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REZUMAT. Utilizarea pe scară largă și în aproape toate domeniile a aplicațiilor dispozitivelor mobile este 

o constantă a zilelor noastre. Actualmente, monitorizarea și protecția resurselor de  sol urmează acest 

trend. În aceste condiții, prin lucrarea de față ne -am propus în baza observațiilor și a experimentelor 

efectuate, să analizăm și descriem care sunt posibilele implicații ale platformei MIT App Inventor 

(plaformă cu valențe în configurarea, implementarea, dezvoltarea și testarea aplicațiilor pentru dispozite 

mobile) în monitorizarea și protecția resurselor de sol, precum și în asigurarea unei management 

adecvat a utilizării terenurilor. 

Cuvinte cheie: tehnologie smart, m-learning, agricultură sustenabilă, monitorizarea și protecția solurilor. 

ABSTRACT. The widespread use of mobile devices in almost all areas is a constant today. Currently, the 

monitoring and protection of soil resources follow this trend. In these conditions, in this paper we set out 

based on observations and experiments, to analyze and describe the possible implications of the MIT App 

Inventor platform (platform with valences in the configuration, implementation, development, and testing of 

applications for mobile devices) in monitoring and protecting soil resources, as well as in ensuring proper land 

use management. 
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1. INTRODUCERE 

De-a lungul istoriei, conceptele despre sol, despre 

rolul şi importanţa sa în comunitate au evoluat, 

trecându-se, treptat, în diferite etape, de la conceptul 

„naturist” la cel „tehnicist” [5, 10]. Astfel, definiția 

solului a devenit relativă la funcția pe care o oferă 

persoanelor care îl definesc [9], și care caută prin 

cercetare să îi înțeleagă dinamica și specificul. 

Specialiştii și practicienii care activează în 

domeniul monitorizării și protecției solurilor sau 

domenii conexe acestuia au nevoie de un număr 

foarte mare de date, informaţii şi cunoştinţe la 

fiecare etapă a gestiunii şi evaluării proceselor 

mediului [1, 2]. Tradiţional, aceste informaţii şi 

cunoştinţe sunt obţinute, conform cerinţelor de 

moment, prin accesul direct la baze de date, rapoarte 

şi documente, prin transferul de informaţii şi 

cunoştinţe între specialişti (gestionari, practicieni, 

cercetători, profesori) şi cu ocazia cursurilor de 

formare, workshop-urilor, congreselor și a altor 

manifestări științifice de profil [2-4]. 

În sensul celor menționate anterior, monitorizarea 

și protecția resurselor de sol este și rămâne una 

dintre cele mai mari provocări din societățile noastre 

industrializate și digitalizate [4]. Această provocare 

se adresează atât politicii și economiei, precum și 

tehnologiei și informaticii aplicate. De asemenea, e 

evident că diferitele probleme legate de protecția, 

planificarea și cercetarea solului pot fi soluționate 

doar ca urmare a accesului la baze de date complete, 

unde tehnologia informației are un rol crucial [2], iar 
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accesul publicului la informație prin intermediul 

sistemelor informatice de mediu este decisiv [6, 7]. 

2. DE LA SISTEMELE INFORMATICE DE 

MEDIU LA INFORMATICA MEDIULUI 

PENTRU MONITORIZAREA ȘI 

PROTECȚIA SOLURILOR 

Conform Principiilor 18-20 ale Declaraţiei de la 

Stockolm (1972) se arată că trebuie să se recurgă la 

ştiinţă şi la tehnică, în cadrul contribuţiei lor la 

dezvoltarea economică şi socială, pentru a depista, 

evita sau limita pericolele care ameninţă mediul 

înconjurător şi pentru a rezolva problemele puse de 

mediu pentru binele umanităţii [7]. 

Totodată, este esenţial să se asigure educaţia în 

problemele mediului înconjurător cu scopul de a 

dezvolta bazele necesare pentru a lămuri opinia 

publică şi a furniza indivizilor, instituţiilor şi 

colectivităţilor simţul răspunderilor în ce priveşte 

apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător în 

toată dimensiunea lui umană. În egală măsură va 

trebui să se încurajeze în toate ţările, în special în 

ţările în curs de dezvoltare, cercetarea ştiinţifică şi 

activităţile tehnice, în contextul problemelor 

mediului înconjurător, naţionale şi multinaţionale. 

În această privinţă va trebui încurajată şi înlesnită 

libera circulaţie a celor mai recente informaţii şi date 

experimentale pentru a contribui la soluţionarea 

problemelor mediului înconjurător. 

Era în care trăim astăzi poate fi descrisă, fără 

restricții, ca Era Informației. Indiferent înspre ce 

domeniu al științei și tehnologiei ne uităm, este 

evident că avem de-a face cu un volum de informații 

fără precedent în istoria omenirii [2, 3]. În acest 

context, este clar pentru toată lumea că informatica 

mediului prin aplicațiile pe care le propune, se 

încadrează pe deplin. Nici științele mediului nu fac 

excepție de la regulă, progresele recente în acest 

domeniu ar fi fost de neconceput, imposibil de 

gestionat și de neatins fără sprijinul informaticii, în 

sensul sistemelor informatice de mediu și al 

informaticii mediului [4, 8]. 

