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Reușita proiectelor de e-Guvernare
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Servicii guvernamentale Republica Moldova
513 servicii
129 e-Servicii
Printre cele mai solicitate:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Eliberare cazier judiciar persoane fizice
Acces la date din registrul bunurilor imobile
Licenţiere activitate de transport rutier
Verificare IDNP
Verificare IDNO
Eliberare informaţii de arhivă
Eliberare buletin de identitate
Licenţiere activitate în construcţii
Verificare numarul de persoane cu acelaşi nume/prenume
Licenţiere acordare asistenţă medicală instituţii private
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Modelul maturității soluțiilor de e-Guvernare
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Servicii interoperabile

Obiectivul serviciilor interoperabile în cadrul sistemului de
e-Guvernare este de a îmbunătăți accesul la datele
guvernamentale și utilizarea interactivă a datelor pentru a
eficientiza schimbul de date și a sprijini procesul de luare
a deciziilor prin aplicarea de modele de performanță,
standarde și specificații ale bunelor practici.
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Evoluția conceptului de “dată”
(Daconta et al., 2003, via Sabin-Corneliu Buraga)
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Modele de date



Un model de date organizează elementele de date și standardizează
modul în care elementele de date se raportează unul la altul.



Scopul principal al modelelor de date este de a sprijini dezvoltarea
sistemelor informatice prin a asigura definirea și formatul datelor.



Consistența modelelor de date asigură compatibilitatea sistemelor
informatice. Utilizarea unor structuri standardizate face posibilă
partajarea acelorași date date de către diferite aplicații.



Eficiența sistemelor informatice depinde, în mare măsură, de calitatea
modelelor de date aplicate.
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Modele de date
Model conceptual

se identifică relațiile la cel mai înalt nivel
între diferite entități

Model enterprise

similar cu modelul conceptual, dar
abordează cerințele unice specifice unui
business proces

Modelul logic

ilustrează entități specifice, atributele și
relațiile implicate într-un business-proces.
Servește drept bază pentru crearea
modelului de date fizice

Modelul fizic

reprezinta o aplicare și implementare a unei
baze de date specifice a unui model logic de
date
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Modele de date
Exemple
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File system model
Hierarchical model (such as IBM’s IMS database system)
Network data model
Dimensional modeling (DM-Modeling)
Relational model (Codd’s model, ACM Turing Award in 1981)
Entity-relationship modeling (ER-Modeling )

Exemplu: File system model
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Modele relaționale
Studenți
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Facultăți
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Discipline

Facultate

Facultate

Decan

f1

d1

F2

d1

Disciplină

Relaţii
Asocierea dintre entități se numește o relație. De exemplu, un angajat lucrează
întrun departament, un student este înscris la un curs. Aici, lucrează în și este
înscris la sunt relații.
Seturi de relații
O mulțime de relații de același tip reprezintă un set de relații.
Ca și entitățile, relațiile, de asemenea, poate avea atribute. Aceste atribute sunt
numite atribute descriptive.
Grad de relație
Numărul de entități care participă într-o relație definește gradul de relație.
Binar = gradul 2
Ternar = gradul 3
n-ar = gradul n
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Exemplu: Hierarhical model
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Exemplu: Network model
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Exemplu: ER model
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Diagramă ER (exemplu)

www.idsi.md

16

Model Entități-relații
-

Un model de tipul entități-relații (ER) este o reprezentare grafică
a entităților și a relațiilor dintre ele. O entitate este un un obiect
sau un concept la care se referă datele stocate.

-

Modelarea Entity-Relationship - o tehnică de proiectare logică,
care urmărește eliminarea redundanței datelor.

