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Măsuri de finalizare a Carpathian Protected Areas Clearing House
Mechanism (CPACHM)
În urma analizei sitului chm.natura2000.ro, au fost identificate mai multe probleme de
fond, de funcționare, de design și de informație ale sitului.
Problemele de fond sunt legate de accesibilitatea sitului. Folosirea unui subdomeniu de
forma subdomeniu.domeniu.ro îngreunează indexarea în bazele motoarelor de căutare și face
dificilă găsirea sitului de către acestea. Recomandabilă ar fi folosirea unei adrese web de tipul
natura2000.ro/chm, mult mai ușor indexabilă, după cum se observă în Figura 1 cu situl cbd.int.

Figura 1: Captură a căutării Google după termenul „chm”.
Acronimul CHM utilizat pentru denumirea sitului este complet nesugestiv și nu va fi
accesat decât de cei inițiați, iar dacă intenția este de a transmite informație publicului larg,
găsirea sursei de informație s-ar putea să fie anevoioasă.
În plus, acronimul „CHM” este utilizat și pentru tipul de fișier „Microsoft Compiled
HTML”, extrem de des utilizat pentru fișierele de tip „help”, și care apare cu mult mai mare
rapiditate în motoarele de căutare (primele trei pagini de rezultate Google conțin exclusiv
trimiteri la acest tip de fișier, cu excepția exemplului din Figura 1).
O primă problemă de funcționare este cea dată de încărcarea extrem de greoaie a
părții de hartă a sitului. Modificarea poziției hărții sau a dimensiunii ei se realizează foarte
greu, iar anumite elemente nu dispar la revenirea în starea inițială, doar se micșorează (numele
ariilor protejate, spre exemplu – Figura 2).

Figura 2: Captură a hărții în momentul reducerii zoom-ului.
Cele trei meniuri ale sitului sunt redundante și nefiresc structurate: elemente care se
modifică pe hartă sunt trecute în meniul lateral al sitului, deși ar trebuie trecute în meniul
hărții, meniul hărții are elementele legendei dublate sau triplate fără o funcționalitate evidentă
(Figura 3), meniul superior conține un submeniu „Giudelines” care explică funcționarea hărții,
deși acesta este mai mult decât autoexplicativă, meniul lateral conține submeniul Awareness
Rising – Tools – Add layer, complet inutil, întrucât este mult mai ușor accesabil direct din
meniul hărții.

Figura 3: Captură a hărții, cu meniul deschis.
Optimizarea tipului de caractere folosit este o altă problemă: în anumite browsere
caracterele folosite sunt înlocuite cu unele care nu au diacritice, iar rezultatul e un text greu de
citit, din cauza înlocuirii acestora cu semne de întrebare; de asemenea formulări de tipul km2
apar în grafia km2, iar restul cifrelor lipsesc complet (Figura 4).

Figura 4: Captură a sitului în browserul Google Chrome, fără diacritice sau cifre.
Taburile care indică locul de pe site pe care te afli sunt inestetice (mult mai elegant ar
fi fost un colorit diferit al paginii accesate), și ele rămân active și după părăsirea paginii, fără
funcție practică, întrucât paginile respective pot fi accesate din meniuri (Figura 5).

Figura 6: Captură a sitului cu taburile meniului superior activate.
În același mod, anumite informații referitoare la meniuri sau submeniuri accesate
anterior rămân pe pagină după părăsirea paginii respective, fapt ce poate ușor crea confuzii
referitoare la conținutul urmărit (Figura 7).

Figura 7: Captură a sitului cu meniul Guideline deschis și cu antet de la meniul Tourism in
Carpathians.
Pe site nu există versiuni în limbile statelor participante, cum ar fi normal, iar unele
pagini au afișaj și în română și în engleză (Figura 8). Pentru coerență, ar fi indicat ca situl să
aibă versiuni complete în fiecare dintre limbile statelor participante și în engleză, versiuni care
să se poată încărca separat.

