemă de geologie ce devine absolut 
necesară pentru arheolog în cazul unei colaborări interdisciplinare. 

 
În clasificarea de mai jos au fost extrase şi analizate, dintr-o bază de date a analizelor 

de cupru, caracteristicile unor topoare din diferite muzee din ţară: cele de la Cluj Napoca 
marcate cu L şi cele de la Bucureşti, marcate cu B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Din clusteri rezultă o puternică aglomerare a pieselor din Transilvania şi  o mare 

împrăştiere a celor din muzeele din Bucureşti. Aceasta arată originea comună a pieselor din 
Transilvania, în special cele de la Băiţa-Bihor. Cele din Bucureşti provin din sursele de cupru 
din Oltenia ( Baia de Aramă), din zona Dobrogei ( Altân Tepe), din zona Varnei, din Carpaţii 
Răsăriteni ( mina Bălan). Din tabel se mai observă şi o grupare a pieselor în timp, în funcţie 
de evoluţia tehnologiilor de prelucrare a cuprului: cupru nativ, cupru-arsenic, bronz-arsenic şi 
cu stibiu, ş.a. Clusterii analizelor s-au concretizat în câteva comunicări şi studii (POP-
LAZAROVICI-OLARIU 1995) cu rezultate deosebite privind sursele de cupru şi metalurgia 
aramei. Întrucât la unele probe lipsesc anumite elemente, a fost redus numărul de elemente 
analizate la 6 (unele socotite impurităţi, altele asociate sursei), care au fost prezentate în 
clasificarea de mai jos:  

 

                *              L 41 
  
*                           B 6 
 
 
 
 
 
*  *                        L 21, L 23, B 1, B 14 
 
* *  *  *                 (L1-L9, L11-L13, L17-L20, L24-L36,   
                               L40, B2, B5, B7-B11, B13, L39, L37 
                               L16 
 
   *               *        L 38, B 3 
 
 
                 *           B 12 
                   *         L 15 
 
                          *  L 14

 

- numărul de obiecte = 73; 
- numărul de caracteristici = 6; 
- eroarea maximă admisă = 0,001. 

 
O bază de date oferă diferite modele de clasificare. O posibilitate adesea folosită este 

reducerea numărului de elemente, pentru uşurarea muncii, deşi după posibilităţile tehnice 
actuale nu mai este necesară reducerea numărului elementelor de clasificat. 
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*               53 Cavnic, nativ 
 
              * 68 Betzdorf, nativ + cuprit 
 
*             * 58 Matra, nativ* malahit, 70 Sasari nativ 
 
   *      *     52 Bucium, nativ, 44 Băiţa nativ* malahit 
 
*                L14=DRAGU, plat 
 
    *            51 M. Noua nativ + cuprit + malahit 
 
 
*                69 Hatzdorf nativ 
 
*  *            L15 (z. Dej, plat), 61 (Szomonlok) 
 
*                L41 (Ariuşd, pumnal) 
 
*                L16 (Hoghiz, plat) 
 
 
*                L37 (CA), L38 (CA), 48 UC 7 
 
*                L10 (Nec. top), L22 (Nec. dalta), 42 UC 1 

5. Modele de baze de date pentru arme, unelte, podoabe 
 

Bazele de date pentru studiul, analiza sau descrierea uneltelor, armelor şi podoabelor 
pot fi realizate în una sau mai multe asemenea categorii în funcţie de profunzimea cu care 
sunt analizate atributele sau caracteristicile obiectului. Atunci când caracteristicile generale 
pot fi definite clar prin dicţionare, se adaugă câmpuri noi sau se realizează tabele noi (în 
accepţiunea modernă o bază de date poate fi definită prin noţiunea de tabel), rezultatele fiind 
mult mai complexe şi mult mai clare pentru arheolog.  

 
6. Modele de baze de date pentru analizele fizico-chimice 

 
La aceste tipuri de baze de date trebuie reţinută ideea că multe din câmpuri conţin 

date comensurabile (caracteristici) deci date cantitative. Operaţiile de ordonare sau clasificare 
care utilizează asemenea date sunt mai complexe şi mai rar folosite. 

 
7. Modele de baze de date pentru prospectări 

 
Prospectările conţin, în cea mai mare parte a cazurilor, date cantitative plasate într-un 

sistem de coordonate. Acest sistem poate fi corelat cu un sistem naţional sau cu un plan 
topografic local, în funcţie de mărimea şi importanţa obiectivului şi a sistemului metric în 
care acesta a fost studiat sau prospectat. 

Prospectările conţin date cantitative în funcţie de sistemul de coordonate, date 
calitative, atribute sau caracteristici. Realizarea unei asemenea baze de date depinde de natura 
prelucrărilor care se fac pe asemenea baze şi pachetele de programe cu care se operează pe 
date. Dacă sistemul de măsură ţine de un sistem general atunci corelarea se face după acesta. 
Există cazuri speciale când bazele sau tabelele ţin numai de anumite obiective, în acest caz 
datele nu sunt legate de cele generale ci de cele speciale. Un sistem generalizat oferă însă 
mult mai multe posibilităţi de corelare. 
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8. Modele de baze de date pentru datări 
 

Dacă datările sunt rezultatul unor corelaţii relative baze de date, atunci acestea vor 
conţine în mod logic date relative. Dacă însă datările sunt absolute, atunci ele vor conţine date 
absolute determinate prin metode de datare absolute. În cazul unor metode moderne precum 
datarea cu radiocarbon (C14), bazele de date vor conţine pe lângă date analitice şi date 
informaţionale: metode sau algoritmi de corelare, calibrare şi comparare, algoritmi ce fac 
automat corecţiile necesare unor noi analize. Aceste baze de date au asociate în mod automat 
algoritmii de calcul sau de corelaţie. Este suficient a fi introduse noile date şi se obţine 
corecţia automată. 

 
9. Modele de baze de date pentru analize pedologice 

 
Realizarea unui asemenea tabel nu este prea dificilă. Mai dificil de realizat este 

sistemul de coordonate atunci când acesta nu beneficiază de un sistem integrat. Un minim de 
date sunt în tabelul de mai jos.  

Dorim să precizăm că asemenea baze de date mai pot cuprinde caracteristicile unor 
soluri similare sau un sistem expert de analiză automată a datelor în care să fie definite aceste 
caracteristici, programe logice de comparare, ordonare sau clasificare. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETIN DE ANALIZĂ PEDOLOGICĂ 

Localitatea/punctul________________________________________ 
Coordonate______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Întocmit___________________ 

Nr.     ▼    PA P2O5 K2 Alte   Cod       Observaţ  Cultura 
Probă                                      PPM               Munsell                       Faza 

                 O          ii   
   

 

10. Modele de baze de date pentru paleozoologie 
 

Acestea pot cuprinde date despre speciile de animale domesticite (sau vânate), 
perioade şi vârsta de sacrificare, dar ar putea cuprinde şi unele date metrice despre oasele 
păstrate (în mediul arheologic), ce permit algoritmi de evaluare, clasificare, prelucrare, 
aproximare, etc. 
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11. Modele de baze de date pentru paleobotanică 
 
Sistemul floral se poate reconstitui prin analizele de polen, a resturilor vegetale 

(seminţe, podoabe din seminţe, cărbune, lemn), amprente pe ceramică, chirpici şi reprezentări 
vegetale pe obiecte şi pe pereţii locuinţelor (ornamente pictate sau incizate). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste determinări paleozoologice şi paleobotanice (alături de cele osteologice, 

petrografice şi metalografice) contribuie la cunoaşterea subsistemului economic, cu 
interacţiune asupra  subsistemelor social, psihologic şi religios. 

BULETIN DE ANALIZĂ PALEOZOOLOGICĂ 
 
Epoca______________________Cultura_______________________________ 
Localitatea – Punctul_______________________________________________ 
Contextul________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tatonomie_______________________________________________________ 
Domestice_________%  Sălbatice_________%  Total gen.________________ 
Observaţii_______________________________________________________ 
Bibliografia______________________________________________________ 

Grup     Fn  i     %  ▼   Specia     Fn   % ▼ Vârsta   0-  1-2   2-3   3<                      i              1  

BULETIN DE ANALIZĂ PALEOBOTANICĂ 
 
Epoca_____________________ Cultura____________________ 
Localitatea/punctul_____________________________________ 
Contextul____________________________________________ 
Specia____________________ Denum. latină_______________ 
Denum. părţii păstrate__________________________________ 
Dimensiuni: L.__________________ l._____________________ 
Număr exemplare % ______________ greutate______________ 
Stare de conservare_____________________________________ 
Cultivată/spontană________________ C14_________________ 
Observaţii____________________________________________ 
Bibliografie___________________________________________ 
                                                     Întocmit___________________ 
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12. Modele de baze de date pentru antropologie 
 

Analizele antropologice, determinările şi indiciile metrice pot fi stocate în baze de 
date calitative şi cantitative. Din aceste baze se pot extrage date cantitative pentru corelaţii şi 
analize statistice, sau calitative pentru comparaţii şi clasificări. 

Asemenea altor baze de date cantitative, se pot ataşa algoritmi de extragere şi 
clasificare automată pentru comparaţii sau clasificări standard, pentru sisteme expert şi pentru 
algoritmi de analiză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Modele de baze de date, clasificări şi prelucrări pentru ceramică 

 
 
 
 

BULETIN DE ANALIZĂ ANTROPOLOGICĂ 
 
Localitatea_______________________________________________ 
Sat/cartier/cătun_________________ Punct____________________ 
Anul___________Secţiunea___________Carou__________▼_____ 
Complex____________Nivel__________Epoca_________________ 
Cultura_____________________Faza_________________________ 
Tip locuire_______________________________________________ 
Sex________________Vârstă_____________Tip ant.____________ 
Neurocraniu_____________________________________________ 
                                                      Pilastrie_____________________ 
                                                      Platimetrie___________________ 

ie___________________ 
                                                      Patologie_____________________ 
Talia_______________________ Masivul facial________________ 
Mandibula__________________ Dentiţia______________________ 
 
 
 

it__________________ 

                                                      Platicnem

                                                              Întocm

Indice       ▼      Valori       

Schelet post cranian ▼   Valori    

13. Modele de baze de date pentru analiza ceramică 
 
Sunt bazele de date cel mai des folosite la noi, acest domeniu oferind cea mai fină 

analiză pentru crearea bazelor de date, prin măsurarea tuturor caracteristicilor (înălţime, 
diametru, volum, etc.). Concludent este exemplul Muzeului din Cluj Napoca care are stocate 
în bazele de date peste 60.000 de piese descoperite în săpăturile sistematice ale secţiei de 
preistorie. Cele mai mari baze de date sunt pentru descoperirile de la Gura Baciului, Iclod, 
Zau şi Parţa. Muzeul Banatului din Timişoara are în lucru o asemenea bază de date pentru 
descoperirile de la Foeni şi Sânandrei. 

 
Asemenea baze pot fi gestionate sub PARADOX cu programul ZEUS sau cu ajutorul 

programelor de clasificări APL, ARHEOAPL. Au fost create programe ce lucrează în sistem 
Windows: APLWIN şi ZEUS II. În figura de mai jos este prezentat un posibil buletin de 
analiză ceramică: 
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BULETIN DE ANALIZĂ CERAMICĂ 
 
Nr.inventar__________________Cultura______________________ 
Categ. granulometrică_____________________________________ 
Microtextura: Marginea exterioară____________________________ 
                       Marginea interioară____________________________ 
                       Zona centrală_________________________________ 
                       Degresant : mineral___________vegetal___________ 
Materie primă: 
Argilă______________________ 
Degresant___________________ 
Minerale grele_______________ 
Grad ardere__________________ 
Temperatura_________________ 
Transformări: a.______________ 
                       b.______________ 
                       c.______________         Întocmit_________________    

Imagine microscopică 

14. Modele de baze de date pentru evidenţă muzeală 
 

Sunt sisteme de evidenţă naţională (sistemul FAE – fişă analitică de evidenţă – 
elaborat de Centrul de Informatică şi Memorie Culturală al Ministerului Culturii) centrate pe 
diferite domenii ce cuprind aproape tot spectrul bunurilor culturale şi al monumentelor din 
domeniile culturii. Din acest sistem au fost extrase diferite moduri de evidenţă ce sunt folosite 
curent în evidenţa altor instituţii. Unele pornesc de la modelul inventarului de muzeu căruia îi 
sunt anexate câmpuri noi necesare evidenţelor primare cu posibilităţi de clasare şi regăsire. 

Unele categorii de obiecte cu caracteristici specifice (cazul plasticii sau idolilor) 
presupun descrieri amănunţite, speciale, cataloage de forme, modele specializate ce definesc 
diferitele atribute. O asemenea bază de date permite extrageri de atribute comune, necesare 
unor analogii legate de tip sau funcţionalitate, cu descrieri detaliate, clasificări şi ordonări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETIN DE EVIDENTĂ MUZEALĂ 

Nr. Inventar_________________Stare_________întreg/fragm.______ 
Obiect______________Inscripţii_____________Marca____________ 
Semnificaţie patrimonială____________________________________ 
Dimensiuni: L___________H_________G__________V___________ 
Mod descoperire___________________________________________ 
Descoperitor________________Determinat_____________________ 
Fotografii___________________Diapozitive____________________ 
Desen_____________________Bibliografie_____________________ 
Stare conservare____________Restaurat________________________ 
Mod deţinere_______________Valorificare_____________________ 
Loc păstrare_______________________________________________ 
Valoare__________________________________________________ 
                                                     Întocmit_______________________ 
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d. MODELE DE TEHNICI ŞI NOŢIUNI INFORMATICE CU 

APLICABILITATE ÎN ARHEOLOGIE 
 
1. Modelarea în arheologie 

 
Realizarea unui model este necesară pentru a-l putea compara cu un alt model 

cunoscut. Arheologia nu oferă date despre un mod de viaţă. Acesta poate fi preluat din 
modelele etnografice sau etnologice, de la situaţii şi condiţii similare. Modelul creat nu este 
identic cu cel anterior dar se apropie de identitate cu atât mai mult cu cât erorile sunt mai 
mici. Nu există modele standard, de aceea analiza şi modelarea sunt empirice. 

 
2. Noţiuni de inteligenţă artificială 

 
Inteligenţa artificială poate fi aplicată în arheologie prin proiectarea şi folosirea 

sistemelor expert. Aceasta este deocamdată, la noi dar şi în alte centre universitare, mai mult o 
dorinţă, o problemă de anticipaţie. Demersurile noastre se îndreaptă spre această cale. La baza 
acestei probleme stau posibilităţile unor aplicaţii practice, care necesită folosirea unor baze de 
date şi a taxonomiei numerice (GARDIN 1991, 15). Inteligenţa artificială s-ar aplica la 
modelarea unor situaţii arheologice, a atributelor sau a caracteristicilor şi la ordonarea lor 
după anumiţi algoritmi. Folosirea unor aplicaţii informatice şi matematice cum sunt serierile, 
clasificările ierarhice, calitative sau cantitative, precum şi unele deducţii logice prin folosirea 
programării logice, constituie aplicaţii inteligente, drumuri necesare spre elaborarea unor 
sisteme expert. 

Aplicaţiile matematice şi informatice sunt aplicaţii inteligente. Prin inteligenţă 
artificială se înţelege astfel, inteligenţa umană ajutată de calculator. 

 
3. Folosirea programării logice pentru deducţii 

 
Un sistem expert presupune stabilirea unor reguli şi teoreme necesare programării 

logice pentru obţinerea unor deducţii. Asemenea reguli pot fi calitative, cum sunt 
prezenţa/absenţa unor atribute (sau caracteristici) sau cantitative, cum ar fi numărul, 
procentele sau limitele în care apar şi se dezvoltă anumite atribute. Regulile pot fi deduse din 
studiul matricilor sau al tabelelor de contingenţă prin aranjarea, ordonarea sau clasificarea lor. 

Programarea logică, pentru care avem sisteme de programare (PROLOG), oferă 
posibilitatea folosirii unor operaţii logice pentru definirea, identificarea, clasificarea unui 
fenomen sau grup de fenomene, situaţii, stări sau relaţii. Aceasta are la bază raţionamentul 
prin care se obţine o concluzie, o deducţie pornind de la unele premise, din care una trebuie să 
fie general-valabilă. 

Programarea logică stă la baza elaborării sistemelor expert. Din păcate, datele 
arheologice nu au o evoluţie liniară şi nici nu li se cunoaşte precis evoluţia. Aceasta trebuie 
dedusă din situaţii similare petrecute în cazuri similare, fiind necesară existenţa unor legităţi. 

 
4. Bazele de informaţii. Informaţia 

 
Proiectarea unor baze de date este dificil de standardizat datorită marii varietăţi a 

formelor şi aspectelor pe care acestea le îmbracă, de la o şcoală la alta, de la o clasă de 
specialişti la alta. O standardizare presupune o vastă cunoaştere a unor structuri, sisteme şi 
modele. O bază de informaţii necesită precizarea celui ce face comunicarea, condiţiile în care 
se face şi materialele sau atributele pe baza cărora o face. 
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5. Noţiuni privind un sistem expert 
 

Elaborarea unui sistem expert necesită realizarea unei structuri morfologice a 
informaţiilor, stabilirea unor reguli privind situaţiile şi condiţiile în care un fapt se repetă sau 
este de natură a se repeta. În stadiul cunoştinţelor noastre în acest domeniu este dificil a 
exemplifica. Există asemenea sisteme pentru domenii reduse, cum ar fi recalibrările cu 
radiocarbon (C14). Preocupările în domeniu nu sunt riguros definite dar sunt asemenea 
demersuri. Cercetătorii clujeni au gândit un astfel de pachet de programe ZEUS II, proiectat 
sub Windows, ce doreşte realizarea unui asemenea sistem expert. 

 
6. Folosirea sistemelor expert   

 
Sistemele expert au ca model legătura între similarităţi socio-tehnice, definite 

matematic, ale artefactelor şi controlul social prin intermediul studierii comunităţilor trecute. 
În practică, se foloseşte simularea unor teorii, cu aplicaţii pe unele cazuri de control etno-
arheologic, care oferă posibilitatea definirii unor atribute cu semnificaţii sociale, din aria 
legăturilor sociale cu artefactele (BARCELLO 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru un sistem expert unele reguli pot fi oferite de algoritmi cum sunt serierile, 

clasificările şi analiza variantelor. De asemenea trebuie stabilite sau convenite următoarele 
probleme:  

 

BAZĂ DE DATE BAZĂ DE CUNOŞTINŢE 

SISTEME - EXPERT 

INTEROGARE 

• Câte paralele materiale sunt necesare pentru a deduce dacă o cultură este copia alteia? 
• Cum se deosebeşte un obiect local de altul din import? 
• Cum se deosebesc diferite interpretări distincte cu diferite grade de asemănare? 

 
La aceste întrebări se pot formula unele răspunsuri dar pentru aceste situaţii este 

necesară folosirea unei reţele neuronale, care are deja memorate caracteristicile calitative ale 
celor două culturi. În cazul în care sistemului expert i se oferă o colecţie de date care conţine 
o parte din atributele sau caracteristicile unei culturi, se poate preciza care este asemănarea 
faţă de unele culturi definite deja, pe care le-a învăţat, cât de aproape sau cât de departe se află 
faţă de ceea ce a învăţat. 

Un sistem expert lucrează prin învăţarea unor propoziţii definite cu ajutorul analogiei 
etno-arheologice. Expl.: un anume tip funcţional prezintă un mare grad de similitudine între 
artefact şi o anume stabilitate. Acest exemplu poate deveni o propoziţie. Această propoziţie 
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poate fi apoi îmbunătăţită, până când devine valabilă şi reală, când răspunde unui număr cât 
mai mare de condiţii. 

Un sistem expert poate lucra la diagnosticarea sau testarea apartenenţei unor artefacte 
la o cultură sau la o fază a acesteia, dacă răspunde unor atribute calitative sau cantitative şi 
anumitor limite. De asemenea, un sistem expert poate fi folosit la reconstituiri grafice, cu 
condiţia să se fi elaborat în prealabil un anume algoritm pentru reprezentări grafice (expl.: 
desenarea vaselor ceramice în ARHEOAPL conceput de Ghe. Lazarovici şi C. Tarcea, sau 
SISTEMUL COMPAS realizat de E. S. Teodor). 

Sistemele expert pot fi folosite cu acelaşi succes la simulare şi modelare (GARDIN 
1991). În această direcţie, folosirea modelului reţelelor neuronale poate oferi un posibil drum. 

 
7. Noţiuni despre reţelele neuronale în arheologie 

 
Ideea realizării unor reţele neuronale a plecat de la capacitatea celulei nervoase, 

neuronul, de a fi stimulat, a reţine, ca rezultat al unui impuls. O reţea neuronală procedează 
similar unei celule nervoase sau unui sistem neuronal. Aceasta este formată dintr-o reţea şi o 
serie de noduri. 

O reţea în arheologie (=R) poate fi definită în felul următor: fie L = o mulţime de 
legături etichetate (atribute, situaţii, caracteristici), iar N = o mulţime de noduri, atunci 
submulţimea R = N x L x N. Această formulă denotă faptul că între două noduri există mai 
multe legături (TARCEA-LAZAROVICI 1993). Expl.: între două morminte dintr-o epocă 
care au acelaşi inventar funerar , format din grupe sau clase de obiecte (vase, podoabe, 
topoare), clasele respective reprezintă una sau mai multe legături; acest lucru dovedeşte că 
între două obiecte de inventar există mai multe tipuri de relaţii. 

Aceste tipuri de relaţii pot fi reprezentate prin dendrograme (ramificaţii arborescente), 
clasificare ierarhică, etc., algoritmi folosiţi curent în arheologie pentru definirea similarităţii, 
disimilarităţii sau corelaţiei dintre situaţii arheologice, exprimate în funcţie de caracteristici 
sau atribute (pentru dendrogramă vezi: FRENŢIU-LAZAROVICI 1988; 1990).  

 
a. Folosirea reţelelor neuronale pentru învăţarea regulilor 

 
O reţea neuronală poate învăţa unele modele reale sau ideale şi apoi să exprime, 

pentru o colecţie sau submulţime de date, gradul de apartenenţă la regulile învăţate. În urma 
deducţiilor, arheologul poate dispune învăţarea noii reguli. Aceste reţele pot folosi pentru 
învăţarea matricilor de prezenţă / absenţă (1/0), dar pot folosi şi matricei cantitative, dacă 
spaţiul este redus între 0 şi 1. 

 
b. Folosirea reţelelor neuronale pentru modelare 

 
Folosirea reţelelor neuronale pentru modelare are la bază ideea folosirii unor obiecte 

sau situaţii structurate. Acestea sunt moduri de a grupa informaţiile într-o formă mai mult sau 
mai puţin “naturală”. În practica arheologică ele pot fi definite ca înregistrări, ca elementele 
unei structuri de articole dintr-o bază de date sau de informaţii. Dacă există o regulă în 
asocierea datelor sau informaţiilor, atunci aceasta este o cunoştinţă, născută ca rezultat al unei 
deducţii sau experiment. 

O reţea neuronală are capacitatea de a învăţa o situaţie şi a reda un model apropiat 
care să satisfacă cele două sau mai multe lucruri învăţate. Acest proces are la bază utilizarea 
sistematică a reţelelor asociative (TARCEA-LAZAROVICI 1993). 
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8. Folosirea sistemelor grafice 
 

În sprijinul arheologului, în realizarea sistemelor grafice, vin pachetele de programe 
GIS (Sisteme Informatice Geografice) precum ARC/INFO, ArcView, AutoCAD Map, 
IDRISI, etc., sau programele grafice precum AUTOCAD, ARCHICAD, MICROSTATION, 
3D VIEW, etc. Un exemplu pentru modelarea sau reconstrucţia unor complexe arhitectonice a 
fost realizat la Alba Iulia prin folosirea sistemului AUTOCAD. Alte sisteme folosite sau 
realizate de arheologi: SOLID THINKING, SOLID EDGE, BOSS QUICKSURF, 
ARHEODATA SYSLAT, unele fiind realizate de IBM, iar altele de Macintosh. 

 
9. Folosirea unor tipuri de programe 

 
Diferite centre universitare au realizat tipuri de programe cu utilizări diferite: 
 
• SERIATE – program de seriere produs de centrul universitar Bonn; 
• ESQUIVEL – program ce conţine date despre teoria informaţiei şi coeficientul 

de similaritate; 
• COTRERAS – programe statistice ale departamentului de preistorie al 

Universităţii din Granada; 
• SPSS, STATIS – program de analiză statistică ; 
• RISQUEZ – program de analiză statistică; 
• ENTRER TROIS, EDM – programe de catalogare a colecţiilor de artefacte; 
• LORRIO – programe ce conţin metode de taxonomie (clasificări de specii); 
• IZQUIEIRO – program de analiză a necropolelor prin ordonare şi clasificare; 
• SAMPLER – program pentru cercetarea perieghetică; 
• ARCHED – program de analiză stratigrafică; 
• CEREJO – programe ce folosesc metoda reducerii datelor; 
• PATON – programe de identificare a unei familii de piese prin folosirea 

matricilor de prezenţă/absenţă; 
• BASP, DIABOLO, ZEUS, HERACLES, ARCHEOCAD – programe de analiză 

şi seriere; 
• SISTEMUL COMPAS, ARHEOAPL – programe de desenat ceramică; 
• OxCal, CALIB, CAL 25 – programe de calibrare. 

 
10. Sisteme de fişare pentru bazele de informaţii şi cunoştinţe 

 
Fişarea sistematică a unor lucrări din domeniul preistoriei oferă posibilitatea 

cercetătorului de a structura informaţia, într-o schemă logică, valabilă pentru mai multe 
civilizaţii. Acţiunea de fişare constă în citirea unor texte naturale şi extragerea datelor în 
funcţie de cel care face comunicarea şi condiţiile pe care le îndeplineşte. Acestea sunt 
ordonate într-o structură şi într-o clasă de obiecte. În acelaşi timp se oferă posibilitatea 
elaborării unor sisteme de baze de informaţii. Din aceste baze pot fi extrase matrici privind 
opinia unor specialişti sau grup de specialişti, ceea ce înseamnă că se pot face paşi mari spre 
realizarea unor baze de cunoştinţe şi elaborarea unui sistem expert. 

Aceeaşi idee este definită prin “reţelele asociative”. Acest tip de reţea a fost conceput 
şi aplicat încă din 1968 de către Quillian (apud TARCEA-LAZAROVICI 1993), care a folosit 
reţelele asociative pentru reprezentarea cunoştinţelor. Acesta a caracterizat principiile de 
înţelegere a limbajului natural prin crearea unei structuri mentale simbolice, acordând 
semanticii un rol important. Reţelele asociative permit definirea unei structuri, stabilirea unor 
simboluri, a unor clase de obiecte, situaţii, caracteristici, precum şi  o definire riguroasă a lor. 
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e. MODELE DE CÂMPURI DE PROBLEME ARHEOLOGICE ANALIZATE 

PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI 
 
CÂMPURI DE PROBLEME 

 
În realizarea unei baze de informaţii pentru civilizaţiile preistorice (în care se 

foloseşte aceeaşi metodologie de cercetare, de scriere şi valorificare) pot fi structurate după 
aceleaşi criterii, studiindu-se clasele de probleme: originea, răspândirea, evoluţia, legăturile 
cronologice, legăturile culturale, cronologia, stratigrafia, cultura materială (aşezări, locuinţe, 
anexe, artefacte), elemente de viaţă spirituală (rit, ritual funerar, plastică, simboluri, cult, etc.), 
viaţă economică şi viaţă socială. Aceste date pot fi grupate după anumite convenţii: fază, 
grup, cultură, complex, etno-complex, etc. 

 
Istoriografia şi terminologia 
 

În nevoia de a folosi un limbaj comun, arheologii , în special preistoricienii, au 
convenit la definirea unor etno-complexe prin care se definesc epoci, structuri şi perioade. 
Termenul prin care este definită o comunitate într-o perioadă de timp  şi într-un anumit spaţiu, 
cu anumite caracteristici, este acela de cultură , iar când definiţia este mult mai complexă 
abordând ambientul, viaţa economică şi viaţa socială, termenul este acela de civilizaţie. 

De-a lungul timpului definirea civilizaţiilor a evoluat, unele din ele au fost 
abandonate, iar altele şi-au modificat numele şi termenul. Pentru cercetătorii începători, care 
nu au reuşit să parcurgă bibliografia mai veche, aceste lucruri sunt străine, necunoscând 
detalii despre termeni, definiţii sau caracteristici. Astăzi se încearcă crearea unei structuri de 
baze de informaţii pentru aceste culturi sau civilizaţii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste baze de date pot fi structurate pe următoarele grupe de idei: 
 
 
 
 

CULTURI PREISTORICE 

Numele_______________Denumirea______________ 
Originea______________Răspândirea______________ 
Evoluţia______________Cronologia_______________ 
Legăturile____________Stratigrafia________________ 
Influenţe______________Dăinuire_________________ 
Aşezările_____________________________________ 
Locuinţe______________________________________ 
Ceramica_____________________________________ 
 Uzuală________________________________ 
 Semifină______________________________ 
 Fină__________________________________ 
Unelte_______________________________________ 
Podoabe______________________________________ 
Plastica______________________________________ 
Bibliografie___________________________________ 
Antropologie__________________________________ 
Cimitire______________________________________ 
Morminte
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1. Origine 
 

În această bază pot fi incluse date despre opiniile unor cercetători, elementele 
caracteristice, locul de provenienţă, în cazul migraţiilor:  drumul, elementele specifice 
etapelor timpurii, contribuţia fondului local, etc. Un model practic este prezentat în imaginea 
de mai jos, dar el poate fi redus sau dezvoltat, sau poate fi cuplat cu alte baze de date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Răspândire 

 
Răspândirea unei civilizaţii, a fazelor sale, are loc în diferite ţări sau provincii, astfel 

încât cercetarea arheologică se desfăşoară în momente cu diferite grade de intensitate 
deoarece se studiază de către diferite şcoli şi se lansează anumite ipoteze. Deoarece toate 
aceste elemente diferă de la o zonă la alta, istoricul cercetărilor trebuie adus la un numitor 
comun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Evoluţie 

 
Evoluţia unei civilizaţii diferă de la o zonă la alta, are diferite grupe, diferite momente 

cronologice, diferite faze evolutive. În unele staţiuni civilizaţia cunoaşte o evoluţie mai lentă, 
iar în altele o evoluţie mai rapidă. Despre unele provincii există unele ipoteze privind evoluţie 
unei culturi, iar în alte provincii ipotezele sunt cu totul altele. Toate aceste elemente formează 
ipoteze de lucru valabile mai mult sau mai puţin timp. O civilizaţie poate evolua diferit de la o 
zonă la alta, funcţie de anumite caracteristici locale, variind inclusiv durata în timp. O bază de 
date privind evoluţia trebuie obligatoriu completată cu date din zonele învecinate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura_______________Originea_____________ 
Staţiunea_________________________________ 
Provincia_________________________________ 
Locul____________________________________ 
Drumul__________________________________ 
Elementele_______________________________ 
Ceramică/factură___________________________ 
                 Forme___________________________ 
                 Ornamente_______________________ 
Păreri, ipoteze_____________________________ 
Bibliografie

Cultura_______________________________ 
Faza_________________________________ 
Staţiunea_____________________________ 
Nivelul_______________________________ 
Provincia_____________________________ 
Răspândire____________________________ 
Bibliografie___________________________ 

Cultura___________________________________ 
Varianta__________________________________ 
Grupul___________________________________ 
Faza_____________________________________ 
Provincia_________________________________ 
Staţiunea__________________________________ 
Nivelul___________________________________ 
Complexul________________________________ 
Evoluţie__________________________________ 
Bibliografie
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4. Dăinuire, rol 
 

Dăinuirea unei civilizaţii, transformarea ei în alta, transmiterea unor elemente, 
continuitatea unor elemente de tehnologie, cunoştinţe, obiceiuri, modă, elemente de cultură 
materială, elemente de viaţă spirituală şi relaţii sociale, sunt elemente ce trebuie reţinute ca 
probleme şi incluse în bazele de informaţii. Uneori aceste elemente pot fi descrise riguros, 
situaţie care permite cuplarea cu bazele de date. Precizarea acestor probleme este deosebit de 
importantă, ea ţinând de evoluţia istorică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Legături, influenţe 

 
Între două staţiuni, zone sau provincii din aceeaşi civilizaţie sau din civilizaţii diferite 

şi variante ale unor culturi, se stabilesc o serie de relaţii definite prin importuri, legături sau 
influenţe. Precizarea acestora permite stabilirea unei opinii clare despre evoluţia, cronologia 
relativă sau absolută, legături economico-sociale sau etno-culturale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura_____________________________________________________ 
Etapa_______________________________________________________ 
Staţiunea____________________________________________________ 
Punctul______________________________________________________ 
Rol la transmitere a elementelor de: 
Aşezări_____________________________________________________ 
Locuinţe____________________________________________________ 
Factură_____________________________________________________ 
Forme______________________________________________________ 
Ornamente__________________________________________________ 
Plastica_____________________________________________________ 
Credinţe______________Obiceiuri______________Ocupaţii__________ 
Bibliografie__________________________________________________ 

Cultura_________________________________________ 
Faza___________________________________________ 
Etapa__________________________________________ 
Staţiunea_______________________________________ 
Nivelul_________________________________________ 
Complexul______________________________________ 
Princip. leg. Infl. Import___________________________ 
Pasta___________________________________________ 
Forme__________________________________________ 
Ornamente______________________________________ 
Plastica_________________________________________ 
Obiecte_________________________________________ 
Natura leg. Infl. Inport_____________________________ 

Cultura__________________________________ 
Faza____________________________________ 
Etapa___________________________________ 
Staţiunea________________________________ 
Nivelul__________________________________ 
Complexul_______________________________ 

Bibliografie_____________________________________ 
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6. Stratigrafia şi cronologia 
 

Cumularea acestor date în baze de informaţii permite precizarea caracteristicilor, a 
atributelor comune semnificative, sensul sau direcţia unor legături şi influenţele în raport de 
datări, precum şi datările relative în raport cu datele absolute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Cultura materială (tip, funcţionalitate) 

 
Cele mai numeroase şi bogate informaţii privind cultura materială a diferitelor 

civilizaţii preistorice şi antice se află deja înregistrate în mii de monografii şi reviste de 
specialitate, precum şi în programe specifice de calculator. Studiul acestora este realizat de 
aproape fiecare generaţie în parte. Unele sunt utilizate după tip, altele după funcţionalitate. 
Unele informaţii ţin de istoricul cercetărilor şi nu mai au mare semnificaţie actuală, altele sunt 
publicări de materiale arheologice sau situaţii arheologice şi sunt absolut necesare analizei. 
Din aceste motive, analiza culturii materiale capătă semnificaţii deosebite mai ales în 
elaborarea unei inginerii a informaţiei. Demersul nostru este în direcţia sistematizării 
informaţiei, în vederea standardizării ei şi a realizării unor baze de date sau informaţii. Acest 
demers trebuie să meargă în paralel cu descrierea materialelor vechi şi includerea lor în baze 
de informaţii. În paralel, situaţiile arheologice şi interpretările lor trebuie reanalizate şi incluse 
în bazele de informaţii. 

