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bază a fost interconectată baza de date realizată pentru
promovarea cercetărilor, scrierilor şi instrumentelor de
informare datorate mai multor generaţii de bibliologi
români.

REZUMAT

În lucrarea de față este prezentat portalul
eCulturalHighway – un sistem construit pentru facilitarea
accesului utilizatorilor la informaţiile referitoare la
instituţiile şi obiectivele culturale (muzee, teatre, galerii de
artă, case memoriale, situri arheologice) la nivel de
localitate, judeţ şi ţară, care pun în valoare potenţialul
cultural național, precum şi la informaţiile despre unităţile
de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) din localităţile în
care se află obiectivele căutate. Sunt descrise facilitățile pe
care acest portal le oferă utilizatorilor, baza de date
relațională dezvoltată pentru a gestiona datele necesare
unei bune funcționări, modalitățile prin care se poate
executa popularea cu informații a bazei de date și
procedura prin care au fost integrate hărțile Google Maps
în eCulturalHighway pentru a oferi o perspectivă mai
amplă din punct de vedere turistic.

În construirea acestui portal s-a considerat utilizatorul ca
fiind un etalon de referinţă al valorii, prin urmare sistemul
a fost organizat astfel încât utilizatorul să beneficieze de
toate avantajele [2] pe care sistemul le poate oferi, cum ar
fi viteza de comutare a paginilor web, personalizarea
afişării sau consistenţa afişării.
Scopul final al acestui portal a fost „Crearea unei
autostrăzi culturale în România”, în vederea dezvoltării
durabile a turismului cultural. Portalul cuprinde informaţii
referitoare la obiective culturale, turistice şi unităţi de
cazare și promovează instituţiile culturale la nivel de
localitate, judeţ, ţară pentru a le conferi și vizibilitate
turistică. Pentru persoanele care doresc să-şi construiască
un traseu cultural se pun la dispoziţie informaţii legate de
cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) cât şi informaţii legate
de locaţiile în care se află obiectivele căutate, trasee,
informaţii despre transport și acces la obiective.
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H5.2. Information interfaces and presentation (e.g., HCI):
Miscellaneous.

Interfaţa cu utilizatorul a fost proiectată într-o abordare
bazată pe model. În acest sens s-au avut în vedere modelul
domeniului și modelul interfeţei. [1].

INTRODUCERE

INFORMARE TURISTICĂ PRIN PORTALURI

Turismul şi cultura au fost mereu foarte apropiate în
Europa, aceasta fiind tot timpul o destinație importantă
pentru cei atraşi de cultura sa bogată şi de moştenirile
istorice. Tendințele majore care au fost observate în ceea
ce priveşte turismul cultural sunt:
• interacţiunea între cultură şi turism îşi are rădăcinile
în perioada de început a turismului şi în prezent
câştigă din ce în ce mai multă însemnătate;
• turismul cultural este un factor cheie pentru
dezvoltarea durabilă şi dialogurile interculturale;
• moştenirea culturală este expresia identităţii
oamenilor, a teritoriului, istoriei, tradiţiilor şi
civilizaţiei.

Turismul cultural abordează cultura unei regiuni, în
special valorile ei artistice. Ținând cont de dezvoltarea
internetului în societatea modernă, portalurile și site-urile
turistice, precum și blogurile de călătorii sunt instrumente
puternice de promovare turistică.
Europa este o destinaţie cheie a turismului cultural cu un
flux puternic de vizitatori din întreaga lume. Turismul
cultural reprezintă circulația persoanelor la atracții
culturale departe de locul obișnuit de reședință, pentru a
aduna noi informații și experiență, dar și pentru
satisfacerea nevoilor culturale.[4]

Organizarea spaţială a resurselor culturale dintr-o
localitate şi relaţiile lor cu infrastructura sunt importante
pentru succesul strategiei de dezvoltare a turismului
cultural. Sectorul cultural al unei localități sau regiuni
constă în caracteristicile fizice ale sale şi în moştenirea
culturală dar și în dotările culturale, incluzând aici
evenimentele, expoziţiile, teatrele, muzeele, galeriile de
artă etc.

