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Această anexă, mai tehnică, se adresează mai ales celor ce urmează a se
ocupa cu etapa de implementare efectivă a unei strategii naţionale de eGuvernare, şi
presupune unele cunoştinţe din domeniul tehnologiei informaţiei. Anexa este numai o
introducere în conceptele principale întâlnite într-o etapă practică de asigurare a
interoperabilităţii eServiciilor pe plan naţional şi paneuropean. Bibliografia bogată de
la sfârşitul anexei permite însă un studiu ulterior mult aprofundat.
Interoperabilizarea serviciilor electronice ale agenţiilor publice naţionale sau
paneuropene este esenţială pentru obţinerea prin compunere şi cooperare prin reţea,
a unor eServicii publice mai puternice şi mai apropiate de necesităţile utilizatorilor,
cetăţeni sau companii. Utilizatorul doreşte să fie agnostic cu privire la „ unde şi cum‟
se produc eServiciile de care are nevoie şi ar prefera să acceseze prin Internet o
singură adresă la care să i se prezinte toate eServiciile (integrare). Eventual ar dori
să caute un eServiciu exprimându-se chiar într-un limbaj comun, cum ar fi de pildă
‟Aş dori să deschid un restaurant nou‟ şi să primească imediat o serie de formulare
electronice cu întrebări care urmăresc să precizeze solicitarea, urmate finalmente de
formularele naţionale standard de înregistrare a unei companii noi. În acest caz
eServiciile implicate ar avea o latură semantică întrucât ar fi capabile să înţeleagă
cererea utilizatorului şi s-o traducă într-o succesiune de apeluri la diverse aplicaţii
astfel încât combinaţia aplicaţiilor apelate să se prezinte utilizatorului ca un singur
eServiciu.
Interoperabilitatea sistemelor, în sensul cel mai general, reprezintă abilitatea
acestora de a schimba informaţii şi de a coopera prin procesele (aplicaţiile) lor în
realizarea unor scopuri comune, şi reprezintă o preocupare majoră a companiilor şi
organizaţiilor, facilitată de ubicuitatea reţelelor publice (Internetul) şi private
(intranetul şi extranetul de companie, şi reţelele multinaţionale private, cu plată,
cum este Testa - reţeaua europeană). Calea principală de obţinere a
interoperabilităţii între entităţi informatice este aderarea la standarde comune, iar
aici rolul organizaţiilor şi asociaţiilor internaţionale cu scop normator (ca de pildă
OASIS, UN/CEFACT, W3C, şi ISO) este major şi indiscutabil. Limbajul XML,
standardizat din 1998, stă la temelia metodelor moderne de interoperabilizare, fiind
foarte simplu, citibil şi de maşină şi de om, şi permiţând reprezentarea informaţiilor
(în principal documente) într-o formă structurată şi adaptată conţinutului
reprezentat.
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1. Concepte principale

În acest loc vom prezenta succint idei principale ale sofisticatului domeniu al
cooperării prin reţea între procese eterogene distribuite. Prezentarea cadrului mai
larg al relaţiilor B2B şi B2C este utilă pentru înţelegerea felului în care acest tip de
relaţii sunt un model pentru relaţiile din eGuvernare – G2G şi G2C.
Motorul dezvoltării domeniului sunt relaţiile economice între companii
desfăşurate prin mijloace electronice - B2B (Business-to-Business), care presupun
cooperarea, de regulă prin Internet şi prin reţele private, între procesele lor interne
specifice aflate în diferitele lor sisteme informatice, ca şi relaţiile acestora cu
consumatorii - B2C (Business-to-Consumers), diferenţa esenţială dintre aceste două
tipuri de relaţii stând în faptul că acest consumator, C, este extrem de simplu,
constând, de cele mai multe ori, numai dintr-un PC cuplat la Internet, şi având
cunoştinţe foarte reduse de informatică.
Pentru domeniul eServiciilor publice modelele de relaţii B2B şi B2C reprezintă
punctul de pornire în construirea relaţiilor G2G şi G2C (G - Government), sau A2A şi
A2C (A - Administration), atât la nivelul naţional cât şi transfrontalier paneuropean.
Aceste relaţii electronice au o istorie relativ veche. Tehnologia EDI (Electronic
Data Interchange) utilizată pentru comerţul electronic global între companii prin
reţele private, cu varianta ei mai nouă bazată pe Internet (EDIINT) apărută în 1996,
este răspândită în special în America (standardizată ANSI X12), funcţionează bine şi
în prezent (este utilizată de 95% din marile companii americane), chiar şi în Europa
şi global (prin varianta internaţională UN/EDIFACT - EDI For Administration,
Commerce and Transport), dar este complexă, rigidă şi scumpă, şi practic
inaccesibilă companiilor mici şi mijlocii, ceea ce reprezintă o limitare serioasă.
Ca urmare marile companii, ca de pildă IBM, Microsoft, BEA, HP, SUN sau
Oracle, au produs tehnologii proprii, private, de cooperare între procese prin reţele,
disponibile ca produse soft ce pot fi vândute companiilor, şi s-au asociat în organizaţii
ce au rolul generării unor standarde deschise (open standards) care pot fi adoptate
liber de companii, inclusiv de către cele mai mici, şi permiţându-le o cooperare
electronică desfăşurată în special prin Internet.
Astfel de tehnologii private, de firmă, numite şi ‟platforme‟, sunt în prezent, de
pildă, Microsoft .NET, IBM WebSphere şi BEA WebLogic (1). Toate aceste platforme
sunt bazate pe XML.
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Practic toate marile companii de software s-au asociat şi în organizaţii ce au rol
de standardizare (mai întâi o standardizare de facto, şi mai apoi una recunoscută
internaţional – ISO, CEN, UTI, etc.) producând standarde deschise, ce pot fi
discutate şi adoptate de oricine. Cele mai importante asociaţii din acest domeniu al
cooperării între procese diferite sunt W3C, OASIS şi UN/CEFACT (2). Toate sunt
bazate pe, şi promovează, XML.
Uniunea Europeană acordă de asemenea o importanţă deosebită tehnologiilor
de cooperare B2B şi interoperabilităţii eServiciilor paneuropene, prin astfel de
proiecte ca SEEM şi TERREGOV, şi în special prin activităţile din complexul program
IDABC (3).

1.1. SOA - Arhitectură orientată pe servicii

SOA (Service Oriented Architecture) este un concept de maximă generalitate
referitor la construirea diferitelor sisteme informatice într-o manieră care să permită
cooperarea (interoperabilitatea, integrarea) eficientă între ele. Cooperarea este
bazată pe ideea de a schimba informaţii sub formă de mesaje (îndeosebi mesaje
XML) şi de a dispune de un intermediar (opţional) care să faciliteze schimburile între
oricare două, sau mai multe, astfel de sisteme, diferite între ele, ce sunt conectate
printr-o reţea publică sau privată (4). Aplicaţiile (sau procesele) din sistemele
informatice, văzute ca servicii (adică funcţionalităţi bine definite), devin
interoperabile şi se pot combina (inclusiv în mod automat, fără intervenţie umană)
pentru realizarea unui scop (serviciu) mai complex. Concepţia SOA se poate astfel
aplica şi eServiciilor publice, deşi este destinată în special domeniului B2B (în
interiorul unui companii între părţile sale componente, şi între companii). SOA este
deci o tehnologie de compunere prin reţea a aplicaţiilor (serviciilor) ce pune accentul
pe servicii şi nu pe infrastructura (hardware, software) care le realizează, devenind
astfel independentă de platformă (de limbajele de programare şi de sistemul de
operare).
SOA este o viziune generală care urmăreşte să creeze un ‟mediu‟ interoperabil
global în care orice serviciu poate apela pentru a folosi orice alt serviciu. Există chiar
opinia că, prin SOA, Web-ul trece, în mod revoluţionar, la generaţia a 2-a, Web 2.0,
în care dinamismul relaţiilor între servicii înlocuieşte Web-ul de până acum
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(considerat Web 1.0), static, iar relaţiile maşină-maşină (serviciu-serviciu, aplicaţieaplicaţie) se adaugă relaţiilor ‟vechi‟ om-maşină.
Fiecare entitate SOA dispune de o aplicaţie (interfață) capabilă să coopereze
cu celelalte, aplicaţie care este scrisă conform cu specificaţiile unei tehnologii de tip
SOA, de exemplu tehnologia Servicii de Web, WS, tehnologia Servicii de Web
Semantice, SWS, sau tehnologia XML pentru eAfaceri, ebXML. Partea din aplicaţie
astfel scrisă joacă rolul logic de intermediar între reţea şi serviciul propriu-zis
implementat de sistemul entităţii, ‟izolând‟ astfel sistemul entităţii de reţea. Prin
această ‟izolare‟ partea de aplicaţie ce implementează serviciul în sine (procesul)
poate fi scrisă pe orice sistem, în orice limbaj de programare şi cu orice sistem de
operare, asigurându-se în acest fel interoperabilitatea sistemelor diferite. Figura A3-1
prezintă schematic principiul SOA.