Cea din urmă, prin raportare la monitorizarea și 

protecția solurilor, este definită ca: 

 un domeniu al informaticii care dezvoltă și 

utilizează tehnicile de prelucrare a datelor 

pentru cercetarea și protecția mediului [1]; 

 aplicarea științei datelor, care utilizează seturi 

de date complexe și multidimensionale, 

pentru a studia problemele de mediu, care pot 

fi discrete și continue în spațiu-timp [6]; 

 domeniul care se ocupă cu dezvoltarea, 

gestionarea și cercetarea sistemelor informa-

tice de mediu [7]. 

În corelație cu definițiile de mai sus, informatica 

mediului o definim ca un domeniu științific și de 

interes relativ nou, aflat la granița dintre științele 

mediului și tehnologia informației, cu preocupări în 

ciclul de viață al informației ambientale și în 

asigurarea dezvoltării durabile [4]. 
 

 
 

Fig. 2.1. Tipologia sistemelor informatice de mediu în raport cu diagrama de referință privind funcționalitatea lor 
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3. PLATFORMA MIT APP INVENTOR ÎN 

MONITORIZAREA ȘI PROTECȚIA 

RESURSELOR DE SOL 

Dispozitivele mobile prin aplicațiile dedicate 

monitorizării și protecției resurselor de sol 

prezintă o legătură informațională deosebită a 

comunității cu mediul înconjurător, cu acces la o 

ofertă aproape infinită de conținut pe web, cuplată 

cu senzori și date personale bogate. Cu toate 

acestea, oamenii întâmpină dificultăți în valori-

ficarea întregii puteri a acestui dispozitiv 

omniprezent în comunitate. 

Majoritatea utilizatorilor consumă tehnologie fără 

a o putea produce, chiar dacă problemele locale pot 

fi adesea rezolvate cu dispozitive mobile. Cum ar 

putea ei să învețe să folosească capacitățile 

smartphone-urilor pentru a rezolva problemele de zi 

cu zi din lumea reală? Cum ar putea ei să rezolve 

problemele legate de protecția solurilor apelând la 

capacitățile smartphone-urilor, de exemplu? Simplu, 

creându-și propriile aplicații. 

Un ajutor în acest sens îl poate oferi platforma 

MIT App Inventor® (Fig. 3.1), care este concepută și 

folosită ca instrument de învățare-predare a gândirii 

computaționale într-o varietate de contexte reale. 

Unul dintre acestea este reprodus în Fig. 3.2. 
 

 
 

Fig. 3.1. MIT App Inventor® - mediu de dezvoltare pentru aplicațiile mobile cu Android OS 

 

 
 

Fig. 3.2. „Fișă pentru prelevarea probelor de sol” - aplicație configurată și dezvoltată în platforma MIT App Inventor® 
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MIT App Inventor® este o platformă de dez-

voltare online pe care oricine o poate folosi pentru 

a rezolva problemele din lumea reală. Oferă un 

editor web „What you see is what you get” 

(WYSIWYG) pentru crearea de aplicații pentru 

telefoane mobile care vizează sistemele de operare 

Android și iOS. 

App Inventor® folosește un limbaj de programare 

bazat pe blocuri construit pe Google Blockly® și 

inspirat de limbaje precum StarLogo TNG® și 

Scratch®, dând puterea oricui să construiască o 

aplicație mobilă perfect funcțională. 

Până în prezent, 6,8 milioane de oameni din peste 

190 de țări au folosit AppInventor pentru a crea 

peste 24 de milioane de aplicații. Oferim interfața în 

mai mult de o duzină de limbi. Oamenii din întreaga 

lume folosesc MIT App Inventor® pentru a oferi 

soluții mobile la probleme reale din familiile lor, 

comunități și din lume. 

Programarea telefoanelor mobile poate oferi un 

cârlig autentic și captivant în informatică, dar și în 

cadrul celorlalte științe aplicative. Cu App Inventor, 

dezvoltat de Google® și mutat recent la MIT®, 

programarea aplicațiilor Android este la fel de 

ușoară ca să faceți clic pe blocuri împreună. MIT 

App Inventor® a fost folosit cu succes în programe 

de învățare după școală, tabere și școli de vară, 

ateliere de lucru și experimentare pentru profesori, și 

în programe dedicate în săli de clasă de la gimnaziu 

până la facultate. 

5. CONCLUZII 

Ca sistem dinamic de organizare multietajată, 

solul reflectă universalitatea fenomenelor. Din 

structura internă a solului, ca sistem integral, se 

citesc toate stadiile dezvoltării naturii, de la cel 

cosmic până la cel social. 

Utilizarea eficientă a tehnologiilor informatice 

moderne (a platformelor precum App Inventor) 

reprezintă „o provocare de mare actualitate” pentru 

specialiştii din numeroase domenii de activitate, 

implicit pentru cei care se ocupă de monitorizarea 

factorilor de mediu, evaluarea economică a servi-

ciilor ecosistemice, securitate ecologică. 

Tehnologiile informatice, inclusiv MIT App 

Inventor®, constituie suportul cercetării ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei 

mediului, fiind utilizate la simularea numerică și la 

supravegherea proceselor experimentale din 

instalaţiile de laborator, dar şi în toate aplicaţiile din 

domeniul transmiterii informaţiei. 
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