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Abstract 
 
Tehnologia a evoluat în direcţia creării posibilităţilor de urmărire a unui număr din ce în ce mai mare 

de parametri şi indicatori de performanţă şi oferă specialiştilor în domeniul mediului posibilitatea colectării 
de informaţii cu privire la starea factorilor de mediu care pot fi de acum monitorizaţi în mod continuu.  

Dezvoltarea tehnologiilor informaţiei a permis realizarea unor senzori de preluare a semnalelor de 
mediu performanţi şi a unor convertoare analog- digitale de precizie, precum şi  posibilitatea integrării lor în 
reţele de comunicaţie optice sau radio (wireless). Integrarea cu sisteme de pozitionare globală (GPS) permit 
dezvoltarea de sisteme informatice de colectare şi de prelucrare volume foarte mari de date mai rapid şi cu 
costuri mai mici.  

Tehnologiile moderne fac posibilă apariţia unor reţele globale de senzori interconectaţi în timp real 
în bandă largă. Cea mai vizibilă componentă, internetul, a devenit fundamentală în secolul 21. Evoluţia 
tehnicilor de dezvoltare şi de realizare senzori ieftini cu capacitate de conectare la reţea precum şi a 
tehnicilor de interconectare, adesea prin internet, transpun senzorii din spaţiul tradiţional de utilizare în 
circuit inchis în restul lumii reale.  

Pe măsură ce senzorii şi tehnologiile de comunicare continuă să se dezvolte, putem întrevedea un 
internet foarte diferit de cel pe care îl cunoaştem în prezent. În schimbul interacţiunii prin căutarea şi 
explorarea de pagini web putem trece în aria interconectării şi a schimbului de informaţii prin „explorarea” 
realităţii deschizând noi perspective pentru cercetarea ştiinţifică.  

 
 
 

New research opportunities in the environment area 
-  as result of technological developments 

 
Abstract 
 
The technology evolved in such a way that is permitting monitoring of more and more parameters 

and indicators and it made possible for environment experts to collect information or parameters from 
environment which can now be monitored continuously. 

The developments in the information technology area resulted in the possibility of manufacturing 
good performing sensors able to record data from environment, precision analog-digital converters and led to 
the possibility of integrating them with optical or radio (wireless) communication networks. Their integration 
with global positioning systems (GPS) enables developing information systems to collect and process huge 
volumes of data quicker and cheaper unassisted from field. 

Modern technologies open the possibility to create a global sensor networks being interconnected in 
real time, using broad band communication. The most visible component, the internet, became fundamental 
for the 21-th century. The evolution of developing and manufacturing quality sensors at affordable price, 
with the possibility to be connected to a network together with the interconnecting techniques, often using 
internet, transpose the sensors from their traditional closed circuit area of use to the rest of the real world.  

As sensors and communication technologies continue to evolve, we can forecast an internet different 
from that we know today. Instead of looking for information by browsing web pages, we can instead we can 
shift to interconnection and transferring information by “exploring” the reality, opening new perspectives for 
research. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Context general 
Generic vorbind, termenul de mediu desemnează “ansamblul de factori, de obiecte materiale 

şi de condiţii fizice, care înconjoară şi influenţează organismele” [ Dex online]). După J. 
Sonnenfeld, mediul poate fi geografic (nivelul planetar), operational (influenţează existenţa 
individului), perceptual (perceput de individ) şi comportamental (în care se miscă şi activează 
individul). Dupa originea lui, mediul poate fi natural (totalitatea elementelor fizice din natură, 
interdependente - roci, relief, aer, apă şi sol), antropizat (teritoriu delimitat pe care activitatea umană 
a determinat modificări ale componentelor, relaţiilor şi funcţiilor mediului natural - efectuarea de 
săpături pentru exploatări miniere etc.) şi antropice (creat în întregime de - intravilanul unor 
localitati, marile platforme industriale etc.) În funcţie de component se deosebesc  un mediu biotic  
(cu viaţă- cu vietuitoare, inclisiv omul) şi unul abiotic (fără viaţă- cratere vulcanice, abisuri 
oceanice, ape poluate etc.). Corespunzator naturii fizice există un mediu terestru, unul aerian şi unul 
acvatic. După natura chimică, se deosebesc medii dulcicole (râuri, lacuri), medii salmastre (ape cu 
salinitate medie), medii sărate (mări, oceane) şi foarte sarate (Marea Moartă). În funcţie de pH, 
există medii acide (în mod natural sau consecutiv poluării), alkaline sau neutre. Corespunzător 
influenţtei exercitate de către populaţtia umană, există mediu urban, rural etc. [1-Ion Povară].   

