
Grafice 

De ce avem nevoie de grafice ?  

 Prin grafice putem sa analizam evolutia in timp a unor fenomene ori distributia procentuala 

a unui fenomen intr-un mod mult mai dinamic si interactiv decat ne ofera simbolizarea datelor prin 

grafice. 

 Graficele se realizeaza in ferestre independente si pot sa contina informatii despre 

elemente selectate de pe harta. 



Crearea graficului.  

Vom folosi comanda Graphs din meniul View ( * in ArcGIS 9.x comanda Graphs se afla in meniul Tools) .  

Exercitiu: 

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

2. Selectati cu ajutorul butonului Select features          selectati 5 judete 

3. Dati click pe meniul View si alegeti comanda Graphs.  

4. Alegeti comanda Create Graph.. 



5. Se deschide fereastra Create Graph Wizard in care putem sa pregatim graficul  

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

Alegerea tipuli de grafic 

Alegerea stratului de harta 

Coloana care contine datele 

Coloana cu etichete 

Pozitionare etichete pe axa verticala 

Pozitionare etichete pe axa orizontala 

Tip de coloana 



7. Completand informatiile necesare construirii graficului in partea dreapta, in fereastra de previzualizare, 

va fi prezentat cum va arata graficul final 

8. Incercati sa modificati cateva elemnte ce definesc graficul (Colana care contine datele, Coloana care 

continre etichete, Pozitionare etichete pe axa verticala sau orizontala, tipul de colana) pentru a vedea ce 

modificari aduc graficului 



9. Apasati butonul NEXT 

10. Completati pe rand datele necesare configurarii finale a graficului 

11. Apasati butonul Finish 

Titlu graficului 

Informatii in subsolul pagini 

Grafic 3D 

Vizualizare Legenda graficului 

Titlu legenda 

Pozitia legendei 

Proprietati ale axelor 

Cum sa afiseze coloanele  

Toate informatiile 

Evidentiaza elementele selectate 

Doar elementele selectate 



11. Apasati butonul Finish 



12. Pe ecran va apare o fereastra care contine graficul pe care l-ati creat 

13. Dimensionati fereastra pentru a putea sa reprezinta graficul la dimensiunea dorita. 

14. Pentru a modifica proprietatile graficului dati click dreapta pe grafic si din meniul rapid alegeti 

Properties 



15. Cele doua ferestre de unde putem sa modificam proprietatile graficului. 



15. Dand click dreapta pe grafic si alegand din meniul rapid Advanced properties … 

16. Se deschide fereastra Editing in care puteti sa aduceti modificari in plus pentru fiecare element 

component al graficului: Tip de reprezentare, Axe, Titlu, Legenda, Date, Animatie, Teme. 

17. Toate aceste modificari nu fac obiectul cursului nostru dar pot fi incercate de catre cursanti pentru a 

vedea care sunt consecintele acestor ajustari 



Exercitii: 
 

Exercitiu 1 

Creati urmatoarele grafice: 

 

1. Grafic de tip placinta (pie) care sa compare suprafata ocupata de paduri pentru toate judetele 



2. Setati proprietatile astfel incat in grafic sa apara doar valorile pentru judetele selectate.  





1. Simbolizati judetele prin valori unice in fuctie de Nume 

2. Creati un grafic de tip coloane care sa compare suprafata 

ocupata de terenurile arabile. 

3. Setati proprietatile astfel incat in grafic sa apara doar 

valorile pentru judetele selectate.  

Exercitiu 2 