Figura 8: Pagina Newsletter, cu text în limba română, titlu și meniuri în engleză.
Problemele de design sunt legate, în principal, de structurarea sitului pe două secțiuni
suprapuse: o secțiune de hartă și una de informații. Structurarea este nefirească și îngreunează
utilizarea sitului. Cel mai corect și coerent ar fi ca situl să aibă o pagină principală de pe care
să se facă accesul la pagina hărții, unde dimensionarea pe întreaga pagină a acesteia ar face
mult mai interesantă informația prezentată. Tot din această structurare derivă și o problemă de
funcționalitate: opțiunea scroll e diferit interpretată pe cele două secțiuni (zoom, pe partea de
hartă, scroll, pe partea de text) ducând la dificultăți de navigare și la un aspect de neprietenos
cu utilizatorul.

Tot la capitolul probleme de design poate fi trecut și coloritul extrem de tern al sitului,
care sporește impresia de lipsă de atractivitate, dar și dimensionarea nepotrivită a caracterelor
cu care este redat textul, care ar trebui mărite cu cel puțin două ordine de mărime pentru a
putea fi ușor lizibile. Pagina principală este sărăcăcioasă vizual și ar trebui să conțină mai
multă informație vizuală (legături de tip imagine cu harta, informații de contact, linkuri către
instituțiile implicate, către variantele în limbile statelor participante, etc.)
Cele două meniuri sunt, de asemenea, nefirești și prost organizate și ar trebuie
contopite într-unul singur lateral, cu o structurare mai comodă utilizatorului și cu un design
mai dinamic (eventual deschidere a submeniurilor în lateral, ca în exemplul din Figura 9), și
care să rămână permanent pe afișare, indiferent de pagina accesată.

Figura 9: Exemplu de deschidere dinamică a submeniurilor.
Datele de contact și linkurile către instituțiile organizatoare ar trebui și ar fi util să fie
accesibile în mod curent, în partea laterală sub meniul lateral, în mod similar datelor de login
și siglei WWF. În acest mod trimiterea către acestea ar fi extrem de facilă, iar spațiul ocupat
pe site nu ar fi problematic.
În ceea ce privește problemele de informație, sub rezerva că situl este încă în
construcție, marea majoritate a informației anticipate de meniuri este inexistentă.
În sens opus, pe unele pagini este prea multă informație pentru o singură pagină și
inegal structurată: pe pagina de biodiversitate a României, spre exemplu, informația este
suficientă pentru mai mult de 8 pagini Word; unele grupe sistematice sunt detaliate, altele au
doar bibliografie; siturile Natura2000 lipsesc din enumerarea zonelor protejate; bibliografia
ocupă aproximativ jumătate din text, și ar putea fi trecută în niște meniuri ascunse, care să se
deschidă la apăsare, pentru optimizarea spațiului, situație care ar putea fi extrapolată și pentru
grupele sistematice tratate sau pentru tipurile de arii protejate, oferind astfel întreaga
informație simplificată pe o singură pagină de linkuri.