Programul de Itinerarii Culturale al Consiliului Europei
cuprinde 29 trasee certificate care acoperă 70 de țări. O
analiza statistică de la nivelul anului 2011 a itinerariile
culturale care traversează aceste țări arată densitatea
rețelei de itinerarii culturale. Astfel Franța (10,4%),
conduce lista, urmată de Italia (9,7%) și Spania (8,4%).
Din păcate România se află în grupul țărilor cu o pondere
mai mică de 0.6%, încadrându-se în categoria națiunilor
cu potențial de dezvoltare cultural-turistic neexploatat.[5]

eCulturalHighway este un sistem integrat de tip portal
care dispune de o bază de date ce conţine informaţii
reprezentative referitoare la instituţii culturale la nivel de
localitate, judeţ şi ţară şi informaţii turistice. La această

Pe plan european, unul dintre cele mai importante proiecte
europene este TransRomanica care reprezintă moștenirea
comună romanică din opt țări din Europa, situate între
Marea Baltică și Marea Mediterană. Transromanica
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ghidează la castele, catedrale și mânăstiri construite între
• proiectarea structurii bazei de date (schema
secolul al 10-lea și al 12-lea. Ca traseu cultural oferă o
conceptuală, externă şi internă);
demonstrație concretă a principiilor fundamentale ale
• încărcarea datelor în baza de date;
Consiliului Europei: drepturile omului, democrația
• exploatarea şi întreţinerea bazei de date.
culturală, diversitatea culturală și de identitate, dialog,
Analiza structurală a sistemului informatic are ca obiectiv
schimb reciproc și îmbogățire culturală peste granițe și
evidenţierea componentelor (obiectelor) din cadrul
secole [8].
sistemului, pentru care urmează să se colecteze şi să se
Dintre programele europene care promovează valorile
memoreze date în cadrul bazei de date, precum şi
culturale locale amintim programul Cultura [6] (2007evidenţierea legăturilor dintre aceste componente.
2013) care facilitează înţelegerea reciprocă, stimulează
Pe baza cerinţelor de informare a fost proiectat modelul
creativitatea şi contribuie la îmbogăţirea reciprocă a
domeniului [1], respectiv entităţile, atributele acestora şi
culturilor europene. Multe alte programe au un impact
relaţiile dintre entităţi. Obiectivul, administratorul,
pozitiv deosebit în ceea ce priveşte cultura, fie prin
unitatea de cazare, localitatea reprezintă entitățile
proiecte culturale specifice, fie prin experienţele culturale
semnificative din acest model.
personale pe care le încurajează. Printre aceste programe
Entitatea în jurul căreia gravitează baza este reprezentată
se numără „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) [7].
de obiectiv. Tabelele și relațiile dintre tabele sunt
Ținând cont de slaba exploatare a turismului cultural în
proiectate astfel încât obiectivul să poată fi evidențiat.
România, se impune dezvoltarea de instrumente pentru
Pentru
a putea construi eficient interfaţa Web, sunt
valorificarea potențialului turistic al patrimoniului cultural
necesare
conexiuni de tip one-to-many şi many-to-many
național. Comunitățile care beneficiază de un nivel ridicat
între tabelele care alcătuiesc baza de date a portalului.
al turismului cultural se bucură și de avantajele rezultate,
cum ar fi creșterea veniturilor locale sau posibilitățile de
În urma analizei cerinţelor am ajuns la concluzia că pentru
sprijin pentru instituțiile culturale locale [3]. Astfel
a construi optim sistemul, este de preferat folosirea ca
portalul eCultural Highway poate reprezenta un pas
sistem de gestiune al bazelor de date a platformei MySQL.
important în dezvoltarea acestui segment.
Am selectat sistemul MySQL deoarece nu implică alte
costuri, oferă siguranță, flexibilitate şi consistență, iar
tabelele pot fi construite conform necesităţilor de utilizare.
Informaţiile stocate în baza de date MySQL pot fi
actualizate facil prin intermediul formularelor web.

PROIECTAREA PORTALULUI
Proiectarea aplicației

În proiectarea arhitecturii acestui portal au fost respectate
următoarele etape:
• Determinarea cerințelor care influențează arhitectura
- crearea unui model al cerințelor care dirijează
proiectarea arhitecturii;
• Proiectarea arhitecturii - definirea structurii și a
responsabilităților componentelor;
• Validarea - testarea arhitecturii; se realizează
parcurgând lista de cerințe și eventualele cerințe
ulterioare.

Proiectarea interfeței utilizator

Interfaţa utilizator reprezintă instrumentul prin intermediul
căruia poate fi accesată baza de date. Această interfață a
fost construită conform modelelor de domeniu şi de
interfaţă concretă, şi este divizată în două mari secțiuni:
• Consultarea/Interogarea bazei de date
• Gestionarea/Actualizarea informațiilor
Interfaţa a fost construită astfel încât să ofere acces rapid
la informaţie, şi să confere opţiuni de regăsire a datelor,
astfel încât utilizatorul să poată vizualiza informaţiile
dorite conform unor criterii alese de el. Interfaţa are un
caracter unitar, furnizat de standardele și instrumentele
web
curente(HTML5,
Ajax,
Javascript,
XML,
GoogleMaps API).