Mediul înconjurător sau ambientul, denumit în mod uzual mediu, reprezintă mediul din 
imediata vecinatate a organismelor vii. Este mediul definit de acţiunea factorilor de mediu naturali 
şi socio- economici asupra componentelor de mediu abiotice, biotice sau antropice (socio-
economice) cărora le asigură existenţa şi funcţionarea (fig. 3) [1-Ion Povară].    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Între componentele mediului înconjurător se stabilesc două mari categorii de relaţii care se 

desfăşoară în ambele sensuri: cele din interiorul subsistemelor sale componente (ca de exemplu 
relaţiile dintre componentele abiotice, dintre componentele biotice sau dintre componentele socio- 
economice ale mediului) şi cele dintre acestea (ca de exemplu relaţiile complexe dintre 
componentele abiotice, biotice şi socio- economice ale mediului). 
 Aparitia omului şi a societăţii omeneşti a condus la desfăşurarea unor activităţi cu impact 
asupra mediului şi, implicit, la apariţia unei categorii noi de relaţii. Este vorba de relaţiile dintre 
societatea omenească şi mediu înconjurator care constau din [1-Ion Povară]: 

- introducerea în mediu a unor substante (organice sau anorganice) diferite de cele necesare 
functionalităţii acestuia, sau într-o cantitate care depăşeste capacitatea de preluare de 
către mediu, ca de exemplu poluarea; 

- preluarea din mediu a unor substanţe de origine minerală sau organică, a unor resurse, şi 
prin aceasta perturbarea funcţionalităţii sistemului, deteriorarea calităţii factorilor de 
mediu şi diminuarea rezervelor; 

- modificări în structura mediului prin activitati agricole, extractive, de amenajare, prin 
constructii industriale sau social-culturale etc. 

Functionalitatea mediului este un proces continuu care se produce în condiţiile unui 
echilibru dinamic între factorii de mediu care se realizează şi se menţine ca urmare a stării de 
autostabilizare şi autoreglare specifice mediului ca sistem. 

 

Fig. 1 Componentele mediului înconjurător [1-Ion Povară] 



La modul general, un factor de mediu reprezintă un element din natură sau socio- economic 
care poate produce o acţiune directă sau indirectă asupra organismelor vii dintr- un anumit loc, 
provocând reacţii corespunzătoare. În acest context, mediul înconjurator se defineşte ca fiind  
totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici etc. dintr-un anumit loc, cu care vine în 
contact un organism viu (inclusiv omul). Se deosebesc mai multe categorii de factori de mediu cei 
mai importanţi fiind factorii ecologici (de interacţiune dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă- 
temperatura, umiditatea, solul, apa, magnetismul terestru, peisajul şi alte organisme vii), factorii 
antropici ai climei (definiţi de activităţi umane care conduc la modificarea climei- defrişări, 
desecări, irigaţii, poluare a atmosferei, excavări, exploatări neadecvate etc.), factorii abiotici 
(lumină, aer, temperatură, vânt, apă şi umiditate), factorii geomorfologici (altitudinea reliefului, 
înclinarea scoarţei terestre etc.), factorii edafici (solul cu proprietăţile lui fizice, chimice şi 
biologice) şi factorii biotici (specifici vieţii). În altă ordine de idei factorii de mediu pot fi naturali, 
fiziografici (determinaţi de caracteristicile globale, regionale sau locale ale pământului) sau biotici 
(condiţii necesare de viaţă) şi artificiali (rezultaţi din activităţile desfăşurate de om pentru a-şi 
asigura condiţiile de viaţă suplimentare celor pe care le oferă mediul lor natural de viaţă).  