Recomandări pentru stabilirea unui sistem de informare privind
biodiversitatea în Carpați (CJBIS)
În vederea implementării noului sistem de informare privind biodiversitatea în
regiunea carpatică, anumite aspecte trebuie luate în calcul:
1. Cum este structurat sistemul: în mod logic, vorbim de un sistem de informare on-line, ca
cea mai ușor accesibilă metodă de informare. În acest sens, modul de prezentare a sitului este
foarte important, structurarea acestuia fiind posibilă în două moduri: sub forma unei hărți
interactive a arealelor protejate, fie similar cu portalul dedicat CHM (cu modificările propuse
anterior), fie sub forma unei hărți similare celor de informare turistică, pe care să fie indicate
arealele cu obiective importante din punctul de vedere al biodiversității; o a doua modalitate ar
fi prezentarea mai sintetică a sitului, în care fiecare areal protejat să aibă propria pagină, cu
subdiviziuni prezentând informațiile importante legate de acesta. Alegerea tipului de
prezentare depinde de publicul țintă al sistemului, iar combinarea celor două variante de
prezentare, cum este cazul actualului portal al CHM este neindicată, din motivele deja expuse;
o variantă ar fi posibilitatea de a avea ambele metode de prezentare (similar cu distribuțiile
prezentate ca hartă și ca listă pe faunaeur.org), urmând ca utilizatorul să aleagă modul de
prezentare dorit.
2. Cui se adresează sistemul de informare: dacă ținta este publicul larg, modul de structurare
a portalului trebuie să fie cât mai „user-friendly”, iar informația accesibilă în forma cea mai
ușor de digerat de către nespecialiști. În același sens, portalul ar trebui să fie realizat în fiecare
din limbile statelor din arealul carpatic, dar și în engleză, pentru accesul celor din afara
arealului carpatic; dacă ținta este un grup restrâns de specialiști în domeniu, informația poate fi
mai complex codificată, dar structurarea ei trebuie să fie corect realizată, utilizând informația
prezentată anterior pentru CHM.
3. Ce tip de informație este prezentată: prezentarea de date calitative exclusiv este foarte
importantă, dar insuficientă pentru a putea discuta prognoze și direcții de evoluție a
indicatorilor de biodiversitate (prezența unei specii sau al unui grup de specii fără informații
despre dimensiunea populației poate induce în eroare: dimensiunea redusă a populației poate
duce la dispariția acesteia, iar indicație privind specia ar putea rămâne activă în sistemul de
informare). De asemenea, lipsa datelor cantitative face imposibilă cuantificarea indicatorilor
de biodiversitate, absolut necesari pentru o bază de date gândită pentru informarea asupra
biodiversității.
4. Cine furnizează informația: dacă informația este rezultatul unor studii întreprinse de un
grup de specialiști în mod organizat, ea va fi corect colectată și prezentată, dar limitată
cantitativ, din motive obiective. Dacă accesul la baza de date este permis și altor specialiști,
problemele rezultate pot fi legate de eterogenitatea metodelor de colectare, a perioadelor de

colectare sau a aspectelor cantitative ale prelevărilor, dar și, mai important, de modul de
selecție a specialiștilor care să participe la acest proiect. În acest sens, se ridică o altă
problemă:
5. Cine verifică informația, în condițiile unei furnizări de informație din surse multiple. Acest
aspect trebuie extrem de bine gestionat, fiind de evitat informațiile inexacte furnizate de
cercetători fără experiență, dar și „prejudecățile” legate de răspândirea anumitor taxoni pe care
le-ar putea avea un cercetător cu multă experiență, care ar putea respinge semnalări exotice ale
unor specii, în cadrul proiectului de supervizare.
6. Cum se updatează informația: simpla furnizare a unei situații inițiale este ineficientă; dacă
nu se urmărește evoluția speciilor și populațiilor, informarea despre situația biodiversității
(scopul în sine al sistemului) ar putea fi eronată. Un sistem de verificare, cel puțin referitor la
speciile cu răspândiri reduse, și de reactualizare a informației referitoare la acestea este absolut
necesar pentru atingerea scopului dorit.
7. Cine administrează sistemul: centralizarea administrării este absolut necesară, pentru a
asigura coerența acestuia și pentru a evita schimbările dese; în acest sens, administrarea de
către o instituție specializată în design web și administrare web este absolut necesară, din
cauza lacunelor inerente de operare ale unui nespecialist, indiferent cât de bine intenționat este
acest. În plus, asigurarea unui buget corespunzător administrării poate evita realizarea unui
produs de calitate redusă, care ar face dificilă navigarea și ar împiedica atingerea scopului
informațional al sistemului.

