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Even though a fairly new field of economical science, data quality provides approaches that 
are both comprehensive and thorough. In order to state quality requirements and evaluate the 
final results, it is required to define the axiomatic system and introduce the objective and sub-
jective aspects of the analyzed concept. The quality levels of data are also defined: attribute 
characteristics, dimensions and category. Thus, by investigating the quality levels, the cate-
gory to which the deficiencies belong to is relieved. Improving the quality is associated with 
systems or processes belonging to the data category levels, the effort is focused towards the 
determination of the changes in the data acquisition and / or processing. A very important as-
pect in this field is represented by the data usage premises, the ultimate measure of the qual-
ity being the level of fulfillment of the end user's requirements. 
Keywords: data, quality, deficiency, usage, attribute, characteristic, dimension, category. 
 

tributele de calitate ale datelor 
Proiectarea conceptuală a colecţiilor de 

date vizează problematica aplicaţiei informa-
tice, transpusă la nivelul entităţilor şi a for-
malizării relaţiilor dintre acestea. Maniera de 
abordare tradiţională a proiectării colecţiilor 
de date nu recurge la incorporarea explicită a 
aspectelor de calitate. 
Următoarele problematici ale utilizării date-
lor conduc la concentrarea atenţiei asupra ca-
lităţii acestora: 
- folosirea nu numai de către aplicaţia pentru 
care au fost iniţial proiectate; 
- procesarea împreună cu date provenite din 
alte colecţii; 
- punerea datelor la dispoziţia unor utilizatori 
noi, nefamiliarizaţi cu acestea. 
Una din definiţiile calităţii datelor unanim 
acceptată este conformitatea la cerinţele ex-
primate de utilizatori. Din punct de vedere 
operaţional, aceasta este definită prin inter-
mediul parametrilor şi indicatorilor cores-
punzători. 
Un indicator este o dimensiune a calităţii da-

telor prin care se furnizează informaţii obiec-
tive despre aceasta. Astfel de indicatori pot 
fi: sursa, timpul de creare, metoda de colecta-
re etc.  
Scopul modelării calităţii datelor este acela 
de a permite utilizatorilor să-şi definească ce-
rinţele privind calitatea datelor şi să stabi-
lească indicatorii de calitate care sunt adec-
vaţi pentru o aplicaţie dată. 
Valoarea unui indicator este o caracteristică 
măsurabilă a datelor stocate. 
Valoarea unui parametru reprezintă valoarea 
determinată pentru un parametru de calitate, 
bazată pe interpretarea valorii indicatorilor 
aferenţi. 
Translatarea valorii indicatorilor în valori pa-
rametrice este subiectivă şi se realizează prin 
funcţii utilizator, expresia acestora fiind de-
pendentă de context. 
Un atribut este un termen bidimensional, ca-
re pune în corelaţie parametrii şi indicatorii 
calitativi. Relaţia dintre atribute, parametri şi 
indicatori este prezentată în Figura 1. 
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Fig.1. Definirea atributelor de calitate ale datelor 
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Cerinţele calităţii datelor specifică acei indi-
catori a căror valoare este necesar să se în-
scrie între anumite limite specificate, astfel 
încât să se asigure punerea la dispoziţia utili-
zatorilor a unor date cu un nivel calitativ ac-
ceptabil. 
Administratorul datelor este o persoană (sau 
sistem) a cărei responsabilitate este asigura-
rea îndeplinirii de către datele stocate a cerin-
ţelor exprimate. 
În general, utilizatori diferiţi au cerinţe diferi-
te de calitate, iar calitatea unor date diferite 
poate varia între limite extrem de largi. De 
aici decurg şi cele două categorii de premise 
de studiu referitoare la calitatea datelor, res-
pectiv modelarea şi utilizarea datelor. 
 
Premise privind modelarea calităţii 
Modelarea calităţii datelor este o extensie a 
metodologiilor tradiţionale de modelare a da-
telor. Diferenţa dintre acestea constă în faptul 
că în timp ce modelarea datelor se adresează 
structurii şi semanticii datelor, modelarea ca-
lităţii datelor vizează aspectele structurale şi 
semantice aferente calităţii datelor. 
Premisa a.1. Relaţia dintre atributele aplicaţi-
ei şi ale calităţii 
Nu este întotdeauna necesar ca atributele 
aplicaţiei şi ale calităţii să fie distincte. Pot fi 
identificate două domenii diferite de activita-
te din acest punct de vedere: utilizarea date-
lor şi administrarea calităţii. 
Astfel, valoarea unui indicator poate să fie 
folosită în contextul procesării datelor pentru 
obţinerea unor informaţii livrabile la utiliza-
tor sau care să fie trecute într-o nouă etapă de 
procesare. Aceeaşi valoare poate fi interpre-
tată printr-o funcţie dedicată pentru stabilirea 
nivelului de dezvoltare al unui parametru ca-
litativ. 
Unele informaţii cuprind detalii referitoare la 
procesul de prelucrare al datelor. Această ca-
tegorie reprezintă numai indicatori de calita-
te. 
Premisa a.2. Atributele de calitate nu sunt or-
togonale 
Calitatea datelor poate fi reliefată prin para-
metri extrem de diferiţi, funcţie de contextul 
în care acestea sunt analizate. Unii parametri 
sunt interdependenţi, necesităţile de interpre-