Între organnismele vii şi mediul lor de viaţă (înconjurător) există o interacţiune reciprocă 
permanentă. Pe de-o parte, mediul influenţează organismele vii şi pe de alta, organismele vii, în 
special omul, modifică mediul înconjurător. Interventia omului asupra mediului înconjurător are 
loc, de regulă, prin modificarea factorilor de mediu naturali specifici zonei sau locului, în special a 
calităţii aerului, apei şi solului. Aceasta poate avea caracter benefic sau vătămător, după cum 
îmbunătăţeşte sau reduce calitatea vieţii. 

 Capacitatea de adaptare a organismelor vii la mediu este limitată. De aceea, calitatea 
factorilor de mediu se evaluează în funcţie de modul în care acţiunea lor afectează viaţa. Astfel, 
dacă factorul de mediu îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă în zona în care acţionează, se spune că are 
o calitate bună, dacă nu se spune că are o calitate scăzută.  

Calitatea vieţii organismelor vii este determinată de calitatea factorilor de mediu, motiv 
pentru care se impune monitoriyarea parametrilor (caracteristicilor) acestora. 

Monitoring-ul factorilor de mediu este procesul în care parametrii factorilor de mediu sunt 
observaţi, măsuraţi şi înregistraţi periodic sau continuu. Acest gen de activitate are ca obiective 
supravegherea evoluţiei parametrilor sau caracteristicilor factorilor de mediu în vederea prevenirii şi 
preîntâmpinării unor fenomene nedorite sau pentru a stabili dacă aceştia se comportă în timp aşa 
cum s-a stabilit. Are ca obiectiv evaluarea şi prognozarea stării mediului înconjurător.  

Evoluţiile tehnologice în domeniul mediului au condus inevitabil către implementarea şi 
utilizarea unor sisteme informatice din ce în ce mai performante pentru desfăşurarea procesului de 
monitoring al factorilor de mediu. În esenţa sa, sistemul de informatic integrat de monitoring al 
mediului se defineşte ca fiind ansamblul activităţilor şi resurselor tehnologice necesare pentru 
înregistrarea valorilor parametrilor de mediu o singură dată, la locul producerii lor şi pentru 
prelucrarea acestora ori de câte ori este necesar, atât la nivel local, regional, cât şi global. La prima 
Conferinţă ONU pentru Mediu convocată la Stockholm în anul 1972 s-au pus bazele Programului 
Naţiunilor Unite pentru Mediu la baza căruia stă Sistemul global de monitoring integrat recunoscut 
şi aplicat în prezent în peste 150 ţări care este format din peste 25 de reţele majore de monitoring 
global şi implică peste 30.000 de specialişti. Acest sistem are rol major în rezolvarea crizei 
ecologice, considerată globală în condiţiile în care deteriorările de mediu nu au frontiere, dacă ne 
gândim la faptul că aerul este purtat de vânt dincolo de graniţele unei ţări, că apele curgătoare trec 
dintr-o tară în alta sau că oceanul poluat este un bun comun, aşa cum sunt şi speciile de plante sau 
de animale pe care omul le ameninţă cu pieirea. Acest lucru deoarece sistemul imformatic în cauză 
pune la dispoziţia specialiştilor de mediu şi a factorilor de decizie din toate ţările implicate şi de pe 
toate nivelele ierarhice măsurători ale factorilor de mediu, stocate în baze de date, care se 
prelucrează în vederea analizei şi prognozării stării mediului înconjurător.  

Dezvoltarea tehnologiilor de măsurare şi de observare a fenomenelor de mediu, precum şi a 
tehnologiei informaţiei şi de comunicaţie a jucat un rol esenţial în creşterea preciziei măsurătorilor 
din domeniul monitoring-ului de mediu care fundamentează evaluările şi prognozările locale, 



regionale sau globale ale calităţii mediului înconjurător, precum şi în crearea infrastructurii 
informatice de monitorizare spaţială şi continuă sau cvasicontinuă în timp a factorilor de mediu. 