Principiul e simplu: un furnizor de serviciu îşi face public serviciul oferit prin
publicarea descrierii serviciului la un ‟agent‟ (sau intermediar) de descoperire, un
solicitant de serviciu caută (descoperă) la agent dacă există serviciul pe care îl
doreşte, iar dacă îl găseşte intră direct în legătură cu serviciul şi îl utilizează.
Pentru căutare şi descoperire solicitantul formulează un scop (goal) iar
furnizorul îşi descrie capabilităţile (capability). Descrierea scopului şi a capabilităţii (a
funcţionalităţilor serviciului oferit) se face în XML. Elementele XML de descriere sunt
numite în general metadate, adică ‟date despre date‟ ce sunt citibile de maşină, iar
mulţimea lor reprezintă semantica serviciului, adică înţelesul formalizat, structurat al
serviciului. Descrierea serviciului conţine indentitatea furnizorului, ce anume face
serviciul oferit (capabilităţile), şi cum trebuie apelat şi utilizat (protocoalele,
mesajele, metodele). Serviciul de descoperire cuprinde în general o bază de date de

´Guvernarea electronică. O introducere´, 2007

Pagina 5 din 42

dr.ing. Dan Vasilache

Anexa 3 – Tehnologii XML pentru interoperabilitatea serviciilor electronice

descrieri ale serviciilor (repository) oferite de furnizori, şi un registru (cu indecşi)
care permite căutarea în bază (registry). Partea de publicare/descoperire nu este
obligatorie, putând fi absentă în cazul unor relaţii stabile între clienţi şi furnizorii de
servicii, când furnizorii şi serviciile lor se cunosc. Ea este utilă în special în cazul unor
relaţii dinamice între entităţi, în care solicitantul îşi expune scopul şi nu ştie ce
furnizori, care satisfac scopul prin capabilităţile lor, va descoperi (dacă va găsi mai
mulţi, va putea face o selecţie între aceştia). Esenţială este, evident, interacţiunea
client-serviciu, adică aceea dintre solicitant şi furnizor. Interacţiunea, căutarea şi
publicarea se fac prin schimb de mesaje care transportă informaţii reprezentate în
XML, prin protocolul de mesagerie SOAP care foloseşte de regulă protocolul de
transport pe Internet HTTP (vom reveni asupra protocolului SOAP).
În cazul eServiciilor publice, într-o viziune SOA de interoperabilitate, partea de
publicare-descoperire ar putea să nu fie folosită, având loc numai interacţiunea
client-furnizor; sau numai partea de registru/repozitoriu ar putea fi la dispoziţia
tuturor pentru a oferi informaţii despre servicii.
Căutarea după un scop la un agent de descoperire se face în general prin
căutarea potrivirii între conceptele (cuvintele) folosite în descrierea scopului, cu
conceptele (cuvintele) folosite în descrierea capabilităţilor din descrierea serviciului.
Aici apare o problemă importantă dacă luăm în considerare universul serviciilor din
lumea întreagă – există multe limbi şi multe domenii. Un serviciu din domeniul
tehnologiei informaţiei va fi descris prin astfel de concepte ca, de exemplu,
<aplicaţie>, <protocol>, <hard-disc>, eventual exprimate în germană, iar un
serviciu din domeniul industriei transporturilor va folosi astfel de concepte ca
<cursă>, <adresă>, <încărcătură>, eventual exprimate în suedeză. Soluţia
problemei (care nu e uşoară) stă în uniformizarea terminologiei (vocabularelor,
dicţionarelor, sistemelor de clasificare, etc.) pe domenii. Descrierea mai precisă a
serviciilor permite o căutare/descoperire, şi mecanisme de compunere a serviciilor,
mai eficiente şi mai automatizate.
Concepţiei SOA i se poate adăuga o latură semantică, referitoare la înţelesul
cuvintelor (conceptelor) dintr-un domeniu, dacă se construiesc aşa-numitele ontologii
de domeniu. O ontologie de domeniu este, în esenţă, un lexicon de termeni principali
ce sunt specifici acelui domeniu, însoţit de precizarea relaţiilor posibile între aceşti
termeni. Într-o ontologie a domeniului îngrijirii sănătăţii, de exemplu, vor putea
exista astfel de termeni şi relaţii ca ´<medic> are <pacient>´, ´<medic> prescrie
<reţetă>´, sau ´<farmacist> verifică <reţetă>´. Semantica este utilă în special întrun proces dinamic de căutare a serviciilor, cu relaţii instabile, volatile, chiar ad-hoc,
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între clienţi şi furnizorii de servicii, dar este utilă şi în cazul unor relaţii stabile,
repetabile, cum sunt cele prin care se poate asigura interoperabilitatea eServiciilor
naţionale sau paneuropene.
În cazul elaborării de eServicii publice noi, concepţia SOA, interoperabilizarea
şi prin semantică accentuată, şi utilizarea de standarde deschise şi de software liber
(FLOSS) sunt elemente indispensabile. În cazul eServiciilor existente (´vechi´), ce
urmează a fi interoperabilizate, trebuie urmărită metologia EIF (prezentată mai jos).
În acest caz, în esenţă, se construieşte peste ´vechea´ aplicaţie o interfaţă de tip
SOA (WS, SWS sau ebXML), fără a modifica aplicaţia existentă.

1.2. Interacţiunea client–serviciu - coregrafia mesajelor şi orchestrarea
proceselor

Interacţiunea dintre solicitantul de serviciu (client) şi furnizorul serviciului se
desfăşoară prin schimb de mesaje XML, în special utilizând protocolul de mesagerie
SOAP.
Coregrafia mesajelor precizează ordinea, impusă de furnizor, în care trebuie să
fie schimbate mesajele purtătoare de informaţii (´conversaţia´ cu serviciul), astfel
încât serviciul să poată fi furnizat până la capăt.
Orchestrarea (uneori numită şi compunerea, sau coordonarea) proceselor
(serviciilor, aplicaţiilor) precizează modul în care se apelează mai multe servicii care
cooperează pentru realizarea unui serviciu mai complex. Evident, fiecare serviciu
(proces) are propria sa coregrafie a mesajelor, care trebuie urmată de apelant.
Orchestrarea se poate face din punctul de vedere al unui singur proces (un fel
de ´dirijor´) care dispune de un ´motor de orchestrare´ (orchestration engine) ce
asigură o anumită înlănţuire – secvenţial, în paralel, condiţionat - a proceselor
apelate în vederea atingerii scopului. Dar se poate face şi fără un proces central, caz
în care participanţii sunt egali (aflaţi într-o relaţie P2P, Peer-to-Peer, ´de la egal la
egal´) şi adoptă toţi aceiaşi specificaţie pentru coregrafie (5).
S-au dezvoltat mai multe specificaţii care permit exprimarea coregrafiei şi
orchestrării proceselor. Printre cele mai cunoscute sunt specificaţiile BPEL4WS, BPSS,
WS-Coord/WS-CDL, iar pentru webul semantic OWL-S, SWSF şi WSMO.
BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) este un
limbaj de modelare a proceselor dezvoltat de OASIS care permite specificarea
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orchestrării; în prezent se numeşte BPEL şi a ajuns la versiunea 2.0. În cadrul
tehnologiei ebXML, BPSS (Business Process Specification Schema) este un limbaj
XML de descriere a proceselor de afaceri prin care se descriu rolurile pe care le pot
juca doi parteneri de afaceri, precum şi secvenţa de paşi ai procedurii comune. În
cadrul tehnologiei serviciilor de web, WS, pe lângă BPEL4WS, se folosesc
specificaţiile WS-Coord şi WS-CDL (WS-Choreography Description Language), iar în
tehnologiile webului semantic există modelele/specificaţiile OWL-S (Web Ontology
Language – Semantic), SWSF (Semantic Web Services Framework) şi WSMO (Web
Services Modeling Ontology). Vom mai reveni cu unele precizări în cele ce urmează.
Cooperarea proceselor poate fi sincronă sau asincronă. Într-o cooperare
sincronă rezultatul se obţine imediat iar toate procesele sunt active permanent, pe
toată durata cooperării, ţinându-şi astfel permanent ocupate toate resursele
necesare. Într-o cooperare asincronă procesele pot elibera unele resurse în
aşteptarea vreunui mesaj de la un proces colaborant, realocându-şi-le doar la
primirea acelui mesaj. Într-un mod sincron şi complet automatizat (aplicaţiile
implicate nu necesită intervenţie umană) durata cooperării poate fi, orientativ, de
secunde-minute, în vreme ce în modul asincron poate fi de ore-zile. Cooperarea
asincronă este în general preferabilă, mai ales în cazul, frecvent, în care este
necesară şi o intervenţie umană (de verificare şi decizie, de exemplu).
În figura A3-2 se prezintă schema de principiu a unui exemplu de colaborare
între mai multe servicii (procese) pentru realizarea unui scop comun (exemplul se
referă la tehnologia serviciilor de web, WS, dar este tipic unei viziuni SOA).
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Un fabricant de PC-uri cumpără de la diverşi furnizori părţi componente
(subansamble, module, plăci, ..) pentru a le asambla. Acest cumpărător se
adresează unui agent (intermediar) de aprovizionare care iniţiază (în paralel) cereri
de părţi de la diverşi furnizori, iar după primirea răspunsului de la aceştia
(caracteristici, preţ, termene, ..) asamblează o propunere finală de ofertă completă
de părţi componente către cumpărătorul-fabricant. Fabricantul va decide apoi
contractarea cu furnizorii în relaţie directă cu fiecare. Agentul este orchestrantul
procedurii serviciului complex oferit cumpărătorului, şi ştie să trateze el însuşi
cazurile de excepţie - dacă, de exemplu, un furnizor nu este disponibil, sau
convenabil, se comută către alt furnizor (pe care îl ştie, sau pe care îl caută şi-l
descoperă prin reţea).
În maniera acestui exemplu, diverse eServicii din agenţii publice pot apela la
unele servicii auxiliare disponibile central, cum ar fi de pildă serviciul de identificare
şi autentificare, servicii de mesagerie securizată sau servicii de plăţi electronice,
după care îşi pot continua execuţia propriului serviciu (proces) specific.

1.3. ebXML, WS şi SWS - tehnologii XML de colaborare între procese

ebXML (electronic business XML), WS (Web Services) şi SWS (Semantic Web
Services) sunt tehnologii, uneori numite paradigme sau modele, bazate pe XML care,
într-un cadru general SOA, asigură diverse modalităţi de colaborare între procese
(servicii), bazate pe pachete de standarde ce le sunt specifice. Aceste tehnologii sunt
deja folosite în implementarea eServiciilor publice intranaţionale şi transfrontaliere, şi
oferă o bază bună de dezvoltare a acestora în viitor. Tehnologiile menţionate se
dezvoltă actualmente în paralel, au concepte comune, şi pot uneori rezolva o aceiaşi
problemă, fiecare în maniera sa specifică, cu avantaje şi dezavantaje pentru o
implementare sau alta.
Începând cu 2002-2003 multe programe naţionale de implementare a
eGuvernării pun un puternic accent pe tehnologiile XML pentru a asigura
interoperabilitatea eServiciilor. Marea Britanie, Australia, Noua Zenlandă şi
Danemarca utilizează specificaţiile SOAP, WSDL şi UDDI din serviciile de web WS.
Statele Unite, Franţa, Canada, Japonia şi Corea s-au orientat şi către tehnologia
ebXML. Uniunea Europeană recomandă tehnologii semantice şi nu exclude nici ebXML
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nici WS. Dealtfel este posibilă utilizarea unor specificaţii dintr-o tehnologie simultan
cu utilizarea altor specificaţii dintr-altă tehnologie (de exemplu WS și ebXML).
În cele ce urmează vom prezenta succint principalele componente ale unei
viziuni SOA – XML şi SOAP, WS şi SWS, ebXML, urmate de viziunea Uniunii Europene
în domeniul interoperabilităţii eServiciilor naţionale şi paneuropene. Toate aceste
tehnologii sunt standarde deschise (open standards), accesibile oricui, adoptarea lor
nu este prea dificilă, şi constituie o premiză pentru asigurarea interoperabilităţii între
sisteme (servicii) diferite.

