
 Alegerea modului de reprezentare a datelor pe o hartǎ poate fi cea mai importantǎ decizie. 

Modul de reprezentare determinǎ ceea ce harta comunicǎ. Pe unele hǎrţi se doreşte doar reprezentarea 

poziţiei obiectelor. Cel mai uşor mod de a realiza acest lucru este de a desena toate obiectele cu acelaşi 

simbol. Pe alte hǎrţi se doreşte reprezentarea pe baza valorilor atribut sau a caracteisticilor care le 

identificǎ. De exemplu drumurile pot fi cartate pe categorii pentru a avea o idee mai bunǎ despre 

modelele de trafic ce se dezvoltǎ sau se poate carta habitatul unei specii de pǎsǎri, animale, etc. de la 

cel mai favorabil spre cel mai puţin favorabil. 

În general obiectele se pot reprezenta dupǎ cum urmeazǎ:  

1. cu un simbol unic,  

2. Simbolizare cu valori unice – clasificare in funtie de o caracteristica, de un anumit tip 

3. Simbolizare ce reprezinta cantitati (culori graduale, simboluri graduale şi hǎrţi de densitǎţi de 

puncte),  

4. Simbolizarea de tip diagramǎ (grafic) . Grafice de tip cerc, columnar sau columnar cumulativ 

 

 

Pemtru a incepe exercitiile din acest modul trebuie sa creati un proiect ArcMap nou si sa incarcati stratul 

de harta JudeteRomania. (Exercitiul 1 si 2 din modulul Etichetare) 



1. Simbolizare printr-un simbol unic. 

Desenarea datelor cu un singur simbol oferǎ o imagine  a modului în care obiectele sunt distribuite – fie cǎ 

vorbim de clustere* sau de dispersii** - şi poate dezvǎlui modele (caracteristici) ascunse. 

În harta de deasupra se poate vedea cu uşurinţǎ cum sunt distribuite unitatile teritorial administrative (judete) 

(judetele) in cadrul Romaniei 

*Un grup de elemente identice sau similare care  apar adunat sau strâns împreună. 

** Răspândire în diferite direcții; împrăștiere 



2. Simbolizare prin valori unice 

 Pe o astfel de hartǎ se deseneazǎ obiectele pe baza unor atribute sau carcteristici care le individualizeazǎ. În 

harta de dedesupt fiecare clasa este reprezentatǎ de o culoare diferitǎ. Desenarea obiectelor spatiale pe baza 

unei singure valori atribut indicǎ urmǎtoarele:   

•Modul în care obiecte similare sunt distribuite fie cǎ e vorba de dispersii sau grupǎri. 

•Modul în care diferite obiecte sunt distribuite în raport cu celelalte. 

•Cât dintr-o categorie este  comparata cu altǎ categorie. 



Exerciţiu 1. Simbolizarea prin valori unice. 

 

1.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se realizeze clasificarea obiectelor prin valori unice. 

2.Dati click pe  Properties... 

1 

2 



3. Se deschide fereastra Layer Properties in care dam click pe Symbology. 

4.   Dati click pe categories  

5.   Alegeti Unique Values 

3 

4 5 



6. Alegeti din bara derulanta de la Value Field - MUNICIPII 

7.  Dati click pe Add All Values 

6 

7 



8. Dati click OK 

8 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) prin culori diferite in functie de numarul 

de municipii existente in fiecare judet 

Judete cu un singur municipiu 
Judete cu doua municipii 
Judete cu trei municipii 
Judete cu patru municipii 



 Datele de tip cantitativ pot fi: numărul de apariţii a unui fenomen ori element, o fracţie cum ar fi 

densitatea (populatie / suprafata), procentul, un interval. Datele cantitative pot fi reprezentate prin variaţia 

dimensiunii simbolului sau prin variaţia culorilor. 

 Clasificarea constă în crearea de grupuri de obiecte (clase) care au valori similare şi care vor fi 

asociate cu un singur simbol. Clasele pot fi definite fie manual, fie automat prin afişarea unei scheme de 

clasificare standard cu specificarea numarului de clase (implicit este 5). Odată  definite clasele, se pot adăuga 

altele, se pot şterge sau se poate redefini domeniul unei clase. 

