SECŢ
ŢIUNEA 5. Baza de da
ate SQL pe
entru
ceramica reecoltată în
n perieghezze
Crearea unei baze de date dedicate ceram
micii este re
ezultatul fap
ptului că ceaa mai mare
e parte a
artefacteelor care se găsesc, atâtt într‐un şanntier arheolo
ogic, cât şi într‐o activitaate de perie
egheză, o
reprezintă ceramica. Dat fiind numărul maare de obieccte pe care îl aşteptăm , stocarea datelor
d
şi
o bază de date este un luucru aproape
e de la sine în
nţeles, în zileele noastre.
prelucrarea lor într‐o
mul SQL vine de la Structtures Query Language, sau
s un sistem de baze dde date conceput pe
Acronim
separareea sarcinilor de stocare (tables) şi interogări (queries), carre sunt gesttionate de o maşină
(server) SQL, spre deosebire de formula re şi rapoaarte, care sunt
s
gestionnate local, pe PC‐ul
utilizatorului. Aceasttă arhitectură este recom
mandată maii ales pentru cooperare l a distanţă, situaţie
s
în
care se află, practic,, oricare pro
oiect de partteneriat. Am
m optat pentru Microsoftt SQL, pentru care în
Muzeul Naţional exisstă deja o exxperienţă de proiectare de
d 14 ani.
Un al do
oilea avantaj al utilizării limbajului SQ
QL este uşurinţa cu care astfel de datte pot fi reprroduse în
mediul vvirtual al Inteernetului.

1. Aspectul fformularului de colectare
e a datelor
Figura 5.1
Baza dee date este destinată atât
a
ceramiccii existente
e actualmente în colecţţiile muzeale, cât şi
materialul arheologgic colectat de pe tereen. Ceramicca existentă
ă este neceesară ca terrmen de
comparaaţie, comparraţie absolutt necesară şştiind că cerramica din periegheză
p
eeste, obişnuit, foarte
fragmen
ntară, identifficarea ei cu
ulturală dep inzând nu doar
d
de experienţa arheeologilor cu calificări
explicitee în ceramolo
ogie (doi membri ai actuaalului colectiv au teze de
e doctorat pee ceramică), dar şi de
loturile d
de referinţă care pot fi acccesate.

LIMES
ES TRANSALUTTANUS

d caracterul fragmentar al artefacteelor care vor fi recupera
ate din câm
mp, fişa prop
pusă (vezi
Dat fiind
Anexa 1) pune accen
nt pe elemen
ntele de fabrricaţie, precu
um tip arderre, culoare, ttehnică de modelare,
m
duritate,, etc.
Pentru a favoriza o analiză
a
statistică cât mai facilă, s‐a re
ecurs la preco
odificarea el ementelor de
d analiză
(tip ardeere, culoare, tehnică, durritate, etc), cconform Ane
exei 2. Preco
odificarea aree drept scop
p evitarea
variaţiei inutile a terrmenilor de clasificare
c
anngajaţi. Pentrru estimarea
a frecvenţei iincluziilor şi a calităţii
2).
sortării sse folosesc sccheme de uzz internaţionnal (v. fig. 5.2

gura 5.2. Scaala de sortareea a
Fig
pie
etrişului, connform
am
mendamentuului din TEOD
DOR
20
001 (subcapittol 3.7, fig. 24).
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Fişa de cceramică permite utilizarea mai mu ltor fotograffii pentru do
ocumentareaa unui singurr artefact
(deci o rrelaţie „one‐to‐many”, după cum se vede în fig. 5.1). Pentru a evita nav igarea dificilă a bazei
de datee, s‐a evitat afişarea fo
otografiilor îîn chiar corrpul fişei ele
ectronice, footografiile putând
p
fi
vizualizaate „on request”, într‐un formular „ppop‐up” („care apare”). În
Î fapt, acestte fotografii din baza
de date folosesc doaar pentru ide
entificarea m
mai facilă a arrtefactului, operatorii avâând posibilitatea de a
vizualizaa fotografiilee în mărime
ea lor originnară (cca 3 MB fiecare)); desigur, ttransferul da
atelor pe
Internet va dura coreespunzător calităţii
c
coneexiunii Internet (la MNIR există o coneexiune excelentă).
mularea unu
ui număr de artefacte (m
mai ales piese întregi,
Într‐o fază următoarre proiectării, după acum
din coleccţiile muzeale), baza de date pentru ceramică vaa fi accesibilă publicului larg. Dorim să facem
acest luccru în speciaal pentru că elementele specifice culturii Chilia‐M
Militari sunt virtual necu
unoscute,
inclusiv îîn mediul arheologic, sin
ngura docum
mentaţie astăăzi disponibilă fiind deseene sau fotoggrafii alb‐
negru dee slabă calitaate (sau repro
oducere).
Necesitaatea unui stu
udiu detaliat al manufact urii ceramice
e a rezultat din
d constatarrea – realizată cu mai
multă vrreme în urmăă, în toamna
a lui 2012 – ccă pe linia fostei graniţe romane exisstă nu numai material
roman, d
dar şi materiial atribuit unei populaţiii „barbare”, respectiv cultura Chilia‐M
Militari, aşa‐‐numită a
1
„dacilor liberi” . Pen
ntru a nu riscca confuzia îîntre ceramica romană şi
ş cea Chilia‐M
Militari, este
e necesar
c
ce, de ffapt, am iniţiat deja. Tenttativa de a ccuatifica „con
ntribuţia”
un studiu comparativ prealabil, ceea
ceramicăă a geţilor dee Câmpia Română, pe linnia graniţei ro
omane, are drept
d
scop dde a înţelege mai bine
relaţiile dintre „ocup
pant” şii populaţia locală..

1

Sintagm
ma, frecventă în literatura referitoare l a arheologia munteană a secolului al III‐lea, este extrem
e
de
discutabilă, începând cu faptul că zona este, pprincipial, una „getică”, nu „dacică”, şi încheind cu o firească
m
că situri cheie – inclussiv situl eponim Chilia –
îndoială aasupra adjectivului „liberă””, cel puţin peentru bunul motiv
se află laa vest de lim
mes‐ul roman.. În ciuda aceestui accent uşor patriota
ard (şi dacom
man, am spun
ne astăzi),
literaturaa dedicată acestei culturi (în special BIICHIR 1984, 34‐37)
3
subliniază caracteruul parţial rom
manizat al
ceramicii locale. Tocm
mai acest faptt o şi face, înn cantităţi miici, relativ gre
eu de separa t de ceramica romană
ş nevoia unui studiu detaliaat al procedee
elor de fabrica
aţie.
„autenticcă”, de unde şi