2. XML şi SOAP - baza schimbului de informaţii între sisteme
diferite

Simplu spus XML (eXtensible Markup Language) este un limbaj de
reprezentare a informaţiilor (în principal documente) într-o formă simplă şi
structurată, iar SOAP (Simple Object Access Protocol) este un protocol de schimb de
mesaje al căror conţinut e exprimat în XML. Ambele sunt simple, standardizate, şi
uşor de implementat astfel încât pot fi adoptate de orice fel de sisteme, oricât de
diferite, ceea ce constituie o premiză indispensabilă a interoperabilităţii şi integrării.
Desigur nu vom face o prezentare completă a limbajului XML (care, tehnic
vorbind, este un metalimbaj generator de dialecte) sau a protocolului SOAP, ci vom
schița doar ce fac, şi la ce sunt bune.
2.1. XML
Sir Tim Berners-Lee, inventatorul Internetului aşa cum îl ştim astăzi (numit de
el WWW, World Wide Web), inventează limbajul HTML (HyperText Markup Language)
şi protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol) în 1989, şi le publică în 1991 la
CERN, în Elveţia. HTML este cea mai simplă formă a unui alt limbaj, general şi
complex, numit SGML (Standard Generalized Markup Language) care serveşte la
descrierea documentelor (text) într-o manieră logică şi structurată. HTML-ul a permis
reprezentarea simplă a informaţiilor în vederea afişării lor pe ecranul unui calculator
prin intermediul unui navigator (browser), şi el relativ simplu. Limbajul marchează
textul prin etichete (tag) speciale, simple, care încep cu ´<´ şi se încheie cu ´>´,
pentru a indica cum trebuie tratate/interpretate anumite porţiuni din textul paginii de
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afişat. Încă foarte larg folosit, HTML 4.0 are totuşi înconveniente - are un număr fix,
prestabilit, de etichete şi nu poate reprezenta bine structura inerentă a
documentului.
XML (eXtensible Markup Language) este tot o formă mai simplă de SGML, dar
înlătură rigiditatea predecesorului său HTML prin faptul că permite definirea liberă, la
alegere, a elementelor de marcare (etichete), conform cu specificul documentului
(în acest sens poate fi numit un limbaj cu caracter semantic), şi poate reprezenta
structura proprie, internă a unui document. XML este adoptat ca standard deschis,
de facto, în 1998 de către W3C şi devine apoi extrem de răspândit (6). XML este
independent de platformă, procesoarele lui sunt uşor de implementat, şi este metoda
principală de reprezentare a documentelor pentru transmiterea prin Internet.
Documentele prezentate în XML pot fi citite atât de om cât şi de maşină. Iată mai jos
cum arată un exemplu didactic de (parte de) document prezentat în XML:

--<carte>
<titlu>Guvernarea electronică. O introducere</titlu>
<autor>Dan Vasilache</autor>
<rezumat>
(Rezumatul - text)
</rezumat>
<cuprins>
(Cuprinsul - text)
</cuprins>
<index>(indexul în bibliotecă)</index>
</carte>
---

Domeniul: Biblioteci.
Etichetele <carte>, <titlu>, … sunt
alese conform specificului domeniului.

Există ´dialecte´ XML pentru multe domenii: finanţe (Finance XML),
guvernare (Government XML), sănătate (Healthcare XML), etc., fiecare cu setul lui
propriu de etichete. Confuzia ce poate apare ca urmare a definirii unei aceleiaşi
etichete (concept) în mai multe domenii (de exemplu <corp> din matematică cu
<corp> din medicină) se rezolvă prin precizarea în document a contextului
(domeniului) în care trebuie înţeleasă eticheta. Pentru aceasta se foloseşte
conceptul de ´spaţiu de nume´ (name space), adică contextul, şi o expresie de
forma (de exemplu) ´xmlns:XLink=http://www.w3.org/1999/xlink´, prin care se
identifică contextul. În acest exemplu spaţiul de nume XML (xmlns) este denumit
XLink şi este identificat prin expresia http://www.w3.org/1999/xlink (care este un
URI, Uniform Resource Identifier, unic în lume). Într-un spaţiu de nume dat,
etichetele sunt evident şi ele unice.
XML este de fapt un set larg de specificaţii care normează diverse facilităţi,
între care menţionăm - XML Schema care indică modul în care se defineşte structura

´Guvernarea electronică. O introducere´, 2007

Pagina 11 din 42

dr.ing. Dan Vasilache

Anexa 3 – Tehnologii XML pentru interoperabilitatea serviciilor electronice

documentului XML; XLink care descrie cum pot fi legate două documente XML;
XPointer care arată cum se pot adresa diverse părţi componente ale documentului
XML; XSL (eXtensible Stylesheet Language) care defineşte modul de prezentare
(formatare) a documentului; XMLDSig (XML Digital Signature) pentru formatul
semnăturilor electronice, şi multe altele.
Cum majoritatea informaţiilor din eGuvernare sunt documente, reprezentarea
lor în XML facilitează mult interoperabilitatea diverselor agenţii publice, care, deşi au
specificuri proprii distincte, îşi pot cu uşurinţă reprezenta toate informaţiile sub
formă de documente XML ce pot fi schimbate între ele. Reprezentarea documentelor
agenţiilor publice în XML reprezintă astfel una din premizele esenţiale ale
interoperabilităţii. Un document în formatul Microsoft Office Word, de exemplu,
poate fi transformat cu uşurinţă într-un fişier XML (printr-o operaţie de tipul Save as
type – XML Document), ca şi formularele (forms) în format Adobe .pdf.
2.2. SOAP
SOAP (Simple Object Access Protocol) nu (mai) este un protocol de acces la
obiecte, cum îi arată numele şi a fost iniţial, ci, odată cu versiunea SOAP 1.1
adoptată în 2000 de W3C, devine un protocol de schimb de mesaje al căror conţinut
este un document XML (protocolul este uneori notat şi cu Service Oriented
Arhitecture Protocol) (7). Mesajele SOAP pot fi expediate prin orice protocol de
transfer, ca de exemplu HTTP (cel mai frecvent), TCP şi SMTP. Protocolul defineşte
esenţialmente un model simplu pentru transmiterea de mesaje individuale, şi într-o
singură direcţie. Pe această bază se pot imagina scheme complexe de schimb de
mesaje (MEP, Message Exchange Pattern, formatul schimbului de mesaje). Figura
A3-3 prezintă schematic principiul SOAP.
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Structura unui mesaj SOAP e descrisă în XML Schema şi poate conţine patru
elemente XML: Envelope (anvelopa), Header (antet), Body (corp) şi Fault (erori),
elementele Header şi Fault fiind opţionale, iar elementul Body fiind cel care conţine
informaţia propriu-zisă a mesajului (payload, încărcătură) reprezentând documente
şi chiar cod binar (ca de pildă formate .jpg, .wav sau şiruri de biţi oarecare).
Structura tipică a unui mesaj SOAP se poate reprezenta în XML sub forma
(expresia <!--…--> conţine un comentariu):
<soap:Envelope
xmlns:soap= “http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>
<soap:Header>

Contextul (spaţiul de nume).

<!--optional-->

<!--Header blocks-->

Un Header conţine zero, unul sau mai multe blocuri de header.

</soap:Header>
<soap:Body>
<!--Payload or Fault elements-->
</soap:Body>

Body conţine informaţia mesajului (Payload)
sau un element Fault (pentru comunicare erori).

</soap:Envelope>
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Iată un exemplu simplu de mesaj SOAP care cere un transfer de fonduri între două
conturi bancare (nu are Header):
<soap:Envelope
xmlns:soap= “http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>

Contextul termenilor SOAP.

<soap:Body>
<x:TransferFunds xmlns:x=” urn:examples-org:banking”>
<from>22-342439</from>

din contul

<to>98-283843</to>

în contul

<amount>1000.00</amount>

suma

Contextul termenilor
bancari <from>, <to>, .. .

</x:TransferFunds>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

În cazul în care ceva nu merge bine în schimbul de mesaje se expediază un
mesaj de eroare al cărui corp (Body) conţine un element ce descrie erorile (Fault),
care sunt indicate sub forma unui cod de eroare urmat de un şir de caractere care
descrie eroarea.
Header-ul mesajului SOAP cuprinde orice număr de blocuri de Header care
conţin, în esenţă, informaţii de control ce servesc etapei de prelucrare a informaţiei
(payload) din mesaj. Un astfel de bloc de Header poate conţine, de exemplu,
informaţii privind identitatea şi dreptul de acces al expeditorului mesajului, sub
formă de Nume şi Parolă. Tot în aceste blocuri se poate afla atributul
´mustUnderstand´ (´trebuieÎnţeles´), ce poate avea numai valorile ´1´ (TrueAdevărat) sau ´0´ ( False-Fals). Dacă mustUnderstand=1 atunci receptorul
mesajului trebuie neapărat să ţină cont de informaţiile de control din blocul de
Header ce are acest atribut, iar dacă mustUnderstand=0 atunci receptorul poate
ignora acest bloc de Header. În acest fel se pot transmite diverse indicaţii referitoare
la modul de prelucrare a informaţiei din mesaj, către diversele noduri SOAP aflate
pe ruta de transfer a mesajului.
Un mesaj SOAP poate transporta şi un apel de procedură la distanţă (RPC,
Remote Procedure Call) prin care se poate apela execuţia unei proceduri (aplicaţii)
dintr-un alt sistem, indicându-se în mesaj (Body) locaţia şi numele procedurii
precum şi parametrii ce trebuie furnizaţi procedurii. Procedura va răspunde
trimiţând înapoi rezultatul, tot sub forma unui mesaj.
Protocolul SOAP poate fi astfel folosit în două moduri: pentru transferul de
informaţii (documente XML şi cod binar de orice fel), şi pentru apelul de proceduri la
distanţă.
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O variantă a protocolului SOAP, utilizată în special în tehnologia ebXML,
permite şi ataşarea unor date diverse (de exemplu document .doc, . pdf sau alte
fişiere binare), versiunea numindu-se SOAP with Attachment.
Mesajul SOAP poate fi transportat prin diverse protocoale de transport - cu
HTTP de exemplu poate fi pus în corpul unei cereri (request) HTTP POST, iar cu
SMTP poate fi expediat ca un mesaj de e-mail.