Pentru proiectarea sistemului a fost ales modelul n-tier
client-server. Principalele proprietăți ale acestui model
sunt:
• Separarea responsabilităților - se realizează o
separare clară a nivelului prezentare de nivelul
business logic și de nivelul responsabil de
gestionarea datelor.
• Comunicarea este sincronă - comunicare între
niveluri este sincronă de tipul cerere-răspuns.
Cererile se transmit de la clientul web, către serverul
web, către serverul de aplicații și în final către
serverul de baze de date.
• Flexibilitate la instalare - nu există restricții în ceea
ce privește modul în care aplicația va fi instalată.

Pentru implementarea fost utilizat limbajul PHP, limbaj
open-source de procesare ce are avantajul de a interacţiona
eficient cu platforma MySQL şi de a conferi stabilitate şi
securitate ridicată pentru protecţia datelor. PHP permite
furnizarea de conţinut web dinamic - conţinut Web care se
modifică automat odată cu modificarea informațiilor din
baza de date. Spre deosebire de limbajele de scripting,
precum JavaScript, PHP rulează pe serverul Web, nu în
interiorul browserului Web. În consecinţă, PHP obţine
accesul la fişiere, baze de date şi alte resurse inaccesibile
altor programe.

Baza de date a aplicaţiei

Pentru realizarea bazei de date a fost necesară parcurgerea
unor etape care nu depind de tipul bazei de date create:
• analiza sistemului informatic pentru care se
realizează baza de date şi a cerinţelor informaţionale
solicitate de sistem;

Gestionarea informației

După ce informațiile ajung în baza de date, acestea trebuie
sa fie în continuare disponibile deținătorilor de drepturi
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4
inclluderea unitățților de cazaare din perim
metrul apropiaat
obieectivelor căutaate.

asupra
a
bazei de date. Informațiile
I
introduse poot fi
modificate,
m
șșterse sau actualizate ulterior, fie de
administratoru
a
ul care a introdus daatele (deținăttorul
informației) fiie de un adminnistrator supreem. În oricaree din
cazuri,
c
inform
mațiile deja introduse poot fi dispon
nibile
imediat prin foormulare web.

Prinncipalele elem
mente care com
mpun prima paagină sunt:
• meniu orizontal plasat în partea
p
superiooară a paginii;;
• meniu verticcal poziționat în partea stânngă cuprinzânnd
3 componennte principale;
• harta adminiistrativă a Rom
mâniei cu zonne senzitive pee
fiecare județț, de unde se vor
v putea acceesa direct
informațiile despre județuul dorit cât și despre
d
c
şi turristice care se regăsesc în
obiectivele culturale
județul selecctat.

Figura 1 - Gestionarea informa
i
țiilor înn baza de date

Pentru
P
a asiggura integritaatea datelor, baza de datee se
regăsește
r
pe uun server web securizat.
Tipuri
T
de utilizatori

În
Î cadrul porttalului s-au iddentificat urm
mătoarele tipurri de
utilizatori:
u
• Utilizatorri înregistraţi – la rândul lorr aceștia se îm
mpart
în utilizattor obiectiv, utilizator
u
cazarre, utilizator
administrraţie şi utilizattor administraator cu
următoareele caracteristtici: pot încărcca obiective
culturale sau unităţi dee cazare noi; pot
p modifica
obiective culturale sau unităţi de cazzare deja
introdusee; pot introducce informaţii leegate de
localităţille/judeţele în care
c sunt sau vor
v fi introdusse
obiective; pot utiliza haarta interactivvă;
• Utilizatorri neînregistraaţi care pot acccesa şi vizualiiza
obiectivele culturale şi unităţile de cazare;
c
pot
localiza ccu exactitate pe
p harta interacctivă unul sauu
mai multee obiective cuulturale sau unnități de cazarre.

Figura 2 - Prima paagina a portalului

Menniul orizontall este divizat în cinci secţţiuni principalle
(„A
Acasă”,„Obiecttive
Turristice”,
“Înregistrare”,
„Auutentificare”, “Bibliologi din
d România””) prin care se
s
pot accesa anumiite secțiuni alee portalului.