-

Modelul ER definește o viziune conceptuală privind bazele de
date. Modelul e construit în jurul valorii de entități din lumea reală
și asociațiilor între ele. Concepția modelului ER este considerată
o opțiune bună pentru proiectarea bazelor de date.
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Modelul ER - premize
 Experiență în elaborare și implementare prototipuri de SGBD având
la bază modelul relațional

 Investigații în cercetare care vizau definiții și algoritmii pentru formele
normale de relații
 Nevoi ale furnizorilor de hardware / software :
1) integrarea diferitelor formate de fișiere și baze de date
2) modelele de date cumai multă semantică
 Nevoi ale organizațiilor utilizatori (General Motors și Citibank etc.):
1) metodologie unitară pentru fișiere și baze de date
2) cerințe și specificații de proiectare cu mai multă semantică a datelor,
inclusiv reguli de business
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Diferențe modele: ER și DM
Modelul ER

Modelul dimensional

Vizibilitate asupra datelor din procesarea datelor
Conține atât modelul logic cât și cel fizic
Procesare date normalizate
Baze de date OLTP, forme normale 1, 2 și 3
Nu există mapare pentru crearea de scheme
Date: Utilizare date curente
Utilizatori: Mai mult de 1000
Volum: De la MB la GB
Proces: Normalizare
Stocare de date: Volatilă
Modelul ER:
Elimină redundanța datelor
Asigură consistența datelor
Exprimă relațiile dintre entități

Vizibilitate asupra datelor din busines procese
Conține doar modelul fizic
Procesare date nenormalizate
Depozite de date, forma normală 3
Mapare pentru crearea de scheme
Date: Utilizare date istorice
Utilizatori: Doar managementul de top
Volum: De la GB la Tb
Proces: Denormalizare
Stocare de date: Non volatilă
Modelul dimensional:
Conține doar dimensiuni critice
Vizualizare pe dimensiunea datelor
Util pentru utilizatorii din business
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Modelul ER se sprijină pe un puternic fundament
matematic
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Infrastructura de date publice
Probleme
Disponibilitatea datelor publice
Calitatea datelor
Modul de organizare
Accesibilitatea
Partajarea informaţiilor

Soluţii
Măsuri comune privind schimbul, partajarea, accesarea şi utilizarea datelor şi a
serviciilor de date interoperabile
Compatibilitatea infrastructurilor de date din diverse instituţii publice
Utilizarea datelor în context unitar
Stocarea, utilizarea şi păstrarea datelor la un nivelul adecvat
Partajarea datelor între mai mulţi utilizatori, aplicaţii şi servicii
Accesul la date publice să permită utilizarea intensivă şi extensivă
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Registre
 Registrul populației
 Registrul unităților de drept
 Registrul unităților de transport
 Registrul adreselor

 Registrul bunurilor imobiliare
 Registrul contribuabililor
 Registrul imigranților

etc.
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Diferențe între modelul ER și modelul relațional
Modelul ER folosește o construcție matematică pentru a
exprima relațiile dintre entități.
În modelul relațional relația matematică este folosită pentru a
exprima "structura valorilor de date", în timp ce în modelul ER
aceeași construcție este utilizată pentru a exprima " structura
entităților".
Modelul ER conține mai multă informație semantică decât
Model relational. Prin definiția, orice tabel este o relație.
Modelul ER adaugă semantica datelor la structura de date.
Modelul ER are o corelare explicită între entități în timp ce în
modelul relațional este implicită.
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Alte caracteristici ale modelului ER
Modelul ER a fost adoptat ca standard pentru sisteme de repozitorii și ANSI IRDS.
Modelul ER - forță motrice pentru instrumente CASE - Computer-Aided Software
Engineering (proiectarea asistată de calculator) și industrie. Tehnicile de analiză
orientate pe obiect (Object-Oriented (OO) Analysis Techniques) sunt parțial bazate pe
concepte ER.
Modelul ER și Data Mining. Legătură conceptuală între Data Mining și modelul ER.