 Este bine ca înainte de clasificare să examinăm datele. De exemplu să identificăm valorile extreme 

(cele mai mari şi cele mai mici), valorile nule sau obiectele care nu conţin date. Acestea pot distorsiona procesul 

de clasificare iar rezultatul nu este concludent. ArcMap oferă posibilitatea de a exclude aceste valori de la 

clasificare. Sunt situaţii când dorim să normalizăm datele înainte ca acestea să fie înfăţişate pe hartă. 

Normalizarea înseamnă împărţirea unor valori printr-un alt atribut existent în tabelela de atribut, obţinându-se un 

raport. Uneori aceste rapoarte sunt mai uşor de înţeles decât valorile brute. Un exemplu este procentul. Un alt 

exemplu este împărţirea populaţiei la unitatea de suprafaţă obţinându-se densitatea. 

. Harti ce reprezinta cantitati  



3. Harti ce reprezinta cantitati   

 A. culori graduale   

Exerciţiu 2. Simbolizarea prin culori graduale. 

1.   În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se realizeze clasificarea obiectelor prin culori graduale. 

2.   Dati click pe  Properties... 

1 

2 



3. Se deschide fereastra Layer Properties in care dam click pe Symbology. 

4.   Dati click pe Quantities  

5.   Alegeti Graduated Colors 

3 

4 
5 



6. Alegeti din bara derulanta de la Value Field - PADURI 

7.  Dati click pe  bara derulanta Color Ramp 

8. Alegeti o alta gama de culori dintre culorile afisate 

6 

7 



9. Dati click OK 

 

9 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) prin tente de culoare diferite in 

functie de suprafata ocupata de paduri clasificate in 5 clase valorice prima este intre  21838,000000 - 

57745,000000. Adica unitatile teritorial administrative (judete) care au suprafata impadurita cuprinsa intre 21838 

mp si  57745 mp sunt reprezentate prin culoarea cu nuanta cea mai deschisa. 

 



3. Harti ce reprezinta cantitati   

 B. Simboluri graduale 

Simbolurile graduale sunt utilizate pentru a reprezenta  obiectele din cadrul unui strat prin simboluri de marimi 

diferite (Un numar de clase prestabilit) in functie de valoarea unui atribut.  

Exerciţiu 4. Simbolizarea prin simboluri graduale.  

1. Pentru a face aceasta reprezentare se urmeaza pasii de la exercitiul 2 de la 1 la 4 iar apoi 

2. se alege Graduated symbols. Se alege atributul in baza caruia se doerste simbolizarea (Paduri) 

3. Se da OK 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) prin simboluri graduale in functie de 

suprafata ocupata de paduri clasificate in 5 clase valorice prima este intre  21838,000000 - 57745,000000. Adica 

unitatile administrative care au suprafata impadurita cuprinsa intre 21838 mp si  57745 mp sunt reprezentate prin 

simbolul cel mai mic . 



3. Harti ce reprezinta cantitati   

 C. Simboluri proportionale 

Simbolurile proportionale sunt utilizate pentru a reprezenta  obiectele din cadrul unui strat prin simboluri de marimi 

diferite proportionale valoarii unui atribut.  

Exerciţiu 5. Simbolizarea prin simboluri proportionale.  

1. Pentru a face aceasta reprezentare se urmeaza pasii de la exercitiul 2 de la 1 la 4 iar apoi 

2. se alege Proportional symbols. Se alege atributul in baza caruia se doerste simbolizarea (Paduri) 

3. Se da OK 

In cazul in care cantitatea ce 
se doerste a fi simbolizata 
astfel se poate exprima 
printr-o unitate de masura 
acasta poate fi selectata de 
la controlul Unit: 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) prin simboluri proportionale in functie 

de suprafata ocupata de paduri. Legenda indica 3 marimi ale cercurilor prin care sunt simbolizate judetele. Prima 

este intre  0 si 20000. Adica unitatile teritorial administrative (judete) care au suprafata impadurita cuprinsa intre 0 

mp si  20000 mp sunt reprezentate prin simboluluri ce au marimea mai mica decat primul cerc din legenda. 



3. Harti ce reprezinta cantitati   

 D. Dot density 

 Dot density este utilizat pentru a reprezenta vizualizarea unor modele de aglomerare. Aceasta ajutǎ la 

identificarea arealelor care se conformeazǎ unui criteriu sau necesitǎ o acţiune. Sunt reprezentate in general 

densitati ale unor fenomene sau prezenta intr-un teritoriu a unui fenomen ce nu are o pozitie foarte clara. De 

exemplu densitatea unui element (oameni, lupi, ursi, etc.) dintr-un anumit areal.  