Measurements for finalizing Carpathian Protected Areas Clearing House
Mechanism (CPACHM)
Following the analysis of the chm.natura2000.ro website, several fundamental,
functioning, design and informational problems were identified.
Fundamental problems are basically related with the site accessibility. The usage of a
subdomain on the form subdomeniu.domeniu.ro is complicating the indexing on search
engines and makes its finding difficult. We recommend the usage of a web address similar to
natura2000.ro/chm, much easier to index, as seen in Figure 1 for cbd.int.

Figure 1: Google search capture for the term „chm”.
The CHM acronym is completely non-suggestive and it will only be accessed by
initiates, and if the intention is to transmit the information to a wider audience, the finding of
the informational source could prove to be difficult.
Even more, the acronym „CHM” is used for the „Microsoft Compiled HTML” file
type, extremely used for „help” files and which has a much wider appearance frequency on
search engines (first three pages of Google search results are exclusively containing references
to this file type, with the exception shown in Figure 1).
A first functioning problem is given by the very slow upload of the map part of the
site. Changing the map’s position or its dimension is also very slow, while certain elements
are not disappearing on the return to the original stage, they only turn smaller (e.g. the names
of the protected areas – Figure 2).

Figure 2: Map capture at zoom reduction.
The three menus of the site are redundant and unnaturally structured: some elements
modifying on the map are given in the lateral menu of the site, although they should appear in
the map’s menu, the map menu has its elements doubled or tripled with no obvious
functionality (Figure 3), the upper menu contains a „Guidelines” submenu which explains the
functioning of the map, although the map is more than self-explicit, the lateral menu contains
a submenu Awareness Rising – Tools – Add layer, which is completely useless, since is far
easier accessible from the map’s menu.

Figure 3: Map capture, with the map’s menu open.
The optimization of the font type used is another problem: in some internet browsers,
the font used is replaced without diacritical marks, the result being a text difficult to read, due
to the replacement of the diacritical marks with question marks; also, formulation like km2
appear as km2, and the rest of the numbers are completely missing (Figure 4).

Figure 4: Site capture in Google Chrome browser, lacking diacritical marks or numbers.
The tabs indicating your position on the site are unaesthetic (much elegant would be a
different coloring of the accessed page) and they remain active even after the page is left,
without a practical function, since the pages are accessible from the menus (Figure 5).

Figure 6: Site capture with activated upper menu tabs.
In the same way, certain information regarding the accessed menus and submenus are
residing on the page after the specific page was left, possibly creating confusion regarding the
followed content (Figure 7).

Figure 7: Site capture with the Guideline menu open and with information from the Tourism
in Carpathians menu.
The site is not having versions in the languages of all participating states, as normal,
and some pages are having a mixed Romanian-English content (Figure 8). In order to increase
coherence, it would be proper for the site to have versions in all participant states’ languages
and in English, versions accessible as separate entities.

Figure 8: The Newsletter page, with Romanian text and English title and menus.
Design problems are mainly linked by the structuring of the site into two separate
sections: a map section and an information section. The structuring is unnatural and is
complicating the navigation. Correctly and coherently would be for the site to have a main
page from which the access to be made to the map page, where its larger dimension on the
entire page would make the presented information much more interesting. A functionality
problem derives from here: the scroll option is differently interpreted on the two sections
(zoom, on the map section, scroll, on the text section) leading to supplementary navigation
problems and to an user-unfriendly aspect.

In the following, as design problems we should indicate the extremely dull coloring of
the site, increasing the impression of unattractiveness, but also the improper dimensioning of
the font characters, which should be increased with at least two sizes, in order to make them
easily readable. The main page is visually shabby and should contain much more visual
information (image links to the map, contact information, links to the implied institutions, or
to the language versions of the participant states, etc.).
The two menus are, also, unnatural and badly organized and should be reduced to a
single lateral menu, with a much user-friendly structure and a more dynamic design (e.g. a
lateral opening of the submenus, like in Figure 9), menu which should permanently remain on
the display, regardless of the accessed page.