tare impunând reliefarea unor aspecte inter-
corelate dintr-un anumit unghi de referinţă. 
Exemplul cel mai elocvent pentru acest caz îl 
constituie interdependenţa dintre oportunita-
tea şi volatilitatea datelor. 
Premisa a.3. Heterogenitatea şi ierarhizarea 
calitativă a datelor furnizate 
Calitatea datelor aparţinând unor colecţii, en-
tităţi, atribute sau valori distincte poate fi di-
ferită. De aici necesitatea menţinerii parame-
trilor de calitate în limitele admisibile stabili-
te funcţie de prelucrările ulterioare ale date-
lor şi a gradului de interdependenţă al acesto-
ra. 
Premisa a.4. Indicatori de calitate recursivi 
O premiză esenţială în studiul calităţii este 
stabilirea setului de indicatori de calitate re-
levanţi. Apare astfel necesitatea definirii me-
ta-indicatorilor de calitate ca un obiectiv de 
bază în dezvoltarea unei perspective calitati-
ve în analizele ulterioare.  
  
Premise privind utilizarea datelor 
Utilizatorii datelor au opinii şi cerinţe diferite 
referitoare la calitatea datelor. Utilizatorul 
unui sistem informatic dat poate cunoaşte ca-
litatea datelor acestuia. Prin exportarea aces-
tui sistem la alţi utilizatori sau prin combina-
rea cu informaţii de calităţi diferite, calitatea 
datelor poate deveni necunoscută, rezultând 
necesităţi diferite privind atributele de calita-
te acoperitoare pentru utilizatorii şi domeniile 
aplicaţiei. 
Premisa b.1. Specificitatea atributelor funcţie 
de utilizator 
Parametrii şi indicatorii de calitate pot diferi 
de la un utilizator la altul. Astfel, pentru un 
manager parametrul de calitate critic pentru 
un raport de cercetare îl poate constitui cos-
tul, în timp ce pentru un comerciant credibili-
tatea şi oportunitatea sunt mult mai importan-
te. 
Premisa b.2. Utilizatorii au standarde de cali-
tate diferite 
Nivelurile acceptabile de calitate a datelor 
pot diferi în limite foarte largi de la un utili-
zator la altul. Funcţie de natura activităţii 
desfăşurate şi a datelor vehiculate, un acelaşi 
nivel al atributelor de calitate poate fi consi-
derat acceptabil sau nu. 
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Cel mai adesea se face referire în acest sens 
la oportunitatea datelor. Timpul de întârziere 
de la preluarea datelor în sistemul informatic 
şi până la punerea lor la dispoziţia beneficia-
rilor poate să reprezinte un parametru critic 
pentru un anumit utilizator sau conex pentru 
altul.  
Premisa b.3. Atribute şi standarde diferite 
pentru un singur utilizator 
Funcţie de contextul folosirii datelor, acelaşi 
utilizator poate avea cerinţe diferite privind 
colecţiile, entităţile, atributele sau valorile 
propriu-zise ale datelor. Prin definirea cu cla-
ritate a acestora se oferă posibilitatea concen-
trării şi distribuirii efortului conform priorită-
ţilor stabilite. 
Dimensiunile şi categoriile calităţii datelor 
În urma studiului efectuat de Richard Wang, 
Diane Strong şi Lisa Guarascio [Wang96] au 
fost identificate principalele atribute de cali-
tate a datelor. Cercetarea a fost continuată 
prin analiza factorială a unui număr de 118 
variabile, delimitându-se cincisprezece di-
mensiuni ale calităţii datelor.  
În timp ce atributele susţin nivelul cel mai 
scăzut pentru care problemele datelor pot fi 
identificate şi înţelese, dimensiunile facilitea-
ză înţelegerea la cel mai înalt nivel. Altfel 
spus, atributele oferă mecanismul cu nivelul 
cel mai scăzut începând de la care probleme-
le datelor devin evidente, în timp ce dimensi-
unile susţin condiţiile prin care se previne 
apariţia problemelor datelor. Aceasta implică 
evaluarea şi identificarea problemelor datelor 
prin analizarea atributelor şi apoi stabilirea 
domeniului deficienţelor constatate, prin gru-
parea atributelor funcţie de dimensiunile de 
apartenenţă. Oprirea analizei şi extragerea 
concluziilor la nivelul atributelor împiedică 
reliefarea problemelor de bază, sistematice. 
Funcţie de contextul utilizării şi al scopului 
iniţial al proiectării datelor, nivelul de impor-
tanţă acordat diverselor dimensiuni ale aces-
tora poate varia extrem de mult. Un alt aspect 
important îl reprezintă dependenţa calităţii 
datelor de procesele care le generează, trans-