3. WS, Servicii de Web şi SWS, Servicii de Web Semantice

WS (Web Services) şi SWS (Semantic Web Services) sunt tehnologii XML care
urmează o viziune SOA. Tehnologia WS s-a dezvoltat începând cu anul 2000, iar
tehnologia SWS a preluat mai apoi, începând cu 2002, concepte WS îmbogăţindu-le
mult cu semantică, adică punând un accent mult mai puternic pe înţelesul
informaţiilor implicate în servicii (aplicaţii de web) în special prin ideea de context,
adică de concepte definind un anume domeniu de activitate al serviciului. Ambele
tehnologii sunt promovate şi dezvoltate de organizaţiile normative – W3C şi OASIS,
ca şi de mari companii ca IBM, Microsoft, HP, BEA, Sun şi Oracle (8).
Paradigmele WS şi SWS, ca şi ebXML, în cadrul general al viziunii SOA, sunt în
mod special adecvate pentru aplicaţii care operează prin Internet, unde siguranţa în
funcţionare şi viteza nu pot fi garantate (sunt impredictibile), iar aplicaţiile rulează
pe platforme (sistem de operare - Windows, Sun, Linux .., limbaje de programare –
C#, Java, ..) diferite, mai vechi sau mai noi. Aceasta face ca WS, SWS şi ebXML să
fie tehnologii foarte indicate în domeniul eServiciilor publice, al interoperabilităţii şi
integrării acestora, la nivel intranaţional şi paneuropean.
Ambele tehnologii folosesc ideea de a descrie, prin metadate citibile de
maşină care redau semantica, serviciile şi modul lor de utilizare, ceea ce permite o
mai mare automatizare prin micşorarea sau eliminarea intervenţiei umane
(necesară de obicei pentru a înţelege ce se întâmplă şi a lua mai apoi decizii), dar
serviciile de web semantice, SWS, fac din conceptul de semantică un concept central
al domeniului serviciilor de web. Ideea de a ataşa web-ului semantică aparţine în
principal lui Tim Berners–Lee, inventatorul Internetului (9).
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3.1. WS, Servicii de Web (XML, SOAP, WSDL, UDDI, WS-*)

Tehnologia WS cunoaşte o dezvoltare tumultoasă şi are în W3C (World Wide
Web Consortium) principalul corp normator. Până în prezent acesta a produs deja
peste 30 de specificaţii referitoare la diverse concepte ale serviciilor de web, şi altele
vor urma probabil. Nu vom intra, desigur, în aceste detalii, iar în cele ce urmează
vom schiţa doar unele idei principale ale tehnologiei. De remarcat că expresia
servicii de web, WS, are un dublu sens - pe de o parte se referă la setul de
specificaţii de normare, iar pe de alta chiar la serviciile ce pot fi oferite prin Internet.
Aplicaţia (softul) care reprezintă o implementare practică posibilă a serviciului de
web mai poartă numele de ´agent´, un agent putând fi scris, de exemplu, în Java
pe o maşină Sun, iar o altă versiune (alt agent) care implementează acelaşi serviciu,
putând fi elaborat mai apoi în C# pe o maşină Windows.
În mod esenţial tehnologia WS, fiind o implementare a unei viziuni SOA,
cuprinde trei componente principale – SOAP, WSDL şi UDDI, (XML este implicit),
care înseamnă că schimbul de mesaje XML între servicii se face prin protocolul
SOAP, serviciile şi modul lor de utilizare sunt descrise în XML prin limbajul WSDL
(WS Description Language), iar publicarea şi descoperirea serviciilor în vederea
compunerii sau utilizării lor este reglementată de specificaţiile UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration). Arhitectura generală a serviciilor de web
poate fi văzută în (8). În figura A3-4 se prezintă schematic ´triunghiul SOA´ al
serviciilor de Web.

Furnizorul de servicii îşi descrie serviciile în limbajul WSDL şi le publică apoi,
urmând specificaţiile UDDI, într-un registru/repozitoriu UDDI, iar solicitantul de
servicii îşi exprimă obiectul căutării tot în WSDL pentru a permite căutarea. Dacă
solicitantul găseşte în registru serviciul căutat, preia descrierea acestuia şi intră în
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legătură directă cu furnizorul de serviciu, urmând indicaţiile din descrierea găsită.
Această descriere îi furnizează informaţiile necesare pentru a scrie o aplicaţie ce
poate ´conversa´ direct cu aplicaţia ce implementează serviciul furnizorului,
obţinând astfel rezultatul (efectul) serviciului oferit.
Specificaţiile SOAP au fost descrise sumar în capitolul precedent, iar în cele ce
urmează vom prezenta foarte pe scurt celelalte două componente, WSDL şi UDDI,
urmate de o şi mai scurtă prezentare a altor câteva specificaţii WS.