Exerciţiu 6. Simbolizarea prin dot density.  

1. Pentru a face aceasta reprezentare se urmeaza pasii de la exercitiul 2 de la 1 la 4 iar la pasul 5 se alege Dot 

density 



6. Alegeti din bara derulanta de la Field Selection – POP_TOT 

7.  Dati click pe  butonul de adaugare 

8.  In cazul in care se doreste a se gestiona modul de afisare a punctelor se pot face modificari. A se vedea 

pagina urmatoare 

9.Dati click pe  OK  

Pop_TOT 



Pot fi setate: 

• marimea punctului 

• valoarea punctului 

In cazul de fata marimea punctului este 2 iar valoarea punctului 10000. Ceea ce inseamna ca  un 

punct va reprezenta 10.000 de oameni. 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) respectiv densitatea populatiei prin 

puncte. Un punct reprezinta 10.000 de indivizi. Se poate observa cu usurinta densitatea foarte ridicata din Ilfov. 



4. Harti ce reprezinta diagrame, grafice 

 A. Grafic tip cerc (procentual) 

Acest tip de reprezentare se utilizeaza pentru a crea grafice comparative pentru diverse entitati grafice. In cazul 

acestui tip de grafic sunt reprezentate valorile procentual. Cumulul valorilor comparate reprezentand 100%. 

Marimea graficului poate sa fie egala pentru toate entitatile grafice sau sa difere in functie de suma valorilor 

comparate sau de o alta valoare indicata de utilizator.  

Exerciţiu 7. Simbolizarea prin grafic de tip cerc (procentual)  

1. Pentru a face aceasta reprezentare se urmeaza pasii de la exercitiul 2 de la 1 la 3 iar la pasul 4 se alege 

Charts 

4 



5. Alegeti tipul de grafic Pie 

6. Alegeti din bara derulanta de la Field Selection – Arabil 

7.  Dati click pe  butonul de adaugare 

8.  Repetati pasul 6 si 7 pentru PASUNE, FANATE – la final in partea dreapta vom avea toti cei trei parametri pe 

care dorim sa ii comparam 

9.Click pe OK 

5 
6 

9 

7 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) si graficele ce fac comparatie intre cele 

trei valori Suprafetele ocupate de Arabil, Pasune, Fanete pentru fiecare judet in parte. Se poate observa cu 

usurinta faptul ca in judetele ce se suprapun unitatilor de campie exista o proportie ridicata a suprafetelor ocupate 

de arabil. Judetul Bistrita Nasaud are proportia cea mai ridicata de suprafete ocupate de Fanete. 



4. Harti diagrama 

 B. Grafic tip bara 

Acest tip de reprezentare se utilizeaza pentru a crea grafice evolutive, ori pentru comparatie pentru diverse entitati 

grafice. In cazul acestui tip de grafic valorile sunt reprezentate ca si valori absolute.  

Exerciţiu 8. Simbolizarea prin grafic de tip cerc (procentual)  

1. Pentru a face aceasta reprezentare se urmeaza pasii anteriori de la 1 la 3 iar la pasul 4 se alege Charts 

5.    Alegeti tipul de grafic Bar Colum. Ne asiguram ca sunt preluate colanele Arabil, Pasune, Fanete. In cazul in care 

fereastra layer properties arata la fel ca in imaginea de mai jos trecem la pasul 6. OK. In caz ca nu vom urma pasii de pe 

pagina urmatoare pentru a seta valorile ce se doeresc a fi reprezentate grafic. 

5 

6 



5. Alegeti tipul de grafic Bar Colum 

6. Alegeti din bara derulanta de la Field Selection – Arabil 

7.  Dati click pe  butonul de adaugare 

8.  Repetati pasul 6 si 7 pentru PASUNE, FANATE – la final in partea dreapta vom avea toti cei trei parametri pe 

care dorim sa ii comparam 

9.Click pe OK 

5 
6 

9 

7 



In aceasta harta sunt reprezentate unitatile teritorial administrative (judete) si graficele ce fac comparatie intre cele 

trei valori Suprafetele ocupate de Arabil, Pasune, Fanete pentru fiecare judet in parte. Se poate observa cu 

usurinta faptul ca in judetele ce se suprapun unitatilor de campie valorile absolute a suprafetelor ocupate de arabil 

sunt cele mai mari.Judetul Bistrita Nasaud are valoarea absoluta cea mai ridicata a suprafetelor ocupate de 

Fanete. 