Informaţia conţine opinia unui specialist sau a unui grup de specialişti, definită uneori 
ca informaţie şcoală. Analiza claselor de specialişti, în raport de informaţiile existente permite 
precizarea şi catalogarea claselor de specialişti şi delimitarea indivizilor sau a şcolilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cultura_________________________________________________ 
Faza___________________________________________________ 
Etapa__________________________________________________ 
Staţiunea_______________________________________________ 
Provincia_______________________________________________ 
Stratig. Verticală_________________________________________ 
Stratig. Orizontală________________________________________ 
Cronol. Relativă__________________________________________ 
Cronol. Absolută_________________________________________ 
Strat________________________Serie_______________________ 
Bibliografie______________________________________________ 

Cultura___________________________________________ 
Faza_____________________Etapa___________________ 
Provincia_________________________________________ 
Ţara_____________________________________________ 
Staţiunea_________________________________________ 
Complex__________________________________________ 
Nivel_____________________________________________ 
Asociere__________________________________________ 
Categorie_________________________________________ 
Factură___________________________________________ 
Formă____________________________________________ 
Tip______________________Variantă__________________ 
Decor____________________________________________ 
Funcţionalitate_____________________________________ 
Bibliografie________________________________________ 
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8. Aşezările şi locuinţele 
 

Includerea datelor despre aşezări şi locuinţe, ca de altfel şi a materialului din 
inventarul lor, se poate face fie din literatura de specialitate fie chiar de pe teren. Până la 
apariţia unor baze de date despre toate staţiunile unei anume epoci istorice sau a complexelor 
unor staţiuni, care să fie accesibilă tuturor specialiştilor şi lansarea unor asemenea programe 
privind informaţiile din literatură despre aşezări (chiar dacă sunt lacunare), sunt necesare baze 
de informaţii. Aceste informaţii pot fi foarte bogate însă, de cele mai multe ori, datele sunt 
lacunare, în funcţie de informaţia recoltată sau interpretată. Un studiu specializat sau o analiză 
a lui, precum şi includerea acestuia în structuri de baze de date sau informaţii, este absolut 
necesară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AŞEZĂRI 

Localitatea______________Punctul_____________ 
Comuna________________Judeţul_____________ 
Ţara______________________________________ 
Cultura_________________Faza_______________ 
Localizere geograf.__________________________ 
Cartografiere_______________________________ 
Istoricul cercet.______________________________ 
Stratigrafia_________________________________
Tipul______________________________________ 
Forma_____________________________________ 
Relief_____________________________________ 
Solul___________________Analize sol__________ 
Întindere________________Fortificaţie__________ 
Caracterul_________________________________ 
Biblografie_________________________________ 

 

LOCUINŢE 

Localitatea_____________Punctul________________ 
Comuna_______________Judeţul________________ 
Ţara________________________________________ 
Cultura________________Faza__________________ 
Localizare_____________Cartografiere____________ 
Istoricul cercet.________________________________ 
Stratigrafia___________________________________ 
Tipul________________________________________ 
Numărul_____Forma___________________________ 
Relief_______________________________________ 
Nivelul_______Lungime________Lăţime__________ 
Alte date_____________________________________ 
Inventar_____________________________________ 
Caracterul____________________________________ 
Folosinţa____________________________________ 
Bibliografie__________________________________ 
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9. Fortificaţiile 
 

Informaţiile privitoare la fortificaţii pot fi similare celor despre aşezări, dar acestea 
presupun câmpuri noi de date privind sistemul de fortificaţie, tipurile de şanţ, tipurile de val, 
tipurile de palisade, forme, distanţe, conţinut şi datare. Acestea pot fi structurate liniar sau 
ierarhic. Structura ierarhică este mai economicoasă dar ea presupune dicţionare sau cataloage 
pentru fiecare câmp de probleme. Nu reprezintă o problemă deosebită elaborarea cataloagelor 
sau a dicţionarelor, însă volumul de muncă este mare. Cataloagele trebuie să fie generale sau 
speciale, în funcţie de tipul de câmp sau bază. Cele generale presupun o anume tipologie 
anterioară codificării, ceea ce necesită o acumulare de informaţii şi date. Pentru unele 
probleme există informaţii largi, pentru altele însă ele sunt lacunare. În aceste situaţii, bazele 
de informaţii sunt trepte în realizarea unor baze de date. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
   

     
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTIFICAŢIE 

Localitatea_____________Punctul______________ 
Comuna_______________Judeţul_______________ 
Ţara_______________________________________ 
Cultura________________Faza_________________ 
Localizare geograf.___________________________ 
Cartografiere________________________________ 
Istoricul cercet.______________________________ 
Stratigrafia__________________________________ 
Cronologia__________________________________ 
Sistemul/tipul_______________________________ 
Forma_____________________________________ 
Şanţul: forma________________________________ 

Tipul_______________________________ 
Valul: forma________________________________ 

Tipul_______________________________ 
Palisada: forma______________________________ 

Tipul_______________________________ 
Relief______________________________________ 
Solul_________________Analize sol____________ 
Întinderea_____________Sistemul______________ 
Caracterul__________________________________ 
Bibliografie_________________________________ 
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Cap. III. Pachete de programe informaţionale interdisciplinare 
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A. PROGRAME PENTRU ARHEOLOGIE 
 
1. Programe de gestionare a bazelor de date arheologice 
 

1.1. Programul ZEUS 
 
a. Generalităţi 
 
Este un pachet de programe utilizat în gestionarea bazelor de date, aplicaţii, 

prelucrări matematice şi informatice, operaţii cu matrici, prelucrări statistice, serieri, 
ordonări şi clasificări. 

Programul a fost realizat de informaticianul Lucian Tarcea, de la Laboratorul de 
Arheometrie din cadrul Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei şi prezintă concepţia 
unui colectiv de cercetare coordonat de către arh. princip. dr. Ghe. Lazarovici, cu algoritmi 
matematici şi informatici elaboraţi de colective de matematicieni, informaticieni şi arheologi, 
experimentate pe loturi de materiale arheologice rezultate din săpăturile, prospectările, 
analizele şi datările arheologice. Sistemul a fost prezentat la diferite simpozioane naţionale şi 
internaţionale de specialitate şi este brevetat (TARCEA-LAZAROVICI 1992; 1993; 1996). 

 

 
Lucrarea analizează şi pune în practică unele probleme privind stocarea, gestiunea şi 

prelucrarea datelor, a informaţiilor arheologice şi a unor cunoştinţe acumulate de arheologie 
sau de ştiinţele interdisciplinare. 

Exemplele şi problematica, asupra cărora s-au oprit autorii, privesc în special 
civilizaţiile preistorice şi metodologia folosită curent de preistoricieni – având în vedere 
analizele şi cercetările oferite de arheometrie, precum şi problematica pe care aceasta o ridică 
– dar bazale de date şi aplicaţiile pot fi la fel de bine utilizate pentru epoca antică sau 
medievală. 

Cercetările arheologice de până acum au adus o mare cantitate de materiale şi 
informaţii din cele mai variate domenii. Aceste informaţii au fost selectate de către arheologi 
după cunoştinţele, informaţia, instruirea şi intuiţia lor. Toate acestea constituie “informaţii” şi 
“cunoştinţe” cu un mare grad de subiectivitate. Analiza lor impune, la rândul ei, o 
subiectivitate din partea celui care le analizează sau le percepe. Totuşi, analizând informaţiile, 
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în felul în care îl face orice arheolog, pot fi schiţate structuri de baze de informaţii, date 
comune pentru o epocă sau civilizaţie, care pot fi stocate sub forma unor baze de date. Aceste 
baze conţin atât date calitative, cât şi date cantitative. 

Crearea unor baze de date oferă posibilitatea extragerii unor tabele de contingenţă 
care ar permite, prin prelucrări matematice, stabilirea unor clase sau grupe de atribute, 
determinarea unor reguli de evoluţie, stabilirea unor ierarhii de clasificare, analizarea unor 
factori care determină existenţa unor clase. Spre exemplu, asemenea clasificări permit 
stabilirea unor clase de arheologi care definesc o civilizaţie şi evoluţia ei în funcţie de atribute 
sau asocierea atributelor şi situaţiilor arheologice. Acestea s-ar apropia destul de mult de felul 
în care îşi construieşte un arheolog raţionamentele, şi deci, spre elaborarea unor reguli şi legi 
ce pot alcătui baze de cunoştinţe. 

Pentru civilizaţiile preistorice s-au realizat baze de date şi baze de informaţii privind: 
a. date istorico-arheologice: denumirea civilizaţiei, originea, răspândirea, evoluţia, 

stratigrafia, cronologia, aşezări, cimitire, locuinţe, fortificaţii, ceramică, unelte; 
arme, plastica, podoabe, legături, influenţe, rol, credinţe. 

b. date despre ambient: climă, floră, geologie, geografie, faună. 
c. date despre analize: pedologice, fizico-chimice, osteologice, petrografice. 

  
Asemenea structuri pot fi extinse şi dezvoltate, dar se impun anumite rezerve. 

 Structura şi principiile de realizare a bazelor de date au avut ca model cercetările din 
bazinul Ruhrului, realizate de prof. Lüning – Peter Stehli şi alţii. Asemenea baze arheometrice 
au fost aplicate în cadrul săpăturilor germano-sârbe din Voievodina, la Gomolava şi Földvar, 
precum şi în cadrul săpăturilor germano-americane de la Opovo. 

Bazele de date, având ca model sistemul german, au fost realizate la Cluj Napoca sub 
coordonarea arh. Zoia Maxim şi arh. Ghe. Lazarovici şi au fost aplicate pe şantierele 
arheologice de la Iclod, Parţa, Tureni, Gura Baciului, Baciu – Str. Nouă, precum şi asupra 
săpăturilor de salvare sau asupra săpăturilor mai vechi (Turdaş). 

În afara bazelor de date, autorii şi-au concentrat atenţia asupra realizării unor baze de 
informaţii. Structura de organizare este cea prezentată de D. Clarke în Analithical 
Archaeology (vezi bibliografia). Modul de realizare a bazelor poate fi foarte diferit, pornind 
de modul de lucru prezent al arheologului consacrat care deţine un bogat fond documentar din 
literatură. 

Din bazele de date şi bazele de informaţii se pot extrage date cantitative sau calitative care 
pot fi supuse unor algoritmi de clasificare, seriere, analiză factorială, etc. 

Atât datele arheologice, cât şi datele arheometrice (incluzând în această categorie şi 
cercetările interdisciplinare) pot fi supuse unor prelucrări superioare care urmăresc: prognoza, 
stabilirea unor reguli de evoluţie, probabilitatea de apariţie. Toate aceste probleme sunt legate 
de construirea unui sistem expert. 

Fiind vorba de un volum de muncă imens, ce nu se poate realiza decât printr-o 
conlucrare interdisciplinară, autorii şi-au propus să pună la dispoziţia specialiştilor un sistem 
de programe intitulat ZEUS, cuprinzând: 

 
 o parte de gestiune a bazelor de date (ZEUS); 
 o parte de prelucrare a datelor (APL). 

 
Datorită numărului relativ mare de baze de date cu care se lucrează, acestea sunt 

grupate în cataloage, fiecare catalog corespunzând unui domeniu (sau subdomeniu). 
Pentru a folosi cât mai eficient memoria disponibilă a calculatorului şi pentru a mări 

viteza de introducere a datelor, bazele de date ce conţin câmpuri ce se repetă (expl.: tipuri de 
ardere), se pot lega la dicţionare. În fiecare dicţionar se găsesc toate valorile posibile, 
corespunzătoare câmpului respectiv. Pentru introducerea unei valori într-un astfel de câmp 
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este suficientă folosirea unui cod corespunzător valorii. Prin acest mod de introducere a 
datelor se elimină greşelile ce pot să apară prin omiterea unor caractere. 

Pachetul de programe ZEUS cuprinde un sistem de gestionare a bazelor de date scrise 
în limbajul de programare PARADOX, căruia i s-au aplicat o serie de algoritmi de prelucrare, 
clasificare, ordonare, seriere şi operaţii cu matrici, scrise în TURBO VISION. 

 
b. Mod de utilizare 
 
Programul ZEUS se poate lansa, din directorul rădăcină, prin comanda Paradox 

c:\zeus\zeus sau prin înscrierea lui în NORTON COMMANDER, în fişierul c:\nc\nc\zeus. 
Odată încărcat, programul ZEUS prezintă în partea de sus a imaginii o serie de 

meniuri marcate de ferestre ce oferă un minim de explicaţii utilizatorului. Programul oferă şi 
un minim de instrucţiuni, prin ferestre şi printr-un sistem HELP (identificat cu F1). 

După încărcarea programului ZEUS, tastând orice tastă se intră în meniul principal ce 
necesită consultarea băncilor de date, alegerea lor, precum şi operaţii cu acestea, facilitate de 
cataloage. 

Meniurile principale oferă următoarele ferestre: DATE, CONSULTARE, 
DICŢIONARE, LEGĂTURI, PRELUCRĂRI, UTILITARE, QUIT. 

 
DATE – permite selectarea unei baze de date, ce devine activă; baza de date trebuie 
convertită în PARADOX sau conversia ei se poate face prin fereastra UTILITARE. 
Tastând DATE se intră în cataloage şi subcataloagele subordonate celor din meniul de 
cataloage. În acest fel se obţine o structurare a sistemului de fişiere de baze de date, 
de informaţii, analize, prospectări sau cunoştinţe. 
  

CATALOAGELE – în acestea sunt cuprinse marile direcţii ce permit o 
ierarhizare şi ordonare a categoriilor de fişiere. 
 
SUBCATALOAGELE – cuprind denumirea fişierelor în clar, cu codul lor 
format din maxim 8 caractere cuprinzând date, analize, informaţii sau 
prelucrări. 

  
Expl.: în sistemul actual sunt ordonate baze de date, analize sau informaţii 

privitoare la ambient, cultură materială, viaţă spirituală, economică sau socială (după 
modelul lui CLARKE 1968; sau sistemul BAZARH, vezi: MAXIM 1988; 
LAZAROVICI-TARCEA 1992; 1993; 1996) şi date sau analize pedologice, fişe 
(sistemul naţional FAE), fişe de inventar, cartoteci, litoteci, baze privind determinări 
osteologice, structuri pentru obiecte, unelte, arme, podoabe, etc. 

 
În cataloage sau subcataloagele pot face schimbări folosind instrucţiunile 
meniului prin utilizarea următoarelor taste: 
• F1 – HELP, oferă instrucţiuni de folosire cuprinse în sistemul 

PARADOX; oferă şi informaţii despre folosirea tastelor HOME, END, 
INSERT, DELETE, PAGE DOWN, PAGE UP, a săgeţilor de direcţie şi 
alte combinaţii de taste privind operaţii de copiere, ştergere, refacere, 
etc.; 

• F2 – selectează baza de date şi o încarcă; 
• F5 , F6 – memorează numele unei baze de date, analize sau informaţii şi 

o plasează în alt catalog sau subcatalog (repunerea se face cu F6); 
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CONSULTARE – oferă instrucţiuni privind introducerea, corectarea, ştergerea sau 
completarea informaţiilor, datelor şi analizelor din respectivele baze de date. În acest 
palier sunt furnizate informaţii şi realizate operaţii, facilitate de sistemul PARADOX 
care conţine instrucţiuni de folosire a tastelor şi a comenzilor, sau combinaţii de taste, 
cerute de sistem. Fereastra conţine: 

• Numele prescurtat al bazei de date; 
• Numărul de înregistrări din bază; 
• F1 cuprinde un minim d instrucţiuni ce permit operaţii de editare, 

copiere, mutare, schimbare, ştergere şi refacere; 
• F2 permite ieşirea din baza de date, având funcţii de salvare; 
• F3 facilitează mutarea la un anume articol din înregistrările de pe ecran; 
• F7 schimbă formatul din formă de tabel în forma ecran şi reciproca; 
• Esc abandonează editarea cu opţiuni (da = salvare, nu = doar informare). 

 
DICŢIONARE – permite crearea sau utilizarea unor dicţionare ce oferă posibilitatea 
scrierii şi păstrării, în cod sau în clar, a datelor sau a informaţiilor folosind dicţionare, 
cuvinte cheie, cataloage de descrieri standard, ş.a. Meniul cuprinde catalogul de 
dicţionare în care sunt înscrise datele în cod sau în clar (de regulă cu cuvinte cheie). 
Catalogul cuprinde: 

• Indexul; 
• Cod catalog (număr pe care îl dă automat pentru a regăsi un program); 
• Numele din dicţionar; 
• Numele fişierului; 
• Tipul de cod (la datele metrice sau numerice se socoteşte ca fiind câmp 

metric). 
Până în prezent există următoarele câmpuri codificate: amestecul, arderea, categoria, 
culoarea, cultura, deţinătorul, domeniul sau sectorul de funcţionalitate, epoca, 
folosirea, forma, tipul, localitatea, netezirea şi nivelul. Programul are codurile 
încorporate şi pot fi modificate, corectate, etc. Câmpul mai conţine meniuri pentru: 

• Esc – ieşire; 
• Del – ştergere; 
• Enter – introducere; 
• Ins – inserează. 
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LEGĂTURI – editează legăturile pe care dorim să le activăm (sau dezactivăm) între 
bazele de date sau informaţii. Permit stabilirea legăturii dintre câmp şi dicţionare. Prin 
folosirea acestei comenzi se face legătura între cele două elemente, datele putând fi 
extrase în cod sau în clar, în funcţie de dorinţa aplicaţiilor sau necesităţile lor. 
 

 
PRELUCRĂRI – cuprinde un program de aplicaţii, numit APL, care permite o serie 
de extrageri din bazele de date, analize, operaţii cu matrici, facilităţi de editare. 
Prelucrările sunt scrise în TURBO VISION. Ele cuprind grafice, extrase de tabele de 
contingenţă (matrici), serieri (analiza de corespondenţă), clasificări (fuzzy), analiză 
factorială, operaţii cu fişiere, ş.a. Prelucrările conţin, în această variantă de ZEUS, trei 
opţiuni: 

1. Extragerea de grafice cantitative pentru baza de date selectată; 
2. Extragerea de tabele ce cuprind matrici sau tabele de contingenţă – 

operaţie care stă la baza calculelor şi prelucrărilor statistice, clasificări 
sau informaţii selectate; 

3. Serierile şi clasificările ce conţin prelucrări statistice asupra unei matrici 
(tabel de contingenţă). 
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1. Extragerea de grafice cuprinde graficul sumei sau mediei pe coloană (socotind 

că în bazele noastre de date sunt alese atributele cu caracter metric, calitativ). 
Acestea cuprind două variante suma şi media. Meniul ferestrei conţine: 
• Suma şi Media – opţiuni şi facilităţi necesare încadrării imaginii în pagină; 
• Esc – ieşire; 
• F2 – grafic; 
• F3 – taie; 
• F4 – lipeşte; 
• F8 – opţiuni; 
• ◄ ►▲▼ - taste direcţionale care permit alegerea acelor elemente ale căror 

grafice se pot afişa. 
 

Operaţiile de lucru constau în alegerea elementelor cu săgeţile de direcţionare             
( ▼▲ ). Tabelul extras cuprinde date despre atributele din bază şi caracteristicile sau 
valorile acestora. 
  
 Execuţia 
 Lansând comanda F2 pe un grafic în meniu apar operaţiile de lucru. Pentru 
început recomandăm folosirea ecranului ce oferă posibilitatea obişnuirii cu datele şi 
conţinutul bazei şi o primă vizionare a datelor. Tastând Enter se face suma tuturor 
elementelor ele căror valori sunt afişate în procente pe ecran. Din date se poate 
observa care sunt elementele şi repartiţia lor. Unele opţiuni permit eliminarea unor 
caracteristici care domină sau sunt în procente nesemnificative, rămânând elementele 
principale. Prin folosirea opţiunilor se măresc posibilităţile de analiză şi studiu 
statistic asupra mulţimii date. 
 Folosind tastele de comandă F3 se poate tăia respectivul element, ce poate fi 
repus cu F4. Tasta F8 permite schimbarea caracterelor pentru modificări de titlu, font, 
caractere, format, aliniere sau unitate de măsură în inci sau centimetri. 
 
2. Extragerea de tabele reprezintă principala opţiune pentru extragerea şi 

clasificarea datelor. Aceasta permite extragerea de matrici calitative din mulţimea 
de date. Această tastă are opţiunile: 
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• Selecţie; 
• Construire; 
• Vizualizare; 
• Salvare. 
 

Selecţia 
Permite extragerea unui tabel de contingenţă (matrice), prin definirea situaţiei 
arheologice, în funcţie de atribute sau caracteristici, sau alte combinaţii dintre aceste 
elemente, folosind atribute sau seturi de atribute, situaţii sau seturi de situaţii. 

  
Extragerea foloseşte un Filtru care permite selectări multiple, după dorinţe, supuse 
unor condiţii. Filtrul selectează un element sau o serie de elemente, o situaţie sau 
seturi de situaţii, un atribut sau seturi de atribute. Un scurt meniu oferă un minim de 
informaţii privind folosirea programului sau a restricţiilor impuse de sistem. 
Extragerea unui element se face folosind opţiunea “------“ cu numele elementului 
respectând grafia din bază. Când există mai multe elemente, se pot folosi opţiuni ca 
or (sau) – and (şi). 

 
Construire şi Vizualizare 
Permite executarea de observaţii asupra informaţiei extrase. La consultarea datelor se 
poate observa situaţia şi se poate reveni la selectare în funcţie de dorinţe. În aceste 
ferestre există un meniu ce oferă multiple posibilităţi de consultare, ordonare, analiză, 
studiul datelor, reducerea numărului de atribute folosind procente (F7 cu 0,1%, F8 cu 
0,35%), eliminarea unor atribute sau situaţii folosind diferite instrucţiuni din meniu. 

 
În cadrul meniului există numeroase posibilităţi de consultare a datelor (Go to 
permite mutarea cursorului la un număr de articol), de verificare a lor, de ordonare 
descrescătoare a atributelor selectate în coloană (tasta F4), de ştergere a unei coloane 
de valori selectate (tasta F3), de reprezentare a datelor grafice ale coloanelor cu 
atribute (tasta F7), de ştergere a unei linii (tasta Del), de inserare (tasta Ins) şi de 
salvare (tasta F2). 

 
Salvare 
Opţiunea este destinată salvării matricei selectate în fişier ASCII cu extensia *dat. 
Operaţia este încheiată, ea permite reluarea selectării pentru altă matrice sau tabel de 
contingenţă pornind de la Selecţie. Ultima selecţie, dacă se trece la Prelucrări şi 
Serieri, este încărcată direct în programul de aplicaţii (APL). 

 
3.  Prelucrări şi serieri – oferă posibilitatea intrării direct în programul de aplicaţii 
(APL). Acest program poate fi lansat direct din directorul \zeus\ sau se intră direct în 
el, dacă a fost selectată în prealabil o bază oarecare. Despre această operaţie vom 
discuta, însă, mai pe larg puţin mai jos.  

 
QUIT – permite ieşirea din sistem şi intrarea în DOS. 
 
 
 
 
 
 
 



Ghe. Lazarovici – D. Micle 
___________________________________________________________ 

 111

 
1.2. Programul ARHSYS (program de gestionare a datelor arheologice) 

 
a. Prezentare generală 

 Programul este construit în Access (Microsoft Office) de către R. Haipl (HAIPL 
1998) şi este un RDBMS – sistem de gestiune a bazelor de date relaţionale. Aparţine 
limbajului de programare 4GL ce prezintă structurile relaţionale sub formă tabelară.  
 ARHSYS funcţionează pe baza unor funcţii etimice, în perimetrul sistemelor soft 
deschise (programe ce înmagazinează baze de date deschise şi modificabile) de tip GUI 
(Grafical User Interface), ce atribuie anumite funcţii omogene şi interactive unor acţiuni de 
efectuat pe calculator. 
 

b. Structura sistemului ARHSYS 
 Structura internă de funcţionare a sistemului ARHSYS se realizează pe baza a trei 
modele: 

1. modelul informatic; 
2. modelul arheologic; 
3. modelul operaţional (informatică – arheologie). 
 
1. modelul informatic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suprafeţe GUI Funcţii etimice 

Sisteme soft 
deschise

Sisteme RDBMS 

2. modelul arheologic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
           

Sistemul de clasificare

Grupe de forme 
sau stilistice 

Variante de 
grupe 

Tipuri de 
grupe 

Entităţi arheologice

Expresii arheologice

Formule arheologice
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3. modelul operaţional: 
 
          
     grupa de vestigii    
          
          
          
          
          
 referinţe        referinţe 
          
          
          
          
          
          
 referinţe          referinţe      referinţe 

Structura 
GV

(formule arheolog.)

Structura 
OA

(obiecte) 

Structura 
ES

(straturi) 

Structura 
PV

(proprietăţi) 

Prezentări 
grafice 

Trimiteri 
bibliograf. 

 
Modelul informatic pretinde: 

• sisteme soft deschise în baza funcţiilor etimice; 
• portabilitatea sistemului pe suprafeţe GUI (Win NT, WEB, etc.); 
• interfeţe pentru sisteme RDBMS adiacente. 

 
Modelul arheologic pretinde: 

• un model arheologic predefinit; 
• entităţi şi structuri arheologice; 
• un generator de formule arheologice în baza expresiilor arheologice; 
• uzitarea unui sistem de clasificare general acceptat; 
• implementarea unei metode de validare a sistemului de clasificare folosit. 

 
Modelul operaţional oferă: 

• gestionarea şi interogarea datelor provenite din cercetările arheologice; 
• prelucrări şi reprezentări grafice ale vestigiilor arheologice; 
• trimiteri bibliografice; 
• gestionarea şi interogarea componentelor chimice ale vestigiilor. 

 
Între cele trei modele ale structurii sistemului ARHSYS există diferite relaţii de 

dependenţă şi interactivitate, pe baza acestor legături funcţionând sistemul propriu-zis.  
 
c. Componentele programului ARHSYS 
Programul ARHSYS este constituit din două elemente: 

a. datele arheologice; 
b. datele informaţionale; 

 
1. Datele arheologice 
 
1.1. Entităţile arheologice 
 
Entitatea arheologică conţine informaţii arheologice, plecând de la o anumită 

clasificare a artefactelor arheologice şi se distinge printr-un caracter de natură: 
• genuidă (genul obiectului arheologic ce are o valoare constantă); 
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• atomară (clasificarea elementelor [atomilor] unui obiect arheologic ce nu au 
caracteristici asemănătoare). 

 
 O entitate arheologică se remarcă, de asemenea, printr-un caracter de gen universal şi 
structurat şi cuprinde, de obicei, numai unităţi atomare. 
  Exemple de entităţi arheologice: ceramică, unelte, arme, podoabe, morminte, etc.  
 
 1.2. Structuri arheologice 
 
 O structură arheologică poate să cuprindă una sau “n” entităţi arheologice, în funcţie 
de gradul de complexitate al informaţiei arheologice de stocat sau de interogat (tipuri de grupă 
ce pot să conţină subtipuri). 
 În cazul în care există N>1 entităţi arheologice, structura arheologică permite 
stabilirea relaţiilor dintre entităţi, determinând astfel tipul corelaţiei existente şi 
compatibilitatea acesteia. 
 Structura arheologică reprezintă, deci, un conţinut de informaţii descriptive, cu 
apariţie ciclică sau recursivă, cu privire la unul sau mai multe obiecte şi evenimente 
arheologice, sau a relaţiilor dintre acestea. 
 
 O structură arheologică este formată din: epocă (epoca neolitică, epoca dacică, epoca 
feudală, etc.), cultură (Vinča, Petreşti, Gumelniţa, Dridu, etc.), categorii de situaţii (aşezare, 
necropolă, castru, cetate, etc.), material arheologic (ceramică, unelte, arme, podoabe, etc.), 
fenomene arheologice (stratigrafie, analize, analogii, datări, etc.), bibliografie, etc. 
  
 Într-o astfel de structură trebuie să se ţină seama de faptul că o epocă poate cuprinde 
mai multe culturi, într-o cultură arheologică se disting mai multe faze de dezvoltare, faza 
propriu-zisă cuprinde la rândul ei mai multe etape de dezvoltare, etc. De asemenea, într-o 
epocă se pot clasifica mai multe categorii de materiale, în baza cărora s-au descoperit mai 
multe categorii de obiecte, o categorie de obiecte poate avea mai multe grupe de forme şi mai 
multe variante de grupe, etc.  
  
 Elementele comune dintr-o entitate arheologică au impus termenul de complex 
cultural, iar elementele comune între complexele arheologice au impus termenul de cerc 
cultural sau arie culturală. 
  
 Într-o reprezentare grafică, o astfel de clasificare trebuie redată ierarhic pentru a 
vizualiza relaţiile dintre clase şi subclase. Într-o bază de date însă, nu se mai folosesc 
structurile ierarhice ce nu puteau fi modificate pe parcurs, ci sunt utilizate structurile 
relaţionale ce permite un acces uşor la fişierele cu date şi informaţii. O astfel de structură 
relaţională permite, pe lângă vizualizarea datelor arheologice şi posibilitatea efectuării unor 
operaţii precum: analiza tipologico-stilistică, observaţii stratigrafice, coroborarea observaţiilor 
stratigrafice cu cele de ordin tipologic, etc. 
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Exemplu de structură arheologică în redare ierarhică: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

epocă 

cultură categoria de situaţii arheologice 

faza de dezvoltare a culturii categoria de 
obiecte

etape de dezvoltare 

categoria de 
fenomene  

ceramică unelte arme 

ceramica nepictată ceramica pictată 

tipuri de grupe şi 
variante de grupe 

tipuri de grupe şi 
variante de grupe 

grupe de forme grupe stilistice 

variante de grupe de 
forme 

variante de grupe 
stilistice 

 
 Structura programului ARHSYS cuprinde: 

• epocile preistorice şi protoistorice; 
• culturile arheologice (103 culturi); 
• categoria de materiale; 
• categoria de obiecte; 
• scopul utilizării categoriilor de obiecte; 
• elemente geografice şi stratigrafice; 
• codurile grupelor şi variantelor de forme stilistice; 
• proprietăţile distincte ale grupelor şi variantelor de forme stilistice. 

 
 
 



Ghe. Lazarovici – D. Micle 
___________________________________________________________ 

 115

Criteriile de clasificare ale artefactelor arheologice (în funcţie de tipurile de grupe şi 
în funcţie de cultură) sunt date de: 

 
1. analiza tipologică – descrie formele şi grupele de forme; 
2. analiza stilistică – descrie motivele stilistice şi grupele de motive stilistice; 
3. categoria ceramică: monocromă (I), bicromă (II), policromă (III); 
4. specia ceramică: grosieră (G), intermediară (I), fină (F); 
5. faza de dezvoltare: timpurie (A), mijlocie (A+B), târzie (B). 

 
Programul ARHSYS nu este încă definitivat, în acest moment autorul său lucrând la 

clasificările uneltelor, armelor, podoabelor, etc., principala greutate întâmpinată fiind aceea a 
standardizării vocabularului tehnic şi a tipurilor de clase şi subclase. 

 
1.3. Relaţiile dintre entităţile şi structurile arheologice 
 
Relaţia dintre comanda utilizatorului (interogare, selectare, sortare, evaluare) şi 

poziţia entităţii arheologice (obiect, structură, informaţie) poate fi definită ca o structură 
grafică de tipul: 

 
                                                      1                      N comandă poziţie 
 
 
O comandă poate consta din N poziţii, iar una sau mai multa poziţii pot fi racordate 

unei singure comenzi. 
 
Exemplul 1:         
                        
index                                                                                                               index 

    (cheie primară)   1      N       (cheie secundară)
                        index 
                 (cheie primară)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

Număr comandă 

Interogare 

Selectare 

Sortare  

Evaluare  

 

 

 

 

Număr comandă 

Cheia poziţiei 

Epocă   

Categorie 

Tip 

Grupă 

Variantă 

 

 

 

 

 

 

Într-o astfel de structură arheologică pot exista trei tipuri de legături: tipul 1:N 
(exemplul de mai sus), tipul 1:1 (fără relevanţă) şi tipul M:N (vezi exemplul de mai jos).  
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Exemplul 2: 
 
                                                                     M                 N interogare epocă 
 
 
   Interogarea 1                                       Paleolitic      E1 
    

Interogarea 2                                       Mezolitic      E2 
 
Interogarea 3                                       Neolitic        E3 
 
Interogarea 4                                       Eneolitic      E4 
 

               Epoca bz.     E5 
 
               Epoca fe.      E6 
 
 Relaţia I1 E1 este o relaţie intermediară M:N. Relaţia apare o singură dată înregistrată 
(stocată). Există posibilitatea de a face M x N relaţii. Fiecare interogare (I1, I2, …, In) are o 
cheie primară (număr epocă), iar epocile au şi ele o cheie primară (KE). O relaţie M:N se 
constituie din două relaţii 1:N. 
 
 1.4. Structura de interogare 
 
 Exemplu de structură de interogare pentru  obiecte – ceramică – straturi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 

I1     E1 

I1        E4 

I2        E3 

I3        E3 

I         E

   
 

 

 

 
4 3 

Structura “obiecte” Structura entităţii 
arheologice “ceramică” 

Structura “straturi” 

Epoca 

Cultura 
 
Categoria de materiale 

Categoria de obiecte 

Scopul de întrebuinţare 
 
Clasa de obiecte 
 
Grupe 

 

 

 

Regiunea 

Aşezări 

Amplasament geografic 

Specificul amplasam. 

Zone 
 
Careuri 
 
Secţiuni 

Straturi 

Nivele 

Faze 

Etape  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G ceramica

Proprietăţi distincte G ceramică
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1.5. Evaluarea arheologică 
 
 Evaluarea arheologică este ultima operaţiune efectuată de calculator într-o bază de 
date, ea oferind utilizatorului (arheologului) date arheologice prelucrate în urma însumării 
analizelor tipologico-stilistice, a analizei observaţiilor stratigrafice, a datării în timp şi spaţiu 
a evenimentelor arheologice. 
 Rezultatele datării evenimentelor arheologice duc, în final, la analiza şi concluzia 
istorică. 
 

2. Datele informaţionale 
 

2.1. Structura informaţională 
 
În baza sistemului de clasificare a modelului arheologic definit, a fost posibilă 

realizarea unei structuri informaţionale omogene care cuprinde informaţii despre vestigiile 
arheologice (ceramică, unelte, arme, etc.).  
 Deoarece sistemul funcţionează (deocamdată) doar pentru artefactele ceramice, vom 
exemplifica structura informaţională prin intermediul acestei categorii de vestigii arheologice: 
 
Exemplul 1: tipurile formelor ceramice în funcţie de parametrii de clasificare comuni: 
 

Număr Tipul de grupă Faza Specia Grupa Varianta 
1 străchini A G a - 
  A I b-c b1

  A F d - 
  A-B I g - 
  A-B F e, i h1

  B I f b2, g1

  B F h - 
 
În acest caz, grupele a, b, c, …, n  reprezintă formele geometrice ale vaselor ceramice, iar a1, 
a2, …, an  sunt variantele vaselor respective. 
 
Exemplul 2: tipurile motivelor stilistice în funcţie de parametrii de clasificare comuni: 
 

 
Număr 

Tipul stilistic Faza Categoria Grupa Varianta 

1 FTM A I a-b - 
2 FMM A-B I a-b - 
3 FFM B I a - 
4 FTB A II a-g a1, a2, b1, 

c1

5 FMB A-B II a-i a1…an, b1, 
d1, d2, e1, 

f1, f2

6 FFB B II a-h a1, b1

7 FTP A III a-b a1

8 FMP A-B III a-i e1, f1

9 FFP B III a - 
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 Unde:   FTM = faza timpurie monocromă 
  FMM = faza mijlocie monocromă 
  FFM = faza finală monocromă 
 
  FTB = faza timpurie bicromă 
  FMB = faza mijlocie bicromă 
  FFB = faza finală bicromă 
 
  FTP = faza timpurie policromă 
  FMP = faza mijlocie policromă 
  FFP = faza finală policromă 
 
 Observaţie: tipurile de grupe şi grupele de forme sunt corelate relaţional, cu tipul de 
legătură M:N. 
 
 2.2. Formula arheologică 
 
 Introducerea datelor arheologice în calculator se face prin intermediul unei formule 
arheologice, ce reprezintă caracteristicile tipului de obiect (artefact arheologic) ce urmează a 
fi introdus în baza de date, selectat din galeria generală de itemi şi caracteristici existente deja 
în computer. 
 

Exemple de expresii arheologice: 
  

 Reprezentanţii 
grupei / 
variantei 

Număr 
tip 

Tipul de 
grupă 

Faza Specia Categoria Grupa / 
varianta 

Genul 
de 

grupă 
grupa A(G)1a 1 strachină A G x a forme 
grupa A(I)1b 1 strachină A I x b forme 

varianta A(F)1ba1 1 strachină A F x b/a1 forme 
varianta A(F)2ag3 1 strachină A F x a/g3 forme 

 …        
 
 Expresia arheologică duce la generarea de formule arheologice care pot fi interpretate 
numai în cazul în care există referinţe cu privire la: 

• date stratigrafice; 
• cultura arheologică în care aceste tipuri de grupe au fost clasificate; 
• epoca ce cuprinde culturile arheologice respective. 

 
Codurile tipurilor de grupe şi variante stilistice sunt raportate la formulele 

arheologice ale obiectului arheologic respectiv. Formula arheologică reprezintă doar un caz 
particular al unei expresii arheologice, oferind numai informaţii despre natura structurală. 
Interpretarea formulei arheologice se face în funcţie de o anumită cultură arheologică. 

 
Exemplu: 
                                             12         3             3                 3                 24            2            103             9 
expresia arheologică: G  (tipul, faza, specia, categoria, grupa, genul, cultura, epoca) v

                                                           1          A            G                 I                  a         forma       Vinča      neolitic 
 

formula arheologică: A(G)1a – reprezintă selecţia dorită de arheolog pentru o 
anume   caracteristică din baza generală de date arheologice 
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 Sistemul ARHSYS oferă posibilitatea generării, verificării şi stocării neredundante 
(irepetabile) a formulelor arheologice.  