Fiecare
F
tip dee utilizator înnregistrat dispune de anu
umite
formulare
f
de aadministrare. Informaţiile
I
inntroduse în sisstem
trebuie
t
validatte de administtratorul suprem
m.
În
Î cadrul porttalului s-au iddentificat urm
mătoarele tipurri de
entități
e
care beeneficiază de existența acesstuia:
• Instituţii culturale, muzzicale şi obiecctive culturalee şi
turistice: muzee, castelle şi cetăţi, lăccaşe de cult,
teatre, insstituţii muzicaale(operă, filarrmonică,
operetă), case memoriaale, monumennte şi statui, sitturi
arheologiice;
• Instituţii ppublice (Autooritatea Naţionnală pentru
Turism, consilii
c
judeţenne, primării);
• Unităţi dee cazare (agennţii de turism, proprietari).

Leggătura “Obiecttive Turistice”” conduce căttre lista tuturo
or
obieectivelor prezzente în bazza de date, ordonate
o
duppă
criteerii specifice (tip, regiune, judeţ,
j
localitaate) și împărțitte
în mai
m multe pagiini.
Prinn legătura “Înrregistrare” se accesează paggina de “crearre
connt” unde se poate
p
crea un cont nou peentru a adăugga
infoormații - fie despre obiecttivele turisticee sau culturale,
fie despre
d
unitățile de cazare, fie
f informații administrative.
Leggătura “Auteentificare” permite
p
utilizzatorilor dejja
înreegistrați să îșii acceseze con
nturile, și să fie direcţionaaţi
cătrre formularelee de adminisstrare unde pot să încarcce
infoormații în bazaa de date.

DESCRIEREA
D
A PORTALUL
LUI
Realizarea
R
intterfeței web

În
Î realizarea interfeței priincipalele scoopuri urmăritee au
fost
f oferirea dde servicii de consultare,
c
geenerarea de sooluţii
optime
o
pentrru regăsireaa informațieii dorite deespre
obiectivele
o
cuulturale de inteeres, prezentarrea datelor deespre
regiunile
r
și localitățile înconjurătoaare, precum
m şi

Menniul vertical este
e alcătuit din 3 secțiuni:
• secțiunea “R
Regiuni Istoricce” în care se regăsesc
regiuni istorrice şi geograffice ce compunn România;
• secțiunea dee căutare simpplă;
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secțiuneaa cu cele mai noi
n obiective culturale
c
introdusee.

În
Î secțiunea “O
Obiective turiistice”, figura 3, utilizatorullui îi
sunt
s
afișate obbiectivele turistice înscrise în portal, prim
mele
obiective
o
fiindd cele mai receent adăugate sau
s actualizatee.

Figura 5 – Formular
F
„Modiificare/Validaree obiectiv”
CON
NCLUZII

Sisttemul online eCulturalHi
Highway repreezintă un paas
înaiinte în desccoperirea, prromovarea șii valorificareea
patrrimoniului culltural naționall. Portalul poaate fi folosit de
d
cătrre instituțiile deținătoare de informațiii cu conținuut
culttural și de căătre comunităățile locale peentru atragereea
perssoanele intereesate în desccoperirea valoorilor culturalle
rom
mânești. Portaalul creează interacțiune între
î
obiectivve
cultturale cu neevoie de proomovare și dezvoltare și
conntextul turisticc la care treb
buie să fie leegate pentru a
puteea fi pe deplinn apreciate.

Figuura 3 – Secţiuneea „Obiective tuuristice”

Afișarea
A
se face pe 2 coloane,
c
incluuzând denum
mirea
obiectivelor,
o
jjudeț, localittate, categoriee și o parte din
descrierea
d
aceestora. De aici,
a
utilizatorrul poate acccesa
direct
d
pagina oobiectivului do
orit pentru a vizualiza
v
detalliile.

Prinn utilizarea celor
c
mai nooi standarde web, portaluul
eCuulturalHighwaay faciliteazză atât prrocedurile de
d
introducere și gestionare
g
a datelor cât și accesul și
navvigarea în cadrrul său a vizittatorilor. Sisteemul urmăreștte
îmbbinarea unei multitudini de
d informații, parte din elle
eterrogene, astfel rezultând un
n instrument valoros pentrru
turismul cultural românesc.

În
Î pagina dee prezentare a unui obiectiv turistic sunt
afişate,
a
în secţţiuni diferite, varii informaaţii ca o descrriere
despre
d
obiectiiv, o hartă Google
G
Maps unde se afișează
localizarea obbiectivului, o secţiune carre va cuprindde o
galerie
g
foto şi o secţiune cuu informaţii de
d contact (adrresa,
telefon,
t
e-maill, adresa web)).

O potențială
p
direecție de dezvo
oltarea acestuii portal poate fi
inteegrarea unui modul
m
de gesttionare și preezentare de altte
infoormații cultuurale cu pottențial turistiic, cum sunnt:
festtivaluri, târguri de artăă și meșteșșug, expozițiii,
sim
mpozioane etc.
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