
Revista Informatica Economica, nr. 10/1999 91

Recenzie 
 

Florin FILIP, Boldur BARBAT – Informatica industriala. Noi paradigme si aplicatii 
Editura Tehnica, Bucuresti 1999, 440 p., ISBN 973-31-1324-7 

 
 
 Cu aceasta aparitie, Editura Tehnica lanseaza colectia Tehnologia Informatiei, care se 
doreste a reflecta spiritul schimbarilor tehnologice ale pragului dintre milenii. Tehnologia 
informatiei se impune ca o componenta indispensabila a economiei actuale si a vietii social-
economice a mileniului urmator. 
 Cartea a fost conceputa ca o lucrare de referinta, în sprijinul cititorului care vrea sa 
gaseasca raspunsuri la întrebari care au aparut sau pot aparea în activitatea curenta.
 Continutul este prezentat gradat, de la concepte la aplicatii si de la tehnologii unitare la 
sisteme, pornind de la premisele necesare întelegerii scopului urmarit. Un prim capitol este 
dedicat factorilor care, prin influente reciproce, determina sensul evolutiei informaticii 
industriale: întreprinderea cu mediul sau economic si juridic, metodologiile si tehnologiile 
informatice si factorul uman. Cîte un capitol este dedicat fiecareia din urmatoarele probleme.  
 Orientarea spre obiecte este, în informatica, una din cele mai importante si 
revolutionare tehnologii. Pe lînga abordarea teoretica sunt prezentate si concretizari ale 
acesteia în diferite limbaje, instrumente si produse. Dupa analizarea plusurilor aduse de 
orientarea spre obiecte, sunt studiate si neajunsurile, în special în ce priveste adaptabilitatea si 
reutilizarea. 
 Un alt punct de atractie în informatica industriala, în plina afirmare, este inteligenta 
artificiala. Cartea prezinta paradigme, mecanisme, metode si limbaje specializate, relevante 
pentru informatica actuala. 
 Tehnologiile în sine, separat, nu pot rezolva problemele ridicate de informatica 
industriala. De aceea, este nevoie de o integrare a lor si a celorlati factori, în vederea realizarii 
unor solutii viabile. În acest sens, autorii au considerat necesar un capitol dedicat sinergiei. 
 Pentru integrarea întreprinderii sunt explorate paradigmele acesteia, arhitecturile de 
referinta si standardele impuse, metodele de modelare folosite în inginerie. 
 În întîmpinarea studiilor teoretice vin realizarile practice si standardele pe care acestea 
încearca sa le impuna la diferite niveluri de integrare, precum sistemul fizic, aplicatiile 
informatice, procesele si întreprinderea în întregul sau. 
 Una din cele mai importante cerinte impuse informaticii industriale este functionarea 
în timp real a sistemului informatic decizional. Acesta integreaza mai multe tehnologii, dar 
trebuie sa fie un suport pentru factorul de decizie uman în jurul caruia este construit. Autorii 
abordeaza atât aspecte generale cât si specifice ale acestei probleme. 
 Prin problematica abordata, cartea este una de pionierat în literatura româna de 
specialitate. Este o abordare îndrazneata a unui domeniu de vîrf dar, în acelasi timp, deschis, 
în formare, unde surprizele sunt posibile în orice moment. 
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