3.1.1. WSDL - limbajul de descriere a serviciilor de web

WSDL este un limbaj care permite descrierea în XML a informaţiilor (generic
numite metadate) de bază necesare pentru utilizarea unui serviciu de web de către
un alt serviciu de web, ceea ce permite interoperabilitatea. Ultima variantă, WSDL
2.0, datează din martie 2006 (10).
În esenţă prin WSDL se specifică patru categorii de informaţii despre un
serviciu de web:
a) tipul de mesaje pe care serviciul îl expediază şi îl recepţionează (element XML
numit ´types´)
b) funcţionalitatea (exprimată abstract) oferită de serviciu (element numit
´interface´)
c) modul de acces la serviciu (element numit ´binding´)
d) locul (adresa) unde poate fi găsit (element numit ´service´).
Pe baza acestor informaţii se poate scrie o aplicaţie care poate apela serviciul,
viziunea asupra serviciului fiind astfel mai abstractă, fără a fi necesare cunoştinţe
despre modul cum este implementat efectiv serviciul apelat (în ce limbaj de
programare e scris, pe ce sistem de operare, etc.).
În tipul de mesaje (<types>) se indică fiecare mesaj în parte (recepţionat şi
expediat), inclusiv un eventual mesaj de eroare, iar pentru fiecare tip de mesaj
(căruia i se dă un nume) se descrie structura, adică ce câmpuri conţine.
În funcţionalitatea serviciului (<interface>) se descrie operaţia pe care o
execută serviciul (căreia i se dă un nume şi poate fi descrisă şi printr-un text
conţinut într-un element ´documentation´) şi modalitatea exactă a schimbului de
mesaje (de exemplu ´exact un mesaj recepţionat şi exact un mesaj expediat´).
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În modul de acces la serviciu (<binding>) se specifică protocolul folosit în
schimbul de mesaje (de exemplu SOAP 1.2. pe un transport HTTP).
În adresa serviciului (<service>) se indică adresa la care se găseşte serviciul
(de exemplu http://www.compania.com/servicii-de-web/rezervare-locuri-hotel/).
În fişierul XML care constituie o descriere WSDL a serviciilor de web apar
desigur multe referinţe la spaţiile de nume (namespace) care definesc contextul în
care trebuie înţelese elementele, etichetele şi numele din fişierul WSDL, precum şi
un număr opţional de elemente <documentation> care conţin texte descriptive,
lămuritoare, etc., necesare pentru a întregi înţelegerea serviciului şi modului său de
folosire.
3.1.2. UDDI - protocol de interogare şi actualizare a serviciilor de web
Descrierile WSDL de servicii se păstrează, în format XML, în directoare de
servicii de web compuse dintr-un repozitoriu (de regulă o bază de date) şi un
registru care permite căutarea în repozitoriu. Protocolul UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration) specifică cum trebuie interogat registrul
pentru a găsi în repozitoriu serviciul (sau serviciile) dorit(e), precum şi cum se pot
înregistra (publica) servicii noi, sau actualiza datele unui serviciu înregistrat
anterior (11).
Un registru (sau director) UDDI este, în esenţă, un server de web cu o adresă
(URL) cunoscută de toţi cei interesaţi dintr-un domeniu. Repozitoriul (care conţine
´obiecte XML´, de exemplu fişiere WSDL) se poate afla în acelaşi loc cu registrul sau
poate fi amplasat la alte adrese de web, către care indică registrul. În acest sens se
poate vorbi numai de registre UDDI. Un registru UDDI poate fi el însuşi un serviciu
de web. Pot exista oricâte registre UDDI, iar un registru poate fi distribuit pe mai
multe servere care îşi sincronizează informaţiile. Un registru UDDI poate fi un
registru public pe Internet (cum este de exemplu UBR, Universal Business Registry
creat de mai multe mari companii – Microsoft, IBM, SAP şi NTT Com), sau poate fi
un registru privat aflat în intranetul unei companii, permiţând interoperabilitatea
între diverse sectoare ale companiei, sau aflat în extranetul companiei şi permiţând
interoperabilizarea în interiorul unei grup închis de companii care cooperează între
ele. Registrele UDDI din domeniile private pot fi legate de registre din domeniul
public.
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Fiecare intrare (entry) într-un registru UDDI conţine patru categorii de
informaţii XML referitoare la serviciul de web înregistrat, şi care sunt preluate din
descrierile WSDL, dar posibil şi din alte specificaţii de descriere:
a) furnizorul serviciului (sau serviciilor)
b) lista serviciilor de web furnizate de accest furnizor
c) modul de acces la fiecare serviciu
d) informaţii de detaliu.
Informaţiile privind furnizorul serviciului (element cu etichetă
<businessEntity>) conţin o descriere a companiei sau organizaţiei furnizoare a
serviciului incluzând nume, adrese, persoane de contact, detalii administrative, etc.,
eventual în mai multe limbi, şi se adresează persoanelor care doresc să contacteze
furnizorul.
Informaţiile privind serviciile de web furnizate (element <businessService>)
se repetă pentru fiecare serviciu, şi se referă la o descriere a serviciului şi la
indicarea unei legături (pointer) către aplicaţia care implementează serviciul.
Informaţiile privind modul de acces (interfaţa) la serviciu, adică la aplicaţia
care îl implementează, sau agentul (element < bindingTemplate>), conţin adresa
unică (un URI, Universal Resource Identifier, care este un URL, Universal Resource
Locator) a punctului de intrare al aplicaţiei, protocolul folosit la accesarea serviciului
(aplicaţiei), şi protocoalele folosite de serviciu (în esenţă API, Application
Programmer‟s Interface, a serviciului).
Informaţiile de detaliu, numite generic tModel (Type Model) (element
<tModel>), constau în metadate, sau atribute, ce precizează date legate de fiecare
serviciu, cum ar fi sistemul de clasificare (taxonomia) al domeniului serviciului,
semnături digitale, etc.
UDDI V3, care reprezintă ultima versiune, din 2004, mai adaugă şi informaţii
care permit o legătură între registre UDDI diferite, publice sau private.
O componentă centrală a protocolului UDDI este conceptul de ´cheie de
înregistrare´ (registration key) care serveşte la căutare şi este un identificator unic
al unui serviciu de web înregistrat (se păstrează în <tModel>) şi poate fi exprimat în
funcţie de domeniul serviciului (de exemplu ´uddi:numecompanie:numeServiciu´)
sau poate fi un indicator global abstract (de exemplu ´uddi:4CD7E4BC-648B-26D9936-443EAAC8AE23´, reprezentând un număr unic de 128 de biţi ce mai poartă şi
numele de UUID, Universally Unique ID, sau GUID, Globally Unique ID).
Serviciile de web pot fi bine descrise, identificate şi descoperite dacă sunt
încadrate în clasificările domeniului din care fac parte. Un astfel de sistem de
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clasificare, numit şi taxonomie, poate fi, de exemplu, UNSPSC (United Nations
Standard Products and Services Code System) care indică câte un cod pentru
servicii şi produse, ISO 3166 Geographic Taxonomy, sau NAICS (North American
Industry Classification System). Serviciul de web poate fi descris mai bine dacă îşi
asociază coduri din diverse taxonomii. Codurile diverselor taxonomii sporesc
´încărcătura semantică´ ataşată serviciului de web.
3.1.3. Alte specificaţii pentru serviciile de web, WS-*
Alte aspecte ale tehnologiei serviciilor de web sunt de asemenea normate de
W3C printr-o serie de specificaţii numită global WS-*, unde * desemnează numele
unei specificaţii.
Importanta problemă a securităţii utilizării serviciilor de web este
reglementată de specificaţiile WS-Security, WS-Trust, WS-SecureConv, WSSecurityPolicy şi WS-Federation. Specificaţiile WS-ReliableMessaging normează
schimbul sigur de mesaje chiar în cazul unor defecţiuni hardware, software sau de
reţea.
Coordonarea (compunerea) serviciilor de web este reglementată de WSCoordonation, WS-AtomicTransaction, WS-BusinessActivity, şi WS-CDL (WS
Choreography Description Language).
Specificaţia WS-Policy descrie politica unui serviciu de web adică, în esenţă,
lista capabilităţilor acestuia (5).
Manevrarea resurselor serviciilor de web este reglementată de specificaţiile
WS-Transfer, tratarea evenimentelor prin WS-Eventing, etc. (12).
3.1.4. Exemple de servicii de web
Pentru ilustrarea serviciilor de web vom prezenta pe scurt câteva exemple –
a) un exemplu model, b) indicarea unor exemple practice din lumea afacerilor B2B,
şi c) un exemplu de utilizare în guvernarea electronică.
a) În figura A3-5 se prezintă schematic un exemplu model de cooperare între
servicii de web în scopul obţinerii unui serviciu mai complex (13).
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Un Tur Operator oferă ca serviciu ´pachete de vacanţă´ complete care
cuprind biletele de călătorie (avion, tren, ..), rezervări la hoteluri, închirieri maşini,
excursii, etc., ce pot fi plătite cu card prin Internet. Furnizorii se servicii implicaţi îşi
oferă serviciile prin Internet sub formă de servicii de web şi sunt înregistraţi într-un
registru UDDI. În figură se prezintă un scenariu de rezervare de bilet de avion şi
hotel, cu plata prin card, care cuprinde o companie de carduri ce oferă serviciul de
web de plată prin card şi trei linii aeriene şi trei hoteluri cu serviciile lor de web
proprii. Tur Operatorul este văzut de furnizori tot ca un serviciu de web iar de
utilizatori ca un serviciu oferit prin Internet şi accesibil printr-un PC.
Tur Operatorul poate avea relaţii stabile cu furnizorii din figură, caz în care
dispune de toate informaţiile despre aceştia iar o descoperire dinamică nu este
necesară, sau poate folosi un registru UDDI pentru a căuta dinamic diverşi furnizori
pe care nu îi cunoaşte dinainte.
În acest exemplu numai utilizatorul este o persoană, restul entităţilor (Tur
Operatorul, companiile) sunt maşini pe care rulează agenţi software care
implementează serviciile lor de web.
Serviciile de web schimbă între ele mesaje până când Tur Operatorul poate
forma un pachet de vacanţă complet (cu rezervările acordate) pe care îl oferă
utilizatorului care, dacă acceptă, va plăti cu card întregul pachet, iar Tur Operatorul
va plăti apoi toţi furnizorii care şi-au dat acceptul iniţial de principiu pentru
rezervare.
b) Multe exemple practice de implementare de servicii de web de către
diverse companii sunt descrise de marile firme care oferă produse software pentru
implementarea serviciilor de web. Aceste exemple se pot vedea în principal la IBM,
Microsoft, HP, Sun, BEA şi Oracle (căutând ´Web Services´). Printre acestea
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menţionăm doar registrul (care este şi repozitoriu) SOA creat de Sun în 2005 şi care
este compatibil cu cele două tehnologii SOA - WS şi ebXML, reprezentând atât un
registru UDDI cât şi un registru ebXML.
c) Guvernarea electronică din Australia oferă un bun exemplu de serviciu
electronic public destinat afacerilor electronice, eAfaceri, prin serviciul BizDex
administrat de un departament guvernamental, şi care are menirea de a facilita
relaţiile B2B interoperabile între toate companiile din ţară (14).
BizDex oferă cadrul general de interoperabilitate care permite realizarea de
cooperări aplicaţie-aplicaţie inclusiv pentru companiile mici şi mijlocii. În esenţă
BizDex este un registru UDDI V3.0, public şi naţional, care este compatibil şi cu
tehnologiile ebXML şi EDIINT, ceea ce asigură un mare grad de interoperabilitate.
Două companii care doresc să încheie o afacere prin Internet sunt în măsură ca, prin
utilizarea serviciului BizDex, să încheie un contract (TPA, Trade Partners Agreement)
între ele, fie în formatul WS-Policy pentru servicii de web, fie în formatul ebXML CPA
pentru implementările ebXML.