Avantaje: 
• fiecare formulă arheologică generată în funcţie de cultură este stocată numai o 

singură dată în baza de date relaţională, în pofida faptului că la generarea ei, 
aceasta poate să apară de mai multe ori, având aceeaşi structură şi acelaşi 
comportamente; 

• interogând sistemul după formula deja stocată, sistemul indică absolut toate 
referinţele culturale ale acestei formule şi toate datele existente, referitoare la 
această cultură.  

 
d. Design-ul sistemului ARHSYS 
Design-ul sistemului ARHSYS realizează, la modul general, transpunerea relaţională 

a sistemului de clasificare arheologică. 
 
d.1. Structura grafică a sistemului ARHSYS 
 
 
A. macro-structura elementelor arheologice  

care cuprinde şi elementele stratigrafice 
  
 
  

B. structurile care cuprind datele proprietăţilor 
comune ale vestigiilor (grupe de forme) 

  
 
 

C. structurile care cuprind datele proprietăţilor 
distincte ale vestigiilor (descrierea formelor) 

 
 

d.2. Redarea entităţilor în structura ARHSYS 
A. 

Entităţi obiecte arheologice Entităţi elemente stratigrafice 
Epoca / Cultura Regiunea geografică Secţiunea 

Categoria de materiale Aşezarea Strat cultură 
Categoria de obiecte Amplasarea geografică Nivel de locuire 
Scopul întrebuinţării Specificarea amplasării 

geografice 
Faza de locuire 

Clase de obiecte Zona (sectorul) Etapa de locuire 
 Careul  

B. 
Ceramica Unelte 

Grupe de forme şi variante de grupă Grupe de forme şi variante de grupă 
C. 

Ceramica Unelte 
Descriere (parametrii de clasificare distincţi) Descriere (parametrii de clasificare distincţi) 

 
Proprietăţi comune în cadrul parametrilor de clasificare distincţi 
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d.3. Realizarea macro-structurii elementelor arheologice şi elementelor 
stratigrafice 
 

Corelări între 
entităţile obiectelor 

arheologice 

Tipuri de 
corelări 

Corelări între 
entităţile elementelor 

stratigrafice 

Tipuri de 
corelări 

Epoca - Cultura 1:N Regiuni - Aşezări M:N 
Epoca – Categoria de 

materiale 
M:N Aşezări – 

Amplasament 
geografic 

M:N 

Categoria de materiale 
– Categoria de obiecte 

M:N Amplasament 
geografic – Specificul 

amplasamentului 

M:N 

Scopul de 
întrebuinţare – Clase 

de obiecte 

M:N Specificul 
amplasamentului - 

zone 

M:N 

Clase de obiecte – 
genul de grupe 

M:N Zone – Careuri M:N 

  Careuri - Secţiuni M:N 
  Secţiuni – Straturi M:N 
  Straturi – Nivele M:N 
  Nivele – Faze M:N 
  Faze - Etape M:N 

 
Intercalarea structurii “ceramică” în macro-structura “obiecte arheologice şi elemente 

stratigrafice” înseamnă corelarea entităţii: 
Gceramică (tipul, faza, specia, categoria, grupa, genul), 

cu toate entităţile mai sus descrise. 
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Sistemul pare bun dar prezintă multe condiţii ale unui sistem expert nerealizat încă. O 
serie de noţiuni nu sunt suficient de clar precizate, ca de expl.: faza unei civilizaţii este 
declarativă deşi ar trebui să fie deductivă; tipurile au fost clasificate ceea ce este doar prima 
parte a unui sistem, după încărcarea unei baze de date tipurile trebuiesc deduse şi alese ca 
reprezentative pentru clasa de obiecte. 
 

1.3. Alte tipuri de programe 
 
1.3.1. Programul ENTRER TROIS (autori: Sh. McPherron şi S. Holdaway, 

www.bishopmuseum.org/software/entrer) – este un program de gestionare a bazelor de date 
arheologice, în special pentru catalogarea colecţiilor de unelte din piatră dar uşor adaptabil şi 
pentru alte tipuri de materiale. 

 
1.3.2. Programul EDM (autor: H.L. Dibble, www.bishopmuseum.org/software/edm) 

– este un program de gestionare a bazelor de date arheologice, cu posibilitatea de a efectua 
mici operaţii de prelucrare statistică a artefactelor. Poate fi folosit atât pentru obiectele întregi, 
cât şi pentru cele fragmentare. Este utilizat, în special, pentru identificarea spaţială şi 
marcarea fiecărui artefact într-o săpătură arheologică. 

 
1.3.3. Programul CC-PLOT (autori: H. L. Dibble şi Sh. McPherron, 

www.bishopmuseum.org/softwarw/ccplot) – este un program de gestionare a bazelor de date 
arheologice. Are structura unui GIS şi permite utilizatorului să plaseze pe harta sitului, în 
grupe de carouri şi straturi arheologice, simbolurile unor tipuri de obiecte arheologice (unelte, 
ceramică, arme, podoabe, etc.), astfel încât să genereze hărţi specifice pentru vizualizarea 
densităţii unui anumit tip de artefact (într-un carou sau nivel arheologic). Fiecare hartă este 
relaţională cu categoria de obiecte, din baza de date, pe care le reprezintă grafic şi schematic. 
 
2. Programe de prelucrare a bazelor de date arheologice 
 

2.1. Programul APL (aplicaţii) 
 

Programul APL (Prelucrări, Serieri din ZEUS) este scris în TURBO PASCAL – 
TURBO VISION şi conţine o interfaţă cu utilizatorul standard (editare, lucru cu ferestre, 
meniuri). 

Programul conţine meniuri de lucru în partea de sus a ecranului şi “short-cut” 
(scurtături), în partea de jos a ecranului. Ferestrele, marcate cu culoare diferită pentru comenzi 
prin iniţiale, conţin subferestre cu posibilităţi de selectare prin bara de selecţie sau prin 
folosirea iniţialei marcate, sau a tastelor de comandă: 

 
FIŞIERE (F) – fereastra conţine principalele operaţii de lucru cu fişiere. Ea are 
următoarele opţiuni: 
 
DESCHIDE – permite deschiderea unor fişiere cu extensia *.dat. La cerere pot fi 
deschise şi alte fişiere cu alte extensii ( *.ser; *.ier; *.fac) sau cu orice extensii (*.*). 
SALVEAZĂ – sau F2 – salvează ecranul existent. 
SALVEAZĂ ÎN... – permite salvarea în alt director sau cu alt nume. 
PRINT – oferă facilităţi de editare a ecranului. 
SCHIMBĂ DIRECTORUL – permite schimbarea directorului curent. 
COMENZI DOS – permite lansarea unor comenzi şi operaţii din DOS fără a ieşi din 
APL. 
IEŞIRE – sau Alt+X 

http://www.bishopmuseum.org/software/entrer
http://www.bishopmuseum.org/software/edm
http://www.bishopmuseum.org/softwarw/ccplot
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EDITARE (E) – fereastra conţine facilităţile de editare ale textului de pe ecran, 
având următoarele opţiuni: 
UNDO – reface ultima comandă. 
TAIE – sau Shift+Del – taie textil marcat. 
COPIAZĂ – copiază textul marcat şi îl păstrează în clipboard unde poate fi văzut. 
PASTE – repune din clipboard ceea ce a memorat. 
ARATĂ – clipboard-ul pune pe ecran conţinutul memorat. 
ŞTERGE – sau Ctrl+Del 
 
CĂUTARE – fereastra conţine facilităţi de a găsi, înlocui sau căuta mai departe, în 
funcţie de opţiunile dorite: 
GĂSEŞTE 
ÎNLOCUIEŞTE 
CAUTĂ MAI DEPARTE 
 
FERESTRE – sunt prezentate modalităţile de lucru cu ecranele:  
ÎNCHIDE 
DESCHIDE 
ZOOM 
CASCADE, 
ce permit mutarea, copierea, consultarea dintr-o fereastră în alta, etc. 
 
TABELE – este meniul în care au loc toate prelucrările. Fiecare din opţiunile de mai 
jos au o serie de instrucţiuni şi valori pentru care este necesară cunoaşterea unor 
noţiuni de statistică, de clasificare şi seriere: 
FORMAT 
TRANSPUSA 
SERIERI 
CLASIFICĂRI 
ANALIZA FACTORIALĂ 
 
2.2. Programele ARHEOAPL şi APLWIN 
 
 Sunt extensii ale programului APL concepute pentru a lucra în mediu Windows. 

Programele beneficiază de o interfaţă prietenoasă cu utilizatorul, iar modalitatea de lucru este 
similară oricărei aplicaţii dintr-un program de tip Microsoft Office care utilizează modul de 
lucru “în fereastră” cu ajutorul barelor de meniuri. 

De menţionat că se află în lucru un nou pachet de programe ZEUS II ce va lucra 
complet în mediu Windows. 

 
EXEMPLU DE LUCRU ŞI INTERPRETARE A UNOR DATE DIN ZEUS 

PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR APL, ARHEOAPL ŞI APLWIN 
 

Selectând din cataloagele GB (Gura Baciului) putem alege şi studia un complex din 
staţiunea de la Gura Baciului. Să luăm, spre exemplu, B1 (bordeiul 1), deosebit de interesant 
pentru materialele pe care le conţine. 

Dacă în aceeaşi bază se află introduse date şi din alte staţiuni arheologice, este 
necesar folosirea unui filtru de staţiune prin folosirea codului poştal sub următoarea formă 
grafică: “ nr. cod”, pentru ca astfel să poată fi selectate doar materialele de la Gura Baciului şi 
nu altele. 
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Un alt element de filtru pe care îl folosim pentru complex, pentru a selecta doar 
bordeiul nr. 1, este chiar iniţiala “B1”. 

Continuând selectarea pe linie, marcăm cu Y o serie de elemente ca atribute 
(categorie, culoare exterioară, interioară, amestec, netezire, ardere) şi pe coloană, marcăm 
adâncimile de săpare din umplutura bordeiului. 

Apăsând F2 SELECTARE operaţia este încheiată şi se trece la CONSTRUIRE, 
VIZUALIZARE. Din selecţia de mai sus au rezultat 142 de înregistrări cu atributele mai sus 
alese. 

Acum, se pot face o serie de alte selectări şi ordonări, necesare arheologului, pentru a 
se convinge de natura, conţinutul, calitatea şi cantitatea materialului selectat. Pentru aceasta 
programul oferă posibilitatea utilizării următoarelor taste: 

 
F4 – oferă o ordonare descrescătoare, permiţând observarea elementelor dominante 
sau caracteristice.  
 
F7 – oferă un prim grafic începând cu precizarea numărului total de fragmente din 
înregistrarea realizată pe linie. Graficul permite o raportare faţă de total, din care 
grafic se poate observa asocierea elementelor dominante. Prin mutarea cursorului şi 
ordonări succesive se pot obţine date metrice despre toate coloanele (respectiv, 
atributele selectate). 
 
F3 – în cazul în care dorim să eliminăm o coloană se foloseşte această tastă. Dacă 
cursorul este pe ultima coloană, aceasta nu poate fi tăiată deoarece cursorul nu se mai 
poate muta spre dreapta şi apare o eroare care ne scoate din program. În acest caz se 
încarcă din nou ZEUS şi baza de date. 

 
 Salvarea datelor se realizează selectând SALVARE şi scriind (până la opt caractere) 
numele fişierului, preferabil cu extensia *.dat. 
 Dacă nu se mai doresc alte selectări se poate ieşi din fereastră apăsând Esc şi se trece 
la nivelul următor SERIERI, CLASIFICĂRI. Odată selectată această opţiune, apare un nou 
ecran (al programului APL), iar ultima salvare este încărcată pe ecran în formă de tabel în cod 
ASCII. 
 Intrăm în meniu cu tasta F10 şi selectăm pentru prelucrări T (TABELE), din care 
selectăm prima opţiune F (FORMAT), imediat tabelul este ordonat pe linii şi coloane. 
 
NOTĂ: Pentru a vedea marginea dreaptă a tabelelor, când coloanele sunt prea numeroase, 
folosim tasta ▼ sau tasta Page Down, iar cu tasta ◄ trecem imediat la capătul rândului 
următor, având în imagine coloanele cu datele adâncimilor. 
 
 SERIEREA 
 
 O primă prelucrare a datelor începe cu serierea. Programul de seriere se lansează cu S 
(SERIERE) intrând în execuţie. Programul are un contor până la 50, ce acţionează mai încet 
sau mai repede, în funcţie de mulţimea datelor şi de puterea calculatorului. 
 Din studiul tabelului seriat, din bordeiul 1, luat ca exemplu, observăm că ordinea 
adâncimilor este - 10, - 50, - 20, - 40, - 30 m. Studiind corelaţiile (prin corelaţie în acele tabele 
sunt definite liniile şi coloanele cu atribute comune şi cu cele lipsă) observăm că o serie de 
adâncimi sunt necorelate sau care au corelaţie negativă. Mai observăm că nici materialele de 
pe fundul bordeiului (-50 cm) nu sunt corelate.  
 După dorinţă, se pot elimina unele dintre linii, dacă le considerăm irelevante. În cazul 
în care sunt şi coloane de eliminat se foloseşte opţiunea T (TRANSPUSA). Această operaţie 
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schimbă liniile cu coloanele. Marcarea şi ştergerea unei linii se poate face utilizând mouse-ul 
sau folosind facilităţile programului TURBO PASCAL în care a fost scris programul APL. 
După tăierea liniei respective, trebuie modificat numărul de linii la câte au mai rămas, altfel 
programul dă eroare şi iese din sistem. Revenirea la vechea ordine se face folosind din nou 
facilităţile transpusei (F10, T, S). 
 Din acest moment serierea poate fi reluată cu noile atribute. Dacă numărul de linii 
este mai mic decât atributele, se pierd unele linii din coada tabelului. Această observaţie poate 
fi folosită şi la o eliminare a liniilor din josul tabelului. În exemplul nostru concret, observăm 
că după eliminarea liniei de - 10cm se obţine o nouă seriere. Din aceste date se observă că –
50cm este necorelat. Iar între –20cm şi –40cm este o singură corelaţie (expl.: fragment din 
pastă fină de culoare roşie sângerie). 
 Din seriere se mai observă că materialele de la –30cm nu sunt corelate cu cele de la –
40cm, deşi sunt în număr mare. În coada tabelului au rămas un număr mare de atribute cu 
caracteristica 0, ele provenind de la cele eliminate la –10cm. Astfel au rămas valabile doar 43 
de atribute pe 4 coloane. 
 O primă concluzie este aceea că fragmentele ceramice descoperite la –20cm sunt 
caracteristice pentru adâncimea de –40cm. O a doua concluzie este că adâncimea de –30cm 
nu este corelată, situaţie similară cu cea de la –10cm. 
 Din cele de mai sus rezultă că unele materiale din bordei aparţin stratului de cultură 
ce suprapune bordeiul, nefiind corelate, ele ajungând probabil în umplutura bordeiului prin 
tasarea pământului sau prin altă împrejurare.   
 Din cele de mai sus se pot reţine unele observaţii stratigrafice deosebit de importante 
pentru arheolog şi mai ales poate fi precizată evoluţia atributelor. 
 Pentru a vedea mai bine corelaţiile dintre situaţii (în acest caz adâncimile, de pe 
coloane) se poate folosi şi sistemul de clasificare cu mulţimi nuanţate (mulţimi fuzzy). 
Alegând C (CLASIFICARE) apare un nou meniu pentru clasificări fuzzy. Acesta oferă 
diferite posibilităţi de clasificare, în funcţie de ponderea şi tipurile clasificării: 
 

• valoarea prag a indicelui de polarizare = 2; 
• eroarea maximă admisă (0,01 până la 0,0001); 
• ponderea clasificării cu prototipuri liniare (care oferă 6 opţiuni de clasificare, 

normalizare, ponderare şi combinaţiile dintre ele). 
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Acestea reprezintă diferite modalităţi statistice pentru clasificarea diferitelor tipuri de 
date. Selectarea acestora se face cu tasta Alt+”litera îngroşată”. Prin ENTER este lansat 
programul (sau OK cu mouse-ul). 

Programul se desfăşoară, iar în timpul desfăşurării lui, prezintă indicii de polarizare ai 
clusterilor, de la cei mai puternici la cei mai slabi. Odată încheiat programul acesta prezintă 
clasele atributelor. Acolo sunt opţiuni prin care pot fi clasificate caracteristicile. Atenţie: 
durata clasificării prea lungă sau eroarea de timp, apare la matrici prea mari sau la date 
disparate. 

F2 salvează ceea ce se află pe ecran în fişierul din care a fost deschis. Pentru salvare 
se mai pot utiliza şi opţiunile din fereastra File. Alt+F3 închide fereastra. 

 

 
ANALIZA FACTORIALĂ 

 
Aceasta este o metodă statistică mai fină de clasificare care exprimă numărul şi ponderea 

factorilor ce determină o clasificare. Ea se naşte prin rotaţia ortogonală a unei matrici de 
corelaţie. 

Lansarea programului se face prin selectarea meniului A (ANALIZĂ 
FACTORIALĂ). Clasificarea este realizată mai rapid sau mai lent în funcţie de mărimea 
matricilor de date. Programul prezintă numărul de factori care determină clasificarea, precum 
şi ponderea lor. Această matrice de factori şi atribute poate fi seriată folosind opţiunea 
SERIERE şi în acest fel se obţine cea mai bună corelaţie a factorilor dispuşi pe diagonala 
principală. 

În cazul rezultatului concret cu B1, se poate observa că la un pol se află factorul 2, cel 
care determină clasa de obiecte de la -50cm, fiind mai slab, iar cea mai puternică clasificare 
(cu cele mai multe materiale) se află la celălalt pol, cu factorul 3 (–30cm), determinat de 
adâncime, care conţine cele mai numeroase materiale.     
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2.3. Programul BASP (Bonn Archaeological Statistics Package) 

 
Este unul dintre cele mai performante programe de gestionare, dar mai ales de 

prelucrare a bazelor de date arheologice (utilizat cu succes în Germania, Grecia, Canada, 
SUA, Egipt, Turcia, Maroc şi Anglia). Programul este produsul Universităţii din Bonn şi a 
fost creat de prof. dr. Irwin Scollar (www.uni-koeln.de/basp). Versiunea pentru DOS a purtat 
numele de BASP, iar versiunea pentru Windows se numeşte WinBASP. Ambele variante sunt 
scrise în dBase şi Paradox, cel mai utilizat fiind WinBASP-ul ce oferă interfeţe de lucru de tip 
“fereastră” şi peste 60 de funcţii pentru seriere, analiză clusterială, analiză de corespondenţă, 
analize de tip Harris Matrix, etc., ce pot fi utile atât arheologului cât şi antropologului, 
arhitectului, istoricului sau etnologului. În momentul de faţă, BASP-ul se comercializează 
într-un pachet de programe şi asistenţi: 

• WinBASP; 
• AirPhoto BASP; 

http://www.uni-koeln.de/basp
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• Displa3D BASP; 
• Posthole program BASP. 
 
1. Concepte de bază 
 
a. Seturile de date – sunt ansambluri de date arheologice destinate prelucrării; 
b. Unităţile (situri) – sunt entităţi arheologice de bază (morminte, locuinţe, gropi, 

etc.), selectate şi reprezentative pentru o suprafaţă restrânsă şi un grup limitat din 
punct de vedere al clasificării; 

c. Tipurile – sunt categoriile de artefacte arheologice, variabile în timp şi spaţiu 
(unelte, arme, ceramică, ornamente, etc.), ce alcătuiesc tipologii caracteristice 
unei zone sau unei anumite perioade de timp. O tipologie se alcătuieşte printr-o 
observaţie şi clasificare îndelungată, de către arheolog, după anumite 
caracteristici care se repetă; 

d. Incidenţele (ocurenţe) – sunt ansambluri de tipuri de artefacte (sunt numite uneori 
“vectori model”) ce alcătuiesc o unitate (sit); 

e. Frecvenţele – reprezintă suma tipurilor de obiecte (situaţii) arheologice 
descoperite într-o anumită unitate (sit) arheologică; 

f. Matricea virtuală – este reprezentarea grafică virtuală a unui tabel în care pe 
rânduri sunt afişate unităţile (siturile), iar pe coloane tipurile de artefacte 
arheologice; 

g. Numele – unităţile (siturile) şi tipurile dintr-un set de date sunt identificate într-un 
mod unic printr-un nume din maxim 8 caractere; 

h. Etichetele – deoarece numele sunt scurte şi criptice, programul permite asocierea 
unor identificatori textuali mai lungi, pentru fiecare unitate şi tip în parte, numite 
etichete (maxim 40 caractere); 

i. Coordonatele – unităţilor (siturilor) li se pot asocia coordonatele geografice 
corespunzătoare locului de descoperire din teren; 

j. Ponderea – sunt numere zecimale ce variază de la 0 la 9999, fiecare număr 
corespunzând unui obiect arheologic dintr-o anumită categorie; 

k. Atributele – în reprezentarea grafică a artefactelor arheologice prelucrate, se 
folosesc culori sau simboluri pentru personalizarea unei unităţi (sit) sau unui tip 
de artefacte specificat. Numărul care se asociază unei culori sau unui simbol, se 
numeşte atribut. 

 
2. Introducerea datelor 
 
a. Unităţile şi tipurile 
Există mai multe strategii pentru introducerea datelor arheologice, însă cea mai des 

utilizată presupune introducerea tuturor unităţilor (siturilor), apoi a tuturor tipurilor de 
artefacte şi în final, introducerea distanţelor dintre tipuri şi dintre unităţi (în metrii sau inci). 
Într-o altă variantă se procedează întâi la introducerea unei singure unităţi, urmată de toate 
tipurile de artefacte pe care le conţine sau invers, un tip de artefacte urmat de toate unităţile în 
care este cuprins. 

Programul este interactiv, iar datele sunt relaţionale, astfel încât, oricând pot fi 
introduse date noi, pot fi modificate cele deja introduse şi pot fi anulate cele introduse greşit 
sau cele fără importanţă istorico-arheologică. 

 
b. Incidenţele 
Se pot introduce anumite tipuri de artefacte ca incidenţe pentru o unitate (sit) şi 

invers, unităţi ca incidenţe pentru un anumit tip. Astfel bazele de date arheologice introduse în 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 128

fişierul unităţilor şi în cel al tipurilor vor fi relaţionale, existând posibilitatea vizualizării 
legăturilor dintre acestea. Şi în acest caz incidenţele introduse pot fi modificate sau anulate 
după dorinţă. 

 
c. Frecvenţele 
Deoarece fişierul de incidenţe nu permite decât vizualizarea numelui unei unităţi sau 

tip, este obligatorie introducerea unui număr zecimal care să indice numărul de date (obiecte, 
situaţii, etc.) pe care îl conţine o anumită unitate (sit) sau un anumit tip la un moment dat. 
Frecvenţa corespunde deci, numărului de artefacte introduse până la acel moment în baza de 
date, el modificându-se mereu prin introducerea de noi date, sau prin ştergerea altora. 

 
3. Prelucrarea datelor 
 
WinBASP-ul permite următoarele tipuri de prelucrări ale artefactelor arheologice: 
 
a. Analiza corespondenţelor 
Se recomandă ca fiind prima metodă de prelucrare a materialului arheologic, deoarece 

permite efectuarea testului parabolei (curba lui Gauss) pentru a se verifica dacă alegerea 
tipurilor este potrivită pentru obţinerea unor rezultate reale de seriere. 

 

 
 
b. Serierea 
Această metodă se foloseşte pentru analiza artefactelor despre care se ştie că au 

tipologii specifice unei epoci. Dacă tipologiile artefactelor sunt asociate şi cu tipul de cultură 
şi întinderea geografică, atunci serierea lor capătă sensuri logice. 
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c. Analiza clusterială 
Metoda este folosită pentru analiza tipologiilor şi unităţilor de date (grupe), pentru a  

se verifica dacă ele se grupează în clusteri (partiţii) logice. Clusterii se pot grupa în funcţie de 
factorul stilistic, social, factură, etc. e pot executa şi analize în interiorul partiţiilor astfel încât 
să se obţină o mai fină grupare a materialului arheologic în funcţie de diverse caracteristici. Se 
pot folosi funcţiile de cartografiere ale WinBASP-ului pentru a indica diverse asociaţii între 
poziţia geografică a sitului arheologic (locuinţă, mormânt, cimitir, aşezare, etc.) şi materialul 
arheologic analizat, obţinându-se astfel o încadrare regională sigură. 

 

 
d. Simularea 
Este folosită pentru a obţine date-test privind exersarea tuturor funcţiilor pachetului 

de programe WinBASP. Metoda oferă posibilitatea indicării limitelor până la care se pot 
efectua diverse prelucrări asupra materialului arheologic analizat şi dacă rezultatele obţinute 
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sunt reale. Simularea permite selectarea mediei numărului de tipologii dintr-o unitate, media 
frecvenţelor pentru datele despre abundenţă, intervalele de timp pentru crearea unităţilor, 
modele de coordonate pentru adăposturi, locuinţe, cimitire, etc., modele de analiză 
demografică în funcţie de epocă, etc. 

Selectând şi modificând parametrii care sunt apropiaţi celor observaţi în datele reale 
şi rulând funcţiile oferite de programul WinBASP, se pot identifica rezultatele corecte (reale) 
ce depind de aceiaşi parametrii. Simularea trebuie folosită întotdeauna după definitivarea 
analizei datelor reale. 

 
e. Analiza statutului social 
Metoda este folosită pentru analiza mormintelor şi cimitirelor care oferă date mai 

sigure privind structura socială a comunităţii cercetate arheologic se poate aplica însă, la fel 
de bine, şi în cazul analizei datelor despre abundenţa repartiţiei unor valori (număr persoane, 
număr obiecte, număr locuinţe, etc.). Aceasta presupune că tipurile de artefacte (sau situaţii) 
au proprietăţi ierarhice. 

 
 
f. Generarea de hărţi 
Programul permite generarea de hărţi cu descoperirile arheologice, grupate cantitativ 

sau calitativ, reprezentări grafice ale rezultatelor serierii sau ale analizei clusteriale. 
 
Pentru diferite alte operaţii de analiză mai fină a materialului arheologic, se pot folosi 

o serie de subprograme de statistică generală (expl.: OCAD, STATSYS, etc.), WinBASP-ul 
fiind conceput doar pentru analize arheologice generale. 
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4. Importul şi exportul datelor 
 
Programul WinBASP permite importul şi exportul de date arheologice, dintr-o bază 

de date în alta, dacă acestea sunt scrise în dBASE sau PARADOX. Există posibilitatea 
exportului/importului de date parţiale sau integrale, facilitate ce face WinBASP-ul compatibil 
cu celelalte programe de prelucrare arheologică aflate pe piaţă. Bineînţeles, toate datele 
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prelucrate pot fi salvate în fişiere proprii, personalizate şi pot fi listate sub formă tabelară sau 
grafică. 

 
 
2.4. Programul ARCHED 
 
Este un program de analiză stratigrafică şi a fost realizat de I. Pouchkarev, S. Thome, 

C. Hundack şi P. Mutzel de la Institutul de Informatică Max Planck din Saarbruecken. 
Stratigrafia arheologică a fost pusă pe baze sistematice informatizate încă de la începutul 
anilor ’70 de către E. Harris care, confruntându-se cu o stratigrafie complexă într-un sit 
arheologic din Winchester, a inventat o matrice care să indice fără eroare relaţiile temporale 
dintre straturi. 

Într-o matrice Harris straturile sunt reprezentate de către o figură geometrică 
rectangulară conţinând numele acelui strat. Relaţiile dintre straturi sunt reprezentate prin linii 
şi poziţiile figurilor geometrice conexe. 

 
Tipuri de relaţii: 
1. primul strat este mai târziu (nou) decât al doilea: 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

2. stratul al doilea este mai târziu decât primul: 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

3. straturile 1 şi 2 sunt contemporane: 
 
 
 
 
4. straturile 1 şi 2 nu au nici o relaţie directă: 
 
 
 
 

1 3 2 3 

1 2 

Această reprezentare grafică corespunde întocmai imaginii reale dintr-o săpătură 
arheologică. Regula este ca stratul mai tânăr să fie deasupra celui mai vechi. Dar, devreme ce 
există şi abateri de la regulă, relaţiile trebuiesc confirmate de observaţii suplimentare (datări 
relative sau absolute). 

Programul a fost realizat pe baze matematice, contextul arheologic fiind interpretat 
prin relaţii matematice: 

- situaţia 1: relaţiile sunt ireflexive; 
- situaţia 2: relaţiile sunt asimetrice; 
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- situaţia 3: relaţiile sunt tranzitive; 
- situaţia 4: relaţiile sunt aciclice. 
 
Pentru  a se uşura citirea unei matrici Harris este necesară îndepărtarea relaţiilor 

redundante. Relaţiile repetabile sunt relaţii formate implicit de alte relaţii: 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
unde: 1=2, 2=3 => 1=3 

2 

3 

 
Exemplu: 
 

 
Majoritatea programelor performante de prelucrare arheologică folosesc matricea 

Harris pentru analiza stratigrafică, fiind considerată cea mai performantă şi mai modernă 
metodă de lucru prin intermediul computerului. 

 
 
2.5. Alte tipuri de programe pentru prelucrări arheologice 
 
a. Programe de analiză arheologică 
 
TLTP Archaeology – program pentru învăţarea tehnicii de lucru în arheologie; 
SYGRAF – program de simulare a săpăturilor arheologice clasice; 
Gnet – program de analiză stratigrafică; 
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MV-Arch, MV-Nutshell – programe de statistică arheologică; 
Proleg Stratigraf – program de analiză stratigrafică; 
Archeo CAD – program de prelucrare statistică arheologică. 
 
b. Programe de analiză spaţială şi prelucrare grafică 

 
Free Surveying Software – colecţie de programe pentru analize GPS, GIS şi 
teledetecţie; 
OSU MAP – program GIS didactic pentru analiza terenului; 
RESS – program pentru desenarea stratigrafiei verticale; 
Golden Soft – versiune a programului SURFER conceput pentru generare de hărţi 
arheologice; 
MicroImages TNTL Geospatial Data Analysis – program de analiză spaţială a 
hărţilor arheologice; 
Map Maker – program de localizare pe hartă a unui punct arheologic şi generare de 
hărţi arheologice; 
Photo Modeller – program pentru prelucrare tridimensională a unui sit arheologic; 
Genesis II – program de prelucrare a terenului; 
CADalog – este o versiune AutoCAD ce beneficiază de facilităţi speciale pentru 
reconstituirea vechilor clădiri; 
IDRISI Project – program GIS cu facilităţi speciale pentru arheologie; 
ArcExplorer ESRI – program GIS prelucrarea hărţilor arheologice realizate în 
ArcInfo; 
GRASS – pachet de programe ce cuprinde: baze de date GIS, sisteme de procesare a 
imaginilor, sisteme de producţie grafică, sistem de gestionare a datelor şi un sistem de 
modelare spaţială; 
Crossroads 3D – pachet de programe cu facilităţi de desenare sau reconstituire 
arhitecturală în 3D, incluzând 3D Studio, DXF, Provray, VRLM, etc.; 
SPRING – pachet GIS încorporând imagini procesate, analiză grafică, modelarea 
terenului, baze de date, etc.; 
TruFlite – program de vizualizare 3D a terenului, utilizat de USGS, IDRISI şi 
ArcView; 
VistaPro – program de simulare tridimensională a siturilor arheologice; 
 
c. VRML (Virtual Reality Modeling Language) 
 
Virtual Reality Models of Pueblos – prezintă imagini panoramice, secvenţe animate 
şi diapozitive ale locuinţelor de tip pueblo din siturile arheologice din New Mexico, 
SUA (aut.: D. Hollway); 
Computing and Archaeology – prezintă panoramice şi secvenţe animate ale oraşului 
roman din Caterbury, Anglia (aut.: N. Ryan); 
Sipapu -Chetro Ketl Great Kiva – prezintă o reconstituire tridimensională a 
săpăturilor de la Chetro Ketl Great Kiva, din Chaco Canyon, New Mexico, SUA 
(aut.: J. Kartner); 
Reconstructing the Temple of Hera II – prezintă o reconstituire tridimensională a 
Templului Herei de la Paestum, Italia (aut.: L. Aucher şi A. Gallardo); 
Reconstructing the Notre Dame Cathedral – prezintă o reconstituire 
tridimensională a catedralei Notre Dame din Paris, Franţa (aut.: L. Aucher); 
The San Vicenzo Project – prezintă o reconstituire din secolul VIII d.Ch. a abaţiei 
de la San Vicenzo al Volturno, Italia; 



Ghe. Lazarovici – D. Micle 
___________________________________________________________ 

 135

Stapely Hill – prezintă o reconstituire tridimensională a sitului arheologic din epoca 
bronzului de la Stapely Hill, Anglia; 
Hadrian’s Baths – prezintă o reconstituire a băilor romane construite de Hadrian la 
Lepis Magna, Italia; 
Reconstructing a Bronze Age Settlement by CAD – prezintă o reconstituire a 
epocii bronzului din Europa, în sistem CAD; 
Giza Plateau – prezintă o reconstituire a platoului piramidelor de la Gizeh, Egipt; 
Interactive Photo Realistic Visualisation System for Archaeological Sites – 
prezintă o reconstituire în imagini a templelor preistorice din Malta; 
The Interactive Virtual Reality Model of Stonehenge – prezintă o reconstituire 
tridimensională a complexului de la Stonehenge, Anglia; 
Archaeological Park Xanten – prezintă o reconstituire a Coloniei Ulpia Traiana de 
la Xanten; 
The Dresden Frauenkiche – prezintă o reconstituire virtuală a bisericilor din Dresda, 
Germania,  distruse în al doilea Război Mondial; 
The Virtual Study Tour – prezintă o reconstituire a Labirintului din Cnossos, Grecia 
şi a Palatului lui Ramses III, Egipt; 
3D Documentation of Complex Heritage Structures – prezintă o reconstituire 
tridimensională a complexului arheologic de la Fatehpur Sikri, India. 
  
 
B. PROGRAME DE GEOGRAFIE CU APLICABILITATE ÎN 

ARHEOLOGIE. 
 
Geografia a devenit o disciplină ce foloseşte intens tehnica de calcul, mai ales după ce 

au apărut perifericele grafice, dat fiind interesul major al geografului pentru reprezentarea 
grafică a situaţiilor de pe teren, adică a hărţilor şi a graficelor conexe. Pentru o bună înţelegere 
a unui astfel de program, să definim termenii de specialitate utilizaţi şi să aruncăm o privire 
sistemului intern, precum şi modului de funcţionare: 

 
1. Noţiuni teoretice privind bazele de date spaţiale 

 
I. Noţiuni introductive 
 

Datele spaţiale sunt datele care se referă la spaţiul ocupat de obiecte într-o bază de 
date. Aceste date sunt geometrice şi ele constau din puncte, linii, dreptunghiuri, poligoane, 
suprafeţe, volume, timp, etc. (IMBROANE – MOORE 1999, 21-47). 

Datele spaţiale sunt, de obicei, în strânsă legătură cu datele nonspaţiale (atribute), 
cum ar fi numele unui râu, tipul de sol al unei regiuni, etc., şi pot fi discrete (puncte într-un 
spaţiu multidimensional, instanţe specifice de timp) sau continue (linii, regiuni, intervale de 
timp). Exemple tipice de date spaţiale sunt oraşele, râurile, drumurile, ţările, relieful şi alte 
părţi ale unui sistem CAD, iar extinderea unui râu existent sau întinderea unei ţări (judeţ, 
localitate) se numesc proprietăţi spaţiale. Astfel de baze de date îşi găsesc o largă utilizare în 
aplicaţiile pentru monitorizarea mediului, planificarea urbană, gestiunea resurselor, dar şi în 
domenii conexe cum este arheologia, geologia, biologia, etc., prin intermediul sistemelor de 
informaţii geografice (GIS). 

Cheia abordării unui GIS este interogaţia. Dacă o interogaţie implică spaţiul ocupat 
de date, DBMS-ul trebuie să fie capabil să regăsească înregistrările pe baza unor proprietăţi 
spaţiale care nu sunt memorate explicit în baza de date. Pentru a putea lucra cu interogaţii de 
proximitate, datele trebuiesc sortate. În cazul datelor spaţiale, sortarea trebuie să se bazeze pe 
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toate cheile spaţiale, adică pe spaţiul ocupat de date, metodă numită indexare spaţială (DESPI 
– LUCA 1996, 141-152).  