Exerciţiu 9.  Ieşirea din ArcMap. 

1.Clic pe meniul File şi alegeţi exit. 

2.Clic pe Yes dacă se doreşte salvarea modificărilor, pe No dacă nu se doreşte acest lucru sau pe Cancel dacă se 

doreşte contiuarea lucrului la hartă. In cazul de fata nu vom salva proiectul deci vom da clik pe No. 

 



Pentru structurile de date de tip punct, respectiv linie simbolizarea datelor poete fi relizata la fel ca si in cazul 

obiectelor de tip poligon tinandu-se cont de geometria acestora. Din acest motiv vom face in cele ce urmeaza o 

comparatie a simbolizarii pentru cele trei tipuri de obiecte spatiale. 

1. Simbolizare prin simbol unic. 

Poligon Linie Punct 



2. Simbolizare cu valori unice  

Poligon Linie Punct 



Poligon Linie Punct 

3. Harti ce reprezinta cantitati   

A. Culori graduale   



3. Harti ce reprezinta cantitati   

B. Simboluri graduale 

Poligon Linie Punct 



3. Harti ce reprezinta cantitati   

C. Simboluri proportionale 

Poligon Linie Punct 



3. Harti ce reprezinta cantitati   

D. Dot density 

Poligon Linie Punct 

Nu se aplica Nu se aplica 



4. Harti diagrama  

A. Grafic tip cerc (procentual) 

Poligon Linie Punct 



Poligon Linie Punct 

4. Harti diagrama 

B. Grafic tip bara 



Exercitiu 10. Simbolizarea datelor spatiale.  

 

1. Creati un proiect ArcMap nou 

2. Adaugati straturile de harta:JudeteRomania, LocalitatiRomania, DrumuriRomania 

3. Clasificati stratul de harta Judete Romania prin culori graduale in fuctie de populatia totala in cinci clase 

valorice 

4. Clasificati stratul de harta LocalitatiRomania prin  simboluri graduale in functie de populatie. 

5. Clasificati stratul de harta DrumuriRomania prin  simboluri graduale in functie de tip. 

  

  

 



Exercitiu 11. Simbolizarea datelor spatiale  si Etichetarea obiectelor spatiale.  

 

1. Creati un proiect ArcMap nou 

2. Adaugati straturile de harta:JudeteRomania, LocalitatiRomania, DrumuriRomania 

3. Clasificati stratul de harta Judete Romania prin culori graduale in fuctie de populatia totala in cinci clase 

valorice 

Etichetati stratul de harta JudeteRomania cu atributul NUME astfel: tip de caractere Arial, marimea 

caracterului 14, culoare gri, Bold. Amplasarea etichetelor sa fie tot timpul orizontala, sa permita amplasarea 

etichetelor si in afara poligonului, sa fie eliminate etichetele duble. Intervalul de scara la care etichetele sa fie 

vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1:5500000    , scara maxima.  1:300000 

4. Clasificati stratul de harta LocalitatiRomania prin  simboluri graduale in functie de populatie. 

Etichetati stratul de harta LocalitatiRomania cu atributul nume astfel: tip de caractere Times New Roman, 

marimea caracterului 9, culoare negru, Normal. Amplasarea etichetelor sa fie tot timpul orizontala,intervalul de 

scara la care etichetele sa fie vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1:3000000    , scara maxima.  1:100000. 

5. Clasificati stratul de harta DrumuriRomania prin  simboluri graduale in functie de tip. 

Etichetati stratul de harta DrumuriRomania cu atributele COD si NR_D pe un singur rand si despartite de un 

spatiu astfel: tip de caractere Tahoma, marimea caracterului 8, culoare negru, normal. Amplasarea etichetelor 

etichetelor  sa fie: orientarea curbata, pozitia pe linie, sa fie eliminate etichetele duble.Intervalul de scara la 

care etichetele sa fie vizibile sa fie urmatorul: scara minima 1: 900000   , scara maxima.  1:50000. 

 