3.2. SWS, Servicii de Web Semantice (RDF, OWL, OWL-S, SWSF, WSMO)

Semantica înseamnă înţelesul lucrurilor. Semantica unui domeniu înseamnă
înţelesul lucrurilor (obiectelor, relaţiilor) din acel domeniu. Semantica explicită se
obţine prin descrierea explicită a obiectelor şi a relaţiilor dintre ele. Cu cât semantica
unui domeniu este ´mai bogată´ cu atât se pot formula (prin deducţie şi inducţie)
mai multe judecăţi în acel domeniu. Când semantica unui domeniu este
reprezentată într-o formă citibilă de maşină, adică formalizată, atunci maşina poate
prelua cel puţin o parte din judecăţile umane, rezultând un grad mai mare de
automatizare şi un număr mai mic de erori datorate neînţelegerilor sau confuziilor.
În domeniul Web-ului creşterea ´conţinutului semantic formalizat´ permite o mai
mare capacitate de cooperare între aplicaţii, şi între aplicaţii şi om (9).
Interoperabilitatea sistemelor poate fi mai uşor asigurată (chiar până la
automatizare completă) dacă datele şi procesele (văzute, mai general, ca resurse)
sunt mai bine descrise.
Serviciile de web, WS, au semantica lor, exprimată prin limbajele XML şi
WSDL. Semantica unui serviciu de web este aşteptarea comună (shared
expectation) cu privire la comportamentul serviciului, constând în înţelegerea,
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´contractul´, dintre solicitant şi furnizor cu privire la scopul şi efectele interacţiunii
dintre ei.
Serviciile de web semantice, SWS, au o semantică mai accentuată, mai
explicită şi mai formalizată, exprimată prin ontologii de domeniu. SWS sunt mai
adecvate în cazul interoperabilizării şi integrării serviciilor vechi, existente (legacy
services).
Ontologia unui domeniu este o reprezentare explicită şi formalizată a
cunoştinţelor domeniului şi constă dintr-un lexicon (vocabular) de cuvinte–concepte
proprii domeniului, şi din relaţiile dintre acestea (15). Una din problemele centrale
ale ontologiilor de domeniu este granularitatea acestora – un lexicon redus la puţine
concepte generale permite o descriere simplu de realizat dar mai ´grosolană´, în
vreme ce unul mai bogat, cu o granularitate mai accentuată, permite descrieri mai
´fine´, dar este mai dificil de realizat. Cu cât granularitatea unei ontologii este mai
fină cu atât devine mai posibilă obţinerea unui grad mai mare de automatizare a
interacţiunilor între servicii (descoperirea serviciilor, selectarea serviciilor,
compunerea lor, negocierea, medierea, ...).
W3C şi OASIS, lucrând în cooperare, au dezvoltat, şi continuă să dezolte, o
serie de specificaţii pentru tehnologia serviciilor de web semantice, între care cele
mai importante sunt RDF, OWL, OWL-S, SWSF şi WSMO. Vom descrie foarte pe
scurt aceste specificaţii cu scopul de permite formarea doar a unei ´prime impresii´.
3.2.1. RDF şi OWL
RDF (Resource Description Language) este un limbaj de reprezentare a
informaţiilor despre resurse web, adică un limbaj de descriere în XML a obiectelor
dintr-un domeniu web, obiectele fiind văzute în general ca resurse (ca de exemplu
servicii, persoane, obiecte concrete, relaţii, idei, adică tot ce ar putea fi identificat pe
web) (16). Descrierile RDF sunt destinate a fi prelucrate de aplicaţii dar sunt uşor
citibile şi de om, iar prelucrările acestora sunt lipsite de ambiguităţi.
RDF se bazează pe ideea de a identifica resursele prin identificatori de web,
URI (Uniform Resource Identifier; bine-cunoscutul URL, Uniform Resource Locator,
este un caz particular de URI), şi de a le descrie prin proprietăţi, şi prin valorile pe
care le pot lua aceste proprietăţi. Prin RDF se exprimă propoziţii care afirmă ceva
despre resurse, şi care se scriu sub forma unor tripleţi (s, p, o), unde s este
subiectul (cel la care se referă propoziţia), p este predicatul (adică proprietatea
descrisă) iar o este obiectul (adică valoarea pe care o ia proprietatea descrisă).
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Toate cele trei elemente – s, p şi o, se reprezintă prin câte un identificator URI (o
poate fi şi un literal - şir de caractere). Mulţimea identificatorilor prin care se descrie
un anume domeniu poartă şi numele de vocabularul acelui domeniu (ontologia
domeniului).
Iată un exemplu de astfel de propoziţie în RDF:
´<www.example.org/index.html>
<www.purl.org/dc/elements/creator>
<www.example.org/persid/85740>´.
Unde elementele tripletului, s, p şi o, sunt URI. Această afirmaţie RDF spune
că pagina de web (resursa) <www.example.org/index.html>, care este subiectul s,
are proprietatea p, care înseamnă ´are drept creator´ şi este exprimată
(identificată) prin <www.purl.org/dc/elements/creator>, iar valoarea o a proprietăţii
(obiectul) este persoana identificată prin <www.example.org/persid/85740>. În
limbajul comun s-ar spune că pagina <www.example.org/index.html> - s, a fost
creată – p, de John Smith – o (dacă observăm că această persoană este identificată
prin numărul de personal 85740).
O suită de astfel de afirmaţii RDF permite descrierea lipsită de ambiguităţi
(URI sunt unice) a informaţiilor dintr-un domeniu, adică constituie semantica acelui
domeniu.
O altă specificaţie, SPARQL (Query Language for RDF), se referă la un limbaj
de căutare în informaţiile RDF care returnează afirmaţiile (tripleţii) ce satisfac
anumite condiţii. Baza de date Oracle 10g are deja posibilitatea de a memora mari
fişiere RDF şi de a căuta în ele (fişierele RDF sunt în general de volum mare).
OWL (Web Ontology Language) este o extensie a RDF care oferă o
interpretabilitate de către maşină mai mare decât a RDF (17). OWL permite
reprezentarea înţelesului termenilor unui document prin vocabularul domeniului şi
prin relaţiile dintre termenii vocabularului, adică permite crearea de ontologii de
domeniu. Ontologia astfel exprimată reprezintă o descriere formală a înţelesului
terminologiei din documentele de web ale acelui domeniu.
OWL permite şi exprimarea unor reguli de gândire sau de inferenţă
(reasoning, inference rules) prin care, în esenţă, din două afirmaţii date se poate
deduce automat o altă afirmaţie, care poate fi apoi adăugată ontologiei, rezultând o
cunoaştere explicită nouă. Procesul de inferenţă poate fi recursiv, ducând la
îmbogăţirea semanticii explicite.
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3.2.2. OWL-S, SWSF şi WSMO
OWL-S este o iniţiativă bazată pe OWL a programului DAML (DARPA Agent
Markup Language) şi reprezintă o ontologie prin care se descriu capabilităţile şi
proprietăţile serviciilor de web (18). OWL-S facilitează automatizarea în domeniul
serviciilor de web în ceea ce priveşte descoperirea, execuţia, interoperarea,
compunerea şi monitorizarea execuţiei acestora.
Ontologia cuprinde trei părţi: profilul serviciului, care descrie serviciul şi
permite descoperirea; modelul procesului, prin care se descriu în detaliu operaţiile
procesului (serviciului); şi interfaţa (grounding) care furnizează detalii privind modul
de comunicare, de interoperare prin mesaje, cu serviciul.
OWS-L este menită a permite, în principal, trei funcţiuni: descoperirea
automată a serviciilor de web; invocarea lor automată; compunerea şi interoperarea
automată a serviciilor de web.
SWSF (Semantic Web Services Framework) şi WSMO (Web Services Modeling
Ontology) sunt două tehnologii mai generale din domeniul serviciilor de web
semantice, care au obiective similare.
SWSF este dezvoltată pe W3C şi se compune din SWSL (SWS Language) şi
SWSO (SWS Ontology) (19). SWSL permite reprezentarea formală a conceptelor din
domeniul serviciilor de web (ontologia serviciilor de web), descrierea serviciilor de
web individuale, şi exprimarea regulilor de inferenţă. SWSO este un model
conceptual formalizat pentru descrierea serviciilor de web. Ambele au şi o
reprezentare în XML, şi extind capacităţile OWL. SWSO permite şi o exprimare a
coregrafiei şi a orchestrării serviciilor de web (pe baza standardului ISO 18629 PSL, Process Specification Language) care este mai cuprinzătoare decât cea din
specificaţiile BPEL4WS ale OASIS.
WSMO este un efort paralel al Uniunii Europene de definire a unei ontologii şi
a unui limbaj pentru serviciile de web semantice în scopul obţinerii interoperabilităţii
(20). Tehnologia oferă un cadru conceptual şi un limbaj formal (WSML, WS Modeling
Language) pentru descrierea semantică a tuturor aspectelor relevante ale serviciilor
de web care are scopul general de a facilita automatizarea descoperirii, compunerii
şi invocării serviciilor electronice prin Internet. Specificaţiile WSMX (WS Execution
Environment) precizează ´mediul de execuţie´ (o suită de componente funcţionale)
care se află în fiecare nod (de tip P2P) al reţelei ce utilizează WSMO. WSMO, WSML
şi WSMX formează un cadru (framework) general complet care acoperă toate
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aspectele serviciilor de web semantice, fiind o alternativă la OWL/OWL-S care nu se
bazează pe RDF-OWL. W3C are pentru moment unele obiecţii faţă de modelul
WSMO (21).

4. ebXML, XML pentru eAfaceri

ebXML (electronic business XML) este o tehnologie dezvoltată de OASIS şi
UN/CEFACT, care, asemănător (dar anterior, începând din 1999) tehnologiilor WS şi
SWS, şi într-o viziune SOA, permite întreprinderilor (business) să desfăşoare afaceri
prin Internet (afaceri electronice, eAfaceri). ebXML e bazat pe XML şi SOAP şi poate
folosi şi unele concepte din serviciile de web, WS. O parte din specificaţiile ebXML
sunt standardizate ISO (ISO 15000 1-5) (22).
Specificaţiile ebXML urmăresc să conecteze sisteme diferite, să permită
aplicaţiilor din aceste sisteme să se înţeleagă, şi să facă posibilă schimbarea
aplicaţiilor/proceselor şi definirii datelor, fără ca să devină necesară o reprogramare
a acestora. Specificaţiile sunt destinate companiilor care vor să facă afaceri între ele
prin Internet (B2B), comunicării companiilor cu guvernul (B2G), şi comunicării între
agenţiile guvernamentale (G2G). O parte din setul de specificaţii ebXML sunt folosite
în mai multe strategii naţionale de implementare eGuvernării (în special cele
referitoare la schimbul de mesaje, ebMS, la registru şi la descrierea proceselor,
ebBP/BPSS). Pe piaţă sunt disponibile mai multe produse software comerciale
(pentru Linux, Windows, ..) care pot fi achiziţionate de companii pentru
implementarea sistemelor ebXML proprii (de tip plug-and-play).
În figura A3-6 se prezintă schematic principiul interacţiunilor ebXML între
două companii care doresc să facă afaceri între ele prin Internet.
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Compania A află de existenţa unui Registru ebXML acesibil prin Internet
(pasul 1) şi decide să-şi implementeze propriul sistem ebXML cumpărând produsele
software necesare (pasul 2). Apoi îşi înregistrează în Registru informaţiile (în XML)
privind propriul Profil, informaţii care conţin capabilităţile şi constrângerile proprii,
precum şi scenariile proprii de afaceri (pasul 3). După verificări, Registrul ebXML
trimite companiei un răspuns de confirmare a înregistrării.
Compania B descoperă în Registru Profilul şi Scenariile companiei A (pasul 4)
şi trimite o cerere către compania A prin care declară că doreşte să desfăşoare un
Scenariu de afaceri prin ebXML şi, în acest scop, îi trimite o propunere de înţelegere
(business arrangement proposal). Aceasta conţine scenariile de afaceri mutual
acceptate, detalii privind modul de a schimba mesaje, privind cerinţele de
securitate, şi altele, după care compania A acceptă înţelegerea (business
agreement) (pasul 5). Cele două companii sunt acum gata să desfăşoare afaceri prin
ebXML, acestea desfăşurându-se sub forma unui şir de tranzacţii realizate prin
schimb de mesaje ce conţin documente XML (pasul 6).
Software-ul prin care se implementează un sistem ebXML urmăreşte
specificaţiile descrise în arhitectura tehnică ebXML (23). Pachetul de specificaţii
ebXML conţine următoarele specificaţii (de menţionat că specificaţiile sunt modulare
pentru a permite diverselor entităţi să preia doar unele dintre ele, pentru realizarea
unor scopuri parţiale) :
- Arhitectura tehnică a ebXML (ebXML Technical Architecture)
- Metodologia de modelare a Naţiunilor Unite (UMM, UN Modeling Methodology, care
cuprinde şi UML - Unified Modeling Language)
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- Specificaţiile proceselor de afaceri (ebXML Business Process Specifications, sau
ebBP, sau BPSS, Business Process Specification Schema)
- Componentele nucleu (CC, ebXML Core Components and Naming and Design
Rules)
- Specificaţiile de Registru (ebXML Registry and repository, compuse din RIM,
Registry Information Model şi RS, Registry Services)
- Specificaţiile de mesagerie (ebXML Message Service, sau ebMS)
- Profilul protocolului de colaborare (CPP, Colaboration Protocol Profile) şi profilul
înţelegerii (CPA, Colaboration Protocol Agreement)
Partea de semantică a tehnologiei ebXML este explicitată în specificaţiile care
se referă la componentele nucleu (CC, Core Components). Acestea sunt, în esenţă,
vocabulare specifice unui anume domeniu de afaceri (industrie, agricultură,
medicină, ..) din care fac parte companiile ce interacţionează şi care folosesc, pe
lângă un vocabular general (cu concepte cum ar fi comandă, factură, adresă,
livrare), şi un vocabular specific domeniului lor (de exemplu concepte din
horticultură). Informaţiile documentelor XML schimbate în cursul desfăşurării
tranzacţiilor se reprezintă prin aceste componente nucleu, specifice şi generale.
Specificaţiile de mesagerie, ebMS, se bazează pe protocolul SOAP extins, care
permite transportul oricărui tip de fişiere (cu extensii MIME) (7).
Specificaţiile ebBP/BPSS reprezintă un limbaj XML de descriere formală a
proceselor de afaceri (business processes) prin care se descriu rolurile pe care le
poate avea un partener de afaceri (solicitant, furnizor, etc.) şi secvenţa de paşi
(inclusiv schimbul de mesaje) prin care se desfăşoară afacerea.
Specificaţiile CPP/CPA sunt de asemenea reprezentate în XML. Profilul
protocolului de colaborare, CPP, conţine parametrii necesari interacţiunii ebXML,
între care BPSS. Mai conţin informaţii despre companii, protocoalele de transport şi
de securitate agreate, legătura la procesul propriu (aplicaţia), documente de
descriere, mod de tratare cazuri speciale, şi altele. Două profile CPP sunt ´potrivite´
(matched) automat pentru a produce o înţelegere, CPA, care, în esenţă, conţine
descrierea modului, acceptat de ambele, în care se desfăşoară schimburile de
documente. Descrierea înţelegerii CPA serveşte direct la realizarea prin software a
administrării şi monitorizării transferului între cele două companii. Aceasta conţine
informaţii despre ambele companii, protocolul de transport şi de securitate agreat şi
comun, legătura la procesele companiilor, documentaţii de descriere şi de tratare a
evenimentelor speciale (´nu vine răspuns´, ´mesaj incorect´, etc.).
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Pot exista mai multe registre ebXML, câte unul pentru fiecare domeniu de
afaceri. Specificaţile de registru permit şi legătura, sincronizarea, între mai multe
registre.