Infrastructura informatică de monitorizare a factorilor de mediu este formată din reţele 
inteligente, deschise şi scalabile care integrează procese şi funcţii de monitorizare avansată, de 
automatizare, de securitate şi de supraveghere a mediului înconjurător. Aceste reţele integrează 
datele şi funcţiile de control aferente unui număr din ce în ce mai mare de senzori şi de dispozitive 
de măsurare a caracteristicilor mediului înconjurător amplasate la distanţă de reţelele IT care le 
integrează. Necesitatea de integrare a echipamentelor moderne de achiziţie a datelor de mediu în 
infrastructura informatică de monitorizare a acestora a impus însă trecerea de la arhitectura centrată 
pe reţea la o arhitectură centrată pe dispozitiv.  

 
Monitoring- ul factorilor de mediu 
Termenul de monitoring este sinonim, în esenţa sa, cu termenul clasic de monitorizare, care 

are semnificaţia de “a supraveghea prin intermediul monitorului sau al altui aparat specializat” şi, 
mai nou, de “ansamblu de metode de supraveghere, control şi analiză imediată a datelor” (DEX 
online)  bazat pe tehnologia digitală, multimedia şi de comunicaţie.  

În principiu, monitoring-ul implică activităţi pentru colectarea, analizarea şi evaluarea 
datelor pe baza cărora se măsoară performanţele, progresul şi schimbările proceselor naturale  şi 
socio- economice. În fapt, monitoringul constă în supravegherea continuă sau de determinare 
periodică a nivelelor factorilor caracteristici unui proces sau fenomen (de producţie, de 
management, meterorologic, social, cultural etc.) cu scopul de a stabili dacă factorii respectivi se 
încadrează sau nu în limitele admise (limite standard sau specifice unui anumit context). Pentru 
exemplificare, cel mai cunoscut este monitoringul factorilor de mediu (temperatura, umiditata, 
viteza aerului etc.) caracteristici fenomenelor meterorologice (îngheţul, canicula, ploaia, ceaţa, 
vântul etc.). Totalitatea fenomenelor meteorologice ce caracterizează o zonă geoarafică defineşte 
clima (climatul) acelei zone (ecuatorială, tropicală, mediteraneană, temperată, artică, de mune, de 
deal, de câmpie, deşert etc.), factorii de mediu caracteristici fiecărei clime fiind cuprinşi între limite 
bine definite (spre exemplu, clima ecuatorială se caracterizează prin temperaturi foarte ridicate- 
media anuală peste 200C, umiditate foarte mare- ploi zilnice, calme ecuatoriale- viteză foarte redusă 
a vântului etc). 

Factorii de monitoring sunt, prin definiţie, parametrii (indicatorii) care exprimă proprietăţile 
proceselor (fenomenelor) analizate pe baza cărora se efectuează controlul evoluţiei sau 
performanţelor acestora. Spre exemplu, temperatura, umiditatea şi viteza aerului sunt parametrii de 
mediu care exprimă proprietăţile fenomenelor meterorologice ale căror valori se achiziţionează 
(colectează), se analizează şi se evaluează pentru a determina evoluţia şi schimbările exprimate în 
prognozele meteorologice.  

Stabilirea factorilor de monitoring pentru un anumit proces se face astfel încât prin 
evaluarea acestora să se obţină toate informaţiile necesare pentru implementarea planului adoptat de 
măsurare a performanţelor sau a evoluţiei procesului în cauză, care defineşte aşa numitul program 
de monitoring.  

În principiu, monitoringul se concretizează într-un set de tehnici de utilizare a 
instrumentelor de măsură adecvate (senzori), care pot detecta şi măsura variaţiile factorilor 
determinanţi pentru procesul analizat şi/sau a sistemelor complexe de achiziţie, stocare şi analiză a 
datelor (sisteme de monitoring) privind calitatea acestor factori pe o anumită perioadă de timp. 
Aceste tehnici, denumite în mod curent tehnici de monitoring, se folosesc pentru controlul şi analiza 
factorilor de monitoring ce caracterizează procesul analizat în vederea determinării direcţiilor lor de 
evoluţie.  