Un RDBMS se poate folosi doar pentru părţile de interogaţii cere implică date 
nonspaţiale. Buna funcţionare depinde de existenţa unor optimizori de interogaţii care să 
determine procesorul potrivit pentru fiecare parte a interogaţiei. Structurile de date folosite de 
către procesorul spaţial sunt ierarhice şi ele se bazează pe principiul descompunerii recursive. 
Adesea se foloseşte termenul de arbore cuaternar (quadtree) pentru a descrie elementele 
acestei clase de structuri de date. 

 
II. Indexarea spaţială 
 

Fiecare înregistrare dintr-un DBMS poate fi conceptualizată ca un punct într-un 
spaţiu multidimensional. În acest caz, însă, apare o problemă căci dimensiunea punctului 
reprezentativ poate fi prea mare, soluţia găsită fiind aproximarea obiectului spaţial reducând 
dimensiunea punctului reprezentativ. Apare însă o altă problemă, căci folosirea acestor 
transformări nu păstrează proximitatea (adică distanţa euclidiană). Din această cauză, este 
nevoie de o altă reprezentare pentru datele spaţiale. 

Cea mai simplă modalitate este de a folosi structuri de date care se bazează pe 
ocuparea spaţiului. Ele descompun spaţiul din care sunt scoase datele în regiuni numite bucket 
(grupare). Se disting mai multe metode bucket: 

• fişier grilă; 
• fişier BANG; 
• arbori LSD; 
• arbori înfloriţi. 

 
Aceste metode se plică spaţiului din care sunt scoase datele prin patru abordări: 
 
1. gruparea datelor pe baza conceptului de dreptunghi de mărginire minimal – 

obiectele sunt grupate (după proximitate) în ierarhii şi apoi sunt memorate în alte 
structuri, cum ar fi B-arbori sau R-arbori. 

2. descompunerea spaţiului în celule disjuncte care sunt mapate în grupări (bucket) 
– obiectele sunt descompuse în subobiecte disjuncte astfel încât fiecare din 
subobiecte este asociat cu o celulă distinctă. 

3. descompunerea regulată a spaţiului în blocuri de mărime uniformă (expl. grila 
uniformă) – se foloseşte în cazul datelor distribuite uniform. 

4. descompunerea la distanţă a datelor (expl. abordarea cu arbori cuaternari) – se 
foloseşte în cazul datelor distribuite arbitrar. 

 
III. Date regiune 
 

O regiune se poate reprezenta fie prin interiorul ei (tabelul imaginii), fie prin 
marginea sa (poligonul – date linie). 

 
a. Cea mai folosită reprezentare pentru regiuni este tabelul imaginii. În acest caz 

există o colecţie de elemente de pictură, numite pixeli. Deoarece numărul 
elementelor din tablou poate fi foarte mare, este necesară reducerea mărimii prin 
agregarea pixelilor similari. Există două abordări de bază: 

1. runlenght code – sparge tabloul în 1 x m blocuri, reprezentarea făcându-
se pe linii; 

2. medial axis transformation – împarte tabloul în regiuni de blocuri pătrate 
maximale. Atunci când blocurilor maximale li se cere să fie disjuncte şi 



Ghe. Lazarovici – D. Micle 
___________________________________________________________ 

 137

să aibă mărimi standard, rezultatul se numeşte region quadtree (arbore 
cuaternar de regiune). 

 
b. Cea mai simplă reprezentare care specifică marginile (frontiera) regiunii este 

poligonul. Ea constă din vectorii care se reprezintă uzual sub formă de listă 
perechi de valori de coordonate x şi y corespunzând punctelor lor de start şi de 
sfârşit. 

 
IV. Date puncte 
 

Reprezentarea datelor puncte multidimensionale este influenţată de tipurile de 
operaţii care se pot efectua asupra datelor. De obicei, se folosesc variante ale metodelor de 
grupare (bucket). Cea mai cunoscută reprezentare este arborele cuaternar PR (P = punct, R = 
regiune). El este o adaptare a arborelui cuaternar de regiune pentru date puncte, care asociază 
puncte de date cu cadrane. 

 
V. Date dreptunghi 

 
Datele dreptunghi se găsesc între datele punct şi datele regiune. Dreptunghiurile se 

folosesc adesea pentru a aproxima alte obiecte într-o imagine, pentru care ele servesc drept 
împrejmuire minimă a obiectelor (Expl. în aplicaţiile cartografice, dreptunghiurile de 
mărginire se folosesc pentru a aproxima obiecte precum lacuri, păduri şi dealuri). 

 
Structurile de date care se aleg pentru dreptunghiuri sunt diferenţiate de modul în care 

se reprezintă fiecare dreptunghi: 
a. reprezentări prin reducerea fiecărui dreptunghi la un punct. 
b. reprezentări prin reducerea fiecărui dreptunghi la o regiune. 
c. reprezentări prin asocierea fiecărui dreptunghi cu un nod al arborelui cuaternar 

corespunzând celui mai mic bloc care îl conţine în întregime.  
 
VI. Interogaţii 
 

Există mai multe tipuri de interogaţii pentru bazele de date spaţiale: 
1. la nivel înalt: interogaţii pentru afişare de date, modele de date şi comportamentul 

datelor la o altă locaţie sau instanţă de timp. 
2. la nivel scăzut: interogaţii pentru digitizare, conversie, tipărire, etc. (nu necesită 

folosirea unui DBMS). 
3. la nivel mediu: interogaţii pentru ierarhia datelor (straturi, zone, atribute). 

 
Bibliotecile de hărţi, conţinute de un GIS, sunt grupate după origine, cele care au o 

origine comună fiind compuse din straturi. Fiecare strat este partiţionat în zone (regiuni), 
unde zonele sunt mulţimi de locaţii cu o valoare comună de atribut (Expl. pentru o hartă de 
date, putem avea un strat de folosire a terenului, un strat cu reţeaua de drumuri, un strat cu 
poluarea, etc.; la rândul lui în stratul de folosire a terenului avem zone distincte: râu, deşert, 
oraş, parc, zonă agricolă, etc.). 

Fiecare strat poate fi văzut ca o relaţie într-un RDBMS, sau ca o clasă de obiecte într-
un OOBDMS. Atributele din diferite straturi reflectă anumite proprietăţi ale hărţii (Expl. 
stratul pentru folosirea terenului poate avea atributele: cod poştal, tipul solului, folosirea 
pământului, etc., precum şi un atribut spaţial al unui anumit tip geometric de date care 
reprezintă forma sau marginea fiecărei regiuni de teren). 
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Ierarhia interogaţiilor: 
a. interogaţiile locale (regăsire, clasificare, recodificare, generalizare, măsurare); 
b. interogaţii zonale (pentru implementarea unui caz special de acoperire zonală: 

medii, procente, sume, diferenţe); 
c. interogaţii focale (căutare, determinarea proximităţii, interpolare, generare de 

reţele triunghiulare neregulate, regiuni spaţiale); 
d. interogaţii de acoperire poligonală (implică atribute nonspaţiale, aplică diferite 

funcţii pe valorile corespunzătoare ale atributelor la fiecare locaţie). 
 
VII. Integrarea datelor spaţiale cu cele nonspaţiale 
 

Există patru arhitecturi posibile, pentru integrarea datelor spaţiale cu cele nonspaţiale, 
în construirea unui DBMS:  

1. sistemele dedicate – pentru a suporta aplicaţiile dintr-un domeniu specific fără o 
înţelegere totală a problematicii bazelor de date (expl. bazele de date CAD); 

2. sistemele duale – se bazează pe distincţia dintre datele spaţiale şi cele nonspaţiale, 
prin folosirea unor module de date diferite pentru fiecare din ele (expl. 
ARC/INFO); 

3. sistemele stratificate – stratificarea este pe trei nivele: GIS – suport spaţial – 
RDBMS (expl. GEOVIEW); 

4. sistemele integrate – implică utilizatori care să extindă DBMS-ul cu propriile lor 
tipuri de date abstracte, care să ofere un suport mai bun pentru aplicaţiile spaţiale. 

 
2. Organizarea datelor geografice în calculator 
 
Datele geografice au două laturi: 
• Pe de o parte ele vor preciza POZIŢIONAREA, adică fixarea locului “obiectului” 

pe Pământ şi “vecinătatea obiectului” (aşa zisele “proprietăţi topologice”). 
 

Obiectele pot fi: 
- puncte  (vârf de munte, oraş, etc.) 
- linii  (drumuri, hotare, râuri, etc.) 
- suprafeţe              (judeţe, ţări, continente, etc.) 

 
• Pe de altă parte datele servesc pentru DESCRIEREA obiectului. 
(înălţimea muntelui, populaţia, suprafaţa, producţia industrială a oraşului, etc.) 
 
Pentru fiecare obiect există atribute ce se vor preciza (RADULY & 1999,168-175). 

Totalitatea atributelor pentru un obiect reprezintă setul de date asociat obiectul, iar totalitatea 
seturilor de date formează baza de date. 

Memorarea datelor se face în calculator ţinând cont de memoria disponibilă şi de 
întrebările la calculatorul trebuie să fie în stare să dea un răspuns corect. Din acest punct de 
vedere reprezentarea datelor în calculator se poate face pe trei scale: 

SCALA NOMINALĂ, SCALA ORDINALĂ şi SCALA COMPLETĂ. 
 
1. SCALA NOMINALĂ necesită cel mai puţin loc în memorie, el memorează 

date de gen “DA/NU”, adică 0 sau 1 în funcţie de răspunsul dat la întrebare. 
 
2. SCALA ORDINALĂ memorează nişte date sortate, adică are informaţii 

legate de “clasamentul” datelor memorate. 
 



Ghe. Lazarovici – D. Micle 
___________________________________________________________ 

 139

3. SCALA COMPLETĂ memorează numere ce permit răspunsul la orice 
întrebare. Aceste numere pot fi de tip INTERVAL sau de tip RAPORT (COMPLET). 
Numerele memorate sub formă de INTERVAL redau corect diferenţele dar mărimile 
numerelor nu sunt proporţionale cu mărimea fizică măsurată.  

 
Pentru definirea poziţiei, cantitatea de date necesare depinde de natura obiectului 

(HAIDU 1998). Pentru definirea poziţiei unui punct sunt suficiente 2 numere (de expl.: 
latitudine, longitudine), pentru un segment de linie, 4 numere (coordonatele celor 2 puncte de 
la capăt), pentru un poligon n x 2 numere, unde “n” este numărul vârfurilor poligonului (n>2), 
iar în cazurile rare, când se va specifica un corp – aproximat printr-un corp geometric cu “m” 
vârfuri – m x 2 numere (m>3). 

Datele “punctuale” în geografie se referă la un punct (oraş, vârf, etc.) sau la o zonă, 
unde punctul dat se găseşte în interior (judeţ, ţară, etc.). Pentru datele punctuale se va preciza 
poziţia, magnitudinea (exprimată într-o scală aleasă), şi momentul în care a fost măsurat. 

 
Aşa cum s-a descris la instrucţiunile 

grafice, liniile curbe se vor aproxima prin 
segmente scurte. Atunci când vom desena 
cu ajutorul calculatorului, vom considera ca 
fiind punct acolo, unde o linie îşi schimbă 
direcţia, nod unde se întâlnesc mai multe 
linii şi vom denumi poligon orice suprafaţă 
cu contur închis, delimitat de linii (în fig. 1, 
1,2,…,7 sunt puncte, 2,4,7 sunt noduri, iar 
suprafaţa haşurată e un poligon). 

 
 
Fig. 1. Elementele desenelor în calculator 
 
Proprietăţile topologice amintite la datele ce descriu poziţia se referă pe de o parte la 

vecinătatea obiectului, iar pe de altă parte la modul de legătură cu vecinii. 
Astfel, la o linie se va memora cine e în dreapta şi cine e în stânga liniei, la nodurile 

unei reţele se va memora cine e nodul vecin, (aşa zisă “adiacenţă”) şi cu câte noduri e vecin 
un nod dat (aşa zisă “conectivitate” – ceva asemănător cu valenţa la chimie). 
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3. Reprezentarea hărţilor în calculator 
 
Orice desen se poate memora în calculator după două metode: reprezentarea 

“VECTORIALĂ” şi reprezentarea de tip “RASTRU” (HAIDU 1998; DONISĂ 1998). 
În cazul reprezentării vectoriale se memorează coordonatele “punctelor”, deci câte 

două numere pentru fiecare loc în care o linie îşi schimbă direcţia. În cazul unui triunghi, 
aceasta necesită doar şase numere (vezi fig. 2.a), la desenul din fig. 1, 7 x 2 = 14 numere. 

În cazul reprezentării de tip rastru, se memorează caracteristica fiecărui punct de pe 
imagine, indiferent că e ceva interesant acolo sau nu (vezi fig. 2. b). Cantitatea de numere ce 
sunt necesare depinde în acest caz de “rezoluţia” ecranului sau a imprimantei folosite (pentru 
porţiunea de desen din figură, dacă are “K” coloane şi “L” linii, numărul de puncte e K x L). 
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0(0,0)                               A(xa,ya) 
 
 
 
 
 
 
B(xb,xb) 
 
Fig.2a. Reprezentare vectorială                            Fig.2b. Reprezentare de tip rastru 
 
Este clar că memorarea hărţilor sub formă vectorială e mai avantajoasă – ocupând un 

loc mai mic în memorie – totuşi memorarea de tip rastru permite o serie de prelucrări, ce sub 
forma vectorială nu s-ar putea realiza. Există metode prin care hărţile se pot converti dintr-o 
reprezentare în alta. Folosirea calculatoarelor în geografie este legată de prelucrarea hărţilor şi 
de prelucrarea acelor date ce descriu obiectele pe Pământ. Astfel geografia beneficiază de 
tehnica de calcul în domeniile: 

 
1. Aparate de măsură cuplate cu tehnica de calcul (expl.: aparate de prospectare, 

datare, etc.); 
2. Calcule statistice; 
3. Modele matematice (pentru descrierea structurii şi a evoluţiei sistemului): 

− modele meteorologice, 
− modele hidrologice, 
− modele demografice, etc. 

4. Prelucrarea imaginilor de teledetecţie; 
5. Baze de date: 

− baze de date ştiinţifice (Fizică, Chimie, …) folosite în geografie 
şi arheologie; 

− baze de date de literatură ştiinţifică; 
− GIS “sisteme informatice geografice”; 

6. Sisteme expert. 
 
4. Prelucrarea imaginilor de teledetecţie 
 
Tehnica fotografică şi de teledetecţie electronică a modificat esenţial munca 

cartografilor, furnizând imagini la scară a realităţii de pe teren. Apariţia sateliţilor artificiali ai 
Pământului a pus la dispoziţia geografilor o cantitate însemnată de date, ce anterior erau 
inaccesibile. Pentru domeniile conexe geografiei, există următorii sateliţi de teledetecţie: 

• Satelitul LANDSAT lansat prima dată în 1972, azi generaţia a 5-a. 
[ Descrierea completă a posibilităţilor oferite – vezi mai jos.] 
• Satelitul ERS –1, al Comunităţii europene, lansat în 1990 
• Satelitul SPOT, lansat de Franţa în 1986. 
• Sateliţii meteorologici: 

− TIROS / NOAA 
− NUMBUS 
− EXPLORER 
− METEOR 
− SEASAT 
− METEOSAT, etc. 
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Satelitul LANDSAT. Descriere 
 
Satelitul are o orbită la o înălţime de 705 km deasupra nivelului mării, având o orbită 

înclinată faţă de planul ecuatorial cu 82 de grade, şi o traiectorie sincronizată cu Soarele (în 
momentul când trece deasupra unui punct acolo este ora 9 şi 30 de minute a.m.). Ajunge 
deasupra unui punct dat de pe Pământ la fiecare 16 zile (RADULY & 1999, 17).                              

                              Fig.3. Suprafaţa survolată de LANDSAT 
 
Aparatura “Multi Spectral Scanner” cu care erau înzestrate primele generaţii, observa 

suprafaţa Pământului la 4 lungimi de undă între 0,5 şi 1,1 µm. Sateliţii din generaţiile mai noi 
sunt utilaţi cu “Thematic Mapper”, ce supraveghează solul în 7 benzi, situate la lungimi de 
undă între 9,45 şi 2,35 µm. 

După cum se vede şi în figura 4, imaginile se transmit spre sol sub formă digitală şi 
fiecare imagine de 255 x 255 de puncte reprezintă un fişier, ce urmează a fi prelucrat ulterior. 

Calculatoarele de la sol realizează ceea ce e numit “procesarea imaginii digitale”, 
corectând micile erori (pixeli şi linii lipsă) şi făcând transformările necesare, ca folosirea 
acestor date să fie mai comodă (se fac corecturi pentru: mişcarea Pământului, unghiul 
traiectoriei, unghiul iluminării, absorbţia atmosferică, etc.) 

 

 
          Fig.4. Principiul de funcţionare a teledetecţiei electronice (Geomatics Int. 1998) 
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Imaginile astfel corectate se vând utilizatorilor care folosind softul din dotare, pot 
realiza următoarele prelucrări (RADULY & 1999, DONISĂ 1998, IMBROANE – MOORE 
1999): 

a. Adunând două imagini, se scoate în evidenţă ceea ce e constant pe imagine 
(repetând această operaţie de “n” ori raportul semnal / zgomot poate fi îmbunătăţit de √n ori). 

b. Calculând diferenţa a două imagini se scoate în evidenţă ceea ce s-a modificat. 
c. Înmulţind imaginile cu nişte hărţi “booleene” (hărţi de tip rastru cu 0 (zero) acolo 

unde nu ne interesează şi 1 (unu) acolo unde ne interesează), vom obţine o hartă numai a 
zonelor de interes. 

d. Raportul a două lungimi ne poate ajuta să obţinem imagini mai bune, compensate 
faţă de efectul “topografic”. Aşa cum se vede în figura 5, diferitele puncte de pe o suprafaţă 
accidentată primesc cantităţi diferite de radiaţie solară (punctul A e mult mai iluminat decât 
punctul B), în consecinţă vor reflecta cantităţi diferite de lumină – chiar dacă suprafeţele lor 
sunt identice (să zicem că peste tot sunt acoperite du păduri de conifere). Dacă punem 
calculatorul să calculeze pentru fiecare punct al imaginii raportul b7 / b5 (lumina reflectată în 
banda de infraroşu apropiat împărţit la lumina reflectată în banda roşie), acest raport nu mai 
depinde de efectul topografic amintit şi va da o indicaţie corectă referitor la vegetaţia existentă 
pe sol. 

 

 
                                          Fig.5. Efect topografic (Geomatics Int. 1998) 

 
Calculatorul ne permite să observăm micile diferenţe existente la nivelul solului (de 

expl.: cultură sănătoasă – cultură infectată de ciuperci), dacă, folosind facilităţile oferite de un 
monitor color, vom crea imagini “pseudo - colorate”, comandând cantitatea de roşu, verde şi 
albastru pentru fiecare punct al monitorului în conformitate cu una din imaginile de 
teledetecţie oferite de satelit (există 4 la generaţiile mai vechi şi 7 la generaţiile mai noi). În 
practică se preferă benzile infraroşie, roşie şi albastră. 

Programele moderne de prelucrare a imaginilor permit ca folosind aceste imagini 
pseudocolorate, să identificăm şi să clasificăm diferitele suprafeţe de teren, punând 
calculatorul să creeze hărţi pe baza acestor imagini. 
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5. Sisteme Informatice Geografice. Pachete de programe 
 
Utilitatea bazelor de date a impus aceste aplicaţii în toate domeniile activităţii umane. 

Datele geografice fiind legate de hărţi, la început au fost greu de prelucrat, fapt pentru care au 
apărut programele – G. I. S. - ce puteau să prelucreze atât datele obişnuite sub formă de texte 
şi numere, dar mai ales datele geografice sub formă de hărţi (DGIS 1997). 

Aceste programe reprezintă impactul cel mai important al tehnicii de calcul în 
geografie (cu aplicaţii şi în arheologie). În lumea întreagă există azi câteva mii de asemenea 
pachete de programe, totuşi câteva dintre ele s-au impus în decursul timpului. Iată cele mai 
cunoscute (în paranteză firma care a elaborat programul): 

 ARC/INFO               (“ESRI”) 
 INTERGRAPH  (“INTERGRAPH”) 
 METROPOLIS  (“LASERSCAN”) 

 
Programele din această categorie sunt foarte scumpe, valorile lor ajung la zeci de mii 

de dolari şi necesită calculatoare foarte performante.  
Există GIS-uri şi pentru calculatoare personale – bineînţeles cu performanţe mai 

reduse: 
 PC – ARC/INFO 
 MAP/INFO 
 IDRISI 
 AUTOCAD MAP 
 MICROSTATION 
 GEOVIEW, etc. 

 
a. ARC/INFO 
Pachetul a ajuns la versiunea 7.0. Iată care sunt principalele caracteristici: 
• plecând de la elemente geografice de bază (puncte, linii, poligoane) utilizatorul 

poate crea obiecte complexe (parcele cadastrale, trasee rutiere, reţele edilitare); 
• include facilităţi de introducere, afişare, interogare şi analiză a datelor de tip 

bitmap; 
• poate opera şi asupra imaginilor video, de teledetecţie; 
• are versiuni pentru toate sistemele de operare importante; 
• are limbaj propriu de dezvoltare a aplicaţiilor (AML); 
• oferă interfaţă cu cele mai cunoscute sisteme de baze de date (Oracle, Informix, 

FoxPro, Paradox); 
• permite lucrul în reţele de calculatoare; 
• interfaţă prietenoasă cu utilizatorul; 
• are peste 5000 de comenzi pentru proiectarea, interogarea şi afişarea hărţilor. 

 
b. ArcView 
Este o aplicaţie realizată tot de firma ESRI, fiind deci înrudită cu ARC/INFO. 

Caracteristici: 
• a produs o adevărată revoluţie în domeniul programelor GIS, punând această 

tehnologie la îndemâna tuturor utilizatorilor de calculatoare din lume, indiferent 
de pregătirea software a acestora; 

• printr-o simplă apăsare de buton, se poate face o vizualizare a unei hărţi, se poate 
obţine un raport statistic, etc. 

• compatibilitate perfectă cu ARC/INFO; 
• conţine un modul numit ArcView Internet Map, care permite publicarea hărţilor şi 

a aplicaţiilor legate de hărţi pe Internet. 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 144

 
c. AutoCAD Map 
Este realizat de firma Autodesk. Caracteristici: 
• desenare şi consultare a hărţilor; 
• capacităţi avansate de digitizare a hărţilor; 
• detectarea erorilor, potrivirea marginilor la hărţile învecinate; 
• plotare facilă şi flexibilă a hărţilor; 
• produce hărţi tematice cu legende de calitate profesională; 
• compatibilitate perfectă cu AutoCAD; 
• import/export de compatibilitate cu date din alte produse GIS; 
• suport FoxPro, Oracle, Paradox, Informix; 
• dispune de toate funcţionalităţile programului AutoCAD; 
• browser Internet încorporat. 

 
Pentru studenţii geografi, facultatea de geografie a universităţii CLARK din 

Worchester Massachusets a pus la punct un sistem informatic geografic didactic, cu numele 
de IDRISI care, familiarizează studenţii cu facilităţile oferite de tehnica de calcul în 
prelucrarea informaţiilor geografice. 

 
Indiferent de firma care le-a elaborat, aceste programe satisfac cerinţele geografilor 

pentru prelucrarea datelor specifice. Ele oferă următoarele facilităţi: 
− Administrarea bazei de date, atât a datelor despre proprietăţi (vezi organizarea datelor 

geografice în calculator), cât şi a datelor spaţiale legate de poziţia obiectelor. 
− Transformarea hărţilor între diferite scale şi diferite proiecţii. 
− Unificarea hărţilor vecine. (expl.: harta administrativă peste cea hipsometrică). 
− Căutarea zonelor ce satisfac mai multe condiţii. 
− Generări de zone (la o distanţă dată de un oraş, de un drum, etc.) 
− Analiza reţelelor (găsirea drumului cel mai scurt, al drumului cel mai lung, etc.) 
− Oferă posibilitatea modelării, pentru analiza eventualelor efecte ale modificărilor (ce efect 

ar avea un baraj, o autostradă, încălzirea climei, etc.) 
 
Posibilităţile oferite de un asemenea pachet de programe evoluează continuu şi 

depind bineînţeles de calculatoarele existente şi de datele folosite.  
 
Alte tipuri de programe (chiar dacă mai simple şi mai puţin performante) sunt: PC 

GLOBE, WORLD, OCAD, SURFER, GEO PLUS, VISUAL EXPLORER, 
BLUMARBLE GEO EXPLORER, GEOGRAFIC TRACKER, GEOPAK, SOLID 
EDGE, etc. Alături de programele geo-informaţionale de prelucrare a datelor spaţiale 
prezentate mai sus, există şi programe interactive ce nu permit modificarea sau adăugarea de 
noi date, ci doar consultarea celor existente (expl.: GEODE II, INVEST GUIDE, TM MAP, 
QUO VADIS, GEOMAGIC WRAP, GEOPATH, DATA & MAPS ESRI, etc.), în această 
categorie intrând şi atlasele multimedia (expl.: AUTOROUTE, ENCARTA ATLAS, 
WORLD ATLAS, RAND MC'NALLY ATLAS, WELTATLAS etc.). 

 
 
 
 
 
6. Aplicaţiile în arheologie 
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O cercetare arheologică presupune trei etape de lucru: prospectarea terenului, 
săpătura arheologică propriu-zisă, analiza şi prelucrarea materialului arheologic recoltat. 

GIS-urile sunt folosite mai ales în prospectarea  terenului şi în analiza, prelucrarea şi 
publicarea materialului arheologic. 

 
a. Folosirea sistemelor geo-informaţionale în prospecţiile arheologice 

 
Prospectările arheologice se clasifică, după suprafaţa şi modul de lucru, în: 
- prospecţiuni de suprafaţă (periegheze); 
- prospecţiuni de adâncime; 
- prospecţiuni subacvatice. 

 
Prospectările au menirea de a identifica activităţi umane trecute, dintr-un spaţiu sau 

dintr-o zonă dată. Scopul acestora este precizarea siturilor arheologice, localizarea şi natura 
lor. Studiul terenului oferă date prin anomaliile de relief, care dau informaţii privind ruinele, 
şanţurile, valurile, tell-urile, tumulii, etc., din diferite epoci istorice. Analiza reliefului indică 
puncte de trecere, posibilităţi de supraveghere, puncte de strajă, puncte de semnalizare sau 
observare. Aglomerările de pietre pot marca morminte megalitice sau tumuli cu mantaua din 
pietre, precum şi ruine de biserici sau construcţii. Urmele unei vegetaţii de apă indică cursuri 
vechi de râuri, în ale căror coturi sau “insule” este posibilă depistarea unor aşezări apărate 
natural sau prin minime intervenţii umane. 

 
a.1. Prospecţiile de suprafaţă 
 
În cadrul prospecţiunilor de suprafaţă, periegheza (cercetarea arheologică de teren) 

ocupă locul cel mai important în identificarea siturilor arheologice. Această metodă presupune 
o anume experienţă de teren privind orientarea, sistemul de cercetare, sistemul de notare, 
cunoaşterea materialului şi asocierile de materiale. 

Munca arheologului este completată de existenţa sau realizarea unei documentaţii 
anterioare asupra zonei, de existenţa unor hărţi şi aerofotograme, precum şi a unei bibliografii 
(repertorii) privitoare la zona de cercetat. 

Anomaliile de relief, de vegetaţie (pete de culoare sau creşteri diferite ale plantelor) şi 
prezenţa urmelor materiale (ceramică, unelte, resturi materiale de construcţii) sunt indicii în 
identificarea sitului arheologic. 

Arheologul avea la dispoziţie, până acum, doar aerofotogramele realizate din avion şi 
hărţile geologice şi de cadastru aflate la OCOT-urile judeţene, facultăţile de geografie, marile 
muzee, arhivele militare sau Laboratorul Naţional de Aerofotometrie. În condiţiile tehnice 
actuale, arheologul beneficiază de noi metode de cercetare interdisciplinară, prin utilizarea 
bazelor de date spaţiale puse la dispoziţie de sistemele geo-informaţionale (GIS) şi de 
teledetecţie prin intermediul satelitului, ce tinde să înlocuiască vechile fotograme. 

 
a.1.1. GIS-urile pun la dispoziţia arheologului un impresionant număr de hărţi 

tematice şi au în baza lor de date, informaţii privind structura geologică a spaţiului cercetat 
arheologic, eşantioane de petrografie şi pedologie a solului, precum şi expertize geofizice, 
biochimice, paleofitologice şi paleozoologice, ce pot uşura munca arheologului privind 
identificarea, datarea şi corelarea descoperirilor arheologice. Cele mai cunoscute programe 
geo-informaţionale sunt: ARCVIEW, ARC/INFO, MAP/INFO, IDRISI, 
MICROSTATION şi AUTOCAD MAP. 

 
a.1.2. Teledetecţia – prin intermediul sateliţilor geo-staţionari sau orbitali (în 

schimbul unei taxe) se pot obţine imagini ale suprafeţei Terrei – în orice punct al său – de o 
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înaltă fidelitate, ce pot să confirme sau să infirme un presupus punct arheologic (sau poate 
identifica situri noi), printr-o scanare a suprafeţei solului, subsolului şi a vegetaţiei, cu ajutorul 
unui detector optic, a undelor electromagnetice, etc. Noile generaţii de sateliţi sunt utilaţi cu 
“thematic mapper”, iar imaginile înregistrate sunt trimise la sol, unde, cu ajutorul unor 
programe de calculator speciale, se procedează la procesarea, corectarea şi convertirea 
informaţiilor în hărţi geografice, geologice, maritime, arheologice, militare, etc. 

În imaginile obţinute prin teledetecţie se pot sesiza nuanţele de culoare ale vegetaţiei 
în condiţii date de secetă sau umiditate. Bogăţia în fosfaţi, azotaţi, carbonaţi, ori umiditatea 
din gropi, şanţuri sau rambleuri favorizează creşterea vegetaţiei sau determină nuanţe mai 
închise ale ei. Prezenţa pietrei, varului, a zidurilor sau a lutului galben din valuri 
defavorizează creşterea vegetaţiei, ce apare de diferite înălţimi sau nuanţe de culoare, de 
obicei mai deschise. Anumite plante, cum ar fi lucerna, în creşterea şi dezvoltarea lor sunt 
favorizate de prezenţa calcarului de la pietrele de construcţie. În anumite zone, bogăţia de 
fosfaţi sau oxid de potasiu, din perimetrul unor staţiuni, determină creşterea vegetaţiei. Într-o 
staţiune arheologică, creşterea elementelor indicatoare K2O şi P2O5 este în medie, de la 10 
până la 200 de ori mai mare decât normalul din zonă. 

Tot din satelit se pot identifica, foarte uşor, traseele rutiere dispărute, mari sisteme 
defensive, ruine, sisteme de semnalizare, canale sau sisteme de irigare, şanţuri, valuri, tumuli 
deranjaţi, urme de locuinţe, ziduri de cetăţi, etc., uşurând astfel munca de teren a arheologului. 
Cele mai cunoscute pachete de programe pentru prelucrarea imaginilor de teledetecţie oferite 
de satelit sunt: M.R. MAPPER, SATELITE, RADAR, IGES/SAT PLUS, etc. 

 
            Fig. 6. Imagine preluată de la un satelit (Geomatics Int. 1998) 
 
a.2. Prospecţiile de adâncime 
 
În prospecţiile de adâncime, sistemele geo-informaţionale sunt folosite mai ales 

pentru a clupa aparatele ştiinţifice de prospectare (seismograful, georadarul, magnetometrul, 
voltmetrul, busola electronică, gravimetrul, detectorul de metale, etc.) la tehnica de calcul, 
convertirea informaţiei făcându-se printr-un program de calculator specific fiecărei aplicaţii în 
parte, care generează automat hărţi ale terenului prospectat, ce indică existenţa sau nu a unui 
sit arheologic, prin măsurarea impulsurilor electromagnetice, gravimetrice, seismice şi 
termice ale solului. Teledetecţia este folosită doar pentru generare de hărţi geologice, utile 
arheologului pentru analiza geomorfologică a terenului pe care se află situl arheologic. 
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a.3. Prospecţiile subacvatice 
 
În prospecţiile maritime, această tehnică este mai puţin folosită (cu atât mai puţin 

utilă arheologului), datorită condiţiilor speciale pe care le impune această metodă de cercetare 
arheologică. De altfel, siturile arheologice de acest gen sunt puţine şi sunt utilizate, în general, 
metodele clasice de prospecţie maritimă directă cu ajutorul aspiratorului acvatic. 

 
b. Folosirea programelor grafice şi a sistemelor geo-informaţionale în analiza, 

prelucrarea, compararea, datarea, desenarea şi publicarea materialului 
arheologic 

 
b.1. Prelucrarea grafică şi desenarea 
 
b.1.1. Facilitează reconstituirea vechilor locuinţe, biserici, fortificaţii, aşezări rurale 

sau urbane, prin introducerea datelor metrice culese în timpul săpăturilor arheologice. Există 
două variante de reconstituire a unei imagini grafice arheologice: 

• virtuală – desenare în 2D sau 3D – cu ajutorul programelor ARCHICAD, 
AUTOCAD, MICROSTATION, SOLID THINKING, SOLID EDGE, 3D 
VIEW, BOSS QUICKSURF, etc. 

• scanată – prin scanarea unei planşe sau fotografii, peste care se intervine cu 
prelucrarea într-un program specific de editare grafică: COREL PHOTO 
PAINT, ADOBE PHOTO SHOP, ULEAD, BRYCE, etc. 

 
b.1.2. Există posibilitatea de a desena piesele arheologice: 
• virtuală – fie desenare cu ajutorul unor programe speciale de arheologie (expl.: 

ARHEOAPL sau SISTEMUL COMPAS), fie prin folosirea digitizorului ce 
înregistrează un desen direct în calculator prin intermediul unei planşete grafice 
electronice (expl.. EASYPEN, NEWSKETCH, etc.). 

• scanată – prelucrarea făcându-se şi în acest caz prin intermediul unor programe 
de editare grafică (expl.: COREL DRAW, COREL PHOTO PAINT, ADOBE 
PHOTO SHOP, PAINT, IMAGING, BRYCE, PAINT SHOP PRO, etc.). 

 
b.1.3. Este posibilă desenarea profilelor verticale şi orizontale a unui sit arheologic, 
cu ajutorul oricărui program de calculator ce oferă oportunitatea generării de 
diagrame: EXCEL, LOTUS 1-2-3, QUATRO, COREL DRAW, etc. 
 
b.1.4. Se pot crea hărţi topografice şi arheologice specifice: 
• virtuale – generare directă prin intermediul unor programe speciale: ARCVIEW, 

MAP/INFO, AUTOCAD MAP, SURFER, IDRISI, WORLD, etc. 
• scanate – prin prelucrarea unor hărţi topografice deja existente. 
• prelucrate – prin prelucrarea unor hărţi topografice didactice GIS (PC GLOBE, 

WORLD, IDRISI, ARCVIEW, MAP/INFO, ARC/INFO, AUTOCAD MAP, 
etc.) sau prin prelucrarea unor hărţi specifice dintr-un atlas multimedia 
(ENCARTA ATLAS, WORLD ATLAS, AUTOROUTE, RAND MC'NALLY 
ATLAS, etc.).  
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                 Fig. 7. Hartă topografică prelucrată într-un program GIS 
 
b.2. Datarea materialului arheologic  

 
 Sistemele geo-informaţionale pot fi folosite pentru datarea materialului arheologic 
prin cuplarea tehnicii de calcul la aparatele electronice de datare absolută (C14, 
termoluminiscenţă, dendrogramă, etc.), informaţiile fiind convertite automat în calculator sub 
forma unor diagrame sau tabele valorice (expl.: OXCAL, CALIB, etc.). 
 
 b.3. Prelucrarea datelor culese de pe INTERNET 
 
 Facilitează consultarea bazelor de date deja existente în alte instituţii de profil din 
lume, arheologul având astfel posibilitatea de a analiza, compare, copia şi prelucra informaţii, 
date, imagini, hărţi, grafice, statistici, etc., în vederea datării şi prelucrării propriului material 
arheologic. Fiecare program GIS are încorporat un browser propriu, care permite navigarea pe 
INTERNET, importul şi exportul de date, compatibilitate cu cele mai cunoscute baze de date 
(ORACLE, INFORMIX, FOXPRO, PARADOX), facilităţi de editate (listare), etc. 
  