formă şi modifică. 
Deşi datele pot avea probleme de calitate ca-
re aparţin uneia dintre dimensiuni în timp ce 
sunt satisfăcătoare pentru altă dimensiune, o 
singură cauză de bază poate  afecta dimensi-
uni multiple. Prin gruparea atributelor în di-
mensiuni  s-a facilitat structurarea probleme-
lor calităţii datelor. Wang, Strong şi 
Guarascio au observat că dimensiunile for-
mează câteva familii, sau categorii, aşa cum 
se prezintă în Tabelul 1. Fiecare din aceste 
categorii denotă existenţa unei omisiuni a 
procesului sau a unei defecţiuni în procesarea 
curentă referitoare la un anumit aspect major 
al calităţii datelor. 
Categoriile reprezintă al treilea nivel de înţe-
legere al problemelor calităţii datelor. Pot fi 
depistate astfel lacunele de procesare a căror 
apariţie sau existenţă a fost facilitată de con-
diţiile asigurate la nivelul anterior. Conduce-
rea analizei în acest caz permite identificarea 
şi interpretarea cauzelor de bază legate de 
procesele de achiziţionare şi manipulare a da-
telor. 
Calitatea intrinsecă denotă faptul că datele 
au valoare prin însăşi existenţa lor. Aici se 
include nu numai acurateţea şi credibilitatea, 
care sunt evidente pentru specialiştii din do-
meniu, dar şi obiectivitatea şi reputaţia. Ast-
fel se sugerează că, în mod contrar accepţiu-
nii tradiţionale, consumatorii de date privesc 
de asemenea obiectivitatea şi reputaţia drept 
părţi integrante ale calităţii intrinseci a date-
lor.  
Contextul în care vor fi folosite datele este 
funcţie de timp şi de consumatorii acestora. 
Consumatorul de date trebuie să specifice ce 
tip de lucrare va executa şi parametrii contex-
tuali corespunzători. Astfel, în scopul de a se 
furniza informaţii oportune şi de acurateţe, 
cercetătorii din domeniul aviaţiei militare au 
recunoscut necesitatea incorporării explicite 
a calităţii contextuale a datelor în sistemele 
informatice: localizare, rezoluţie, condiţii at-
mosferice, tip de obiectiv. 

 
 Tabelul 1. Categoriile calităţii datelor 

Categoria Dimensiunile Deficienţe de proces 
Intrinsecă Acurateţe, Obiectivitate, Credibilita-

te, Reputaţie 
La crearea datelor care corespund valorilor 
actuale sau adevărate. 
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Contextuală Valoare Adăugată, Relevanţă, Opor-
tunitate, Completitudine, Cantitate 
adecvată de date 

Cu privire la obţinerea datelor pertinente 
necesităţilor utilizatorului. 

Reprezentaţională Interpretabilitate,  
Uşurinţa înţelegerii, Consistenţa re-
prezentării, Conciziunea reprezentării

Referitoare la furnizarea unor date inteligi-
bile şi clare, compatibile cu datele arhivate. 

Raportată la abordabi-
litate 

Accesibilitate,  
Securitatea accesului 

Pentru asigurarea disponibilităţii rapide şi 
obţinerea datelor. 