Monitoringul are ca obiectiv major semnalizarea schimbărilor factorilor analizaţi şi a 
depăşirilor limitelor admise pentru aceştia, deoarece acestea influienţează direct evoluţia procesului 
urmărit şi indirect activităţile economice desfăşurate de societatea umană, precum şi calitatea vieţii 
acesteia. Monitorizarea factorilor de mediu este procesul în care date efective cu privire la starea 
factorilor de mediu sunt observate, măsurate şi înregistrate. Acest gen de activităţi s-a desfăşurat de-
a lungul timpului de către specialiştii din domeniul mediului care au ca obiectiv urmărirea evoluţiei 



în timp a parametrilor factorilor de mediu în vederea prevenirii şi preîntâmpinării unor fenomene 
nedorite sau dacă aceştia se comportă în timp aşa cum s-a apreciat. 
 

Evoluţia tehnologilor de monitoring al factorilor de mediu 
Tehnologia de monitoring poate fi definită generic ca fiind mulţimea metodelor moderne de 

supraveghere a evoluţiei proceselor naturale şi socio- economice care folosesc  tehnologia digitală, 
multimedia şi de comunicaţie pentru achiziţia, stocarea şi analiza datelor ce le caracterizează în 
vederea evaluării performanţelor, tendinţelor de evoluţie şi schimbărilor proceselor respective. 
Tehnologia de monitoring desemnează în mod curent şi mulţimea echipamentelor specializate 
(instrumente de sesizare şi de măsurare a variaţiilor caracteristicilor proceselor analizate) sau de uz 
general (calculatoare şi reţele de comunicaţie) folosite în monitoring deoarece acestea ocupă locul 
central în cadrul sistemelor complexe de monitoring dezvoltate şi implementate în diverse domenii 
de activitate umană (mediu, industrial, medical, meteorologic, bancar, informaţional etc.). 

În domeniul mediului cercetarea ştiinţifică a fost direcţionată în mod constant către 
realizarea unor senzori de mare performanţă, către definirea şi implementarea unor tehnici de 
condiţionare şi de achiziţie cu mare precizie a semnalelor de preluat, către dezvoltarea unor 
convertoare analog- digitale performante, către dezvoltarea unor reţele de comunicaţie optice sau 
radio (wireless), precum şi a unor siteme de pozitionare globală (GPS). Şi toate acestea au condus la 
rândul lor către dezvoltarea unor sisteme informatice de colectare a datelor mai performante, mai 
rapide şi cu costuri mai mici. Au apărut sisteme de monitoring puternice şi sofisticate care permit 
analiza şi prelucrarea complexă a datelor acumulate, devenind astfel posibilă exploatarea eficientă a 
unor volume uriaşe de date colectate din cele mai diverse medii. În aceste condiţii a devenit posibilă 
extragerea informaţiilor utile în asistarea deciziilor manageriale de mediu şi efectuarea de predicţii 
char în timp real. S-au făcut progrese şi în domeniul descifrării mecanismelor de deteriorare a 
factorilor de mediu, al efectelor acestora asupra structurilor civile şi industriale inclusiv asupra 
utilajelor de mare capacitate. Aceste progrese au facut posibilă dezvoltarea unor aplicaţii dedicate 
care permit monitorizarea mediului, a operării eficiente a utilajelor precum şi a întreţinerii unor 
structuri importante pentru societatea umană. 

 Fig. 2 Senzor pentru măsurarea vitezei şi direcţiei vântului. 
                                                      Senzor combinat pentru masurarea vitezei vântului,  
                                                      temperaturii şi umidităţii [6- Vaisala] 
 
Majoritatea sistemelor informatice moderne dezvoltate în domeniul mediului au fost 

implementate ca urmare a posibilităţilor oferite de noile tehnologii. Ele nu au fost formulate de 
experţi precum proiectanţii, contractorii de lucrări sau specialiştii din domeniul mediului. Această 
atitudine este determinată de complexitatea metodologiilor specifice sau a sistemelor dedicate, iar 
schimbarea atitudinii este datorată popularizării noilor tehnologii, a curiozităţii ştiiinţifice şi a 
entuziasmului manifestat faţă de nou. Declanşarea, de către autorii unor astfel de soluţii, a unor 
discuţii ample şi convingătoare cu viitorii beneficiari ai unor astfel de sisteme cât mai devreme în 
etapele de adoptare a soluţiilor de proiectare, procurare de echipamente şi instalaţii poate asigura 
implementarea unui sistem de monitoring efficient, efectiv şi adecvat fiecărei situaţii reale în parte. 