 Pentru elaborarea unor lucrări mai ample, se pot localiza cu precizie pe hartă 
punctele arheologice, se pot utiliza hărţi multiple suprapuse (expl.: hărţi geologice, harta 
sitului arheologic din paleolitic, mezolitic, neolitic, epoca bronzului, hallstatt, perioada dacică 
şi cea romană, epoca feudală, etc.), pentru a se observa aria de răspândire a unei culturi, 
influenţe, mutaţii, etc. Se pot elabora hărţi tematice istorico-arheologice (expl.: răspândirea 
unui tip de vas, modul de penetrare al alogenilor, succesiunea evoluţiei unei specii, tipuri de 
morminte, etc.), geo-climatice (expl.: aria precipitaţiilor pe regiuni sau în timp, aria de 
răspândire a unor tipuri de culturi agricole la anumite comunităţi sau în timp, glaciaţiunile, 
creşterile şi scăderile de temperatură pe glob de-a lungul timpului, etc.), paleobotanice şi 
paleozoologice (expl.: aria de răspândire a unor tipuri de plante şi animale în spaţiu şi timp, 
creşterea sau descreşterea demografică, etc.), ş.a.  
 Sistemele geo-informaţionale constituie deci un instrument ajutător în munca 
arheologului, oferind facilităţi precum: efort minim, informaţie rapidă, acurateţe, fiabilitate, 
baze de date complexe, competitivitate şi nu în ultimul rând un sistem de lucru modern şi 
plăcut. 
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               Fig. 8. Model de hartă arheologică prelucrată în sistem GIS 
 
 
C. PROGRAME DE CHIMIE CU APLICABILITATE ÎN ARHEOLOGIE 

 
Programele de calculator specifice chimiei au aplicabilitate în arheologie în două 

cazuri: 
a. analize chimice de laborator pentru clasificarea unor artefacte în funcţie de 

categoria materialului, origine, tehnică de execuţie, etc. (expl.: expertize chimice 
pentru identificarea texturii ceramice, pentru determinarea zonei de exploatare a 
obsidianului, a tehnologiei de fabricare a bronzului şi analizei compuşilor chimici 
folosiţi, etc.). 

b. datare absolută, analiza chimică având, fie un rol preliminar de îndepărtare a 
elementelor străine şi curăţire (în cazul metodei C14, termoluminiscenţei, fusiunii 
nucleare, etc.), fie reprezentând chiar tehnologia de datare (în cazul metodei 
dendrocronologice, metodei hidratării obsidianului, metodei determinării 
elementelor rare din oase, metodei varvelor, etc.). În toate aceste cazuri aparatura 
ştiinţifică trebuie cuplată la un calculator, pentru convertirea informaţiei în formă 
lizibilă, uşor de înţeles şi interpretat de un arheolog.  

 
Pentru început, să vedem cum arată un astfel de program, cum funcţionează şi care-i 

sunt aplicaţiile practice (RADULY & 1999, 157-167). 
La ora actuală se cunosc aproximativ 9 milioane de substanţe diferite, anual 

descoperindu-se 400000 de substanţe noi. Pentru a memora această cantitate imensă de date, 
există mai multe metode, toate având ca scop simplificarea şi accelerarea regăsirii unei 
substanţe căutate: 

 
1. căutarea după numărul din registrul “Chemical Abstract Service” (C.A.S.) - în acest 

registru fiecare substanţă are un număr. Pe lângă numărul substanţei se mai memorează: 
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- denumirea; 
- structura (formula); 
- ultimele 10 articole apărute în literatura ştiinţifică despre această substanţă. 
 

2. căutarea după nume - pentru ca această căutare să fie sistematică, - la memorare – numele 
substanţei trebuie desfăcută în toate modalităţile posibile. 

 
3. căutare după coduri de fragmente - o serie de baze de date de interes chimic, memorează 

structura chimică cu ajutorul unor coduri de fragmente, pentru fiecare element de 
structură existând un cod distinct. Punând calculatorul să facă o căutare după aceste 
coduri de fragmente, numărul structurilor găsite va fi mai mic, nu mai apar “rateurile”, 
dar nici acest sistem de coduri nu poate deosebi structurile diferite doar stereochimic. 

 
4. căutarea după structură (memorată topologic) - se ştie că orice structură chimică are un 

graf echivalent. Memorarea acestui graf (mai ales dacă folosim matricea vârfurilor) ocupă 
un loc considerabil în memorie, dar avantajul cert, este că redă structura moleculei în 
toată complexitatea ei, ţinând cont şi de aspectele stereochimice.  

 
1. Calcule statistice 
 
Calculul mediei, dispersiei şi altor parametrii statistici sunt uşurate de tehnica de 

calcul, trasarea curbelor de etalonare cu metoda celor mai mici pătrate este înglobat azi în 
softul (programul) livrat cu orice aparat de măsură mai serios. Împreună cu interpolarea, 
metoda c.m.m.p. permite să calculăm valorile unei funcţii – necunoscute ca formulă – dar cu 
valori cunoscute în anumite puncte. 

 
         y                                                                     y 
 
                                y = mx + n 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                               x                                                                     x  
          Fig.1 Aproximare cu metoda                          Fig.2 Aproximare cu metoda 
                            c. m. m. p.                                                        interpolare 
 
Diferenţa între ele constă în încrederea pe care o avem în valorile cunoscute ale 

punctelor. La interpolare suntem siguri de aceste valori (de obicei ele au rezultat în urma unor 
calcule, ca valorile tabelului logaritmic, tabelul funcţiilor trigonometrice, etc.) pe când la 
m.c.m.m.p. admitem că ele pot fi afectate de erori – fiind rezultatul unor măsurători. Această 
diferenţă impune şi alura curbelor de aproximare. La interpolare curba va trece în mod 
obligatoriu prin punctele cunoscute, pe când la m.c.m.m.p. vom căuta “curba cea mai 
apropiată” de punctele cunoscute. În fig. 1 şi 2 se vede rezultatul obţinut în urma celor două 
metode la acelaşi set de puncte. 
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Calculele legate de coeficientul de corelare permit să determinăm, în ce măsură două 
seturi de măsurători sunt legate între ele printr-o relaţie de proporţionalitate directă sau 
inversă. 

Un capitol în plină dezvoltare este cea a clasificării asistate de calculator, sau 
recunoaşterea formelor. Este un domeniu în care se compară proprietăţile obiectelor, 
pornind de la ipoteza, că obiectele ale căror proprietăţi sunt apropiate sunt asemănătoare. 

 
Dacă dozăm de exemplu conţinutul în 

Na, K, Al, Ca, etc. al unor obiecte (meteoriţi, sau 
cioburile unor vase ceramice găsite în urma 
cercetărilor arheologice), şi reprezentăm grafic 
punctele – fiecare obiect corespunde la un punct 
în acest “spaţiu al proprietăţilor” -, obiectele 
asemănătoare vor da naştere la puncte situate 
aproape una de alta, iar cele diferite la puncte 
îndepărtate. Acele puncte care sunt cât de cât 
grupate, se consideră a fi “asemănătoare” şi vor 
fi clasificate împreună formând clusteri, adică 
clase distincte. (Fig. 3) 

 
                                                                                              Fig. 3. Clasificare 
 
Metoda ne ajută să facem ordine între obiectele, care la prima vedere nu au nimic în 

comun, şi pune pe baze cantitative o activitate – clasificarea – ce până acum se baza doar pe 
aprecieri calitative. 

Metoda are aplicaţii multiple de la clasificarea sistemelor complicate, analiza 
imaginilor de teledetecţie, până la recunoaşterea caracterelor, permiţând recunoaşterea 
textelor vorbite şi transformarea textelor scanate în fişiere de tip text (programele OCR). 

 
2. Aparatura ştiinţifică cuplată cu tehnica de calcul 
 
Cu ieftinirea circuitelor electronice, toate aparatele de măsură sunt azi echipate cu o 

“inteligenţă”, ce preia din sarcinile oamenilor de ştiinţă în ceea ce priveşte prelucrarea 
matematică a rezultatelor măsurătorii. În principiu, orice aparat de măsură are azi componenţa 
din fig. 4. 

Semnalul nemodulat – să zicem că e vorba de un fotometru (în cazul datării 
artefactelor arheologice prin metoda termoluminiscenţei) şi în acest caz semnalul e o radiaţie 
de intensitate constantă - cade pe probă şi datorită interacţiunii cu substanţa din probă, se 
modifică, rezultând un semnal modulat: în cazul de faţă spectrul de absorbţie al substanţei. 
Pentru a fi măsurată uşor, intensitatea luminii e transformată în curent – în cazul nostru cu o 
fotocelulă sau fotodiodă – şi se măsoară acest curent. Până la apariţia tehnicii de calcul, 
aparatele înregistrau acest curent, urmând ca prelucrările ulterioare să fie făcute de specialişti. 
Azi acest curent este convertit în numere, care se prelucrează de către calculator, furnizând pe 
lângă spectrul măsurat, şi rezultate numerice cum ar fi: concentraţia unor substanţe căutate, 
parametri statistici ai probei, şi tot ceea ce un om de ştiinţă poate deduce din rezultatele 
măsurătorii. 
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                                                                                                                    y 
 
            Proba     Traductor      
 
                                                                                                                                        x 
 
 
 
 
 
Semnal               i                                i 
nemodulat 
                                                                                                                       Alte 
                                                                                                                  echipamente 
 
                                                    t                                  t 
                                 Semnal                  Semnal electric 
                                 modulat                       analog 
 
              Fig. 4. Aparatură cuplată cu tehnică de calcul (RADULY 1999) 
 
Folosind tehnica de calcul şi tehnicile de prelucrare a semnalelor (filtrare, netezire, 

etc.) rezultatele devin mai “clare” şi putem elimina unele aspecte nedorite, aşa zisele 
“zgomote”. În figura 5, în stânga se vede rezultatul unei măsurători, ce în mod clar este 
format din ceea ce urmărim – semnalul util sau deterministic – şi un semnal nedorit – 
“zgomotul” suprapus peste semnalul util. Metodele matematice permit să separăm cele 2 
semnale şi să obţinem ceea ce ne interesează, semnalul util. 

 
 
    y                                             y                                             y 
 
 
 
                                          =                                              + 
 
 
 
                                        x                                             x                                             x 
                                      
                                          Fig. 5. Eliminarea “zgomotului” 
 
Ceva asemănător se face şi în cazurile în care semnalul suprapus peste semnalul util – 

zgomotul – nu este periodic ci variază lent (vezi fig. 6.) sau ceea ce s-a suprapus nu este un 
zgomot, ci un alt semnal util ce diferă puţin de semnalul cu care e vecin (vezi fig. 7). Folosind 
programele înglobate, calculatorul furnizează semnalul nedeformat, respectiv separă cele 
două vârfuri, care altfel nu s-ar observa separat. 

 
 
 
 

A/D 
Conv. 

17,3 
 
42,4 

Calc. 
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                                 y                                                                          y 
 
         y                                                                          y 
 
                        →                                                                         → 
 
                                                   t                                                                          t 
                                 y                                                                          y 
                          t                                                                           t 
 
 
 
                                                   t                                                                          t 
      Fig.6. Corectarea liniei de                                  Fig.7. Separarea vârfurilor 
                  de baze optice                                                        suprapuse 
 
Memorarea numerică a spectrelor şi a cromatogramelor permite compararea lor pe 

ecran sesizând mult mai exact, dacă spectrele (sau cromatogramele) obţinute de la diferite 
probe aparţin aceleaşi substanţe sau nu (vezi fig. 8). 

 
             y 
 
 
 
 
                                                                                                                 y1 
                                                                                                                 y2 
                                                                                                                 y3 
                                                                                                                    t 
                 Fig. 8. Compararea spectrelor folosind tehnica de calcul 
 
Tehnica comparării spectrelor poate fi folosită şi în cazurile în care nu avem spectre 

dinainte înregistrate, dar avem nişte formule, ce permit calculul spectrului teoretic. 
Compararea teoriei cu practica se va face mult mai uşor folosind această tehnică, anumite 
programe permiţând să modificăm interactiv spectrul teoretic, până ce se potriveşte mai bine 
cu cel măsurat. 

 
3. Baze de date în chimie 
 
Aşa cum s-a amintit în introducerea aplicaţiilor chimice, cantitatea de informaţie 

vehiculată în chimie e foarte mare. Pentru a le restrânge dimensiunile, datele au fost grupate şi 
există baze de date specializate pe diferite domenii ca: 

- baze de date farmaceutice (MERCK, ISI BASE, etc.); 
- baze de date toxologice; 
- baze de date structurale (Cambrudge CSD, Brookhaven proteins, AND, etc.); 
- baze de date de chimie alimentară; 
- baze de date mineralogice, pedologice, etc.; 
[ Toate aceste programe au nevoie de facilităţi de desenare a structurilor organice 

complicate. Există şi programe independente ce oferă această facilitate ca: ChemWin, ISIS – 
Draw, ACS, etc.] 
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Automatizarea chimiei analitice a impus din ce în ce mai mult organizarea centrelor 
de determinări analitice, centre ce deservesc un public larg, folosind eficient aparatura cu care 
este înzestrată. Nu sunt rare laboratoarele utilate cu un set important de exemplare din toate 
aparatele folosite azi în analitică (cromatograf cu gaz, spectometru de masă, R.M.N., 
spectrofotometru [UV - VIS; IR, RAMAN], etc.) şi în funcţie de informaţiile cerute, se 
apelează la unul sau altul. 

Toate aparatele fiind azi cuplate cu tehnica de calcul, laboratorul de acest tip este 
organizat ca şi o reţea de calculatoare pe care rulează un “soft” specializat: L.I.M.S. 
(“Laboratory Informations Management System”). 

Un timp preţios din activitatea oricărui chimist se pierde cu căutarea în documentaţia 
ştiinţifică. Un studiu internaţional a stabilit că pentru rezolvarea unei probleme se pierde în 
medie cu 30% mai mult timp, dacă nu se cunosc rezultatele existente în domeniu. Revistele 
“Chemisches Zentralblatt” şi apoi “Chemical Abstracts” au permis parcurgerea literaturii 
chimice mondiale, dar “frunzăritul” revistelor cerea un efort de mai multe luni, chiar ani. Azi 
aceste informaţii sunt memorate pe calculator şi datorită cooperării ştiinţifice internaţionale, 
ele sunt accesibile în toată lumea prin reţeaua de documentaţie ştiinţifică: S.T.N. (“Scientific 
and Technical Information Network”). 

 
 
D.  PROGRAME DE BIOLOGIE CU PLICABILITATE ÎN ARHEOLOGIE 
 
Studiul vestigiilor arheologice presupune, ca alături de artefactele arheologice (unelte, 

arme, ceramică, etc.) să se analizeze şi resturile osteologice umane şi animaliere, precum şi 
flora zonei, pentru ca cercetarea istorică să fie completă. În general aceste vestigii poartă 
numele de materiale fosile şi de studiul lor se ocupă paleontologia şi paleoantropologia. 

Relaţia om-animale are o importanţă deosebită în cercetarea osteo-arheologică, 
materialele faunistice prelevate din siturile arheologice reprezentând, de cele mai multe ori, 
rezultatul procesului de obţinere a hranei şi al activităţilor de consum (EL SUSI 1996, 9), 
precum şi rezultatul unor activităţi meşteşugăreşti, ca de exemplu obţinerea unor unelte. 

Studiul resturilor de faună fosilă, din aşezări şi necropole, prezintă un interes deosebit 
deoarece: 

1. oferă date interesante legate de răspândirea unor specii de animale, variaţia 
arealelor de distribuţie, evoluţia lor şi oscilaţiile densităţilor specifice; 

2. aduce informaţii preţioase pentru ştiinţele zootehnice, prin precizarea unor repere 
privind originea şi evoluţia speciilor domestice, natura şi locul domesticirii, 
variabilitatea speciilor de-a lungul acestui proces, modul de formare a tipurilor, 
formelor şi raselor primitive; 

3. se pot preciza factorii care au contribuit la procesul speciaţiei, căile de formare a 
unor subunităţi sistematice, legăturile dintre diferite unităţi şi subunităţi trecute şi 
actuale (microevoluţie), 

4. studiul urmelor de maladii oferă date importante în analiza patologiei osoase a 
speciilor, mai ales domestice şi a frecvenţei lor; 

5. datele oferite de analiza eşantioanelor de faună fosilă fac posibilă cunoaşterea 
dimensiunilor comportamentului uman faţă de animale, modul în care au evoluat 
economiile preistorice, antice sau feudale, ponderea în cadrul acestora a 
diferitelor ocupaţii (pescuit, cules, vânătoare, cultivarea plantelor, creşterea 
animalelor). În funcţie de prezenţa şi ponderea anumitor specii de animale, se pot 
preciza caracteristicile modului de subzistenţă tipic unei anumite culturi şi 
civilizaţii aflate în dezvoltarea ei. De asemenea, pot fi sesizate o serie de alte 
aspecte legate de confecţionarea uneltelor, schimburilor intercomunitare, 
practicile funerare, credinţe şi ritualuri religioase. 
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Resturile de faună, exhumate alături de alte materiale arheologice (lemn, polen, 
coprolite, ceramică, metal) se corelează şi se completează reciproc prin datele obţinute pe 
baza studiului lor, oferind o imagine cât mai reală a vieţii comunităţilor ce au trăit într-o 
anumită regiune şi într-o anumită perioadă de timp. 

 
Pentru toate aceste informatica oferă facilităţi de stocare şi prelucrare a informaţiilor 

prin editarea unor programe specifice care permit: 
• observarea prezenţei speciilor în biotop şi calcularea speciilor dominante în 

sistem; 
• aplicaţiilor ecuaţiilor diferenţiale în descrierea evoluţiei populaţiilor de specii în 

interacţiune (expl.: om-animal); 
• elaborarea unor metode de modelare ecologică ce încearcă să furnizeze 

prognosticări legate de evoluţia unor sisteme biologice complexe; 
• construirea unor instalaţii automate care să recunoască speciile microbiologice, 

după criterii biochimice sau morfologice (clasificarea speciilor); 
• cuplarea aparaturii la tehnica de calcul în cazul tehnicilor de microscopie şi 

tomografie computerizată; 
• reprezentarea tridimensională a sistemelor biologice complexe; 
• baze de date specifice botanicii şi zoologiei; 
• enciclopedii multimedia. 

 
Cele mai cunoscute bănci de date pentru arheobotanică şi arheozoologie sunt: 
 
a. baze de date zoologice: 
• FAUNMAP (Illinois, SUA) – este o bază de date privind distribuţia speciilor în 

cuaternar; 
• BIOSIS (Biosistematics Resources, SUA) – este o bază de date privind resursele 

biologice ale ecosistemului Terrei; 
• ZCCD (Zooarchaeology Comparative Collection Databases, Florida, SUA) – este 

o colecţie de baze de date zoologice; 
• UBZL (University of Birmingham Zooarchaeology Laboratory, Anglia) – este o 

colecţie de baze de date zoologice. 
 

b. baze de date dendrologice: 
• LTRR (Laboratory of Tree-Ring Research, Arizona, SUA) – este o bază de date, 

analize şi datări dendrocronologice; 
• LWAD (Laboratory for Wood Anatomy and Dendrochronology, Lund, Suedia) – 

este o bază de date ce cuprinde determinări dendrocronologice europene; 
• Ancient Bristlecone Pine (SUA) – este o bancă de date privind cronologia 

arheologică efectuată prin studiul dendrocronologic al pinului american; 
• ITRDB (International Tree-Ring Data Bank) – este una dintre cele mai mari baze 

de date dendrologice, cu acces liber pentru specialiştii din întreaga lume; 
• IFFEG (Institute of Fossil and Environmental Geochemistry, Newcastle, Anglia) 

– este cea mai complexă bază de date dendrologice din Anglia. 
 

c. baze de date palinologice: 
• AASP (American Association of Stratigraphic Palynologist); 
• CAP (Canadian Association of Palynologist); 
• GAP (Global Atlas of Palaeovegetation); 
• NOOA-Paleoclimatology Program.  
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Cap. IV. Metode şi tehnici de datare absolută 
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DATĂRILE ABSOLUTE 
 

 Ştiinţele naturale au pus la dispoziţia arheologiei numeroase metode de datare 
absolută şi relativă. Dintre aceste metode amintim: 
 

• metoda varvelor; 
• metoda dendrocronologică; 
• metoda termoluminiscenţei; 
• metoda potasiu – argon; 
• metoda fluorologică; 
• metoda C14; ş.a. 

 
Aceste metode sunt folosite împreună sau separat, pentru calibrări şi recalibrări, 

pentru corectarea şi verificarea datelor. Majoritatea metodelor sunt folosite, mai ales, pentru 
preistorie, acolo unde nu avem alte modalităţi de datare. 

Metodele moderne de datare absolută au fost determinate de rezultatele experienţelor 
cu unul dintre izotopii carbonului radioactiv (C14) făcute de Willard Libby şi Aristide V. 
Grosse. Acestea au stimulat dezvoltarea datărilor absolute ale materialelor preistorice. 
Ulterior ele s-au aplicat şi la materialele din perioadele istorice, pentru plusul de exactitate pe 
care-l dau, uneori, datărilor. 

 
1. Metoda C14 (a carbonului radioactiv) 
 
Principiul de funcţionare 
Dintre metodele de datare absolută cea mai frecvent întâlnită, dar care a provocat cele 

mai aprige discuţii, este metoda C14 sau metoda radiocarbon (VĂSARU – COSMA 1998, 
122-138). Metoda constă în măsurarea izotopilor radioactivi ai carbonului, din resturile 
carbonizate ale unor materii organice aflate în depunerile arheologice. Pentru acestea se 
folosesc probe de cărbune, oase sau resturi organice, care sunt transformate în gaze. Aceste 
gaze sunt introduse în aparate (tub ce măsoară scintilaţia) cu ajutorul cărora poate fi măsurat 
izotopul 14 al carbonului (C14). 
 Metoda are la bază consecinţele radiaţiei cosmice asupra comportamentului izotopilor 
C14. Ele au fost puse în valoare de către Hess în 1911 şi de către W. Libby, 30 de ani mai 
târziu, care au constatat că în resturile carbonizate asimilarea izotopului C14 se petrece doar 
în materia vie, iar în cea moartă are loc un proces de înjumătăţire al izotopilor. Izotopii sunt 
măsuraţi şi prin raport la perioada de înjumătăţire (care este de 5568 ± 40), se calculează 
vechimea lor în timp. Data scursă se aproximează din momentul în care asimilarea carbonului 
a avut loc în organismul viu (animal sau plantă). Metoda a fost lansată în anul 1952 şi 
acceptată în 1962. 
 Pentru fiecare dintre materialele cu conţinut de carbon, ce urmează a fi datate, sunt 
necesare următoarele cantităţi: cărbune şi lemn 25 gr.; seminţe, iarbă, hârtie, etc. 25 gr.; 
resturi organice amestecate cu pământ 50-300 gr.; fildeş 50 gr.; oase 300 gr.; scoici 100 gr.; 
ceramică şi fier 2-5 kg. 
 La colectarea datelor proba trebuie ferită de a fi luată în mână, preferabil este ca 
ridicarea ei să se facă cu spatula sau şpaclul. Importantă este precizarea exactă a stratului din 
care proba a fost ridicată. Se va încerca pe cât este posibil ca proba să fie ferită de lumină 
puternică, iar dacă este păstrată o perioadă mai îndelungată există pericolul ca ea să fie 
contaminată prin impregnare cu alte forme (cenuşă, scrum, etc.). 
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 Împachetarea probelor trebuie să se facă în pungi de plastic, după care acestea vor fi 
învelite în foi de aluminiu. Folosirea cutiilor de medicamente sau substanţe chimice poate 
duce la contaminări moderne a probelor cu resturi sau conţinut de carbon antice. 
 Date necesare informaţiilor despre probe: 

a. descrierea staţiunii şi probei, semnificaţia ştiinţifică; 
b. denumirea ştiinţifică şi populară a probei; 
c. localizarea geografică exactă: latitudine şi longitudine (până la minute); 
d. ocurenţa şi poziţia stratigrafică; 
e. asocieri culturale şi cronologice; 
f. factorii care afectează datele (praf, intruziuni, pământ/humus, ape); 
g. alte referiri, dacă este cazul (complexul); 
h. numele colectorului şi data colectării; 
i. numele instituţiei căreia îi aparţine; 
j. referinţe bibliografice despre staţiune, cultură, fază şi nivel; 
k. compararea cu date C14 din alte situri (fig.1). 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       b. 
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                                                                                                                        d. 
 
                          6400           6000          5600          5200           4800 
 
                                               Fig. 1. Date C14 recalibrate 
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În laborator, proba suferă următoarele operaţii: 
• sortare mecanică; 
• curăţire; 
• tratament chimic pentru îndepărtarea resturilor organice; 
• prepararea ei sub formă de gaz. 

 
Odată proba preparată într-un tub de cuarţ, în stare de gaz, se trece la operaţia de 

măsurare. Măsurarea se repetă la diferite intervale de timp pentru a se verifica dacă există 
contaminare. Între laboratoare (un laborator = o etapă de măsurare) se realizează calibrări sau 
se măsoară masa emisiei spectografice între izotopi de C12 şi C13. Datele privitoare la probe 
şi semnificaţiile lor sunt publicate în reviste de specialitate (expl.: Radiocarbon Science, 
Radiocarbon supliment, ş.a.). 

Începând cu anul 1957apar primele contestări ale metodei, când prof. Vl. Milojčić de 
al Universitatea din Heidelberg scrie despre limitele, inadvertenţele, nepotrivirile metodei 
C14 şi îşi exprima rezervele sale (MILOJČIĆ 1951; 1960; 1961; 1963; 1965; 1967; 1971). 
Acesta preciza câteva din rezervele care se impun metodei, determinate de:  

• intensitatea diferită a radiaţiei solare; 
• radiaţia supernovelor; 
• influenţa izotopilor de carbon din aer, rezultată din activităţile radioactive actuale 

asupra probelor; 
• influenţa activităţii vulcanismului asupra radioactivităţii terestre; 
• influenţa radiaţiei provenită de la meteoriţi; ş.a. 
 

 Curbele de calibrare (perioada de înjumătăţire de 5568 sau 5730) şi recalibrare a 
suferit numeroase modificări, existând numeroase programe de recalibrare a datelor.  
 
 Caracterul relativ al C14 pe spaţii vaste 
 Relativitatea acestei metode este determinată de existenţa, în scoarţa pământului din 
zona în care se află proba, unor caracteristici comune (radiaţia solară, cosmică sau vulcanică a 
solului) care ar putea fi măsurate, cercetate, cunoscute şi, în acest fel, ar putea fi determinate 
caracteristicile zonale, regionale, la adâncimea, nivelul sau epoca la care s-au aflat probele. 
Necunoaşterea acestora lasă deschisă discuţia privind veridicitatea datelor şi duce la abateri 
foarte mari de la realitate. Cercetătorul H. Quitta de la Universitatea din Berlin, în urma unor 
determinări pe 150 de probe din diferite continente, a demonstrat fluctuaţia proporţiei de C14 
din atmosferă pe întregul glob, ceea ce duce la “întinerirea sau îmbătrânirea datelor de C14”. 
Tot el a arătat, la Simpozionul Internaţional de la Xanthi din 1975, că datele C14 din staţiunea 
de la Troia au o evoluţie pe orizontală, în vreme ce datele stratigrafice demonstrau o 
continuitate a evoluţiei lor pe verticală (QUITTA 1960; 1967, 1975). 
 Datele stratigrafice ale probelor sunt foarte importante şi necesare pentru cei care 
compară curbele şi aproximează alura curbei. Pentru ca erorile să fie cât mai mici, analizele 
trebuie să fie făcute pe materiale cît mai variate (cărbune, os, resturi organice din construcţii 
in situ), dar şi faţă de acestea se impun rezerve. De exemplu, fragmentele ceramice sau de 
construcţii ce conţin resturi organice pot prelua caracteristicile acestor resturi din argila 
depunerilor de pe terase sau râuri şi atunci ele nu beneficiază de o datare corectă. Doar serii 
mari de probe pot da o anume orientare a datelor. 
 În procesul de recalibrare, prin folosirea datelor dendrocronologice ale arborilor de 
Sequoia gigantea şi a Bristlecone pines, au existat încercări de corectare a perioadei de 
înjumătăţire de 5730 prin raportul izotopilor C13 la C14. 
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 Serii de probe 
 Pentru limitarea erorilor, apărute ca urmare a radiaţiilor neuniforme cosmice sau 
terestre, a metodelor de măsurare şi comparare, este necesară realizarea unor serii mari de 
analize. Numeroşi specialişti au atras atenţia asupra inadvertenţelor de cronologie ce se nasc 
prin acceptarea necontrolată a datelor C14. H. Quitta a demonstrat existenţa unor nepotriviri 
de datare pentru etapele Karanovo I (durata acestora fiind de 1200 ani) care orizont, după 
datele C14, era sincron cu Karanovo II şi III. 
 Vl. Milojčić a subliniat alte numeroase situaţii şi inadvertenţa acestor date. De 
exemplu: sincronismele între descoperirile culturii Tell Halaf din Iranul de Nord-vest şi 
cultura Trichterbecher din centrul Europei; sau între culturile Starčevo-Criş şi Vinča A; 
cronologia relativă între Tărtăria şi Djemdet Nasr , ş.a. (MILOJČIĆ 1963) şi consecinţele lor 
pentru sincronizări, datare sau comparare. 
 În ultima perioadă, în zonele învecinate ţării noastre, au fost reluate discuţiile privind 
cronologia relativă (GLÄSER 1996). Un studiu al lui Ferencz Horvath de la Muzeul din 
Szeged (HORVATH 1991, fig.4) pune din nou în discuţie date, materiale şi noi faze ale 
orizonturilor culturale din zonă. Dintre acestea reţin atenţia unele inadvertenţe dintre datările 
cu C14 şi datele de stratigrafie comparată referitoare la Oszentiván VIII, staţiune de orizont 
Vinča A2, datat între 4500-4000 î. Hr. În aceeaşi vreme sunt datate şi cca. 20 de probe 
aparţinând culturii Szakalhat. Se ştie însă că această civilizaţie urmează, cronologic şi 
cultural, fazei Vinča A. Deci datele de stratigrafie comparată se opun observaţiilor C14. 
 
 PROGRAME DE CALIBRARE 
 
 Curba radiaţiei solare, cosmice şi terestre variază; la fel şi datele statistice ale 
măsurătorilor aproximate cu ± . Compararea celor două curbe poate duce până la erori de 800 
de ani. Pentru limitarea erorilor şi corectarea datelor, s-au făcut curbe noi de recalibrare, 
având la bază recalibrarea traiectoriei curbei, realizată pe măsurătorile pinilor americani. 
Aceste curbe sunt introduse pe calculator, iar datele elaborate prin măsurători statistice ce dau 
diferenţe de ± sunt comparate cu curba corectată şi în acest fel se poate recalibra data 
măsurătorilor făcute de către diferite laboratoare. 
În momentul de faţă, la noi în ţară, circulă varianta de calibrare CALIB REV 3.03 a 
Laboratorului de Izotopi Cuaternari al Universităţii din Washington, al lui M. Stuvier şi P. J. 
Reimer, 1993, OxCal Program al Laboratorului de Datare cu Radiocarbon de la Oxford, 
realizat de Ch. B. Ramsey, 1994 şi CAL 25 al Laboratorului de calibrare C14 din Groningen, 
autor: J. van der Plicht, 1998 (pentru utilizare vezi GOGÂLTAN 1999).  
 
 2.  Metoda potasiu – argon 
 

 Principiul de funcţionare 
 Această metodă are la bază acumularea radiogenică a argonului 40 (Ar 40) produs în 
raport cu scăderea potasiului (K40). Procesul se manifestă prin capturarea electronilor de K40 
de către Ar40 . Acest proces se petrece după o constantă de înjumătăţire a K40 = T 1,30 x 
10/9 ani. Scăderea se petrece prin emisie de radiaţii B (beta) ce se transformă în Ca40, un 
izotop stabil, foarte cunoscut al calciului. Această radiaţie constantă formează practic un ceas 
în timp. Numeroase materiale cum sunt mica, feldspaţii, sticlele vulcanice, silexul, ş.a., conţin 
între 1-10% potasiu (metal). Argonul radiogenic este o prezenţă constantă în toate rocile care 
conţin potasiu. 
 Ceasul potasiu – argon este adus la zero atunci când el este supus unor temperaturi 
mari, determinate de procesele geologice (erupţiile vulcanice ale rocilor magnetice) sau în 
procesele geochimice de formare. Pentru perioade mai recente, acestea constau în trecerea 
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prin foc a probelor de silex (vulcanic) sau a probelor de obsidian, din locuinţele incendiate, pe 
vetrele de foc sau pe ruguri funerare (morminte de incineraţie). 
  

Aplicaţiile acestei metode 
 Măsurarea timpului geologic este deosebit de interesantă pentru arheolog şi 
antropolog deoarece permite identificarea şi apartenenţa la sursele geologice  a probelor 
recoltate, atunci când li se cunoaşte data formării. Aceste metode sunt folosite, mai ales, la 
datarea pieselor paleolitice timpurii, ca de exemplu, în datarea resturilor hominide din 
canionul Oldoway, din estul Africii ecuatoriale. Măsurarea rocilor vulcanice (bazalt şi trahitic 
piroclastic) făcută de cercetătorii Curtis şi Evernden, a dus la datarea craniului Sinantropului 
de la Lakei, la cca. 1,75 milioane ani. 
 Metode impune unele cerinţe pentru probe: 

• să conţină potasiu; 
• să fie proaspete; 
• să fie găsite in situ; 
• să fie identificabile mineralogic. 

 
Cu cât potasiul este mai mult (un procent de 1% este caracteristic pentru 1 milion de 

ani) cu atât datarea este mai precisă.  
Potasiul este măsurat prin diferite metode: fie prin fotometrie, fie prin măsurarea 

absorbţiei atomice cu spectrofotometrul. Argonul este măsurat prin separarea şi calcularea 
proporţiei izotopilor Ar38 / Ar40, pentru determinarea Ar40. Relaţia Ar36 / Ar40 se foloseşte 
pentru calcularea şi pentru înlăturarea contaminării argonului din aer.  

Metoda are anumite limite impuse doar de erorile de măsurare. Acurateţea ei este de 
2%. Există şi o deviaţie standard a măsurătorilor care depinde de 2 – 3 măsurători pentru 
coeficientul de 2%. Probele mai recente au o rată de deviaţie standard mai mare, de unde şi 
limitele metodei pentru datări impuse de proporţia Ar = Ar40 – 296 Ar36. 

 
3. Metoda dendrocronologică 

 
Principiul de funcţionare 

 Metoda a fost elaborată de către E. A. Douglass. Ea are la bază principiul creşterii 
anuale a circumferinţei pomilor corespunzător climei existente. Grosimea, dispunerea şi 
componenţa celulelor depinde de climă umedă/uscată, secetoasă/ploioasă, 
friguroasă/călduroasă a anului. Corelarea condiţiilor climaterice, determinate de factorii mai 
sus pomeniţi permit reconstituirea unor indici privitori la clima perioadei din vremea când 
trăia copacul. Aceasta lasă o anumită caracteristică a zonei, păstrată în grosimea şi dispunerea 
inelelor pe perioade mai lungi de ani. Din aceste grosimi se stabilesc diagrame climaterice şi 
serii dendrologice. 
 În siturile sau în depunerile arheologice se păstrează resturi de la trunchiurile de 
copaci. Din aceste trunchiuri se stabilesc serii de diagrame în timp, care se pot data relativ sau 
absolut. Descoperirile ce rezultă în urma apariţiei unor noi obiecte, pomi sau materiale de 
construcţii, din vremea funcţionării staţiunii, se compară cu seriile existente din diagrama 
generală stabilindu-se apartenenţa la o serie prin asemănare sau identitate, precizându-se 
astfel locul de provenienţă şi perioada climaterică în care se încadrează (MICHAEL 1971; 
HOREDT 1970, AIRINEI – DRĂGAN 1993). 
 