5. WS/SWS sau ebXML ?

Ambele tehnologii sunt utilizate, dar în situaţii diferite. Eventual pot fi folosite
chiar împreună - cu unele specificaţii dintr-o tehnologie şi alte specificaţii din
cealaltă tehnologie.
Cele două tehnologii urmează o viziune SOA, sunt deci similare şi servesc
aceluiaşi scop - interoperabilizarea prin reţea a sistemelor eterogene. Alegerea uneia
dintre ele se face în funcţie de natura relaţiilor dintre cele două entităţi
(companii, servicii, ..) care decid să interacţioneze prin Internet – există o relaţie
mai stabilă sau una mai dinamică.
ebXML este mai adecvată pentru cazul unor relaţii mai stabile, regulate,
constante şi repetate, în care cele două entităţi se cunosc, şi, odată instalat în
sistemele lor softul tehnologiei, desfăşoară pe perioade mai îndelungate cam acelaşi
tip de legături şi afaceri, ca de exemplu în cazul unei relaţii constante între un
cumpărător de consumabile şi un furnizor. Funcţia de descoperire în registrul ebXML
e folosită de regulă mai rar, cu scopul de a construi o înţelegere (CPA) care apoi e
menţinută constant.
Desigur fiecare entitate îşi poate modifica liber procesul propriu, de exemplu
prin elaborarea de noi versiuni, fără ca aceasta să perturbe legătura deja stabilită.
În acest caz, de exemplu când apar servicii noi ce se adaugă celor vechi, entitatea
ar putea să-şi adapteze profilul (CPP) şi să anunţe cealaltă entitate, după ce şi-a
publicat noul profil în registrul ebXML pe care îl folosesc ambele entităţi, să
procedeze la o nouă înţelegere (CPA) pe care o urmează apoi constant până la
eventuale noi modificări.
WS şi SWS sunt tehnologii mai adecvate în cazul unor relaţii dinamice, chiar
ad hoc, între entităţi ce eventual nu se cunosc dinainte, iar o relaţie odată stabilită
poate să nu fie menţinută constantă pe perioade mai mari de timp. O entitate poate
căuta un serviciu în registrul UDDI şi poate găsi mai multe servicii care corespund
cerinţelor, caz în care poate face o alegere între acestea, urmând să stabilească apoi
legătura cu serviciul ales. Această legătură poate fi folosită eventual doar o singură
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dată. În cazul acestor tehnologii registrul UDDI este utilizat relativ mai des, iar
căutarea bazată pe o semantică mai bogată (descrieri în OWL, de pildă) poate fi mai
eficientă.
WS/SWS este de asemeni mai adecvată pentru o compunere mai complexă a
unor servicii individuale în scopul obţinerii unui scop comun – un serviciu mai
complex - rezultat prin contribuţia tuturor serviciilor componente şi văzut
transparent ca un singur serviciu.
În cazul interoperabilizării eServiciilor naţionale pare mai adecvată o
interoperabilizare prin utilizarea specificaţiilor ebXML întrucât relaţia dintre două,
sau mai multe, eServicii ce cooperează are o natură mai stabilă şi repetată pe
perioade mari de timp (24). Dar în cazul interoperabilizării eServiciilor paneuropene,
unde numărul şi varietatea de servicii este foarte mare, pare mai adecvată o
tehnologie SWS, ca de pildă SWSF, WSMO sau GEA (a se vedea cap. 6.5). În ultima
perioadă atenţia pare îndreptată mai frecvent către tehnologia WS sau SWS, în care
par să fie mai multe facilităţi şi o flexibilitate mai mare (proiectul european
TERREGOV, care priveşte în mod special interoperabilitatea la nivel local, utilizează
tehnologia serviciilor de web îmbogăţită cu semantică, utilizând UDDI, OWL-S şi
BPEL (4)).

6. Interoperabilitatea paneuropeană - recomandările Uniunii
Europene

Asigurarea interoperabilităţii transfrontaliere între agenţiile publice cu servicii
electronice ale Statelor Membre ale Uniunii Europene este o preocupare majoră a
eGuvernării în UE, prevăzută şi în Planul de Acţiuni i2010. Metodologiile indicate în
acest scop sunt însă utile şi în cazul interoperabilizării intranaţionale, între agenţii
aflate în interiorul aceluiaşi stat. La nivelul mai tehnic, toate aceste metodologii sunt
bazate pe XML şi SOA, şi pe tehnologii semantice, chiar dacă unele tehnologii
semantice sunt încă tinere şi în plină dezvoltare.
Complexa problemă a interoperabilizării se pune între utilizatorii (cetăţeni,
societăţi) dintr-un Stat Membru şi agenţiile publice dintr-alt Stat Membru, între
agenţiile publice aflate în diverse State Membre, şi între agenţiile din Statele
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Membre şi agenţiile (instituţiile, ..) Uniunii Europene. Un accent special se pune pe
calitatea de cetăţean european (calitate acordată, pe lângă cetăţenia naţională,
tuturor cetăţenilor şi societăţilor Statelor Membre) care se poate deplasa oriunde în
UE, şi ar trebui să poată accesa orice serviciu public european acordat
transfrontalier (PEGS, Pan-European E-Government Services), adică paneuropean.
Se conturează chiar ideea unui Spaţiu Administrativ European (EAS, European
Administrative Space).
Un studiu recent scoate în evidenţă serviciile publice electronice paneuropene
care sunt cele mai dorite şi benefice (25). În ordinea descrescătoare a priorităţii,
câteva astfel de servicii electronice paneuropene sunt, pentru cetăţeni: servicii de
pensie, taxe, permise de rezidenţă, asigurări publice de sănătate, reînnoire şi
extindere paşapoarte şi permise de muncă, iar pentru societăţi: returnare TVA,
declarare impozite-accize, înregistrarea unei societăţi noi, înregistrarea proprietăţii
intelectuale, şi achiziţiile electronice.
Actorii majori ai UE în acest domeniu sunt programele IST şi IDABC (26). IST
dezvoltă proiecte de cercetare (între care şi proiectul SemanticGov de care vom
vorbi mai jos) iar IDABC emite recomandări, dezvoltă soluţii şi furnizează servicii
către toate Statele Membre (cum am prezentat pe scurt în capitolul 3.9.2.).
În cele ce urmează vom face o scurtă prezentare mai tehnică a rezultatelor
acţiunilor europene în domeniul serviciilor electronice paneuropene.