 
 



Tehnologiile moderne au făcut posibilă apariţia unor reţele globale de senzori interconectaţi 
în timp real în bandă largă.  

 
 

                     
 

Fig. 3 Reţele neurale de sensori [7– Nivis LLC] 
 

Senzorii interconectati pentru culegerea datelor pot forma reţele avansate cu protocoale de 
rutare neurale având posibilitaţi de: 

 comunicare bidirecţională; 
 auto- configurare; 
 auto- depanare; 
 creare de reţele magistrală multitask; 
 comunicaţie intra- noduri; 
 rutare inteligentă a informaţiei; 
 minimă de întreţinere. 

 
Cea mai vizibilă componentă, internetul, a devenit fundamentală în secolul 21. Evoluţia 

tehnicilor de dezvoltare şi a celor de realizare de senzori ieftini cu capacitate de conectare la reţea, 
precum şi a tehnicilor de interconectare, cel mai adesea prin internet, transpun senzorii din spaţiul 
lor tradiţional de utilizare în circuit inchis în restul lumii reale. Spre exemplu, dezvoltarea continuă 
a senzorilor şi a tehnologiilor de comunicaţie fac să se întrevadă un internet foarte diferit de cel 
cunoscut în prezent. Cercetarea ştiinţifică în domeniu determină evoluţii tehnologice care pot avea 
ca rezultat trecerea de la interacţiunea de tip căutare şi explorare pe pagini web la interconectarea şi 
schimbul de informaţii prin „explorarea” realităţii. Posibilităţile actuale de extragere a informaţiilor 
utile din volumele mari de date accumulate oferite de tehnicile “data mining” conduc la evoluţia 
tehnologiilor senzorilor şi la dezvoltarea de aplicaţii conexe.  

 

 
Fig. 4 Monitorizarea calităţii apelor cu senzori wireless [7– Nivis LLC] 



În Fig. 4 se prezintă schiţa unei aplicaţii în care calitatea apei este acum monitorizată şi 
analizată prin intermediul de reţele wireless. Sistemul incorporează senzori submersibili care 
masoară în mod continuu calitatea apei incluzând temperatura, nivelul PH-ului, turbiditatea şi 
calitatea în general. 

Potenţialul senzorilor de colectare a datelor din cele mai diverse medii, în mod continuu şi în 
timp real, împreună cu noile tehnici de fuziune, interpretare, evidenţiere şi prezentare a datelor, vor 
conduce la apariţia de noi aplicaţii de mare interes pentru lumea reală. Posibilităţile de colectare şi 
de interpretare a datelor în flux continuu şi în timp real de la senzori performanţi crează acum 
posibilitatea de exploatare (explorare) a realităţii denumită generic “reality mining”. Pot fi extrase 
astfel date relevante pentru un anumit aspect al realitaţii prin metode de filtrare, de interpolare şi/sau 
de extrapolare a datelor colectate qvasi-continuu sau chiar continuu. 

 
Fig. 5 Sistem de colectare, monitorizare şi control continuu a datelor de mediu 

 
Posibilitate de explorare a realităţii oferită de tehnologia actuală poate conduce la relizarea 

legăturii dintre detecţie şi acţiune permiţând diverselor organisme economice să utilizeze datele 
acumulate de senzori în moduri complet noi. Spre exemplu, folosirea unor senzori de mare precizie 
pentru măsurarea continuă a parametrilor fenomenelor meteorologice dintr-o anumită zonă 
geografică permite experţilor în domeniu să monitorizeze evoluţia acestora şi să facă predicţii 
privind evoluţia vremii. Filtrarea, medierea, eliminarea valorilor ireale şi alte tehnici de manipulare 
a datelor pot conduce la o reprezentare compozită a relităţii, a fenomenelor fizice, prin combinarea 
datelor obţinute de la grupuri de senzori înrudiţi. 

