
Intereogarea 

 De ce avem nevoie de interogare ? Raspunsul poate fi foarte simplu – ca sa gasim 

obiecte. Sau poate fi complicat – pentru a descoperii noi relatii spatiale.  

 Cert este ca hărţile conţin o mare cantitate de informaţii iar daca dorim sa putem sa 

gestionam aceste date este necesar sa stapanim tehnicile de interogare. 

 In decursul acestui curs vom porni de la interogari simple (identificare de obiecte) pana la 

interogari complexe ce utilizeaza limbaj SQL. 

 



Identificarea elementelor.  

Cu ajutorul butonului de identificare (identify) putem sa aflam informatii cu referire la obiectul sau obiectele 

dorite.  

Exercitiu: 

1. Creati un proiect nou Arcmap in care adaugati stratul JudeteRomnaia din directorul Student. 

2. Alege butonul (identify)         din bara de instrumente Tools  

3. Da click pe un obiect de pe harta (in cazul de fata pe un judet).  

4. Apare fereastra Identify unde putem sa vizualizam informatii despre obiect (informatii din tabelul atribut) 

In fereastra de identificare putem sa precizam care 

straturi sau strat va fi folosit pentru identificare: 

Implicit este statul cel mai de sus 

Stratul de harta cel mai de sus 

Straturi de harta vizibile 

Straturi de harta selectabile 

Toate straturile 

Un strat de harta anume 
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5. Dati click dreapta pe denumirea judetului identificat din fereastra Identify 

6. Se deschide un meniu rapid care permite urmatoarele comenzi: 

Vizualizarea locatiei  

Prezentarea obiectului  la o scara ce permite vizualizarea completa 

Aduce obiectul selectat in centrul paginii de lucru fara a modifica scara 

Selecteaza obiectul 

Deselecteaza obiectul 

Face legacturacatre un hiperlink 

Adauga hiperlink 

Gestioneaza hiperlink-uri 

Creaza un semn de carte (un spatiu definit la cere se poate reveni) 

Indepartare din lista identificata 

Sorteaza obiectele in ordine alfabetica 

Arata relatia cu proprietatile campului 

Copiaza inregistrarea 

Deschide tabelul atribut 

Deschide fereastra de proprietati a stratului de harta 



7. Dati click pe butonul de cautare Find  

8. Se deschide fereastra Find: 

9. In Find introducem valoarea pe care o cautam (in cazul de fata numele unui judet) – Bihor 

10. Apasam butonul Find 
 

Cautarea.   

bihor 1 

2 

Rezultatul: In fereastra Find apare lista cu 

obiectele gasite 
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11. Dati click dreapta pe numele judetului din lista cu obiecte gasite 

12. Se deschide un meniu rapid care permite urmatoarele comenzi: 
 

Vizualizarea locatiei  

Prezentarea obiectului  la o scara ce permite vizualizarea completa 

Aduce obiectul selectat in centrul paginii de lucru fara a modifica scara 

Creaza un semn de carte (un spatiu definit la cere se poate reveni) 

Identifica 

Selecteaza obiectul 

Deselecteaza obiectul 

Nu intra in tema cursului 



Selectarea obiectelor în mod interactiv. 

Scopul slectarii obiectelor este de identifica sau de a lucra cu un anumit set de date din straturile de harta.   

Pentru a selecta se da click pe butonul Select Features din bara de unelte Tools. 

Se pot selecta obiecte dând un simplu click pe obiect sau dacă sunt mai multe prin trasarea unui cadru în 

jurul lor. O alta modalitate de selectare a mai multe obiecte este prin mentinerea apasata a tastei Shift si 
dand click pe fiecare obiect in parte. 
 
Exercitiu: 

1. Selectati butonul Select Features din bara de unelte Tools 

2. Selectati unul sau mai multe judete din pagina de lucru. 

3. Deselectati obiectele selectate 

4. Etichetati judetele cu numele judetelor ( vezi cursul 5. Etichetare)  

5. Selectati judetele Bihor, Cluj, Iasi, Constanta, Timis, Dolj. 

 

Deselectarea tuturor obiectelor 

Pentru a deselecta toate obiectele dintr-o dată, daţi clic pe hartă într-o zonă în care nu avem obiecte. Dacă 

nu se poate face acest lucru (din cauza scarii), atunci se alege meniul Selection şi apoi clic pe Clear 

Selected Features.ori apasand butonul Clear Selected Features din bara de unelte Tools. 
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Selectarea unei obiect din tabela atribut 

4. Renuntati la vizualizarea doar a randurilor selectate apasand butonul Show all records 

Exercitiu: 

1. Deschideti tabelul atribut al stratului judeteRomania 

2. In tabelul atribut puteti vizualiza selectia facuta in exercitiul anterior. 

3. Pentru a vizualiza doar randurile ce apartin judetelor selectate apasati butonul de restrangere a 

randurilor prezentate (Show selected records) 



. 