 Aplicaţiile acestei metode 
 De exemplu, s-au stabilit serii dendrocronologice pentru copacii din specia Sequoia 
Gigantea sau Pinus Aristata din California, realizându-se diagrame de peste 6.500 ani. La fel, 
în cimitirul de kurgani din Munţii Altai, de la Pazarik, s-au stabilit serii cronologice care 
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precizau data la care au fost construite kurganele şi durata lor în timp. Copacii nou identificaţi 
se compară cu seria deja catalogată şi se stabileşte apartenenţa la o zonă a seriei, precizându-
se prin aceasta datarea lor şi a straturilor sau a complexelor în care apar. 
 Limitele metodei sunt impuse de prezenţa unui material lemnos, bine conservat şi de 
existenţa unor diagrame dendrocronologice corespunzătoare epocii pentru acele zone. 
 Folosirea metodei este importantă atât pentru perioadele preistorice, cât şi pentru cele 
antice, medievale şi moderne. Această metodă permite datarea unor monumente din lemn 
(biserici şi icoane), iar pentru unele dintre ele permite stabilirea zonei de provenienţă. 
 De exemplu, o icoană din lemn, datată cu aproximaţie, provenind dintr-o anume zonă 
geografică, poate fi datată mai precis dacă există serii dendrocronologice. Tot astfel poate fi 
identificată mai precis şi zona, în cazul existenţei unor multiple serii, din diferite zone 
geografice, cu variaţii climatice suficient de semnificative. 
 Studiul monumentelor şi a arhitecturii din lemn, a uneltelor şi obiectelor, a 
construcţiilor palafite de pe malul lacurilor, cunoaşte o dezvoltare deosebită în zonele înalte 
din Elveţia, Italia şi sudul Germaniei, în regiunea Alpilor. Cercetările din aceste zone au oferit 
date şi materiale deosebit de importante, precum şi serii dendrologice. 
 
                                                       C 
 
                   A 
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                                        Fig.2. Scară dendrologică 
 
 4.  Metoda datării prin termoluminiscenţă 

 
Principiul de funcţionare 
Metoda are la bază principiul potrivit căruia, la ceramica arsă la temperaturi de cca. 

500°C, i se şterge ceasul energetic. Din acel moment încep noi înregistrări. Fenomenul este 
cunoscut sub numele de TL = termoluminiscenţă. Se ştie că radiaţiile (alfa, beta sau gama), 
determinate de diferite surse radioactive (raze X sau raze cosmice), produc ionizări. Cristalele 
conţin, aproape întotdeauna, urme de uraniu sau toriu, care sunt metale radioactive. O anumită 
proporţie din aceste radiaţii sunt înregistrate, în timp, de către materialele solide, prin 
fenomenul numit luminiscenţă. Toate acestea permit înregistrarea şi măsurarea dozei de 
radiaţii din materialul ceramic în care se află respectivele cristale. Între proprietăţile ceramicii 
reţinem capacitatea cuarţului, din degresantul ceramicii, de a înregistra radiaţiile 
termoluminiscente. Aceste radiaţii se adaugă an de an. Ele sunt determinate şi de către mediul 
înconjurător (natural MIN) la care se adaugă o anume cantitate multiplicată din mediul 
artificial (MA). Doza actuală se măsoară prin diferite metode. Pentru calcularea datei se 
foloseşte formula: 

 
                            MIN         raza dozei artificiale 
               data = ——— x —————————— 
                             MA          raza dozei naturale 
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Această doză are o evoluţie aproape liniară. Abaterile existente sunt determinate de 
saturaţie sau de supraliniaritate (figura 3). Limitele metodei sunt impuse de diferiţi factori, 
determinaţi de condiţiile în care a stat mostra: radiaţia locală şi radiaţia cosmică; sau de 
factorii tehnici precum temperatura de ardere şi intensitatea luminii. 
 

Intensitate 
    
 

                                          B 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

                                                       C                   A 

                                                         

Doză

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Fig. 3. 

 
Aplicaţiile acestei metode 
Această metodă se aplică ceramicii şi unor materiale similare (chirpici, vetre, 

cărămidă). Metoda este funcţională numai în cazul categoriilor de ceramică arsă la 
temperaturi de peste 500°C.  

 
5.  Metoda fisiunii nucleare 

 
Principiul de funcţionare 
Metoda are la bază dezintegrarea diferită a uraniului U235 de a celui U238 (aceasta 

din urmă fiind spontană, se petrece prin hazard). Aceste dezintegrări ale uraniului au o 
anumită periodicitate. Prezenţa uraniului U238 în nisipul ceramicii (vase, vetre, chirpici) sau 
în roci permite efectuarea unor asemenea analize. Fisiunea spontană a uraniului lasă urme în 
structura cristalină a materialelor. Întrucât datele dezintegrării spontane nu sunt cunoscute, 
este necesară asocierea acesteia cu dezintegrarea uraniului U235 din acelaşi eşantion, 
dezintegrare care este cunoscută şi măsurată şi poate servi drept etalon. Compararea celor 
două grile oferă posibilitatea stabilirii unui model matematic care permite calcularea vechimii 
obiectului (eşantionului). Această metodă poate fi asociată cu cea a carbonului C14. 

 
Aplicaţiile acestei metode 
Metoda este deosebit de sensibilă pentru perioadele mai vechi, din preistoria omenirii. 

Ea a fost aplicată cu succes la datarea primilor hominizi din Tanzania, din Cheile de la 
Oldoway (FREDERICH 1965). 

 
6.  Metoda  hidratării obsidianului 

 
Principiul de funcţionare 
Metoda are la bază principiul hidratării în timp al obsidianului, care se petrece după o 

constantă, dacă proba stă în aceleaşi condiţii. Limitele metodei sunt impuse de faptul că 
această hidratare nu este uniformă în întreaga lume, neexistând aceleaşi condiţii fizico-
chimice pe întregul glob terestru. Aceste condiţii depind de existenţa unor factori locali care 
determină rata de hidratare (expl.: temperatura atmosferică). Metoda poate fi corectată şi 
corelată cu alte metode sau informaţii cronologice, precum şi cu date oferite de metoda C14 
sau de estimări stratigrafice, dendrocronologice, etc. 
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Metoda oferă date de cronologie relativă pentru acele zone şi are aplicaţii mai ales în 
staţiuni sau situaţii în care nu există observaţii de stratigrafie verticală, ci doar date de 
stratigrafie orizontală, sau lipsesc alte posibilităţi de datare. Această metodă permite, pe de o 
parte, stabilirea datelor relative, iar pe de altă parte, identificarea surselor de provenienţă a 
obsidianului, atunci când diferenţele cronologice sunt suficient de mari şi pot fi identificate 
diferitele surse. 

 
Petrogeneza obsidianului 
Obsidianul este o sticlă vulcanică rezultată din solidificarea rapidă, petrecută în urma 

erupţiilor vulcanice. Aceasta duce la întreruperea procesului de cristalizare a silicaţilor (SiO2). 
Obsidianul apare numai în anumite zone terestre (vezi harta) unde există sau a existat o 
intensă activitate vulcanică. 

 
Intensitatea 
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                                             Fig. 4. Curba obsidianului 
 

Compoziţia chimică 
Obsidianul nu are o compoziţie chimică specifică, existând o potenţială mixtură a 

substanţelor aflate în magmă. Elementele majore din magmă sunt: 72-76% SiO2, 10-15% 
Al2O3, 3-5% Na2O, 1-7% K2O, 0,5-2,6% F2O3, 1-1,8% FO, 0-1,2% CaO, alte elemente sunt 
sub 1%, iar elementele rare sunt la nivel de PPM. Din prelucrarea multidimensională a 
analizelor se pot obţine clase de probe ce pot indica surse geologice. Proprietăţile 
microcristaline ale obsidianului sunt determinate de procesul de micro-cristalizare, început în 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 166

perioada de formare a lui, fiind determinat de conţinutul unor elemente asociate (bentonite, 
bacilite, feldspaţii). Acestea lasă imagini micro-cristaline de forme precise care permit 
identificare structurii cristaline şi prin aceasta precizarea unor posibile zone de provenienţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fig.5. Diagrama obsidianului după conţinut 
 

Clasificarea 
Datorită procesului genetic diferit, se pot preciza câteva categorii de obsidian: 

obsidian riolitic (care este şi cel mai răspândit), obsidian trahitic (având o arie limitată, în 
Egipt), ş.a. 

Proprietăţile macroscopice 
Acestea sunt determinate de compoziţia chimică a obsidianului. Culorile sunt de la 

negru la cenuşiu şi verde, de la roşu la roşcat şi brun, precum şi specii transparente ca sticla. 
Identificarea surselor 
Se poate face macroscopic, dar aceste observaţii sunt limitate. Pentru o mai mare 

siguranţă, identificarea se face şi pe baza analizelor. Analiza elementelor rare din obsidian, 
efectuată prin diferite metode (difracţie prin raze X, analize prin radiaţii gama, analize 
spectografice) permite calcularea unor diagrame sau a unei analize de clusteri pentru 
precizarea grupelor şi a surselor de provenienţă. 
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                          Fig. 7. Diagrama unor analize de obsidian (clusteri) 
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7.  Metoda determinării elementelor rare din oase 
 

a. Determinarea uraniului din oase 
Este cunoscută situaţia că toate fragmentele osoase conţin o anumită cantitate de 

uraniu. Familia izotopică a acestuia este foarte mare. Aceşti izotopi sunt asimilaţi de către 
fiinţele vii, plante, ape subterane sau sol, fiind absorbiţi de mineralele de fosfaţi din oase sau 
dinţi. Oasele se păstrează în terenuri de calcare sau argile. Izotopii de uraniu nu sunt reţinuţi 
în mediile silicoase. Acumularea uraniului, petrecută ca urmare a şederii în sol, poate fi 
măsurată.  

Metoda poate fi folosită pentru datări relative, deoarece nu poate fi aplicată decât 
probelor din aceeaşi zonă, ce au acelaşi conţinut de radioactivitate. Neajunsul metodei este 
acela că acumularea uraniului se produce lent (mai mult de 10.000 de ani). Metoda poate fi 
folosită doar pentru depunerile şi descoperirile paleolitice (FREDERICH 1965). 

 
b. Determinarea fluorului din oase 
Fluorul se găseşte în formă naturală sub formă de fluoruri, iar în oase se află sub 

formă de hidroxiapartite: Ca10(Po4)6(OH)2. Fluorul este absorbit de ape, având loc o 
schimbare a ionilor, iar osul devine fluorapatit: Ca10(Po4)6 – F2, care este foarte stabil şi rezistă 
agenţilor chimici. Cantitatea de fluorapatite dintr-un os se măsoară, ea indicând o datare 
relativă faţă de oasele din aceeaşi zonă şi acelaşi tip de os (FREDERICH 1965). Limitele 
metodei sunt determinate de unele condiţii geografice ce pot diferi de la o zonă la alta. Spre 
exemplu, în următoarele cazuri există deosebiri pentru: oasele din terenurile silicoase sau 
vulcanice; cele din regiunile tropicale (unde mineralizarea este rapidă şi neregulată); pentru 
oasele calcinate sau pentru cele mai recente de 10.000 de ani. Toate acestea reduc substanţial 
câmpul de utilizare al metodei. O atenţie deosebită trebuie acordată procesului de contaminare 
al oaselor, fenomen ce se petrece destul de des. 

 
c. Determinarea azotului din oase 
Metoda se bazează pe prezenţa, în oasele vechi, a azotului din proteine sub formă de 

colagen. Această prezenţă depinde de solul în care se află proba, de conţinutul de azot şi de 
condiţiile chimice, fizice şi bacteriologice ce au favorizat sau nu absorbţia azotului de către 
oase. Concentraţia de azot este de cca. 4-5%, iar aceasta se diminuează cu o viteză uniformă 
în timp. Această metodă este folosită cu succes pentru terenurile calcaroase şi cele cu conţinut 
în argilă, ce au permis izolarea de aer şi bacterii (prin incluziunea în argile). Neajunsurile 
metodei sunt accentuate pe terenurile bulversate ce nu mai oferă condiţii propice. 

 
d. Determinări prin propagarea ultrasunetelor în oase 
Metoda are ca principiu de bază viteza de propagare a ultrasunetelor în oase. Această 

viteză de propagare variază după o curbă logaritmică. Limitele metodei sunt impuse de timpii 
mai lungi, deoarece viteza se reduce după 500 de ani la jumătate şi abia după 5.000 de ani la 
un sfert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 168

 
 

V 
1 
 
3/4 
 
 
1/2 
 
 
 
1/4 
 
 
 
     0               500                   1000                             9000                     T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 8. Curba de propagare a ultrasunetelor în oase 
 

8.  Metoda măsurării concentraţiei impurităţilor în sticle 
 

Metoda constă în studierea transformării oxizilor şi a urmelor lăsate de alte metale în 
sticle. Analiza oxizilor şi metalelor permite stabilirea vechimii, prin analiza gradului de 
oxidare al diverşilor oxizi (MgO, PbO, Sb2O5, K2O, MnO) din compoziţia sticlei. Aceste 
măsurători oferă date de cronologie relativă. Datele trebuie comparate şi raportate la situaţia 
sticlelor din diferite perioade istorice. 
 

9.  Metoda “varvelor” 
 

Varvele sunt straturi (pături) succesive de sedimente ce constituie depozit lacustru fin 
sau alternând cu materialele argiloase sau nisipoase, întunecate şi deschise la culoare. 
Originea lor se explică printr-o variaţie sezonieră a debitului cursurilor de apă, rezultată din 
topirea gheţarilor. Se mai întâlnesc, de asemenea, şi pe unele plaje. Utilizarea lor în datare se 
înrudeşte cu dendrocronologia, făcând parte din aceiaşi familie de metode de datare fizico-
chimice şi biologice. Ea este mai puţin sigură, căci varva este fragilă, destructibilă, inelele ei 
nefiind permanente. Corelările cu datele obţinute cu C14 nu pot fi deci, decât locale, şi datele 
obţinute, relative. Vârstele măsurabile se situează sub 20.000 ani (VĂSARU-COSMA 1998). 
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Partea a doua: 
MODELE PRACTICE 
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Cap. V. Recoltarea probelor pentru crearea bazelor de date 
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RECOLTAREA PROBELOR. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ANALIZELE 
FIZICO-CHIMICE. STUDIUL MACROSCOPIC ŞI MICROSCOPIC 

 
 
Recoltarea probelor este o operaţie ce trebuie făcută sistematic. Alegerea probelor 

trebuie să fie semnificativă pentru tema urmărită. Probele trebuie alese şi culese pentru a 
forma serii. Acestea permit verificarea datelor şi a metodelor folosite, a corectitudinii datelor 
sau a săpăturilor şi a liniarităţii evoluţiei. Pe de altă parte, probele trebuie alese în număr 
suficient de mare (de cel puţin 3-5 pentru o problemă) necesare pentru a se realiza serii sau 
clasificări. Probele trebuie să fie eşantioane semnificative pentru lotul din care fac parte. La 
alegerea probelor trebuie să se evite poluarea, amestecul , poziţiile stratigrafice nesigure, 
materialele atipice. După realizarea unor serii de probe se pot alege materialele şi aleator, 
deoarece există deja serii cu care se pot compara. 

Arh. Zoia Maxim de la Muzeul din Cluj a conceput un sistem de organizare a 
cercetărilor şi a tipurilor de baze de date (BAZARH), care să corespundă unui sistem, a cărui 
elaborare a început în 1986. Până astăzi (1999) s-au realizat unele modele de baze de date, iar 
altele (mai ales pentru prospectări) nu au fost realizate deoarece nu există programe speciale 
de calculator pentru înmagazinarea lor. 

Ca bază de pornire s-au folosit cunoştinţele privind teoria sistemelor (MALIŢA 1979, 
RESTIAN 1989, POPESCU 1990) şi schema ecosistemului lui Clarke (CLARKE 1968). 
Conform acestei scheme subsistemele au relaţii strânse, bilaterale, care se influenţează 
reciproc. Bineînţeles că cele mai multe date sunt din subsistemul culturii materiale, 
descoperite de arheolog (obiectele de inventar ale locuinţelor, mormintelor, etc.). 

                           Schema ecosistemului (CLARKE 1968) 
 
Baza de date BAZARH, concepută de Z. Maxim, a fost la început creată pe cartele 

perforate şi gestionată cu programe de tip Cobol, Fortran, etc. Sistemul actual de gestionare şi 
prelucrare a datelor arheologice se numeşte ZEUS, prima variantă fiind creată în DBMS 
Paradox sub DOS, iar a doua variantă ZEUS II, în DBMS Microsoft Access sub Windows 
(TARCEA & 1996). 
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Schema sistemului BAZARH are trei componente principale: baza de date, baza de 
cunoştinţe (informaţii) şi sisteme expert. Datele sunt grupate în fişiere, după un sistem de 
clasificare arheologică şi sunt relaţionale. Accesul se face prin interogare, utilizatorul folosind 
o interfaţă “prietenoasă”. Pentru prelucrare, datele pot fi exportate (integral sau parţial) într-un 
program special de prelucrare (APL, APLWIN, ARHEOAPL) sau pot fi îmbogăţite prin 
import de date (sub formă de text clar sau în cod) dintr-o altă bază de date (de tip Paradox, 
dBASE, FoxPro, etc.). 

Baza de date este formată din fişiere, cu date primare, grupate în trei sectoare: 
• tipologie (obiecte); 
• prospectări; 
• determinări. 
Baza de cunoştinţe este structurată după datele despre ecosistem, comunităţi şi 

legături (relaţii intercomunitare). 
Pentru uşurarea accesului la date, sunt utilizate dicţionare şi cataloage (vezi anexa), 

fişarea datelor în clar ocupând foarte mult spaţiu din ecranul şi memoria computerului. 
Completarea unei asemenea baze necesită un sistem integrat, global, cu coordonate. 

Pentru aceasta ne lipsesc unele interferenţe prietenoase (cu specialişti din alte domenii 
ştiinţifice) dar mai ales ne lipsesc informaticienii care să realizeze programe noi sau să le 
integreze în pachetele de programe deja existente, de arheometrie. 

 
 SIT ARHEOLOGIC 

PROSPECŢIUNI TIPOLOGIE-FUNCŢIONAL DETERMINĂRI 

CERAMICĂ

PIATRĂ

OBIECTE OS

METAL

MAGNETOMETRIE

RAZE GAMA

REZISTIVITATE

GRAVIMETRIE

ANTROPOLOGICE

PEDOLOGICE

GEOMORFOLOGIC

PALEOFAUNĂ

PALEOFLORAREGISTRU ADMINISTRATIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEGĂTURI BIBLIOGRAFIE 
 
 
Structura unei baze de date, analize, prospectări şi informaţii pentru un sit arheologic 

 
1. Recoltarea probelor 
 
Înainte de a înşira categoriile de probe, sunt necesare câteva cerinţe după care se aleg 

probele pentru mostre sau analize: 
• din piesă să se poată prevala probe fără a o distruge, din punct de vedere al formei 

sau decorului; 
• locul din care se alege proba trebuie să fie semnificativ pentru întreaga piesă şi să 

răspundă cerinţelor de analiză. Dacă analiza aduce unele atingeri formei sau 
decorului, locul de analiză e bine să fie uşor mascat; 
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• în evidenţa primară trebuie specificată natura şi data prevalării analizei; 
• înainte şi după ce se va lua proba, piesa trebuie fotografiată; 
• părţi de mostră trebuie păstrate pentru viitoare verificări prin altă metodă de 

control. 
 

2. Categorii de probe 
 
Obsidianul 
Probele de obsidian sunt similare celor de la silex. Fiind rocă eruptivă, lipsesc unele 

elemente  din procesul formării, dar există mai multe elemente din matricea geologică. 
Analizele fizico-chimice privesc în special precizarea categoriei şi momentul formării 

surselor. Pentru zonele europene se cunoaşte deja matricea geologică şi diferitele structuri 
cristaline. 

 
Silexul 
Piesele de silex sau mostre de silex trebuie culese atât din siturile arheologice cât şi 

din locurile de ocurenţă ale silexului. Se recomandă realizarea unor litoteci. Litoteca este o 
colecţie de mostre, cu varietăţi geologice de silex sau alte roci, din surse geologice sau 
arheologice. 

Din ocurenţele geologice trebuie culese mostre de diferite dimensiuni ale căror 
aspecte cromatice sau de textură este necesar a fi analizate. Pentru probele de silex se 
urmăreşte, de obicei:  

• urmele traseologice (care demonstrează diferite folosiri ale pieselor); 
• structura; 
• textura; 
• incluziunile; 
• analizele fizico-chimice (pentru clasificarea şi precizarea sursei). 

 
Metodele folosite pentru studiul silexului sunt: 

• analizele fizico-chimice ale elementelor rare sau impurităţilor (posibilă întreaga gamă de 
analize); 

• secţiuni subţiri în piesa de silex, prin care se urmăresc impurităţile, elementele de 
microfloră sau faună; 

• studiul microscopic sau macrofotografia pentru studiile traseologice; 
• textura şi structura, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr. inv. Litotecă____________NUME Petroarh._______________ 
             Arheo._____________              Geologic.______________ 
Loc descop._______________               Arheol.________________ 
                                                                        F.________________ 
                Coord.___________                       SL._______________ 
                Sursa____________                       ST:_______________ 
                Distrib.__________                        L.___l._____g.______ 
Grupa genetică__________________________________________ 
Vârsta geologică_________________________________________ 
                                          DESCRIERE                                             
A.____________________________________________________ 
Cod cult.______________transp.__________calit._____________ 
Textură_______________tip_____________luciu______________ 
Spărtură______________structură________duritate____________ 
Densitate_____________analiză____________________________ 
Referinţe_______________________________________________ 

Structură de litotecă cu câmpuri pentru determinări şi analize 
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Fişă geologică cu imagini 

Nr. litotecă________denum.geologică_________categ.______ 
Analize chimice_______________alte analize_____________ 
Surse (ocurenţe)____________________________________ 
Bibliografie_________________________________________ 
Concluzii___________________________________________ 
Observaţii__________________________________________ 
 
                 ANALIZĂ MICROSCOPICĂ – MINERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ANALIZĂ MICROSCOPICĂ - ROCĂ 

Nr. litotecă_____________ 
Structură______________ 
Textură________________ 
CM/MS________________ 
CM/MP________________ 
CM/MA________________ 
Transformări____________ 
______________________ 

Nr. litotecă_____________ 
Formă________________ 
Habitat________________ 
Clivaj_________________ 
Paleocroism____________ 
Relief_________________ 
Prop. Optice____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ceramica 
Analiza ceramicii cunoaşte o mare gamă de analize. Mostrele trebuie alese pentru a 

răspunde unui număr mare de cerinţe privind structura, textura, amestecul, modelarea, 
netezirea, lustruirea, uscarea şi arderea. Analizele pot fi fizico-chimice şi geologice. Cele 
fizico-chimice privesc structura elementelor rare, impurităţile, matricea geologică. Celelalte 
analize privesc sursa de materie primă, degresanţii, coloranţii, tehnologiile de ardere, amestec, 
uscare, pictare, etc. Mostrele trebuie alese atât pentru categoriile indicatoare (sunt necesare 
date statistice privind proprietăţile lor) cât şi pentru importuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

FIŞĂ CERAMICĂ 

Sat/cartier/cătun______________Punctul______________________________________ 
Anul______Secţiunea_________Caroul_______Adâncime________________________ 
Complex___________________Nivel_________Epoca___________________________ 
Cultura____________________Faza_________________________________________ 
Tip locuire_______________________________________________________________ 

Factură       Formă    cls.   buză   gât  ă  burtă toart  fund  ornam. Funcţie  nr.inv. 

Localitatea______________________________________________________________ 
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Studiul analizelor ceramicii joacă un rol deosebit în precizarea legăturilor 
cronologice, culturale, economice şi sociale. Datele adunate din analize pot fi cuprinse în baze 
de date sau informaţii, din care se pot face analize calitative sau cantitative, în funcţie de bază. 

Orice tip de date despre elementele ceramicii sunt deosebit de importante. La studiul 
importurilor pot fi urmărite resturile de pământ din fisuri, decor, etc., ce au rămas involuntar 
lipite de materialul ceramic. Numeroase fragmente ceramice păstrează resturi menajere 
organice, al căror studiu este deosebit de important pentru precizarea modului de viaţă al 
comunităţilor preistorice, antice sau medievale. 

 
Obiecte din piatră 
Studiul obiectelor din piatră este important pentru precizarea surselor de provenienţă, 

folosirea şi circulaţia obiectelor finite sau ca materie primă. Pentru studiul litologic este 
necesară analiza şi studiul deşeurilor de fabricaţie. La piesele din piatră sunt necesare, de 
asemenea, şi studiile privind urmele traseologice. Acestea oferă date despre funcţionalitatea 
lor, dar şi urmele unor depuneri, rezultat al unor folosiri, semne voite (simboluri, semne de 
meşteri) sau urme de pictare. Prin studierea acestor urme se pot obţine date privind folosirea 
şi preferinţele pentru anumite tipuri de obiecte. La studiul uneltelor de piatră este important de 
studiat şi ştirbiturile, refacerile, reparaţiile sau sistemele de prindere. 

 
 

Fişă obiecte os 
Localitatea______________________________________________________ 
Sat/cartier/cătun_______________Punctul_____________________________ 
Anul_________secţiunea__________caroul__________▼________________ 
Complex____________nivel_____________epoca______________________ 
Cultura______________________faza________________________________ 
Tip locuire_______________________________________________________ 

SPECIA 

 

TEHNICA 

PORŢIUNEA 

 
                       FORMA   NR. SECŢIUNE URME  ARDERE  ORNAMENT   INV. 

 
DENUM. OS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Unelte de os 
Piesele şi obiectele de os sunt studiate diferit. Analizele şi determinările urmăresc 

precizarea speciei, zonei şi tipului de os din care sunt confecţionate piesele. Piesele alese 
pentru analize fizico-chimice trebuie ferite de contaminare. Piesele urmărite pentru studii 
traseologice trebuie spălate şi păstrate cu grijă, pentru analizele ulterioare şi succesive. Pentru 
oasele sau uneltele cu depuneri (biologice) trebuie avută în vedere analiza acestor depuneri. 

  
Obiectele de metal 
În funcţie de material şi starea de conservare, obiectele de metal, trebuie analizate cu 

grijă deosebită. Schimbarea mediului poate duce la procese de degradare sau alterare a 
straturilor de la suprafaţă sau din profunzime. Piesele sau părţile de piesă alese pentru analize 
trebuie să fie selectate în funcţie de tipul de analiză urmărită. Unele obiecte (în special cele 
feroase) suferă procese de oxidare foarte puternice care pot altera în întregime piesa. 
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a. Obiectele de cupru 
Toate obiectele de cupru beneficiază de o patină (oxid) ce trebuie şi aceasta analizată. 

Analiza obiectelor de cupru oferă date despre procesele tehnologice de obţinere sau prelucrare 
a metalului. Acest metal apare sub forma cuprului nativ în multe zone din Europa. În ţara 
noastră există numeroase surse de cupru, unele asociate cu carbonaţi, sulfaţi, azotaţi, etc. Cele 
mai bogate zone metalifere din România sunt cele din Munţii Apuseni (Băiuţul Bihorului) şi 
Munţii Banatului (Anina – Oraviţa). 

Studiul macroscopic al suprafeţei şi al straturilor superficiale oferă date despre 
tehnologiile folosite (turnare, tipărire, ciocănire, finisare) şi ajustările de suprafaţă. 

Studiul microscopic oferă date despre aliaj, modul de ciocănire, formele şi sistemul 
de cristalizare, căliri, etc. 

Analiza metalografică permite, prin studiul cristalelor şi ale deformării lor în urma 
unor tratamente petrecute în procesul tehnologic (forjare, călire, decălire, coacere), stabilirea 
tehnologiilor primare şi secundare, a metodelor de confecţionare, prelucrare, întărire, 
înmuiere, etc. 

Analiza fizico-chimică urmăreşte studiul elementelor indicatoare, al elementelor rare 
sau al impurităţilor, elemente deosebit de importante pentru precizarea sursei de materie 
primă, a cuprului nativ. 

O dezvoltare şi o atenţie deosebită s-a acordat studierii şi cercetării urmelor de 
exploatare cupriferă (ocne, haldine, unelte, obiecte de uz sau de cult legate de exploatare). 
Analizele urmăresc materia primă din sursă, zgurile rămase din procesele tehnologice sau din 
procedeele experimentale de obţinere a metalului. La acestea se urmăreşte tipul de materie 
primă, de obiect şi de zgură. Analiza acestora oferă date privind clusterul dispersiei 
elementelor indicatoare. 

 
Fişă metal 

Localitatea________________________________________________ 
Sat/cartier/cătun_______________punctul_______________________ 
Anul_________secţiune_________carou__________▼____________ 
Complex____________nivel____________epoca_________________ 
Cultura_____________________faza___________________________ 

 

 

 

 
materie  formă   secţiune                tip             ornament    funcţie  nr. inv. 
                                           sup.    mijl.   inf. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Obiectele de cupru arsenic 
Studiul acestor categorii de obiecte este deosebit de important, mai ales din punct de 

vedere metalografic privind procedeele tehnologice de obţinere a metalului, de turnare sau 
aliere. O atenţie deosibită se acordă urmelor ce permit definirea matricei geologice sau a 
mineralelor reduse sau aliate. Pentru aceste categorii de obiecte se pot urmări aceleaşi urme 
traseologice sau depuneri, ca şi la alte categorii de obiecte. 

Pentru aceste genuri de analize există modele de baze de date (precum cel din 
imaginea de mai jos), foarte amănunţite ce urmăresc microstructura, duritatea, patina, 
greutatea, coroziunea, etc. Cel mai adesea trebuie precizate şi modelele de analiză, 
laboratoarele, specificul lor, standardele folosite sau alte date necesare specialistului. 
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Buletin de analiză metalografică 
 
Epoca________________cultura__________faza___________ 
Localitate/punct________________________nr.inv.__________ 
Elemente PPM  Denumire  ▼  Cantitate    Forma piesei_______ 
                                                                   Greutate___________ 
 
 
 
 
Microstructura________________________________________ 
Duritatea_________________tehnologie a._________________ 
Patina___________________                  b._________________ 
Coroziune________________                  c._________________ 
Crăpături_________________defecte_____________________ 
Urme folos._______________tratamente__________________ 
Observaţii___________________________________________ 
Binliografie___________________________________________ 
                                               întocmit______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Obiectele din bronz 
Analizele efectuate pe obiectele de bronz cumulează toate categoriile de mai sus dar 

conţin şi probleme specifice. Elementele specifice se petrec la momente cronologice diferite, 
determinate de explozia metalurgiei bronzului, petrecută la finele epocii bronzului, în Bronz 
D – Hallstatt A. Apariţia marilor depozite de bronzuri (Uioara, Aiud, etc.) indică existenţa 
unor ateliere specializate şi a unor depozite de turte de bronz şi obiecte vechi, ce dovedesc o 
adunare a obiectelor de pe spaţii vaste. Analizele fizico-chimice sunt mai puţin revelatoare la 
precizarea sursei de materie primă pentru obiectele nou topite, dar sunt deosebit de importante 
pentru cele ce urmau să fie retopite. Studiul elementelor rare, al impurităţilor şi analizele de 
clusteri pe computer pot oferi date şi rezultate deosebit de importante.  

 
d. Fierul meteoric 
Analizele acestuia sunt deosebit de tehnologizate, mai ales în privinţa studiului 

metalografic, al sursei şi al tehnologiilor metalurgice şi siderurgice practicate de meşteşugar. 
După descoperirea obiectelor din pământ, trebuie făcute o serie de analize pentru precizarea 
stării de conservare, măsurile sau modelele ce se impun pentru conservare şi restaurare. 
Analiza fierului meteoric este deosebit de importantă şi pentru posibilităţile de datare, pe bază 
de C14, dar şi pentru analiza metodelor de prelucrare a acestuia. 

 
e. Zgura  
Studiul zgurilor se realizează prin analize macroscopice (pentru precizarea 

provenienţei lor şi a tehnologiilor de reducere sau a fondanţilor folosiţi), analize microscopice 
(pentru studiul impurităţilor şi proceselor tehnologice) şi analizele pentru precizarea 
elementelor rare (matricea geologică, matricea reţelei, etc.). Zgurile pot indica zone şi ateliere 
de prelucrare a metalului. 

 
f. Aurul 
Studiul şi analizele aurului cunosc, în principal, aceleaşi metode şi principii ca şi cele 

de la cupru nativ, dată fiind chimia similară a formării lor. Prelucrarea aurului şi circulaţia lui 
se leagă atât de procesele tehnologice cât şi de sursă. Datorită calităţii sale de metal rar, a 
circulaţiei sale, a proceselor economico-sociale pe care le provoacă, a tezaurizării, transmiterii 
sau transformării lui, aceste studii şi analize sunt foarte importante pentru arheolog. 
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g. Argintul  
Studiul acestuia şi analizele sale sunt similare celor ale cuprului arsenic. În unele 

momente alierea lor se leagă de procedeele şi tehnologiile comune. Argintul este prezent în 
diferite minerale sau ca element minor în metale, rar fiind identificat ( în preistorie) în stare 
pură. Analizele spectografice permit identificarea unora din izotopii săi care pot fi astfel uşor 
recunoscuţi.  
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Cap. VI. Convertirea artefactelor în baze de date arheometrice 
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PRELUCRAREA MATERIALULUI 
 
 
În vederea creării unei baze de date şi de informaţii, arheologul trebuie mai întâi să 

efectueze o serie de operaţii care să pregătească materialul arheologic, să-l sistematizeze şi  
să-l convertească apoi în date codificate pentru a fi introduse pe calculator. 

Metoda se foloseşte, în special, în cadrul siturilor arheologice închise (de preferat 
săpate în întregime), cu material bogat ce poate oferi date concludente despre staţiunea 
arheologică respectivă. 

Volumul de muncă este imens, dar odată concepută baza de date şi informaţii, 
programele de calculator ajută arheologul în muncă, oferindu-i date exacte despre inventarul 
prelucrat. Serierile, analizele, clasificările, etc., executate de calculator sunt exacte dacă datele 
introduse de arheolog au fost exacte. Tocmai de aceea faza cea mai importantă în munca 
arheologică informatizată este prelucrarea şi convertirea materialului în baze de date 
arheometrice. 
 
I. Spălarea, decalcifierea 

 
Operaţiile de spălare şi decalcifiere trebuie făcute sub îndrumarea restauratorului, a 

tehnicianului de conservare şi săpătură specializat în aceste operaţii. În anumite condiţii, în 
unele staţiuni sau peşteri, există o puternică calcifiere a materialelor ce nu permit  studiul, 
descrierea, sortarea sau clasificarea materialelor arheologice, în special a ceramicii. În această 
situaţie este necesară o tratare fizico-chimică a suprafeţei obiectului (unealtă, armă, vas 
ceramic). Aceste tratări trebuie făcute diferit de la o categorie de obiecte la alta (ceramică, 
oase, metale, resturi organice) pentru a nu afecta straturile superficiale (slip, angobă, pictură, 
lustru). Uscarea materialelor ceramice sau organice, după spălare, trebuie făcută cu grijă şi în 
anume condiţii care să nu afecteze suprafaţa lor, mai ales în cazul ceramicii ce prezintă 
pictură, angobă, slip sau lustruire.  

 
II. Clasificarea 

 
Clasificarea materialelor trebuie să înceapă în funcţie de categoria obiectelor, a 

categoriilor de ceramică, de epoci, culturi sau faze. Clasificarea este deosebit de importantă 
pentru că ea îi permite rapid arheologului, să sesizeze amestecul de materiale din timpul 
cercetării, asocierile fireşti şi cele nefireşti. Clasificarea obiectelor permite de asemenea 
observarea funcţionalităţii unor spaţii (pat, casetă de provizii) din complexe (locuinţe, 
bordeie, anexe) sau din zona staţiunii, locuri pentru confecţionarea ceramicii, a uneltelor şi 
armelor (urme de cioplire, zguri de prelucrare, deşeuri de fabricaţie). 

 
III. Codificarea 

 
Codificarea materialului permite arheologului studiul tehnicilor şi tehnologiilor de 

fabricaţie, gustul, moda, preferinţele sau funcţionalitatea formelor. Din acestea trebuie să 
rezulte: calităţile lutului, structura, textura, tehnologii de amestec, fabricaţie, finisare, colorare 
sau ardere. Aceste codificări trebuie să fie standard, pentru includerea lor în baze de date şi o 
coroborare a lor cu bazele de informaţii. Codificarea trebuie făcută pe bază de dicţionare de 
termeni pentru structură, textură, degresant şi cataloage de culoare, formă, tehnice şi 
variantele de cod. 
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Codificarea trebuie făcută după anumite reguli deoarece motivul căutat trebuie găsit 
cu uşurinţă. De aceea se recomandă a fi ordonată în cadrul unor tabele sau planşe, pe verticală 
şi pe orizontală, după reguli bine definite. Aceste reguli nu trebuie stabilite rigid. Ele pot fi 
completate ulterior, sistemul trebuind să fie unul deschis şi nu închis, deoarece pentru multe 
din obiecte nu se cunosc toate variantele şi subvariantele. 

De exemplu, motivele depistate au propria lor individualitate. Acestea pot fi elemente 
care se repetă, elemente componente ale unui stil sau ale unei reguli. Uneori ele pot 
reprezenta şi cazuri particulare, caz în care existenţa unei clasificări rigide ar îngreuna munca 
arheologului. 