Exploatarea volumelor de date în continuă acumulare provenite din fluxurile generate de 
senzori impune definirea de sisteme unificate care să faciliteze managementul informaţiei, schimbul 
de informaţii şi/sau analiza lor. Astfel de sisteme informatice de senzori vor genera un „senzor 
informatic” abstract pe baza căruia se pot crea platforme pentru dezvolzare de aplicaţii specifice. 
Aşa cum în prezent crearea unei pagini WEB nu mai necestă cunoştinţe avansate despre 
funcţionarea calculatoarelor, tot aşa în viitor dezvoltatorii de aplicaţii cu senzori nu vor mai avea 
nevoie de cunoştinţele de inginerie necesare astăzi. 

În perspectivă, sistemele informatice cu senzori vor fi combinaţii de echipamente  şi produse 
software de uz general care incorporează tehnici “data mining”, algoritmi de explorare a realităţii de 
tip “reality mining”, senzori de timp, mecanisme de exploatare şi de explorare a reţelelor, precum 
tehnici avansate de modelare a datelor.  



Pe măsură ce preţurile de achiziţie şi de intreţinere aferente senzorilor performanţi şi 
sistemelor de monitoring care îi integrează se reduc, ei pot fi amplasaţi şi în arii în care utilizarea lor 
era prohibitivă din punct de vedere al costurilor.  Principiul care va sta la baza utilizării lor pe scară 
largă este acela ca “biţii” pot fi trimişi la distanţă mai ieftin şi mai uşor decât experţii. Treptat, 
treptat, senzorii miniaturali cu interconectare automată în reţele neuronale devin accesibili pentru 
aplicaţii de uz general. Spre exemplu, senzorii de tip “Smart Dust” (“praf inteligent”) specializaţi în 
detecţia apariţiei incendiilor, amplasaţi în teren prin metode de distribuţie în masă, pot fi folosiţi în 
reducerea timpului de intervenţie pentru stingerea acestora. În astfel de cazuri, reţelele de senzori, 
cu şi fără funcţii GPS, amplasate în ariile vulnerabile , pot detecta imediat incendiul, pot identifica 
exact locaţia acestuia şi pot recepţiona prin satelit imagini tridimensionale din zona înconjurătoare. 
În acest gen de explorare a realităţii, managerul situaţiilor de urgenţă dispune de toate informaţiile 
utile în stabilirea rutei optime de intervenţie şi în alocarea necesarului de resurse pentru stingerea 
incendiului respectiv.  Datele neesenţiale pentru situaţia respectivă sunt ignorare reţinându-se numai 
situaţia de excepţie. 

Reţelele de senzori şi sisteme informatice de monitoring al factorilor de mediu devin din ce 
în ce mai de întâlnite.  

 
Concluzii 
Apariţia reţelelor de senzori inteligenţi oferă tuturor celor interesaţi noi posibilităţi de 

monitorizare a mediului, precum şi a structurilor industriale sau civile construite de om care 
afectează calitatea factorilor de mediu. Exploatarea fluxurilor de date acumulate incluzând 
internetul şi alte surse interne de date pot conduce la identificarea de noi perspective asupra 
realităţii înconjurătoare.  

Infrastructura informatică de monitorizare a factorilor de mediu este formată din reţele 
inteligente, deschise şi scalabile care integrează procese şi funcţii de monitorizare avansată, de 
automatizare, de securitate şi de supraveghere a mediului înconjurător. 

Sistemele cu senzori inteligenţi conduc la reducerea dramatic a timpului de răspuns dar şi la 
o reducere a costurilor prin evitarea colectării de date eronate lucru care conduce la estimare 
imprecisă a fenomenului măsurat. Monitorizarea prin mijloace de la distanţă conduce la conservarea 
resurselor naturale, pemiţând controlul efectiv al calităţii mediului, identificând sursele de afectare a 
acestuia mult mai rapid. 
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