Pentru selectarea unei inregistrari in cadrul tabelului atribut se da click pe partatelul din partea stanga a 

randului ce se doreste a fi selectat.  

Pentru a selecta înregistrările consecutive într-un tabel daţi click si mentinet apasata tasta stanga a mouse-

ului si trageti în sus sau în jos. 

Pentru a selecta mai multe inregistrari dar care nu sunt consecutive se apasa tasta Shift si se mentine 

apasata dupa care cu ajutorul mouse-ului se selecteaza pe rand patratelele din standa randurilor ce se 

doresc a fi selectate. 

 

Exemplu: 

Pentru selectarea randului ce are valoare FID egala cu 2 se da click pe partatelul din dreptul randului al 

treilea 

 



Selectarea in cadrul tabelelor atribut poate si trebuie sa depaseasca selectarea manuala, cu atat mai mult 

cu cat intr-un tabel atribut putem sa avem un numar foarte mare de inregistrari.  

Selectarea are la baza de obicei un criteriu de selectie ca de exemplu toate judetele cu populatie mai mare 

de 300000 de locuitori. 

Pentru ca sa putem sa impunem asemenea criterii de selectie va trebui sa invatam sa cream relatii in 

limbajul SQL. SQL (Structured Query Language) este un limbaj de interogare care foloseşte atribute, 

operatori. Când formulăm o expresie SQL putem selecta obiecte sau înregistrări din tabele în orice format 

suportat de ArcMap.  

 

În cele ce urmează vom selecta inregistrari in tabelul atribut construind expresii simple SQL. 

 

Selectiile pot avea la baza cautari in campuri cu diverse caracteristici, text, valori numerice, date 

calendaristice etc.. 

 
 

 

 

Selectarea in cadrul tabelelor atribut  



Exercitiu: 

1. Apasati butonul table Options 

2. Se va deschide un meniu rapid cu urmatoarele comenzi 

 

 

 

 

  

Cautari in campuri de tip text 

Atentie la ortografia expresiilor (puncte, ghilimele…) !!!!!! 

Cauta si  inlocuieste 

Selecteaza in fuctie de atribute 

Renunta la selectie 

Inverseaza selectia 

Selecteaza toate inregistrarile 

Aceste comenzi le vom discuta in cursuri ulterioare ori au fost discutate in cursuri anterioare 



3. Alegem comanda Selecteaza in functie de atribute (Select by attributes) 

4. Se deschide fereastra Select by attributes. 

 

Metoda de selectie 

Creaza o selectie noua 

Adauga la selectia curenta 

Elimina din selectia curenta 

Selecteaza din selectia curanta 

Campurile stratului de harta 

Operatori matematici 

Valorile unice din cadrul campului selectat 

Se activeaza dupa ce campul a fost selectat si se apasa butonul  

Get Unique Values 

Expresia SQL 
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Pentru a selecta judetul Bihor va trebui sa creem o expresie in limbajul SQL în caseta de dialog Select By 

Attribute. Expresia noastra va arata astfel:"NUME" = 'Bihor‘ 

 

ATENTIE !!! Şirurile de caractere sunt sensibile la tipul de litere (diferenţiază literele mari de cele mici) adica Bihor nu este 

egal cu bihor. Daca expresia de mai sus va selectiona obiectul judet Bihor, expresia "NUME" = 'bihor' nu va intoarce nici un 

rezultat (nu se va selecta nimic). 

  

Cum construim o expresie: 

5. In fereastra Select by attributes. 

6. Alegem dintre campurile stratului de harta campul 

“NUME”. 

7. Dam dublu click pe “NUME”. In fereastra unde se 

construieste expresia va apare “NUME” 

8. Dam click pe operatorul =. In fereastra unde se 

construieste expresia va apare “NUME” = 

9. Apasam butonul Get Unique Values. Partea din 

fereastra cu valori unice va fi populata. Cautam 

numele „Bihor‟ selectam si dam dublu click. In 

fereastra unde se construieste expresia va apare 

“NUME” = „Bihor‟  

10. Apasam butonul Apply. 

 

11. Rezultat – in tabelul atribut va fi seletat randul cu 

informatii referitoare la judetul Bihor. 

1 

2 

3 

4 

5 



Voi prezenta in cele ce urmeaza alte cateva expresii ce folosesc operatori matematici pentru selectii in cadrul 

datelor de tip text 

 

Dacă se doreste a se  cauta (selecta) inregistrari ce contin un anumit grup de litere sau o singura litera se 

utilizeaza comanda LIKE   

Exemple: 

 toate judetele a caror nume incepe cu litera I - "NUME" LIKE 'I%'  

 toate judetele a caror nume contin litera i - "NUME" LIKE '%i%'  - nu vor fi selectate judetele a 

 caror nume incepe cu litera I (i mare). 