Pentru codificare se folosesc cataloage de decor, forme, buze, funduri, toarte, obiecte, 
unelte, arme, podoabe, etc. 

 
A. Cataloagele 
 
1. Cataloage de motive 

 
Motivele decorative sunt dispuse pe vase după anumite reguli, determinate de factorii 

estetici sau factorii psihologici. Există motive care au la bază doar reguli estetice, la altele, 
reguli privind compoziţia, o logică specifică unei culturi sau civilizaţii. Pentru comparaţii mai 
fine, pentru a studia evoluţia preferinţelor decorative, care au în timp anumite reguli, şi pentru 
descrieri riguroase sunt necesare cataloage de motive incizate, pictate sau plastice. 

 
Motivele pictate, fie că sunt părţi ale unui decor mai complex, fie că sunt ornamente 

individuale sau compuse, au un catalog de forme. Aceasta este prima etapă a codificării. Într-
o etapă următoare, se pot face studii privind compoziţia, compunerea, reguli estetice sau 
culturale, precum şi raportul dintre forma vasului, culoare sau un anume decor. 

 
Motivele incizate sau plastice reprezentate în cataloage pe baza unor convenţii 

aleatorii, reflectă marea varietate, existenţa unor reguli, gusturi sau preferinţe ale 
meşteşugarului sau artistului necunoscut, în cazul unor capodopere. Într-un astfel de catalog 
sunt prezentate în special metodele tehnice (plastica, decorul în relief, inciziile, apăsări, 
crestături, etc.). În bazele de date sunt specificate stilurile decorative dar şi tehnologia de 
fabricare sau realizare. 

 
                                     Catalog de motive pictate (Cultura Starčevo – Criş) 
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                    Catalog de motive decorative incizate şi plastice  

                                                   (Cultura Starčevo – Criş) 
 

2. Cataloage de forme 
 

Clasificarea formelor este deosebit de importantă şi necesară deoarece formele diferă, 
având variante ce se pot stabili după unele criterii obiective sau subiective. Mai mult, din 
studiul acestora se poate observa cum unele elemente, mai ales la fragmente (buză, corp, 
toartă, fund) pot aparţine mai multor tipuri de forme. 

Clasificarea acestor forme permite stabilirea unor criterii de evoluţie, ce reflectă 
moda, funcţionalitatea, preferinţa, etc. 

Cataloagele de forme sunt specifice fiecărei culturi în parte, deşi există şi unele 
elemente comune. Unui catalog de formă i se ataşează un dicţionar de forme cu cod. Aceste 
dicţionare pot fi selectate şi în acest fel se face automat traducerea dicţionarului sau descrierea 
lui. Pentru schimbarea automată în vederea elaborării unor coduri comune, se pot scrie mici 
programe şi, actualizarea bazelor sau băncilor de forme se face automat. 

O altă posibilitate este clasificarea automată prin descrieri riguroase bazate pe 
algoritmi matematici. Descrierea este logică, iar clasificarea se face automat. Avantajul 
acestei clasificări este acela că se realizează baze de date în care, pe lângă datele calitative (tip 
de curbă, intensitatea, forma), sunt şi date cantitative (diametrele părţilor sau înălţimea 
părţilor de vas, volum, etc.). 
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                          Cataloage de forme (Cultura Starčevo – Criş) 
 
a. Cataloagele de buze de vase 
Acestea sunt necesare deoarece cea mai mare parte a fragmentelor de vase sunt 

fragmentare. Dacă nu se cunoaşte precis forma vaselor, operaţiile cu buze de vase permit 
unele operaţii tipologice semnificative, dacă însă şi buzele au semnificaţii tipologice, 
stilistice, culturale sau funcţionale. 

 
b. Cataloagele de funduri de vase 
Aceste tipuri de cataloage sunt necesare, la fel ca şi în cazul buzelor, la identificarea 

tipului de vas atunci când acesta este fragmentar. Fiecare epocă istorică are elemente specifice 
ce sunt identificate şi prin forma fundului sau piciorului de vas ceramic, în special în ceea ce 
priveşte utilizarea lui şi locul de provenienţă. 

 
c. Cataloagele de toarte 
Din studiul toartelor de vas se pot trage importante concluzii privind evoluţia 

anumitor forme de vase (amfora, ulciorul) sau semnificaţiile acestora (toarte cioc, toarte 
mână, toarte buton, toarte zoomorfe), ele marcând de multe ori funcţionalitatea vasului (de 
provizii, de transport, estetic, de cult). 

 
 
 
 
 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 186

B. Dicţionare 
 

Termenii cuprind cuvinte-cheie, iar când sunt folosiţi în cod pot avea un catalog sau o 
descriere gen dicţionar, sau ambele. Acestea permit codificarea şi decodificarea automată, 
prin asocierea unor programe de codificare-decodificare automată. Deşi uşurează foarte mult 
munca arheologului, volumul mare de muncă, numeroasele tipologii şi lipsa unei tehnici 
adecvate, a întârziat până acum apariţia unor astfel de programe pe piaţa românească. 

 
Tehnologia ceramicii 
 
Deoarece ceramica reprezintă materialul cel mai des întâlnit într-un sit arheologic, 

programele de gestionare a datelor s-au oprit în special asupra acesteia. Studiul facturii şi 
tehnologiei de fabricaţie porneşte de la alegerea lutului, a amestecului cu degresanţi, finisarea 
suprafeţelor, etc., toate fiind caracteristici deosebit de importante de studiat şi inclus în bazele 
de date. 

 
1. Dicţionar de amestec 
 
În cazul ceramicii preistorice, pentru o mai bună modelare, pentru mărirea 

plasticităţii, pentru a reduce grăsimea argilelor, se folosesc diferite amestecuri iar materialele 
din componenţă sunt numite degresanţi. În figura de mai jos este înfăţişat un model de 
dicţionar de amestec. Acesta poate fi închis sau deschis. Este recomandabil ce dicţionarul să 
fie deschis, cel puţin în prima fază, până se încheie etapa de analize şi codificări. După ce sunt 
introduse datele în dicţionar el trebuie închis înainte de a fi lansat programul de analiză, altfel 
calculatorul va indica eroare. De asemenea calculatorul va indica eroare la decodificare şi în 
cazul dicţionarelor incomplete. 
 

COD NUME E Nisip şi pleavă 
0 Mâl şi cioburi F Pleavă şi cioburi 
1 Nisip G Cioburi şi pleavă 
2 Nisip fin H Plavă şi mâl 
3 Nisip cu bob mare I Mâl şi pleavă 
4 Pietricele J Pietricele şi mâl 
5 Cioburi pisate K Nisip şi mică 
6 Nisip şi cioburi L Mâl şi pietricele 
7 Cioburi şi nisip M Nisip, cioburi şi pleavă 
8 Mâl N Scoici 
9 Mâl şi nisip O Nisip şi grafit 
A Nisip şi mâl P Mâl, pleavă şi cioburi 
B Cioburi şi mâl Q Pietricele şi cioburi 
C Pleavă R Nisip, cioburi şi mâl 
D Pleavă şi nisip S Rocă pisată 

 
2. Dicţionar de culoare 

 
Se folosesc pentru descrierea culorilor ceramicii, în vederea analizei evoluţiei lor în 

timp (stratigrafie verticală şi orizontală) şi spaţiu (răspândirea lor în suprafeţele şi secţiunile 
cercetate). Informaţiile din dicţionar sunt apoi analizate (seriate, clasificate, etc.) putându-se 
observa care sunt categoriile de culoare predominante la diferite adâncimi sau complexe, dar 
şi din stratul de cultură, putându-se face corelaţii cu staţiunile arheologice apropiate. 
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3. Dicţionar de netezire 
 

Tehnologiile de netezire sau tratare a suprafeţei vaselor sunt descrise după un 
dicţionar de termeni, care este codificat, inclus în baze de date, apoi, după extragere şi 
prelucrări matematice (seriere sau clasificare) este redat fie prin tabele fie prin imagini 
grafice. Din tabel se observă principalele tehnologii folosite, precum şi dispunerea lor în 
complexe, strat, adâncimi, etc.  

 
4. Dicţionar de tehnologii de ardere 

 
Asemenea dicţionare se realizează, în prima fază, prin convenţii, apoi se fac analize 

privind arderea, durata, temperatura, stările pe care le îmbracă în procesul arderii. Există 
multe studii privind tehnologia de ardere (GHERGARIU & 1995), unde se porneşte de la 
examinarea arheologică a probelor şi o descriere standard, fiind prezentate caracteristicile 
macroscopice, aspectele microscopice, compoziţia mineralogică, materia primă folosită, 
sursele de provenienţă, tehnologia folosită, temperaturile de ardere şi comportamentul 
mineralelor argiloase în timpul arderii. 

După introducerea datelor, în timpul analizelor graficul seriat va prezenta cele mai 
bune corelaţii dintre categoriile de ardere şi complexele sau adâncimile de săpare. 

În mod convenţional au fost stabilite unele categorii de ardere: oxidantă, reductantă, 
bună, slabă, blacktoped, sau combinaţii dintre ele. Acestea sunt importante pentru că ele 
indică uneori procese de evoluţie, involuţie, staţiuni principale sau staţiuni secundare. 

 
IV. Analiza ceramică 

 
Structura unei baze de date permite reţinerea unor caracteristici importante rezultate 

din analizele fizico-chimice pe ceramică. Datele sunt înscrise într-un tabel (vezi figura de mai 
jos) ce conţine un număr limitat de elemente. Lui i se pot adăuga starea şi tipul mineralelor 
din timpul arderii sau uscării, durata arderii, starea coloidală, elementele componente, 
structura, textura, ş.a. Pentru codificare se folosesc grile cu termeni în clar, atât pentru 
clasificare şi cod, cât şi pentru includerea în bazele de date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buletin de analiză ceramică 

Nr. inv.___________________Cultura__________________ 
Categoria granulometrică____________________________ 
Microtextura: Marginea 
ext.___________________________ 
                     Marginea 
int.____________________________ 
                     Zona centrală___________________________ 
                     Degresant       Mineral_______Vegetal_______ 
Materia primă: 
           Argila___________
           Degresant__________ 
           Min. grele__________ 
Grad ardere______________ 
           Temperat.__________ 
Transformări______________ 
                    

___       imagine microscopică 
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Codificarea se poate face direct pe calculator, pe baza unor programe interogative sau 
după sistemul folosit pentru paleo-faună. 

Starea fragmentară a ceramicii face ca uneori să fie descoperite doar părţi din vase ce 
pot identifica unele forme speciale. Pentru asemenea părţi semnificative (buze, umeri, 
funduri, toarte) se pot face cataloage de forme cu codul general al vasului sau un cod special. 

 
V. Sortarea 

În urma operaţiilor de codificare, prelucrare, restaurare şi descriere, o parte din 
materiale trebuie reţinute pentru documentaţia grafică şi fotografică, constituind elementele 
considerate tipice sau mostre. Această sortare trebuie să ţină cont de numeroase criterii: 
raritate, elemente caracteristice pentru categorie, factură, structură, textură, amestec, netezire, 
culoare, formă şi decor. Materialele trebuie sortate în funcţie de caracterul săpăturii: 
sistematic (îndelungat în timp, unde se preconizează adunarea unor mari cantităţi de 
materiale); salvare prin sondaje (se reţin cât mai multe materiale); salvare prin cercetarea 
întregii staţiuni (se reţin materialele după acelaşi criteriu ca şi la cele sistematice). 

Sortarea materialelor trebuie să reţină serii de mostre care să nu fie inventariate, dar 
marcate pentru a putea servi ca mostre pentru analizele distructive. Este preferabil ca, din 
materialele supuse analizelor distructive, să fie prevalate mostre-martor, ce vor fi păstrate 
pentru eventuale analize ulterioare. 

Bazele de date nu vor conţine analiza întregului material arheologic descoperit într-o 
săpătură ci doar obiectele selectate în urma sortării. 

 
VI. Inventarierea 

 
Inventarierea materialelor are ca scop reţinerea exactă a poziţiei lor. Ca o consecinţă a 

inventarierii pe obiect, este creşterea individualizării lui, subliniindu-se rolul şi importanţa 
acestuia. Inventarierea individuală permite obiectului libertatea organizării în colecţii, după 
diferite criterii, determinate de studiul tehnologiei, a tehnicii şi decorului, a cromaticii, etc. 
Inventarierea poate fi făcută în cadrul unei staţiuni, ca parte a unui inventar general, dar poate 
fi făcută şi în interiorul unui muzeu, după structura muzeului (inventar general, inventar pe 
secţii sau categorii, pe epoci sau perioade istorice). Inventarierea conţine date şi coduri despre 
muzeu, colecţie, staţiune, situaţie arheologică, cultură, localizare în muzeu şi în colecţii, ş.a. 

În cadrul unei baze de date obiectul poate primi un număr de inventar nou, îl poate 
păstra pe cel vechi, sau le poate avea pe amândouă. 

 
VII. Desenarea  

 
Desenarea obiectelor pe şantier oferă posibilitatea realizării unei documentaţii rapide, 

efectuată sub controlul direct al arheologului. Aceasta permite echipei tehnice studiul 
categoriilor de obiecte în funcţie de specialitatea lor. Cel mai adesea aceste studii se fac sau 
trebuie făcute de către doctoranzi. Având în vedere că echipele tehnice pot aparţine unor 
instituţii diferite, din oraşe sau ţări diferite, realizarea unei documentaţii de şantier, studiul şi 
comentarea ei în colectiv, este necesară la completarea jurnalelor, a rapoartelor tehnice, 
periodice sau generale. 

 
1. Desenarea cu programul ARHEOAPL 
(autori C. Tarcea şi Ghe. Lazarovici, Cluj, 1993) 
 
Este un program tehnic folosit pentru desenarea, clasificarea, codificarea, stocarea 

datelor clasificării automate şi a caracteristicilor unor tipuri de vase. Acest program permite 
desenarea a cel puţin 2.000 de tipuri de vase ceramice, raportat la tipurile şi variantele de 
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curbe şi asociaţiile dintre ele, numărul fiind însă cu mult mai mare, dacă luăm în considerare 
şi dimensiunile vaselor. 

Arheologul are posibilitatea introducerii datelor despre un anumit tip de vas 
(caracteristici: înălţime, diametru, volum, unghiuri, etc.), iar calculatorul, pe baza anumitor 
comenzi desenează automat vasul. Dacă s-a strecurat o greşeală, arheologul o poate identifica 
vizualizând imaginea şi o poate corecta. În modelul de mai jos observăm acelaşi tip de cupă, 
realizată prin două modele de curbe: curba sferică spre extremă (interpolare Lagrange) şi 
curba tangentă la extremă (interpolare Spline). 

 
            Modelarea a două tipuri de vas prin polinoame de interpolare 
                               (stânga Lagrange, dreapta Spline) 
 
Avantajele acestui program sunt următoarele: înlocuieşte declaraţiile arheologului cu 

algoritmi, care au la bază criterii obiective, măsurabile şi clasificabile. Desigur, acest program 
nu rezolvă, în această formă, toate cerinţele şi exigenţele realităţilor, dar este un instrument de 
lucru performant. El oferă posibilitatea desenării automate a unor forme de vase, clasificarea 
riguroasă şi ordonarea lor. 

Ultimele corecturi la programul de desenare permit  desenarea şi a profilelor de 
grosime definită, chiar dacă aceste profile nu sunt desenate ideal (adică nu respectă întru totul 
realitatea şi naturaleţea vasului).  

 
 
2. Desenarea cu Sistemul Compas 
(autor E. S. Teodor, Bucureşti, 1996) 
 
Acest program de calculator permite desenarea vaselor ceramice pe baza introducerii 

unor serii de coduri, ce reprezintă puncte măsurate pe fiecare vas în parte (de preferat vase 
întregibile) şi foloseşte următoarele date: înălţimea, lăţimea, forma, arcuirea, proporţia, 
unghiul şi diametrul (TEODOR 1996). 

Pe baza acestor date sunt trasate simetrii, ce recompun fidel imaginea reală a vasului. 
Principala coordonată, ce face legătura între toate vasele (dintr-o anumită categorie, expl.: 
oala-borcan), este diametrul şi înălţimea umărului vasului. Ea rămâne singura coordonată fixă, 
celelalte modificându-se liniar, funcţie de datele metrice introduse de arheolog.  

 
Singurul dezavantaj este volumul mare de muncă ce presupune măsurări exacte (pe 

jumătăţi de calote – părţi de vase), erorile fiind sancţionate prompt de calculator prin 
deformare vasului şi abaterea de la imaginea reală. 
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                            Determinarea punctelor de reper ale unui vas ceramic prin 

                      metoda morfologiei analitice (Sistemul Compas) 
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Cap. VII. Model practic de prelucrare informatizată şi interpretare 
ştiinţifică a rezultatelor unei săpături arheologice 
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A. MODEL PRACTIC DE PRELUCRĂRI ŞI INTERPRETĂRI DIN BAZE DE 

DATE, DE INFORMAŢII ŞI DE ANALIZE  
 
Obiectivul : Iclod, campania 1996 (vezi şi Lazarovici & 1996 -1997). 
Studiul complex al staţiuni constând din: prospectări (cu gama şi neutroni, făcute de 

V. V. Morariu şi colab. şi rezistivitate, făcute de A. Alicu), analize osteologice 
(paleozoologice şi antropologice, făcute de Laureţia Georgescu, Diana Bindea şi Georgeta El 
Susi), analize petrografice (făcute pentru silex, obsidian, corneene făcute de E. Stoicovici, Z. 
Maxim, Luminiţa Mogoş, I. Mârza, Crina Tarcea şi Luminiţa Săsărman), analize pe 
ceramică (făcute de Lucreţia Ghergarii, E. Ionescu), analize şi determinări pedologice 
(făcute de T. Piciu, Gh. Lazarovici), la care se adaugă studii pe evoluţia complexă a 
ceramicii (făcute de Gh. Lazarovici şi Z. Maxim), a oferit date dintre cele mai complexe 
privind evoluţia mediului, relaţia comunitate - mediu, la care se adaugă studii de 
etnoarheologie şi etnoreligie. 
 

1. Profilul stratigrafic şi pedologic 
 
Locul profilului pedologic era în c. 5 (carou = C) Locul profilului pedologic era în c. 5 (carou 

= C) Date generale despre principalele complexe: 
Platforma 102, semnalată în c. 1-3, avea trei gropi două umplute cu chirpici, alta cu 

gaură de stâlp şi stâlp în interior. Cele trei găuri presupun o mare construcţie cu o structură de 
lemn. După răspândirea materialelor arheologice locuinţa avea dimensiunile de 2,8 x 2,6 m. 
Locuinţa era marcată de răspândire de chirpici, pietre, cărbune de la o structură lemnoasă 

arsă. După abandonare 
locuinţa este ca un loc 
pentru resturi menajere: se 
aruncă în ea intenţionat 
materiale arheologice unele 
cu aspect contondent. În 
complex sunt unele 
amestecuri la adâncimea de 
–60 cm, ce nu pot fi 
separate (din cauza 
tasărilor), ţinând de ambele 
complexe, din tabelele de 
mai jos se pot vedea 
diferenţele.  

 
Graficul 1. Date statistice ale complexelor Platforma 102 şi Bordei 102  

 
Bordeiul 102 (Groapa 102) dimensiunile erau de 2,20 pe cca. 3 m, fiind partea 

centrală a unui mare bordei.  Acesta avea un plan dreptunghiular, marginile destul de drepte, 
partea superioară a gurii avea numeroase rupturi, ceea ce arată că acesta a rămas o perioadă de 
timp deschis. Observaţia este interesantă deoarece ne permite a studia umplerea sa. 

Atât pe baza analizelor calitative, dar mai ales cantitative observăm mari diferenţe 
între bordeiul 102 şi platforma de deasupra lui. Bordeiul are multă ceramică, fină, lustruită, 
bine rasă, amestec fin. După aspect, până în prezent este unul dintre cele mai timpurii 
complexe de la Iclod. În umplerea sa s-au găsit la - 80 cm materiale de influenţă şi tehnică 
aparţinând culturii Petreşti şi materiale ale grupului Iclod I care au vădite influenţe din fazele 
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anterioare, ale neoliticului mijlociu (complexul CCTLNI adică Cluj – Cheile Turzii – Lumea 
Nouă – Iclod (Lazarovici  1991): ceramica bună, nisip fin ardere puternică, lustru foarte bun. 

 
Groapa 103, c. 7; dimensiunile 1 x 1,20 m; adâncimea 40 cm; -70 -110 cm. Groapa 

are în umplere pământ negru, ceea ce arată că este săpată din stratul de cultură (nivel Iclod I). 
Funcţionalitatea gropii nu o putem preciza, dimensiunile mici nu par a indica centrul unui 
bordei.  

 
Groapa 104, c. 3; în profilul de sud, groapă de stâlp, săpată din partea superioară a 

stratului Iclod I/II. Groapa iniţială avea diametrul de cca. 50 cm şi adâncimea de 60 cm.  

 
                    Tabelul. 2 Distribuţia materialelor ceramice pe carouri 
 
Groapa 105, c. 14; în centru săpăturii, săpată de la  -0,80 la  -1,60 m; groapă cu 

marginile albiate, cu dungi de umplere; în vecinătatea ei, de la nivelul de la care a fost săpată, 
se afla o pată de pământ negru, rămas probabil de la umplere. 

  
Platforma 105. Materiale mai deosebite sunt: din c. 15, la –60m, farfurie cu partea 

inferioară concavă, pastă cărămizie moale, amestecată cu cioburi în pastă, marcând sinteza 
Iclod – Petreşti. Materialele au aspect atât pentru etapa Iclod I/II dar şi II/III. Acestea sunt 
date ce trebuiesc urmărite în viitor. 
 
 În secţiunea 52 au fost descoperite 1643 de fragmente ceramice grupate pe categorii : 
fină 870, semifină 615 şi grosieră 158 de fragmente cu distribuţie diferită pe carouri şi 
complexe (tabelul 2). De cele mai multe ori arheologii se mulţumeau a urmări procentajul 
celor mai frecvente materiale socotindu-le ca elemente directoare. Clasificarea ierarhică (vezi 

TABEL 4 FINA SEMIFINA GROSIERA SUMA PROCENT 
c.17 6 0 0 6 0.365 
c.1-2 153 9 3 165 10.036 
c.12 30 4 1 35 2.129 
c.19 5 2 0 7 0.426 
c.16 2 1 0 3 0.182 
c.1 218 92 25 335 20.377 

c.15 71 41 3 115 6.995 
c.9 28 19 2 49 2.981 

c.11 46 23 9 78 4.745 
c.14 12 12 0 24 1.46 
c.5 46 50 3 99 6.022 

c.13 32 38 3 73 4.44 
c.7 44 45 8 97 5.9 

c.10 31 17 14 62 3.771 
c.8 2 5 0 7 0.426 
c.2 73 133 29 235 14.294 
c.4 27 52 12 91 5.535 
c.3 40 65 29 134 8.151 
c.6 5 7 17 29 1.764 

Suma 871 615 158 1644  
Procent 52.9 37.4 9.6  100 
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graficul 3) indică corelaţii strânse - peste 81% -  între ceramica semifină şi fină şi 70% cu cea 
uzuală.  

 

 
                              Graficul 3. Clasificarea ierarhică 
 
Din săpături au rezultat 1644 fragmente ceramice distribuite neuniform pe carouri, 

adâncimi sau complexe. Din baza de date (ICLN 96) au fost extrase date materialele pe 
categorii,  pentru studiu general. 

 
2. Categoriile ceramice. 
 
Clasificarea materialului s-a făcut în trei grupe UC ceramică uzuală; SF ceramică 

semifină, F ceramică fină.  

                        Graficul 4. Clasele de categorii ceramice 
 
Aceste categorii, în raport de adâncimi, au o evoluţie diferită (vezi graficul 4). În 

funcţie de numărul şi asocierea lor observăm mai jos trei grupe valorice mari: de la -40 la -60 
cm, ceea ce înseamnă că nivelul se găsea la -50 cm, altul la -80 cm şi unul la -140 cm. Cele de 
la -140 ţin de fundul bordeielor.  

Din grafic se mai observă că ceramica fină este mai bogată la -80 cm, iar ceramica 
semifină la -60 cm. Aceasta arată sensul evoluţiei categoriilor ceramice, evoluţia dinamică a 
staţiunii. Prezenţa ceramicii fine la adâncimea de -0,80 cm trebuie legată de procesul de 

    0      1      2       3      4       5      6       7      8       9     10 
─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬ 
 
                                                            ┌────────  1 UC 
   ────────────────────┼────────┤         
                                                            │         ┌────  2 SF 
                                                            └───┤     
                          Graf.  3                                 └────  3 F 

Grafic 4
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geneză al grupului Iclod, asemenea calităţi fiind specifice neoliticului mijlociu (grupul Iclod 
se ştie că aparţine neoliticul târziu, fiind ultima fază a lui). 

 
 

 
                       Tabelul 5. Categoriile şi procentele lor pe adâncimi. 
 
 

Din tabelele de mai sus (fig. 2 şi 5) observăm, prin seriere, care sunt cele mai bune 
vecinătăţi ale carourilor şi ordinea lor în timp, deci ne oferă date de cronologie orizontală, 
precum şi suma şi procentele pe carouri. Aceasta arată dinamismul şi evoluţia generală.  

 
3. Categoriile în complexe (tabelul 5). 
  
Cel mai bogat complex provine din groapa (groapă = G) G102, de la - 80 cm până la -

120 cm, în care domină ceramica fină şi semifină. În strat are aceeaşi alură pe care o au  
resturile de locuinţă (platforma = P) P102 (în caroul 3). Acestea sunt corelate şi seriate 
(graficul 3) cu materiale din alte complexe, de la -80 cm, cu care se învecinează. Specific 
acestui complex este ceramica bună. Din cercetările vechi ştim că este un element timpuriu. 

Specia semifină din G102 se asociază cu categoriile de la -60 cm. Aceasta arată 
nivelul de la care se sapă complexele, sesizabil pe baza vecinătăţii lor. Ceramica semifină are 
punctul maximum la -60 cm.  

Ceramica fină este dominantă în G102 la adâncime. Acestea confirmă alte observaţii 
privind arderea. Datele din grafic arată specificul complexului şi învecinarea cu materialele 
din stratul de la -70 şi - 80 cm. De aici am trage concluzia că acest complex este specific 
pentru nivelul respectiv, fiind un element director. 

 
4. Culoarea (graficul 6).  
 

 În primul grafic sunt prezentate materialele pe complexe şi culori. Din el se văd două 
grupe mari la 0,80 cm asociate cu G102; alta la -40 iar între ele sunt P106 asociat cu 0,80. 

Nuanţele de culoare se asociază diferit: negru, roşu şi roşcat formează o grupă; 
cenuşiu, cărămiziu şi negru au flecuri sau arderi secundare; negru-cenuşiu cu flec gălbui, 
cafeniu cu flecuri gălbui-roşcat, negru, brun cu flecuri, cenuşiu, vişiniu, brun deschis, brun 
închis; ultima grupă este din cărămiziu, gălbui şi portocaliu. 

TABEL 5 FINA SEMIFINĆ GROSIERĆ SUMA PROCENT 
-1,60 6   6 0.365 
-1,40 105 6 2 113 6.873 
-1,20 42 3 1 46 2.798 
-0,80 287 116 26 429 26.095 
-0,70 20 9 1 30 1.825 
-0,40 179 187 74 440 26.764 
-0,60 232 291 54 577 35.097 
fără  3  3 0.182 

Suma 871 615 158 1644  
Procent 52.9% 37.4% 9.6% 100% 100% 
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                             Graficul 6. Clasele de culori pe adâncimi 
 
Graficul poate fi citit cu uşurinţă, în el apar şi sub-grupele mai clar. Până la obişnuinţa 

cu citirea unor asemenea grafice sunt necesare scurte comentarii. Acestea oferă date privind 
caracteristicile unui complex sau ale unei adâncimi pentru care culoare joacă rol evolutiv. În 
clasificarea de mai sus (graficul 6) sunt foarte sugestiv prezentate clasele de culori şi cum se 
grupează ele în raport de complexe şi adâncimi. 

 
5. Amestecul 
  
Specific pentru ambele nivele este amestecul ceramicii cu nisip fin şi mâl, element 

caracteristic pentru etapa I/II a grupului Iclod. Asemenea observaţii s-au făcut şi în alte 
campanii de săpături (dar mai ales prin descoperirile de la Cluj-Napoca  - Piaţa Ştefan cel 
Mare). Descoperirile de acum, de la Iclod, confirmă după 15 ani de cercetări, clasificările 
grupului Iclod, mai ales definirea etapei Iclod I/II, etapă în care se constată influenţele culturii 
Petreşti, grup Foeni. 

 
Din seria de mai jos (graficul 7) se observă clusterii şi evoluţia din strat de la -40, -50 

şi -80 cm.  
Specific etapelor târzii este ceramica amestecată cu cioburi pisate şi nisip precum şi 

cea cu pleavă şi mâl, element târziu, specific sintezei Iclod-Petreşti ce începe la nivel Iclod 
II/III, Iclod III fiind în proces de retardare, de involuţie, de încheierea evoluţiei. 

Rostul acestor degresanţi este acela de a ‘muia’ lutul, de a-l degresa pentru ca la 
uscare să nu crape.  

Ordonarea diferitelor grupe pe adâncimi, unele evoluţii paralele, discontinuitatea în 
valori mari sunt elemente indicatoare privind folosirea anumiţilor degresanţi în procesul 
tehnologic de amestec al pastei pentru modelarea ceramicii. 

 

Grafic 6
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. 

 
         Graficul 7. Serierea complexelor în raport de amestec şi adâncimi 
 

                              Graficul 8. Tipurile de arderi pe adâncimi 

 Grafic 7

Grafic 8
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6. Arderea (graficele 8-9)  
 
Tipurile de ardere sunt declarative. Ele se bazează pe observaţii macroscopice. Din 

cele de mai sus se pot uşor sesiza clusterii specifici, seriaţi. Ceea ce se observă şi aici, şi în 
alte cazuri, este diferenţa dintre adâncimile de -40 şi -80 cm. Specific ambelor etape este 
ceramica bună oxidantă (total 50%). 

Serierea de sus este clară, ordinea culturală este evidentă. În aceasta se pot observa 
cele două clase şi ordinea lor în timp, deşi lucrurile nu păreau atât de evidente la prima 
vedere. 

Serierea şi graficul de mai jos cuprinde date  despre evoluţia şi raportul dintre 
materialele din strat şi cele din complexe.  

De asemenea se observă, în cazul materialului din zona G102, că el aparţine stratului 
mai mult decât adâncimilor de mai jos, fiind separat de acestea.  

                              Graficul 9. Raportul dintre materiale şi strat 
 
Concluzia care se desprinde este că arderea slabă este cea care se impune la –40cm şi 

- 60cm şi tot de acestea ţin şi depunerile din partea superioară a gropii 102. Prelucrarea 
ceramicii este în proces de involuţie. De aici tragem concluzia că partea superioară a gropii a 
fost folosită ca groapă de resturi menajere. Ar fi interesant de verificat aceste ipoteze şi pe alte 
complexe, cu materiale mai bogate.    

Gruparea materialelor din strat, alături de cele din complexe, permite a se observa 
care este evoluţia generală şi cea locală. Din serierea de mai sus se văd elementele specifice şi 
procentul lor pe adâncimi şi categorii de ardere. Cele mai numeroase fragmente (tabelul 10) 
sunt la -60cm, în total fiind 576 bucăţi (respectiv 35,2%) urmate de cele de la –40cm cu 
26,9% şi cele de la -0,80 cm (25,6%). Specificul nivelelor şi categoriilor de ardere reiese 
foarte clar. Intercalarea adâncimii de -40cm  între -70 cm şi -120 cm arată că de la această 

Grafic 9
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adâncime pornesc unele gropi nesesizate de noi sau procesul evolutiv reia tehnologia de 
ardere. 

 

 
                 Graficul 11. Tipurile de prelucrare exterioară pe adâncimi 
 

 

 
                          Tabelul 10. Procentajul tipurilor de ardere 
 
 

Procent 6.92 0.36 2.81 26.9 1.8 25.6 35.2  100 

G ra f ic  1 1

 

TABEL 10 140 160 120 040 070 080 060 SUMA % 
Slabă reduct. 10 1 3 8  8 11 41 2.5 
Slabă oxid. 20  3 42 2 28 42 137 8.3 

Bună reduct. 26  4 69 3 96 99 299 18.3 
Bună oxid. 47 4 34 270 21 203 318 898 55 

Slabă 10 1 2 33 4 59 61 170 10.4 
Bună    15  21 33 69 4.2 

Secundară    3  3 12 18 1.1 
Suma 113 6 46 440 30 418 576 1632  
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7. Netezirea 
 
În tehnica de netezire predominante sunt  speciile netezite-aspre (datorate nisipului 

mare) şi cea anetezită. Aceste categorii arată situaţia şi răspândirea ei pe adâncimi.  
Mai sunt şi alte categorii dar numărul lor e mai redus: de 3% lustruită şi altele sub 

1%. Ceramica netezită, în proporţie de 61% indică un specific al ceramicii timpurii Iclod dar 
fiind în final de fază I/II. În faza I ceramica mai are încă slip gros care pică, element de 
tradiţie CCTLNI sau specific fazelor mijlocii ale acestei civilizaţii. 

Ceramica pe adâncimi este mai numeroasă la -60cm (35%) urmată de  cea de la           
-40cm (26,7%) iar cea de la  – 80cm este pe locul trei dar foarte aproape (26%). Asocierea 
este între categoria netezită (61,1%) şi cea aspră (17,7%) la adâncimea de - 60 cm.  

În imaginile alăturate (graficul 11, tabelul 12) pe locul al patrulea este ceramica de la      
-140cm (cu 6,87%), la acea adâncime este specifică ceramica netezită, formând o clasă aparte. 

 
              Tabelul 12. Procentajul ceramicii prelucrate la exterior pe adâncimi 

Graficul 13. Asocierea ceramicii în raport cu tehnica de prelucrare a suprafeţei 

TABEL 12 060 040 080 160 140 120 070 SUMA % 
Scoarţă 5       5 0.30 

Slip anetezit  5      5 0.30 
Slip netezit  1      1 0.06 
Slip căzut  2 1     3 0.18 
Anetezit 127 77 46  10 1 1 262 15.9 
Aspră 143 60 74  2 3 9 291 17.7 
Netezit 302 294 299 5 67 26 10 1006 61.1 
Lustruit  1 9 1 23 12 4 50 3.04 

Angobă albă     11 4  15 0.91 
Săpunos       6 6 0.36 

Suma 577 440 429 6 113 46 30 1644  
Procentele 35.0 26.7 26 0.36 6.87 2.79 1.82  100 

G ra fic  1 3
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Cele două imagini sunt mai mult decât sugestive pentru cel care doreşte să cunoască 
sub aspect cantitativ evoluţia materialului. În spatele acestor date se ascund elemente de 
tehnologie şi gust, ceea ce ţine de psihologia etapei sau a complexului (din păcate nu sunt 
complexe contemporane mai multe pentru a le compara).  

În graficul se mai sus, referitor la materialul pe adâncimi şi complexe, se observă 
numărul mare de materiale din complexele arheologice şi grupele de materialele crescând din 
24 în 24 fragmente. 

Din aceste grafice (11,13) se vede aspectul fiecărui complex sau grup de materiale. 
Dominarea ceramicii fine netezite şi lustruite  arată că materialul din această zonă, din faza 
timpurie a grupului Iclod, este în plină evoluţie. Cantitatea redusă a materialului din strat, în 
raport de cel din complexe, arată că locuirea nu este prea dinamică în faza timpurie, există 
puţine complexe ceea ce presupune a mică densitate de locuire. Mai precis, există un număr 
restrâns de locuitori, iar durata de locuire dintre complexe nu este mare. Evoluţia unei 
adâncimi se intercalează cu a altui complex. De aici concluzia că, complexele sunt parţial 
contemporane. 

 
Un alt mod de reprezentare (grafic 13) permite, după o seriere prealabilă a matricei, 

observarea calitativă şi cantitativă a asocierilor materialelor din complexe în raport de tehnica 
şi tehnologia de prelucrarea suprafeţei vasului. Vârfurile sunt corelate şi permit sesizarea 
aspectului general al evoluţiei, în raport de netezire. Nu trebuie uitat că în spatele netezirii şi 
lustruirii sunt stă amestecul, tehnica de ardere, măiestria olarului şi gustul pentru frumos al 
cumpărătorului. 

 
8. Formele (grafic 14) 
 
Evoluţia şi dinamismul formelor sunt deosebit de interesante. Varietatea mare a 

acestora indică o stare şi caracteristică a etapelor timpurii dar şi o căutare spre forme şi 
variante noi ale meşterilor, indică un meşteşug în plină evoluţie la acea vreme.  