XML și modelul ER. Similitudini între XML și modelul ER, inclusiv:
RDF și modelul ER. RDF , promovată de W3C, este privit ca un membru al familiei de
modele ER.
XLink și Modelul ER. Grupul de lucru XLink (W3C ) a propus o nouă structură numită
"link-ul extins." Conceptul link extins în XML este similar cu conceptul multirelațional în
modelul ER.
Teoria Web-ului. Modelul ER este văzut ca una dintre bazele teoriei Web.
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Nevoia de standarde

Provocări la identificarea soluțiilor de e-Guvernare
 Caracterul insular și fragmentar al cunoștințelor despre
interoperabilitate,
 Natura eterogenă a factorilor care au impact asupra acestui
fenomen,
 Nivelul insuficient de cunoaștere a proceselor care asigură
interoperabilitatea
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Model date persoană fizică
Identificator: PhysicalPersonData

Denumire element Descriere

Tip

IDNP
LASTNAME
FIRSTNAME
SECONDNAME
SEXCODE
BIRTHDATE
BIRTHLOCALITY

Număr de identificare persoană fizică - IDNP
Nume
Prenume
Patronimic
Codul gender
Data naşterii
Localitatea de naştere

Long
String(52)
String(30)
String(30)
GenderData
Date
LocalityData

CITIZENSTATUS
BLOODGROUP
DEATHDATE
BIRTHCOUNTRY
IDENTDOCUMENT
ADDRESS
RELATIVES

Statutul juridic
Date grupa sangvina a persoanei
Data decesului
Țara de naştere
Document de identitate
Adresa de domiciliu
Lista rudelor persoanei fizice

CitizenStatusData
BloodGroupData
Date
CountryData
DocumentData
AddressData
RelativeData
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Model de date adresă
Identificator: AddressData

Denumire element
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Descriere

Tip

ADDRESSCODE

Codul adresei (CUATM)

Long

COUNTRY
LOCALITY

Ţara
Localitatea

CountryData
LocalityData

STREET
HOUSE
BLOCK
FLAT

Strada
Casa
Blocul
Apartamentul

String(50)
String(8)
String(8)
String(8)

POSTCODE

Codul poştal

Integer(4)

PHONE
FAX

Număr de telefon
Număr de Fax

String(20)
String(20)

EMAIL

Adresă poștă electronică

String(60)
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Schema XML Date persoana fizică
<xs:element name="PhysicalPersonData">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element type="xs:long" name="IDNP" />
<xs:element type="xs:string" name="LASTNAME" />
<xs:element type="xs:string" name="FIRSTNAME" />
<xs:element type="xs:string" name="SECONDNAME" />
<xs:element name="SEXCODE" type="GenderData" />
<xs:element type="xs:date" name="BIRTHDATE" />
<xs:element name="BIRTHLOCALITY" type="LocalityData" />
<xs:element name="CITIZENSTATUS" type="CitizenStatusData" />
<xs:element name="BLOODGROUP" type="BloodGroupData" />
<xs:element type="xs:date" name="DEATHDATE" />
<xs:element name="BIRTHCOUNTRY" type="CountryData" />
<xs:element name="IDENTDOCUMENT" type="DocumentData" />
<xs:element name="ADDRESS" type="AddressData" />
<xs:element name="RELATIVES">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name='RELATIVE' type='RelativeData' minOccurs='0‘
maxOccurs ='unbounded'/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
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Alte modele de date
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Date gender
Tipul localității
Statutul cetățeanului
Grupa sanguină
Date țări
Date despre document
Date despre rude
Statutul documentului
Date rezumate persoana fizică
Datele stării persoanei juridice
Forma organizatorico-juridică
Tipul obiectului de drept
Tipul de gestionare
Forma de proprietate
Valuta capitalului
Lista administratori
Lista fondatori
Lista genuri de activitate
Date reorganizarea persoanei juridice

GenderData
LocalityType
CitizenStatusData
BloodGroupData
CountryData
DocumentData
RelativeData
DocumentStatusData
PhysicalPersonShortData
PersonStateData
LegalFormData
LegalStatuData
FinancingSourceData
OwnershipFormData
CurrencyData
ConductorData
FounderData
ActivityData
ReorganizationData

Date conturi de decontare
Lista filialelor
Cauza lichidării
Datele schimbării statutului
Tipul documentului
Rolul administratorului în organizație
etc.

AccountData
BranchesData
LiquidationCauseData
ProcessData
DocumentTypeData
ConductorRoleData
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Mulțumesc!

Mihai Grecu
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale
mihai.grecu.idsi@md
www.idsi.md
Tel. 022 289852
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