Daca se cunoaste pozitia literei I in cadrul cuvantului Exemplu daca litera i este cel de al doilea caracter 

atunci expresia devine:  

 toate judetele a caror nume contin litera i ca fiind a doua litera in sirul de caractere. 

 "NUME" LIKE '_i%'  

 

 ‘_‘ reprezintă un caracter, iar ‘%‘ reprezintă orice grup de caractere * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Aceste caractere difera in functie de structurile de date folosite. Pentru cursul nostru vom lucra doar cu caracterele ce sunt 

utilizate in cazul structurilor de date de tip shapefile. 

ATENTIE !!! Şirurile de caractere sunt sensibile la tipul de litere (diferenţiază literele mari de cele mici) adica Bihor nu este egal 

cu bihor. Litera I nu este identica cu i. 



Alte tipuri de selectii: 

 toate judetele a caror nume incepe cu o litera situata in ordine alfabetica dupa judetul Mures 

 

"NUME" > 'Mures'  

 toate judetele a caror nume incepe cu o litera situata in ordine alfabetica dupa judetul Mures dar 

 si judetul Mures 

"NUME" >= 'Mures'  

 

 toate judetele a caror nume incepe cu o litera situata in ordine alfabetica inainte de  judetul Mures 

 

"NUME" < 'Mures'  

 toate judetele a caror nume incepe cu o litera situata in ordine alfabetica inainte de  judetul Mures 

 dar si judetul Mures 

"NUME" <= 'Mures'  

 

  

  



Cautari in campuri de tip numeric 
Expresiile sunt similare celor utilizate in cazul campurilor de tip text 

Exemple: 

  toate judetele a caror suprafata impadurita este mai mare de 250000 ha 

 

"PADURI" > 250000 

 toate judetele a caror suprafata impadurita este mai mare sau egala cu 250000 ha  

 

"PADURI" >= 250000 

 toate judetele a caror suprafata ocupata de livezi este mai mica de 250000 ha 

 

"LIVEZI" < 10000 

 toate judetele a caror suprafata ocupata de livezi este mai mica sau egala cu 250000 ha 

 

"LIVEZI" <= 10000 

 

Calcule in expresiile SQL 

 

 Densitatea populatiei mai mare de 1.3. Densitatea se calcueaza ca si raport dintre populatia 

totala si  suprafata totala a judetului. Expresia devenind: 

 

( "POP_TOT" / "SUP_TOT" ) > 1.3 

 

 Raportul dintre suprafetele impadurite si suprafetele arabile < . Adica judetele unde suprafata 

impadurita este mai mica decat supratata arabila 

 

( "PADURI" / "ARABIL" ) < 1 

 



Cautari combinate 
Expresiile in cazul cautarilor combinate urilizeaza mai multe campuri si pot face referire numai la valori de 

tip text sau numai la valori de tip numeric sau si la valori de tip text si la valori de tip numeric. 

 

Exemple: 

 

 Judetele care incep cu litera M si au suprafata impadurita mai mare de 200000 ha 

 

"NUME" LIKE 'M%'  AND "PADURI" >200000 

 

 Judetele care au suprafata acoperita de livezi > 2500 ha si suprafata acoperita de vii < 5000 ha 

 

"LIVEZI" > 2500 AND "VII" <5000 

 

 Judetele care au suprafete acoperite de pasuni sau fanete > 100000 ha 

 

 

"PASUNE" > 100000 OR "FINETE" > 100000 

 

 



Exercitii: 

 

Raspundeti pe rand la intrebarea Cate judete au fost selectate ?pentru urmatoarele situatii: 

 

1. judetele care incep cu litera S.  

2. judetele care au suprafata impadurira mai mare de 250000 ha.  

3. judetele care au in NUME grupul de caractere “ta” 

4. judetele care au suprafata acoperita de livezi mai mica de 7000 ha 

5. Judetele care au densitatea populatiei mai mare decat 1 

6. Judetele care au suprafetele impadurite mai mari decat suprafetele acoperite de pasuni 

7. Judetele care au suprafete impadurite mai mici de 150000 ha si suprafete acoperite de fanete mai mari 

de 10000 

8. Judetele care au suprafete acoperite de vii sau de livezi mai mari de 20000 ha. 

 

 

 

 

 

 

  

Raspunsuri: 1) 4, 2) 9, 3) 5, 4) 21, 5) 10, 6) 38, 7) 6, 8) 4.  


