
Modalitǎţi de clasificare a datelor cantitative 

 

 Modul de stabilire a claselor – determinarea pragurilor minime şi maxime ale fiecǎrei clase - determinǎ 

modul în care sunt atribuite valorile fiecǎrei clase şi deci felul în care va arǎta harta. 

 Prin schimbarea claselor se creazǎ hǎrţi cu aspect foarte diferit. În general se urmǎreşte ca valori 

similare sǎ fie în aceeşi clasǎ. 

 Cei doi factori cheie în clasificarea datelor sunt schema de clasificare utilizatǎ şi numǎrul de clase 

ce se doreşte a fi creat. Dacǎ datele sunt bine cunoscute se poate predetemina manual numǎrul de clase. În caz 

contrar ArcMap poate fi lǎsat sǎ clasifice datele utilizând scheme standard de clasificare. Cele mai frecvente 

scheme de clasificare sunt :  

 natural breaks,  

 quantile,  

 Intervalle egale 

 Deviatie standard. 



Natural breaks (Jenks) 

 

Clasele se clasificǎ pe baza grupǎrii naturale a valorii datelor. ArcMap identificǎ 

punctele de rupturǎ cǎutând acele modele de grupare implicite ale datelor. Atributele sunt 

împǎrţite în clase acolo unde graniţele sunt marcate prin salturi mari de la o valoare la alta. 



Exerciţiu 1. Clasificarea Natural breaks (Jenks) 

1.Creati un proiect nou ArcMap 

2.Adaugati stratul de harta JudeteRomania 

3.În TOC daţi clic dreapta pe stratul pentru care doriţi să se realizeze clasificarea obiectelor. 

4.Dati click pe  Properties... 



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

6.   Dati click pe Quantities  

7. Alegeti Graduated colors 

8. Alegeti ca valoare POP_TOT 

9. Apasati butonul Classify….si se va deschide fereastra Clasification 



In cazul de fata metoda de clasificare implicita este Natural Breaks deci nu este necesara alegerea unei alte 

modalitati de clasificare. In fereastra Clasification putem observa pragurile pe baza carora se face clasificarea. 

Schimband numarul de clase in 6 sau 7 putem observa de fiecare data reorganizarea claselor in functie de 

praguri. Pentru exercitiul nostru vom alege valoarea numarului de clase ca fiind 5 (valoarea implicita). 

10. Dati click pe OK 



Rezultatul este o harta a unitatilor teritorial administrative (judete) din cadrul Romaniei clasificate in functie de 

populatia totala a judetului in cinci clase valorice. Clasificarea este rezultatul identificarii pragurilor in sirul de date. 

11. In fereastra Layer Proprieties alegeti o noua rampa de culori de la verde deschis la verde inchis 

 

12. Dati click pe OK 



Quantile 

Fiecare clasǎ conţine un numǎr egal de atribute. O astfel de clasificare este foarte 

potrivitǎ în cazul datelor liniare. Din cauzǎ cǎ datele sunt grupate dupǎ numǎr în fiecare 

clasǎ, harta rezultatǎ poate fi înşelǎtoare. Atribute similare pot fi plasate în clase diferite, 

sau atribute foarte diferite pot fi  grupate împreunǎ. Aceastǎ distorsiune poate fi evitatǎ 

mǎrind numǎrul de clase. 



Exerciţiu 2. Clasificarea Quantile 

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

2.Dati click pe  Properties... 



3.   Dati click pe Quantities  

4.   Apasati butonul Classify….si se va deschide fereastra Clasification 

5.   De la Classification Method se alege Quantile 

6. Dati click pe OK ferestra Classification se va inchide 

7. Dati click pe OK in fereastra Layer proprieties 



Rezultatul este o harta asemanatoare hartii anterioare ce face o clasificare a unitatilor teritorial administrative 

(judete) din cadrul Romaniei in functie de populatia totala a judetului in cinci clase valorice utilizand metoda de 

clasificare Quantile. 



Unde apar diferente 



Intervale egale (Equal interval) 

Aceastǎ schemǎ de clasificare divide şirul de valori atribut  în subşiruri egale. Spre 

exemplu în cazul unui şir de valori de la 1 la 300 şi a trei clase, fiecare clasǎ reprezintǎ un 

şir de 100 ( 1-100, 101-200, 201-300). Aceastǎ metodǎ accentueazǎ cantitatea de valori 

atribut relativ la celelalte valori. Cel mai bine se utilizeazǎ pentru şiruri de date dintr-un 

anumit domeniu cum ar fi tempertura şi procentele. 



Exerciţiu 3. Clasificarea Intervale egale (Equal interval) 

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

2.Dati click pe  Properties... 



3.   In fereastra Symbology Dati click pe Quantities  

4.   Apasati butonul Classify….si se va deschide fereastra Clasification 

5.   De la Classification Method se alege Equal interval 

6. Dati click pe OK -  ferestra Classification se va inchide 

7. Dati click pe OK in fereastra Layer proprieties. 



Rezultatul este o harta asemanatoare hartii anterioare ce face o clasificare a unitatilor teritorial administrative 

(judete) din cadrul Romaniei in functie de populatia totala a judetului in cinci clase valorice utilizand metoda de 

clasificare Intervale egale (Equal interval). 



Deviatie standard (Standard deviation) 

Aceastǎ schemǎ de clasificare arată cu cât variază o valoare atribut de la medie. 

ArcMap calculeazǎ media şi apoi genereazǎ clase adǎugând sau scǎzând din ea 

deviaţia standard. O pantǎ bicolorǎ accentueazǎ valorile deasupra ( în albastru) şi de de 

sub ( în roşu). 



Exerciţiu 4. Clasificarea Intervale egale (Equal interval) 

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

2.Dati click pe  Properties... 



3.   In fereastra Symbology Dati click pe Quantities  

4.   Apasati butonul Classify….si se va deschide fereastra Clasification 

5.   De la Classification Method se alege Standard Deviation 

6. Dati click pe OK -  ferestra Classification se va inchide 

7. Dati click pe OK in fereastra Layer proprieties. 



Rezultatul este o harta asemanatoare hartii anterioare ce face o clasificare a unitatilor teritorial administrative 

(judete) din cadrul Romaniei in functie de populatia totala a judetului in cinci clase valorice utilizand metoda de 

clasificare Deviatie standard (Standard deviation). Putem observa cat de mult difera valorile fata de   



In urma exercitiilor hartile unitatilor teritorial administrative (judete) din Romania 

clasificate in functie de populatie utilizand cele patru tipuri de clasificari au aratat astfel:   

Natural breaks (Jenks) 

Quantile 

Intervale egale (Equal interval) 

Deviatie standard (Standard deviation) 