6.1. Analiza tehnologiilor XML din domeniul eAfacerilor

Studiul Middleware XML din 2003 a analizat tehnologiile XML din lumea
afacerilor electronice (B2B) şi a făcut primele recomandări către actorii implicaţi în
serviciile electronice paneuropene, indicând ca tehnologii de urmat - XML, SOAP,
UDDI, WDSL, WS, ebXML, şi altele (24).
Studiul recomandă şi ideea fundamentală de intermediar (middleware) ca
soluţie arhitectonică de reţea care să permită interoperabilizarea Statelor Membre.
Acest studiu a stat la baza tuturor abordărilor ulterioare din domeniul
interoperabilităţii paneuropene.
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6.2. EIF - Cadrul de interoperabilitate european
EIF (European Interoperability Framework) din 2004 este documentul
fundamental european privind furnizarea paneuropeană a serviciilor electronice
(27). O prezentare generală a acestuia a fost făcută în cap. 3.9.2. EIF recomandă
politici tehnice şi încurajează utilizarea de standarde deschise şi software liber, toate
recomandările trebuind a fi urmate de toate Statele Membre, şi încluse în strategiile
lor naţionale de eGuvernare pentru asigurarea unei dimensiuni paneuropene.
EIF distinge trei tipuri de interacţiuni la nivel paneuropean, toate necesare în
interoperabilitate, aşa cum se poate vedea din figura A3-7.
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În tipul a) de interacţiune (directă) utilizatorii dintr-un Stat Membru folosesc
servicii dintr-alt Stat Membru sau din instituţii şi agenţii ale Uniunii; tipul b)
reprezintă schimbul de date transfrontalier între administraţiile Statelor Membre,
necesar în rezolvarea cererilor utilizatorilor - un utilizator dintr-un Stat Membru cere
administraţiei naţionale un serviciu, iar rezolvarea acelui serviciu necesită apelul la
servicii din alte State Membre; tipul c) reprezintă schimbul de date între agenţiile
Uniunii, sau între acestea şi administraţiile Statelor Membre; în figura d) se prezintă
un caz complex de interacţiuni naţionale şi paneuropene.
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Pentru ca aceste interacţiuni să poată avea loc, EIF distinge trei tipuri de
interoperabilitate: organizaţională, semantică, şi tehnică. Ca un prim pas spre
interoperabilizare, Statele Membre trebuie să adopte şi o listă comună a serviciilor
publice (cele 20 prezentate la începutul cap. 3.) şi o listă comună a serviciilor
publice paneuropene (prezentate în cap 3.9.2).
Metoda recomandată în interoperabilizarea organizaţională constă în
elaborarea unor interfeţe de interoperabilitate pentru fiecare din procesele diferite
ce interacţionează. O astfel de interfaţă (numită BII, Business Interoperability
Interface) este un nivel intermediar care permite ca procesele interne din agenţii
aflate într-un stat să rămână neschimbate şi independente dacă se furnizează
´puncte de intrare şi ieşire´ accesibile şi într-alte State Membre, aşa cum se vede
schematic în figura A3-8, în care rezolvarea unui serviciu cerut într-un stat
presupune accesarea de informaţii dintr-un alt stat.

Pentru asigurarea interoperabilităţii semantice informaţia schimbată între
diferitele părţi care interacţionează (utilizatori, agenţii naţionale şi paneuropene)
trebuie sa fie înţeleasă în acelaşi fel, adică ţinând seama de un acelaşi context.
Aceasta se face în esenţă prin adoptarea de către toţi a unei semantici comune
bazate pe XML (scheme XML de definire), sau pe ontologii, care să definească datele
elementare comune folosite. Interoperabilizarea semantică este o problemă
sectorială întrucât variatele sectoare (administraţie, sănătate, justiţie,
contabilitate, ..) au terminologii (concepte) ce le sunt specifice. Se poate chiar
identifica un nucleu de concepte comune tututor serviciilor paneuropene (´core
eGovernment data elements´). Se pune de asemeni problema că fiecare Stat
Membru să-şi dezvolte şi ´tabele de echivalare´ (mapping tables) care să asigure o
traducere (echivalare) între datele elementare naţionale şi cele comune
paneuropene. Strategia interoperabilităţii conţinutului (CIS, Content Interoperability
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Strategy), elaborată de IDABC în 2005, este cea mai recentă contribuţie la
asigurarea interoperabilităţii semantice, aşa cum vom vedea în cele ce urmează
(31).
Pentru asigurarea interoperabilităţii tehnice se foloseşte conceptul general de
intermediar (middleware) aşa cum e reprezentat foarte schematic în figura A3-9.

Portalul din figură furnizează şi diverse servicii auxiliare ca de exemplu
integrare servicii, managementul identităţii, servere de formulare, multilingvism,
etc.
Interoperabilitatea tehnică este mai departe mult dezvoltată în documentul
Recomandări de Arhitectură (Architectural Guidelines) care se referă la reţele
(publice sau private) transeuropene care pot interopera permiţând astfel diverselor
administraţii publice să schimbe informaţii (28). Documentul cuprinde principii de
arhitectură, strategii recomandate de implementare a arhitecturii, specificaţii tehnice
privind tehnologiile recomandate, şi un set de servicii generice (cum ar fi TESTA,
CIRCA, PKI şi eLINK). În figura A3-10 se prezintă schematic modelul arhitectural de
interconectare a diverselor reţele locale.
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Modelul prezintă două căi alternative, la alegere, de cuplare între reţelele
locale - una publică, Internetul, şi una privată europeană numită şi Domeniul
European (EuroDomain) care, în prezent, este reprezentată de reţeaua TESTA.
Domeniul European TESTA oferă servicii cu plată dar are performanţe superioare
(viteză, securitate, siguranţă în exploatare). Noţiunea de domeniu se referă la
problematica de securitate.
EuroDomeniul este un set de servicii de reţea care permite legătura între
Domenii Locale (LocalDomain) prin intermediul unor EuroPorţi (EuroGate) ce asigură
independenţa tehnică, conectivitatea şi interoperabilitatea dintre Domeniile Locale
(şi cu serviciile Domeniului European). Domeniul European se află sub controlul
IDABC.
Un Domeniu Local este fie un grup de agenţii publice naţionale, fie orice grup
organizat într-o reţea după interese comune. Agenţiile publice naţionale dintr-un
Stat Membru se pot organiza în reţele proprii, după specificul activităţilor, şi se pot
lega prin EuroPorţi la Domeniul European, căpătând astfel acces la alte Domenii
Locale, din alte State Membre. Pot exista oricâte astfel de Domenii Locale. Este
posibil ca întreaga administraţie publică electronică a unui Stat Membru să se
organizeze într-un singur Domeniu Local conectat printr-o singură EuroPoartă la
Domeniul European pentru a-şi asigura dimensiunea paneuropeană. Un Domeniu
Local este controlat în întregime de organizaţiile care îl au în proprietate, iar în
interiorul lui se pot stabili şi legături prin Internet, legături cu servicii externe, etc.
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Tot în zona interoperabilităţii tehnice intră şi recomandarea de a adopta
pentru schimbul de documente electronice formatul ODF (Open Document Format),
bazat pe XML, care este deja standardizat (ISO 26300), precum şi de a adopta
cerinţele pentru domeniul managementului documentelor electronice (MoReq) şi
specificaţiile pentru managementul resurselor de informaţie din domeniul
eGuvernării (MIReG) (29).

6.3. Arhitectura furnizării transfrontaliere a serviciilor electronice
paneuropene

Pe baza tuturor recomandărilor de mai sus IDABC elaborează documentele
finale cu recomandările prin care se poate asigura furnizarea transfrontalieră a
serviciilor electronice paneuropene astfel ca utilizatorii dintr-un Stat Membru să
poată accesa serviciile electronice ale oricărui alt Stat Membru (30). Utilizatorii sunt
cetăţeni, societăţi şi funcţionari publici din agenţii.
Arhitectura propusă şi recomandată prin care se asigură interoperabilizarea
paneuropeană, rezolvă toate cele trei nivele de interoperabilitate - organizaţională,
semantică şi tehnică.
Arhitectura este relativ complexă (şi nu o vom prezenta aici) dar suficient de
flexibilă pentru a permite implementarea unor cazuri variate de interoperabilizări
între administraţiile publice electronice ale diverselor State Membre.

6.4. CIS - Strategia de interoperabilizare a conţinutului

CIS (Content Interoperability Strategy) reprezintă strategia recentă a IDABC
privind problemele de interoperabilitate semantică ce apar în serviciile paneuropene
(31).
Strategia defineşte două concepte de lucru principale - valorile de
interoperabilitate semantică (SIA, Semantic Interoperability Assets), şi porţile
semantice (Semantic Gateways).
O valoare de interopeabilitate semantică este orice resursă prin care se obţine
această interoperabilitate, adică prin care se defineşte înţelesul comun acceptat al
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termenilor şi al relaţiilor dintre termeni (ca de exemplu dicţionare, terminologii,
nomenclaturi, tezaure, taxonomii, ontologii, în diverse limbi, şi reguli de echivalare
(mapping rules)).
O poartă semantică este un serviciu care traduce un mesaj schimbat între
două entităţi, sau adaugă informaţii contextuale utile, pentru a ajuta la buna
interpretare a mesajului de către receptor. Pentru a realiza acest rol poarta
semantică trebuie să descopere şi să colecteze valori semantice din Registre de
valori semantice sau din Centre de Interoperabilitate Semantică (Semantic
Interoperability Clearinghouse). Acestea au rolul de a disemina valorile semantice
dezvoltate de administraţiile publice din Statele Membre şi de organizaţii ale UE.

6.5. Problema interoperabilităţii semantice – proiectul SemanticGov

Interoperabilizarea semantică paneuropeană (dar şi cea naţională) este în
general o problemă complexă şi dificilă, pusă în evidenţă şi de lucrările IDABC
prezentate mai sus.
Proiectul european SemanticGov, care reprezintă o cercetare în curs de
desfăşurare, urmăreşte să ofere infrastructura (software, modele, servicii, etc.) care
să permită administraţiilor publice să furnizeze servicii de web semantice şi să
asigure interoperabilitatea semantică între agenţiile naţionale – între ele, şi cu cele
europene (32).
SemanticGov doreşte să faciliteze descoperirea serviciilor publice de către
utilizatori şi executarea de servicii complexe care pot implica mai multe agenţii
publice. Soluţia gândită presupune şi o reorganizare a modului de furnizare a
serviciilor de către agenţiile publice, propunând în acest sens un nou ´modus
operandi´ al acestora.
SemanticGov se bazează pe SOA şi pe ultima tehnologie din domeniul
Serviciilor de Web Semantice (WSMO), respectând în acelaşi timp principalele
recomandări în domeniul furnizării serviciilor paneuropene (EIF). În analiza recentă
a tehnologiilor din domeniu, care se face în cadrul proiectului, se remarcă paradigma
globală a furnizării serviciilor publice - metamodelul GEA (Governance Enterprise
Architecture), care stă la baza viziunii proiectului (33).
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