 
                            Graficul 14. Formele dominante pe adâncimi 

Grafic 14
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Din graficul 14, seriat, se pot vedea formele dominante (F, K şi H) precum şi 
adâncimile cu materiale mai numeroase (-40, -60 şi -80 cm). Dimensiunile mici ale buzelor nu 
permit întotdeauna reconstituirea exactă a variantei sau de la ce tip provine ştiindu-se că un 
tip de buză poate aparţine la mai multe forme (exemplu cupa, cupa cu picior, pahar, castron 
etc.). Forma F, cea mai numeroasă, aparţine la mai multe tipuri de vase de aceea nu este de 
luat în discuţie aspectul ei cantitativ. Celelalte forme sunt cele obişnuite cu o difuziune 
normală (tipul H, G, D, A).  

 
9. Analiza cu mai multe atribute 
 
Posibilitatea de a analiza evoluţia  în timp, cu mai multe atribute în raport de 

adânci ţă, 
ne d şi 

 
                    Grafic 16. Caracteristicile degresantului pe adâncimi 
 
Din analiza cu mulţimi fuzzy (sau mulţimi nuanţate), clasificare caracteristică atât 

pentru numerele mici cât şi pentru cele mari (pentru metodă şi aplicaţiile ei în arheologice 
vezi DUMITRESCU - LAZAROVICI 1980), obţinem clasificarea de mai jos (grafic 15). Din 
aceasta se vede asocierea dintre adâncimile de la care se sapă bordeiele şi unele adâncimi de 
săpare. În prima clasă intră descoperirile fazei Iclod II/III sau poate mai timpurii la nivel Iclod 
I/II, ceea ce rămâne o problemă a cercetărilor viitoare.  

mi, realizată alăturat (graficele 15-16), pe baza algoritmului analizei de coresponden
ă posibilitatea ca printr-o reprezentare grafică corespunzătoare să sesizăm mai exact 

mai clar evoluţia şi caracteristicile unei etape în funcţie de asocierea din complexe. 
 

Grafic 16
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araţie 
rapidă nt 

                      Graficul 15. Asocierea dintre adâncimi şi degresant 

Redarea sub o altă formă graficului (grafic 16) îi permite arheologului o comp
, în trei dimensiuni, a dinamismului şi evoluţiei, pe baza unor atribute cum su

categoria, culoarea, amestecul, netezirea şi arderea. 

G ra fic  1 5
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Acestea arată puterea de clasificare a sistemului, satisfăcând chiar şi cele mai exigente 
pretenţii. Aceste clasificări nu sunt numai declarative. Pentru ardere s-au făcute studii de geo-
arheologie despre temperatură, textură, amestec, sistemul de modelare ş.a. 

 
10. Analizele pe resturile osteologice 

 
 Aceste analize paleozoologice făcute de membrii colectivului de cercetare de la Iclod, 
oferă date despre gospodărirea animalelor, de modul şi intensitatea procurării hranei. Dincolo 
de frecvenţa numărului de indivizi (73,9% în cazul de mai jos, tabelul 17) trebuie văzută 
cantitatea de carne pe care o oferă marile mamifere (bovinele în raport cu ovicaprinele şi 
suinele).  

 
 Nr.Frg. % NMI % 

Bos taurus 306 91,07 17 73,91 
Ovicaprine 21 6,25 3 13,04 

Sus scrofa domesticus 8 2,38 2 8,69 
Canis familliaris 1 0,29 1 4,34 

Total specii domestice 336  23 

Tabel 17. Frecvenţa mamiferelor domestice în aşezarea CCTLNI de la Iclod 

 
 

 

           
 

                           Graficul 19. Frecvenţa speciilor după MNI 

Graficul 18. Frecvenţa speciilor după numărul de fragmente 
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Reprezentarea grafică 18, exprimată în procente, date extrase din baze de date 
specializate, reflectă caracterul stabil al staţiunii dar şi o intensă activitate de creşterea 
animalelor domestice. Acestea presupun selecţie, hrană, pază, mai ales pentru sezonul rece. 
Din aceste date se pot obţine informaţii privind prepararea hranei, în afară de carne şi lapte şi 
preparatele lor, precum şi folosirea produselor secundare (piele, oase mărunte, coarne) la 
confecţionarea uneltelor, armelor, îmbrăcăminţii. 

Frecvenţa după NMI (număr minim de indivizi (din graficul 19) permite realizarea unor 
corecţii privind frecvenţa reală.  

 
Mai trebuie avertizat cititorul că datele statistice trebuiesc comparate cu cercetările 

etnoarheologice. Spre exemplu, câinele şi porcul consumă sau îndepărtează de sit numărul de 
oase, mai ales la animalele mici, ceea ce presupune, realizarea în viitor a unor algoritmi care 
să permită unele corecţii. Completarea unor informaţii în viitor va permite realizarea unor 
calcule privind cantitatea de hrană şi repartizarea ei.  

Aceste sfaturi sunt necesare, mai ales pentru ca membrii colectivului de cercetare să 
studieze, în sistemul staţiunii - aspectul local: flora, fauna, relaţia om-animal, animal-animal, 
mai ales în cazul omnivorelor şi carnivorelor. 

 
În cazul animalelor sălbatice informaţiile sunt extrem de preţioase. Studiul mediului 

(studiile pedologice, botanice şi palinologice), dar şi a resturilor osteologice, permite 
reconstituirea covorului ierbos, a ambientului, a spaţiului ecologic în care au trăit comunităţile 
neolitice şi spaţiul din care îşi procură hrana.  

Datele vorbesc de ocupaţii, de cunoştinţe, de obiceiuri, de sezonul de vânătoare (după 
vârsta animalelor vânat se poate stabili sezonul şi aduce date despre  modul de obţinere sau 
completare al hranei, tehnicile de preparare sau păstrare), etc. 

Studiul microscopic şi macroscopic al oaselor oferă date despre sistemul de 
măcelărire sau preparare. 

Mai trebuie remarcat, în cazul vânătorii, o anume preferinţă pentru vânarea 
animalelor de talie mare a cerbului (cervus plaphus) dar şi a mistreţului, ce ocupă peste 60% 
din NMI (Nr. Minim de Indivizi). Trebuiesc remarcate şi unele limite ale cercetărilor de la 
Iclod, lipsa unor flotări pentru microresturi, microfaună, uneori impuse de condiţiile de 
cercetare. 

 

   
Tabelul 20. Frecv
 

 
 

 
 

 
 
 

Cervu
Sus scr
Bos pr

Capreolu
T

 Nr. Frg. % NMI % 
s elaphus 54 71,05 6 46,15 
ofa ferrus 13 17,10 3 23,07 
imigenius 7 9,21 3 23,07 
s capreolus 2 2,63 1 7,49 
otal 76 13
205

enţa mamiferelor sălbatice în aşezarea CCTLNI de la Iclod 
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            Graficul 21. Frecvenţa speciilor după numărul de fragmente 
 

 
                           Graficul 22. Frecvenţa speciilor după NMI 
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B. MODEL PRACTIC DE PRELUCRARE GRAFICĂ AL UNUI OBIECTIV 

ARHEOLOGIC 
 
Reconstituirea unor complexe  

Obiectivul arheologic: Parţa, staţiune 
fortificată a neoliticului dezvoltat, cultura 
Banatului, mileniul 5 î.Ch., 7 nivele de locuire 
cu mai multe subnivele. Coordonatori: Gh. 
Lazarovici, Fl. Draşovean, Zoia Maxim.  

Realizarea planului staţiunii s-a făcut prin 
amplasarea manuală a complexelor pe plan în 
funcţie de sistemul de caroiaj. Este posibil şi un 
sistem integrat dar el nu a fost realizat. 

Reconstituirea complexelor s-a făcut tot 
manual folosindu-se programul COREL 
PHOTOPAINT. Operaţiile au constat din 
scanarea planului cu găurile pentru sistemul de 
structură şi infrastructură, rotirea lui în spaţiu 
pentru obţinerea de perspective, ridicarea 
manuală a sistemului de stâlpi şi realizarea 
sistemului de îmbinări după informaţiile 
documentare culese.  

Condiţiile naturale, instruirea şi lipsa unei 
baze arheologice în vecinătatea săpături sau 
imediata apropiere nu au permis folosirea unor 
metode mai evoluate. 

S-au făcut prospectări, analize, datări de 
toate categoriile sub diferite aspecte.  

    Fig. 2. Parţa, coliba (coliba 29). 

 
 

Fig. 1. Planul săpăturilor 
Arhitectura deosebit de bine păstrată şi deosebit de evoluată a permis reconstituirea 

tuturor variantelor de construcţii, de la cele mai simple colibe la locuinţele cu etaj sau podea 
suspendată (17 asemenea complexe cercetate). 
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Coliba este forma cea mai simplă de construit. Are acoperişul până la pământ, vatră la 
interior şi urme de stâlpi (fig. 2). De obicei reconstituirea nu ridică probleme ne având decât 
peretele de la intrare sau din partea opusă, uneori. 

                      Fig. 3. Parţa, locuinţa P4 cu altar şi spaţiu de dormit 
 

Locuinţa cu o încăpere (fig. 3), cu pereţi cu fundaţie are structură de lemn acoperită 

cu straturi de argilă. Programul PHOTOPAINT permite haşurarea pereţilor, alegerea de 
structuri de chirpici, lemn, vetre.  

 
Locuinţa cu două încăperi (fig. 4) are un cuptor cu vatră în faţă, foarte bine păstrat şi 

un altar pe peretele de vest. A doua încăpere, cea dinspre sud, care servea pentru dormit 
 
Locuinţa cu etaj P42 (fig. 5) avea un cuptor la etaj şi unul la parte. Pereţii de la etaj 

erau din mănunchiuri de nuiele în structuri masive de pari. Reconstituirea a urmat datele 
bogat păstrate. 

Locuinţele aveau structuri de bază din bârne lipite cu lut. Urmele stâlpilor erau bine 
păstrate, la fel podelele. Reconstituirea, haşurarea, amplasarea stâlpilor s-a făcut manual, în 
toate cazurile, prin scanare şi prelucrare în PHOTOPAINT, după informaţiile culese din 
săpături. 

Haşurarea părţilor specifice s-a făcut cu structuri predefinite din program cu 
modificarea structurii şi texturii care se apropia cel mai bine de datele înregistrate. 

Stâlpii din faţă, care îi acopereau pe cei din fundal, au primit uneori o transparenţă ce 
a permis realizarea unei imagini mai bune, mai verosimile. 
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                                       Fig. 4. Parţa, locuinţa cu două încăperi P154 
 
 
 

                                                Fig. 5. Parţa, locuinţa cu etaj P42 
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ANEXA 1. CATALOAGE DE CODURI 

 
1. Categoria 
 

1. grosieră = UC 
2. semifină = SF 
3. fină = F 
4. grosieră, la roată rapidă 
5. semifină, la roată rapidă 
6. fină, la roată rapidă 
7. grosieră, la roată înceată 
8. semifină, la roată înceată 
9. fină, la roată înceată 

 
2. Amestecul 
 

1. nisip 
2. nisip fin 
3. nisip cu bob mare 
4. pietricele 
5. cioburi pisate 
6. nisip + cioburi 
7. cioburi + nisip 
8. mâl 
9. mâl + nisip 
0. mâl + cioburi 
A. nisip + mâl 
B. cioburi + mâl 
C. pleavă 
D. pleavă + nisip 
E. nisip + pleavă 
F. pleavă + cioburi 
G. cioburi + pleavă 
H. pleavă + mâl 
I. mâl + pleavă 
J. pietricele + mâl 
K. nisip + mică 
L. mâl + pietricele 
M. nisip + cioburi + pleavă 
N. scoici pisate 
O. nisip + grafit 
P. mâl + pleavă + cioburi 
Q. pietricele + cioburi 
R. nisip + cioburi + mâl 
S. rocă pisată 
T. pleavă + nisip + pietricele 

 
 
 
3. Culoarea 
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A. negru 
B. cărămiziu 
C. gălbui 
D. portocaliu 
E. brun închis 
F. cenuşiu 
G. negru cenuşiu 
H. brun deschis 
I. roşcat 
J. vişiniu 
K. roşu 
L. negru-cenuşiu cu flecuri gălbui 
M. negru cu flecuri gălbui 
N. cenuşiu albicios 
O. cafeniu albicios 
P. cafeniu cu flecuri gălbui roşcate 
Q. brun cu flecuri 
R. cărămiziu cu flecuri 
S. roşu sângeriu 

      W.      cărămiziu-negru 
 
4. Netezirea 
 

1. lustruit 
2. poleit 
3. netezit 
4. anetezit 
5. scoarţă de copac 
6. aspră 
7. slip 
8. poros 
9. săpunos 
0. slip alb 
A. barbotină tamponată 
B. slip lustruit 
C. slip netezit 
D. slip căzut 
E. făinos 
F. angobă albă 
G. angobă roşie 
H. angobă galbenă 
I. bine netezit 
J. slip anetezit 
K. slip roşu 
Z. smălţuit 

 
 
 
 
5. Arderea 
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1. bună 
2. slabă 
3. bună oxidantă 
4. slabă oxidantă 
5. bună reductantă 
6. slabă reductantă 
7. blacktoped 
8. secundară 

 
6. Tehnica de ornamentare 
 

A. aplicare  
B. barbotinare 
C. excizare 
D. incizare 
E. încrustare 
F. imprimare 
G. împunsături 
H. ciupituri 
I. tăieturi 
J. canelare 
K. pliseuri 
L. lustruire 
P. pictare 
Q. angobare 
R. glazurare 
S. striere 
T. perforare 
U. tipărire 
V. canelare 
Z. smălţuire 
1. incizare + încrustare 
2. împunsături + încrustare 
3. excizare + încrustare 
4. incizare + aplicare 
5. ciupituri + incizare 
6. incizare + pictare 
7. incizare + imprimare 
8. imprimare + încrustare 
9. imprimare + aplicare 
0. împunsături + incizie 

       +.      canelare + incizare 
       -.       imprimare + smălţuire 
       *.      aplicare + imprimare + ciupituri 
       :.       aplicare + pictare 
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7. Forme ceramice 
 

A. vas cilindric 
B. cupă cu picior 
C. vas cu profil “S” 
D. strachină 
E. vas patrulater 
F. vas 
G. element de construcţie 
H. oală 
I. capac 
J. lingură 
K. amforă 
L. vas cu ţeavă scurgere 
M. vas perforat 
N. ceaşcă 
O. farfurie 
P. fructieră 
Q. pahar 
R. strecurătoare 
S. suport de vas 
T. tigaie 
U. jucării 
V. jeton 
W. amuletă 
X. fusaiolă 
Y. greutăţi 
Z. bile praştie 
1. podoabe 
2. plastică mică 
3. lustruitor 
4. elemente de cult 
5. opaiţ 
6. puşculiţă 
7. elemente funerare 
8. altar 
9. nedeterminabil 
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8. Dicţionarul formelor 
 
AA-AJ  = cupe deschise, cu picior 
BA-BJ = cupe bitronconice şi profilate 
CA-CJ = vase globulare, cu picior scund 
DA-DC, JA, JB = boluri 
DE-DG, EF, EG; EH = castronaşe bitronconice şi profilate 
DJ = oală scundă, profilată, cu gura largă 
EA = bol globular 
EJ, OA, AB = pateră 
EL, FA-FJ = strachină mică, tronconică 
GH-GJ = strachină mică, bitronconică 
GE = strachină tronconică 
HA-HG = castron bitronconic, mare 
HH-HJ = castron profilat, mare 
IA-IC = cupă, pahar tronconic 
IE-IJ = cupă profilată 
JC-JI = oală cu gura largă 
JJ = oală cu umăr scurt, rotund 
KA-KC = oală globulară, piriformă 
KG-KJ = oală globulară cu buza răsfrântă 
LA-LJ = amforă 
LB, MA, E = vas cu picioare 
MG = vas altar 
OG = capac de vas 
 
 
9. Dicţionarul ornamentelor 
 
AA = brâu alveolar în formă de “S” 
AB = brâu alveolar, orizontal 
AC = brâu alveolar, vertical 
AD = brâu alveolar, semicircular 
AE = brâu alveolar, circular 
AF = alveolă dublă 
AG = “fagure alveolar” 
AH = două brâuri paralele 
AJ = brâu spiralat, alveolar 
AI, AIL = brâu alveolar, oblic 
AL = apăsări cu obiect bont 
AM = alveole sub buză 
AN  = proeminenţă pe exteriorul buzei 
BA = ciupituri în neorânduială 
BB = ciupituri organizate în “V” 
BC = ciupituri în şiruri orizontale 
BD = ciupituri în “spic” 
BE, BL = apăsări duble cu unghia 
BF = apăsări duble în zig-zag, verticale 
BG = apăsări duble, oblice 
BH, J = apăsări duble formând motive 
BI = apăsări duble ordonate în pachet 
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BJ = apăsări duble în “spic” formând motive 
BL = ciupituri şi apăsări în “spic” 
BN = apăsări duble cu unghia, orizontale 
CA = apăsări cu vârful degetului 
CB  = apăsări cu unghia, trase 
CC = alveole cu deget sau vârf, orizontale 
CF = alveole cu deget, oblice 
CH = alveole în cruce 
CJ = apăsări dreptunghiulare 
CK = apăsări cu unghia în şiruri oblice 
CL = apăsări cu unghia în şiruri orizontale 
CM = apăsări cu unghia în şiruri verticale  
CN = tăieturi alungite 
DA, DH = tăieturi alungite, late, dispuse oblic 
DI = incizii fine, în neorânduială, oblice 
DJ = incizii fine, oblice 
EA = incizii late, orizontale 
EB = incizii duble, late 
EF = tăieturi alungite, orizontale 
EH = tăieturi alungite, oblice, în şir 
EI = tăieturi alungite, în “căpriori” 
EJ = tăieturi alungite, oblice, în şiruri orizontale 
EL = tăieturi alungite, în “căpriori”, verticale 
EM = incizii în zig-zag, dispuse vertical 
EN = incizii unghiulare 
FA = incizii subţiri, dispuse în “V” 
FH = incizii late 
FI, FN = incizii subţiri, în benzi 
FK = incizii subţiri, în reţea 
FL, FM = incizii subţiri, în neorânduială 
GI, GJ = incizii cu motive geometrice 
GK = triunghiuri haşurate 
GL = benzi haşurate 
GM = benzi haşurate şi incizii 
GN = triunghiuri pe linie 
HD, H = spirale în relief 
HF = proeminenţe alveolare, în formă de “ochi” 
HK = proeminenţe semicirculare 
HN = brâu în relief formând un unghi 
IA = pseudobarbotină (tamponare) 
IB = barbotină stropită 
IC, ID = barbotină stropită, ordonată 
IG, IN = barbotină stropită, în gurguie 
IH = barbotină stropită, în suprafeţe stropite 
JA = barbotină organizată în şiruri oblice 
JB, JC = barbotină organizată în dungi oblice 
JE, JF, JG = barbotină organizată, vălurită 
JH-JK = barbotină organizată, ornamentală 
MA, ML = linii lustruite 
MD = linii lustruite în val 
NA = ornamente plastice pe brâu 
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NF = benzi incizate 
NH = brâu crestat 
NJ, NK = brâu alveolar 
OA = caneluri verticale 
OB = caneluri oblice 
OF  = caneluri în pachet 
OG  = caneluri pe fund 
PA = alveole pe gât 
QA, QC = apăsări dreptunghiulare 
QG = apăsări triunghiulare 
RM, RN = suprafeţe netezite cu os sau cap de băţ rupt 
SA = tăieturi scurte, verticale 
SB = tăieturi scurte, oblice 
SD, SE = tăieturi scurte, în neorânduială 
SF = incizii scurte 
SG, SM = incizii fine, grupate în fascii 
SJ, SK = incizii fine geometrice 
TA = buză alveolară şi perforaţii 
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ANEXA 2: ADRESE INTERNET 

 
Directoare arheologice: 

Academic Info Archaeology (http://www.academicinfo.net/archy.html);  

(The) Ancient World Web (http://www.julen.net/ancient/index.html);  

Anthro Net (http://www.anthro.net/);  

Anthropology and archaeology on the Internet 
(http://dizzy.library.arizona.edu:80/users/jlcox/first.html);  

Anthropology and archaeology sites on the Web 
(http://www.wam.umd.edu/~jpaol/anita.html);  

Anthropology and Archaeology with Yahoo 
(http://www.yahoo.com/Social_Science/Anthropology_and_Archaeology/); 

Anthropology resources on the Internet  
(http://home.worldnet.fr/clist/Anthro/index.html);  

Archaeological Resource Guide to Europe (http://odur.let.rug.nl/arge/); 

Archaeology Links : Some Anthropology and Archaeology WWW Sites 
(http://www.nevada.edu/home/22/rager/pub/archae.html); 

Archaeology on the Net (http://www.serve.com/archaeology/);  

Archaeology Resources for Education 
(http://www.interlog.com/~jabram/elise/archres.htm);  

Archdata (http://www.univ-tlse2.fr/utah/archdata/);  

Archäologie im Internet (http://www.ufg.uni-freiburg.de/d/link/index.html);  

ArchNet (http://archnet.uconn.edu);  

Bronze Age in the Netherlands (http://www.angelfire.com/me/ik/links.html);  

Classicists and Mediterranean archaeologists web guide 
(http://rome.classics.lsa.umich.edu/);  

Classics Departments on the Web 
(http://www.fusl.ac.be/Files/General/BCS/DepClas.html);  

Comprehensive list of archaeological links 
(http://hal9000.net.au/~siegloff/arch/arch.htm);  

Cooperativa scavi e restauri (http://www.bolzano.net/csr/arcworld.htm);  

 



Introducere în arheologia informatizată 
___________________________________________________________ 

 218

Directory of Archaeological Societies and Newsletters - 1998 
(http://www.serv.net/~mallard/hr/archsoc.html);  

Dirt (http://www.mysterydate.com/amber/Dirt/);  

Discovering Archaeology links (http://www.discoveringarchaeology.com/da_links.htm);  

Doing Research in Anthropology & Archaeology Web Resources 
(http://www.williams.edu:803/library/subjectguides/anso/index.html);  

Doug Weller’s Archaeology page (http://www.ramtops.demon.co.uk);  

History / Social Studies Web Site for K-12 Teachers : archaeology and anthropology 
(http://www.execpc.com/~dboals/arch.html);  

Jessica's Archaeology, Anthropology, and Sociology Pages 
(http://www.reddingnet.com/jessica/);  

Les sites Internet (http://home.worldnet.fr/clist/Pacabrze/Fr/Bronze/sitesnet.htm);  

Links to Rock-Art sites (http://www.questorsys.com/rockart/links.htm);  

Lithics-Net WWW links (http://members.aol.com/artgumbus/lithlink.html);  

Matt's Paleo Pages (http://www.pitt.edu/~mattf/PaleoPage.html);  

Mining co. guide to archaeology (http://archaeology.miningco.com/mlibrary.htm);  

Archaeology (http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/Archaeology/);  

Paleontology (http://dmoz.org/Science/Earth_Sciences/Paleontology/);  

Resources for Anthropology & Archaeology 
(http://www.library.vanderbilt.edu/central/anthro.html);  
Rock art research and art history 
(http://www.geocities.com/Athens/Olympus/3883/links.htm);  
Search engines and directories limited to archaeology and anthropology 
(http://www.smsu.edu/contrib/library/resource/anthsrch.html);  

Servicio estudiantil de información en antropología  
y arqueología latinoamericana (SEIAAL) 
(http://www.colciencias.gov.co/seiaal/indacad.htm);  

Surfing Links - archaeology (http://www.surfinglinks.com/archae.htm);  

The Lithics Site (http://wings.buffalo.edu/academic/department/anthropology/Lithics/);  

The WWWorld of archaeology (http://www.archaeology.org/wwwarky/wwwarky.htm);  

University of Pennsylvania library : Anthropology and Archaeology 
(http://www.library.upenn.edu/resources/subject/social/anthropology/ 
anthropology.html);  
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Metode de cercetare arheologică: 

Ancient World Web (http://atlantic.evsc.virginia.edu/julia/AncientWorld.html);  

Anthropology Exhibits on the WWW (http://lucy.ukc.ac.uk/exhibits.html);  

Archaeologic.com (http://archaeologic.com);  

Archaeological Parks in the United States (http://www.uark.edu/misc/aras/);  

Archaeologists using GIS (http://www.york.ac.uk/~apm9/gisarchies.html);  

Archaeology: An Introduction (http://www.ncl.ac.uk/~nktg/wintro/);  

Archaeology Data Service (http://ads.ahds.ac.uk/ahds/welcome.html);  

Archaeology on Film (http://www.anth.ucsb.edu/videos/index.html);  

Archaeology portal (http://archaeologic.com/archaeology_portal.htm);  

Archaeology program (http://www.nsf.gov/sbe/sber/arch/);  

Archaeology World (http://artalpha.anu.edu.au/web/arc/arcworld.htm);  

Archaeometallurgy.com (http://www.archaeometallurgy.com/);  

Archaeosurvey (http://www.planetinternet.it/archaeosurvey/default.htm);  

CAA++ (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) 
(http://caa.soton.ac.uk/);  

Chaos in Prehistory: the potential of Complexity Theory for the study of Palaeolithic 
Archaeology (http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/CHAOS/chaoscon.html);  

Computer Based Archaeological Mapping And Digitizing 
(http://users.gtn.net/hlerner/archmap.htm);  

Contract Archaeology Companies 
(http://www.acs.appstate.edu/~rq12560/acl_index.html);  

Death starts the stop-watch (http://WebMuseen.de/14C.html);  

Digital imaging, Little Salt Spring Archaeological Project - Florida 
(http://www.rsmas.miami.edu/groups/lss.html);  

Expert systems for lithic analysis (http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/expsys.html);  

Exploring Ancient World Cultures (http://www.evansville.edu/~wcweb/wc101);  

GIS in archaeology : a survey (http://research.hunter.cuny.edu/arch/survey.html);  

Give me WHS or give me death! (http://www.shef.ac.uk/~assem/2/2trowel2.html);  

Glossary of Archaeological Terms (http://www.smu.edu/~anthrop/glossary.html);  

Groningen Radiocarbon laboratory (http://www.cio.phys.rug.nl/ciohomepage.html);  
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GroundStone.Com, a tool and meeting place for researchers 
(http://www.groundstone.com/index.html);  

Institute of Human Origins (http://www.asu.edu/clas/iho/);  

Interpreting the function of stone tools 
(http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/bar/bar1.html);  

Lyon (http://www.univ-Lyon1.fr/carbon14/);  

Lithic Procurement Technology (http://www.geology.bsu.edu/archeo/cjd.htm");  

Lithics-Net (http://members.aol.com/artgumbus/lithic.html);  

(A) methodology of microwear analysis (http://pages.wooster.edu/millermj/);  

Nemea Valley Archaeological Project (http://classics.lsa.umich.edu/NVAP.html);  

Nice Geography sites (GIS) - links  (http://www.frw.ruu.nl/nicegeo.html);  

OCR (Oxidizable Carbon Ratio) Carbon Dating Site 
(http://members.aol.com/dsfrink/ocr/ocrpage.htm);  

PAST (Protecting Archaeological Sites Today) 
(http://home.uleth.ca/geo/jasweb/jasweb.htm);  

Radiocarbon WEB-info (http://c14.sci.waikato.ac.nz/webinfo/);  

Rock Art Net (http://www.rupestre.net/rockart/);  

Ship Information Database (SID) (http://daryl.chin.gc.ca:8000/basisbwdocs/sid/sid.html);  

Siftings.com (http://www.siftings.com/);  

Stone Age Reference Collection (http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/sarc.html);  

The Application of Ultraviolet Fluorescence to Lithic Sourcing 
(http://wings.buffalo.edu/anthropology/Lithics/uvfa.html);  

The 'chaîne opératoire' approach to lithic analysis 
(http://www.hf.uio.no/iakk/roger/lithic/opchainpaper.html);  

Voyage into Archaeology  (http://ted.educ.sfu.ca/people/staff/jmd/archaeology/);  

Walking on the rock art paths/Sui sentieri dell'arte rupestre 
(http://www.comune.torino.it/servizi-educativi/rupestre/);  

What is dendrochronology ? (http://www.sonic.net/bristlecone/dendro.html);  

Xwi7xwa Library's Archaeology Resource Homepage 
(http://www.library.ubc.ca/xwi7xwa/arch10.htm);  

Zooarchaeology Home Page (http://borealis.lib.uconn.edu/zhp/);  

Zooarchaeology "illustrative materials" 
(http://wwwcatsic.ucsc.edu/~anth179/IM/materials.html).  
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RESUME 
 

 Introduction dans l’archéologie informatisée 
 

Le XXe siècle a étè par excellence un siècle du développement sciéntifique et 
technique. Des domaines comme la physique atomique, la biochimie, les télécommunications 
par satellite, les máthématiques spéciales, la télédetection, la sonolocation, l'’nformatique, la 
robotique, etc., ont trouvé aussi leur applicabilité dans les sciences hummaines, trop 
longtemps tributaires au conservatorisme des méthodes "classiques" de travail. 

Issue dès les XIXe siècle du groupe des sciences historiques comme une discipline 
indépendente, l’archéologie a connu un véritable choc au début des années ’60 quand, on a 
proposé la modernisation des méthodes de travail qui, jusqu’alors situaient le travail des 
archéologues dans le domaine de l’art et pas des sciences proprement-dites. 

De 1960 jusqu’aujourd’hui, les méthodes de recherche archéologique ont evolué 
d’une manière spectaculaire, la multitude des techniques de travail a obligé leur classification 
d’après de recherche archéologique dans lesquelles elles sont couprises. Les étapes sont les 
suivantes : 

 
I. Les prospections archéologiques 
 
a. Dans le recherche archéologique de surface, de profondeur ou sousaquatique on 

utilisè intensément la technique de calcule couplée aux appareils de prospection 
(le magnetomètre, le détecteur de metaux, le voltmètre, la boussole électronique, 
le gravimètre, le seismographe, le sonar, le détecteur optique, etc.) qui permettent 
l’affichage immédiat des résultats de la recherche, dans une forme lisible, facile à 
interpréter par les archéologues à l’aide de l’écran de l’ordinateur. 

b. Dans cette étape on utilise aussi les bases de données orientées sur les objets pour 
stocker les données archéologiques (artefacts : outils, céramique, armes) et des 
informations conexes (bibliographies, situations, emplacements, cimetières, etc.), 
les bases de donnée spatiales pour stocker les données géographiques, 
géologiques, géoclimatiques, etc. (cartes topographiques, cartes géologiques, 
cartes hydrologiques, cartes géoclimatiques, etc.) et aussi la télédétection par 
l’intermède du satellite qui permet l’observation, l’identification et la 
cartographie des sites archéologiques faite de haut (remplaçant ainsi les 
aérophotogrammes). Tout cela nécessite des ordinateurs performants et des 
logicièls spéciaux pour la gestion des bases de données. 

 
 

II. La fouille archéologique 
 
a. L’emploi du théodolite électronique ou du systeme GPS pour l’enregistrement 

des données métriques des objets ou des situations enrégistrées dans un site 
archéologique (coordonnées cartésiennes). 

b. L’utilisation de l’ordinateur pour marquer, stocker et organiser le matériel 
archéologique recueilli par l’enregistrement de chaque objet ou situation 
archéologiques dans un bulletin d’analyse ou fiche standard de gestion. Pendant 
les foiulles proprement-dites, dans le cas de la recherche d’une grande surface, à 
plusieurs couches et carreaux différents, l’ordinateur peut être utilisé aussi avec 
succès à la corrélation des informations (données, cartes, connaissances, etc.) des 
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divers carreaux ou couches pour éviter les superpositions ou les erreurs 
d’ennregistrement ou de gestion. 

c. L’enrégistrement par étapes des images photographiques ou vidéo pendant le 
déroulement des fouilles archéologiques, peut être effectué par les appareils 
photo ou vidéo digitales, qui permettent la stocaj, la géstion et la processage des 
images dans un ordinateur. 

 
 

III. Le processage des données archéologiques peut être de plusieurs types : 
 
a. Processages máthématiques-statistiques sur les données archéologiques des bases 

du données et des informations. 
b. Evaluation absolue (calibrage et recalibrage) par les apparèils scientifiques 

couplés à la technique de calcul. 
c. Des analyses physiques et chimiques sur les artefacts archéologiques et 

l’interprétation des résultats à l’aide de l’ordinateur. 
d. Le processage des images et des cartes du site archéologique par les système géo-

informationnels (GIS). 
e. Le dessin des artefacts archéologiques et la réconstitution graphique du site 

archéologique (maisons, tombes, emplacements ruraux ou urbains, fortifications, 
etc.) par des logicièls graphiques spéciaux . 

f. La préparation des dates et des informations archéologiques pour la publication 
(soit sur un forme imprimée "classique", soit dans une revue virtuelle ou sur un 
sit WEB. 

 
Cette ouvrage est destiné aux chercheurs qui ont de l’expérience en archéologie et 

aussi des étudiants, offrant une alternative moderne aux méthodes de travail classiques de la 
recherche archéologique faite jusqu’à présent. À cette fin on a mis l’accent sur l’applicabilité 
de l’informatique en archéologie. Il faut remarquer surtout l’apport de l’équipe de Cluj 
Napoca (coordonnée par Ghe. Lazarovici et Z. Maxim) dans ce domaine déjà depuis les 
années ’70 – ’80 bien qu’il existe encore beaucoup d’archéologues qui s’opposent (ayant des 
raisons plus ou moins valables) à ces méthodes modernes de recherche. 

 
Le livre est structuré en deux parties : des notions théoriques et des notions pratiques. 

Bien que cible sur le domaine de l’archéologie, les auteurs ont considéré nécessaire 
d’introduire une partie théorique d’informatique générale avec l’applicabilité en archéologie. 
Puis on présente, par étapes, les méthodes pratique de travail avec les ordinateurs. 

 
1. Le premièr chapitre présente les notions d’informatique générale, la partie de 

l’équipement et de logicièls d’un ordinateur, les concepts sur l’intélligence 
artificielle, les bases de données, les systèmes expert et les notions de statistique 
appliquée. Le chapitre finit avec quelques données sur les reseaux d’ordinateurs 
sourtout sur l’Internet. 

2. Le deuxième chapitre présente des notions théoriques d’archéométrie, insistant 
sourtout sur les concepts et la terminologie mathématiques et informatiques 
applicables en archéologie : les classifications informationnelles (qualitatives, 
quantitatives, hiérarchiséees et divisibles), la matrice de contingence, les 
classifications nuancéees – l’ensemble fuzzy – (l’analyse clusteriales, sériation, 
l’analyse factorielle, le dendrogramme) et des modèles de base de données et des 
champs de problèmes archéologiques. 
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3. Le troisième chapitre décrit les principaux logicièls archéologiques 
d’organisation des bases de données (Zeus, Arhsys, etc.) et de processages des 
bases de données (APL, APLWIN, ARHEOAPL, BASP, etc.) commercialisés sur 
le marché roumain ou international. Il y a aussi les principaux logicièls géo-
informationnels (GIS), logicièls de chimie et de biologie applicables en 
archéologie. 

4. Le quatrième chapitre présente les principales méthodes d’évaluation absolue et 
des logicièls de calibrage ou recalibrage des données archéologiques. 

5. Le cinquième chapitre décrit les étapes de la recueille des preuves archéologiques 
pour leur stocaj  dans une base de données, exemplifiant chaque étape par une 
fiche type. 

6. Le sixième chapitre analyse la façon de transformation du matériel archéologique 
dans des bases de données archéologiques insistant sourtout sur les étapes de 
travail sur le matériel : lavage, décalcification, classification, codification, 
analyse, triage, inventaire et représentation graphique. 

7. Le septième chapitre présente un exemple réel de processage informatisé et 
d’interprétation scientifique du résultat de l’analyse archéologique. 

 
L’ouvrage finit par les annexes qui contiennent les codes de catalogues et des 

dictionnaires standartisés pour des sites préhistoriques, antiques et du Moyen Âge et l’index 
des termes de spécialité. 

Par ce livre nous espérons réveiller l’interêt et la curiosité des chercheurs et des 
étudiants pour ces méthodes informatisées, même si elles ne sont pas encore parfaites, sont 
toujours perfectibles. L’important est d’accepter cette alternative et le travail effectif avec 
l’ordinateur. 

Il ne faut pas oublier le fait que seulement l’archéologue peut interpréter les résultats, 
l’ordinateur n’est qu’un instrument qui facilitè le travail et ne remplace pas l’homme. 
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