 
Calitatea reprezentaţională include aspecte 
legate de formatul datelor (reprezentare con-
cisă şi consistentă) şi înţelesul datelor (inter-
pretabilitate şi uşor de înţeles). Din punct de 
vedere al beneficiarului, datele sunt de calita-
te nu numai dacă sunt reprezentate concis şi 
consistent, dar posedă şi caracteristici de in-
terpretabilitate şi uşor de înţeles. 
Calitatea raportată la abordabilitate 
Datorită restricţiilor fizice ale accesării date-
lor (copii hard în loc de date on-line), în eta-
pa de început a studiului calităţii datelor s-a 
recurs la tratarea distinctă a accesibilităţii. 
Schimbarea radicală a condiţiilor de utilizare 
şi a performanţelor calculatoarelor au modi-
ficat opiniile  utilizatorilor, în sensul conside-
rării accesibilităţii ca fiind un aspect impor-
tant al calităţii datelor.  
Analiza cerinţelor de calitate 
Analiza cerinţelor de calitate, modelarea da-
telor, reprezintă un proces similar cu cel al 
analizei tradiţionale, dar cu concentrarea 
efortului pe aspectele calitative ale datelor. 
Se poate stabili astfel o paralelă între ciclul 

de viaţă al datelor şi metodologia de determi-
nare a cerinţelor. 
Rezultatul final al modelării calităţii datelor, 
schema calităţii, documentează atât cerinţele 
de date ale aplicaţiei cât şi problemele calită-
ţii datelor considerate importante de către 
echipa de proiectare. Diagrama din Figura 2 
ilustrează această metodologie. Pentru fiecare 
etapă de analiză sunt evidenţiate intrarea, 
procesarea şi ieşirea corespunzătoare. 
Deoarece una din restricţiile majore ale asi-
gurării calităţii datelor impune stabilirea nu-
mai a acelor date care sunt strict necesare 
pentru aplicaţia curentă, prima etapă nu re-
prezintă activitatea tradiţională de determina-
re a cerinţelor de date pentru o anumită apli-
caţie informatică. 
Integrarea indicatorilor nu reprezintă o sim-
plă comasare a subseturilor identificate pen-
tru aplicaţiile particulare. Prin examinarea 
determinărilor reciproce ale acestora, se eli-
mină redundanţele şi inconsistenţele rezultate 
iniţial. 

 
 

Fig.2. Procesul modelării calităţii datelor 
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Abordarea deficienţelor  
Îmbunătăţirea calităţii datelor este asociată cu 
sistemele sau procesele ale căror deficienţe 
au fost reliefate la nivelul categoriilor din ie-
rarhia calităţii datelor. Aceasta deoarece in-
vestigarea dimensiunilor scoate în evidenţă 
cărei categorii îi corespund deficienţele iden-
tificate. Efortul ultim este îndreptat spre rea-
lizarea schimbărilor corespunzătoare în pro-

cesele de achiziţionare şi / sau manipulare ale 
datelor. Acestora le sunt puse în corespon-
denţă metode performante, de achiziţionare 
eficientă a datelor, sau soluţii tehnologice, cu 
impact asupra procesării datelor. Relaţiile 
dintre deficienţele reliefate la nivelul catego-
riilor calităţii datelor şi abordările corespun-
zătoare de îmbunătăţire sunt prezentate în Fi-
gura 3. 

 
 

Deficienţele : 

Corespund la : 

Indică necesitatea 
schimbării : 

Prin modificarea : 

Folosind : 

Intrinseci Contextuale Reprezentaţionale Raportate la 
abordabilitate 

Deficienţe de utilitate Deficienţe de conformitate

Achiziţionării datelor Manipulării datelor 

Proceselor fundamentale Proceselor tehnologice 

Abordări asupra datelor Abordări asupra tehnologiiilor 
 

Fig.3.  Relaţia dintre deficienţe şi abordările de îmbunătăţire 
 
Aşa cum se arată în Figura 3, există două ca-
tegorii de bază de îmbunătăţiri, care cores-
pund necesităţii schimbării proceselor fun-
damentale şi a schimbării proceselor tehno-
logice.  
Abordările asupra datelor constau în analiza 
economică, statistică, modelarea şi simularea 
datelor primare, ingineria cerinţelor precum 
şi modalităţi specifice care vizează diminua-
rea efectelor negative datorate acţiunii ana-
cronice a factorilor umani. Abordările tehno-
logice sunt impuse ca urmare a instalării de 
echipamente noi, implementării unor produse 
informatice sau dezvoltării de noi interfeţe. 
Pentru a îmbunătăţi utilitatea datelor este ne-
cesar să se implementeze soluţii asupra date-
lor, deoarece schimbările tehnologice nu 
afectează procesele de achiziţie. Deşi este 
evident că utilitatea datelor nu poate fi îmbu-
nătăţită independent de procesele care le ge-
nerează, abordările tradiţionale pentru rezol-
varea problemelor calităţii datelor au vizat 
aplicarea strictă a unor soluţii tehnologice.  
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