Figure 9: An example of dynamic opening of the submenus.
Contact data and links to the implied institutions should (and would be useful to) be
accessible at all times on the page, in the lateral parte, under the menu, similarly to the login
box and to the WWF logo. In this way, the linkage should be very easy, and the occupied
space on the site would not be a problem.
As for the informational problems, under the reserve that the site is still under
construction, most on the information anticipated by the menus is inexistent.
As opposed, some pages are containing to much information for a single page and that
information is unequally structured: on the biodiversity page for Romania, as an example, the
information is sufficient for 8 Word pages, some systematic groups are highly detailed, while
some have only references; Natura2000 sites are lacking from the protected areas section; the
bibliography is filling half the space and could be presented as hidden subpages, accessible at
click, for spatial optimization, situation also applicable to the systematic groups or protected
area types, offering, in such way, the entire information on a single page of links.

Recommendations for the establishment of a Carpathian joint biodiversity
information system (CJBIS)
Towards the implementation of the new biodiversity information system for the
Carpathian region, some aspects should be taken into concern:
1. How the system is structured: logically, we are talking about an on-line information
system, as the easiest informational method. In this order, the presentation of the site is highly
important, its structuring being possible in two ways: as an interactive map of the protected
area, either similar to the CHM portal (with the modifications previously proposed), or as a
touristic information type map, on which the areas with biodiversity important objectives to be
pointed out; a second way would be a more synthetic approach, in which each protected area
should have its own page, with subpages presenting important information regarding it. The
presentation choice depends on the target public of the site, and the combining of the two
presentation methods, as it is now for the CHM portal, should not be recommended; a
possibility could be the offering of both presentation methods (similarly to map and list
distributions from faunaeur.org), the user choosing the most convenient presentation mode.
2. Who the system does address to: if a wider audience is the target, the structuring of the
portal should be as much user-friendly as possible, and the information accessible in the most
easily digestible way for non-specialists. In the same way, the portal should be constructed in
all Carpathian states languages, and in English, for the access of those outside the Carpathian
area; if the target represents a small number of biodiversity specialists, the information could
be more complex encoded, but its structure should be correctly realized, using the information
previously presented for CHM.
3. What types of information it’s presented: the exclusive presentation of qualitative data is
very important, but insufficient in order to present prognosis and evolution trends of
biodiversity indicators (the simple presence of a species or a species group without
information regarding its population size can be misleading: a small population size could be
leading to its extinction, while the indication related to the species remaining active in the
information system). Also, the lack of quantitative data makes impossible the quantification of
biodiversity indicators, crucial point for a biodiversity information database.
4. Who is providing the information: if the information presented is the result of organized
specialists groups, it will be correctly collected and presented, but quantitatively limited, from
objective reasons. If the access to the database is allowed to other specialists, some problems
could appear from the heterogeneity of sampling methods, sampling periods or quantitative
aspects of the samplings, but also, more important, from the selection of the specialist allowed
to participate to the project. I this order, another problem is raised:

5. Who is verifying the information, in the context of multiple information sources. This
aspect needs to be managed with extreme caution, in order to avoid incorrect information from
inexperienced researchers, but also to avoid „prejudices” regarding the distribution of some
taxa a senior researcher would have, and could reject more exotic signaling inside the
verification process.
6. How is the information updated: the mere supplying of the initial state is inefficient; if the
temporal evolution of species and populations is not followed, the information about the
biodiversity state of facts (the main purpose of the system) would be erroneous. A verification
and update system, at least regarding species with reduced distributions, is absolutely
necessary in order to achieve the wanted goal.
7. Who is managing the system: central management is crucial, in order to ensure its
coherence and to avoid frequent change; in that order, it will be indicated that the management
would be provided by a web design and web administration specialized entity, due to the
inherent operational gaps of a non-specialist, regardless of his/hers good intentions. Further
on, the assuring of a proper budget for the system administration will avoid the construction of
a low quality product, leading to difficult navigation and preventing the achievement of the
informational goal of the system.

