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LP_8 GIS 

Georeferențierea hărților_I 
În analiza spațială a datelor geografice este foarte important ca acestea să fie asociate aceluiași sistem 
de referință spațială. 
 
Pasul 1 Deschide ArcCatalog și explorează fișierele  
Deschideți ArcCatalog și apoi din folderul Reference 
(D:\LICENTA\GIS_2016\specializarea\grupa\DateLP_GIS\Reference,  verificați informațiile din 
Metadata legate de sistemul de referință al layerelor geogrid, noratlantic, countries, cable. 
 
Pasul 2 Vizualizarea datelor în ArcMap 
Ca regulă generală, primul layer pe care îl vizualizați în ArcMap determină sistemul de referință al hărții 
finale. Afișați layerul geogrid.shp în ArcMap. Click dreapta pe acest layer, Properties și apoi la opțiunea 
Source, observați că sistemul de referință este GCS_WGS_1984. Modificați simbolizarea layerului - 
afișați liniile cu culoarea Grey 60% și afișați etichetele prin click dreapta Label Feature. 
 
Pasul 3 Afișarea unui layer cu același sistem de coordonate (geografice) 
În ArcMap afișați layerul countries.shp și modificați simbolul layerului prin click pe simbolul poligonului, 
pentru Fill color alegeți Malachite Green, iar pentru Outline alegeți Mango. 
Cele două layere afișate până acum au avut sisteme de coordonate geografice. 
 
Pasul 4 Afișarea unui layer cu un sistem de coordonate proiectate 
În ArcMap afișați layerul North American States.shp. Observați că în mod automat layerul este potrivit 
spațial în raport cu celelalte. Modificați simbolul poligonului cu opțiunea Hollow, culoare Mango. 
 
Pasul 5 Vizualizarea unui layer cu sistem de referință definit de utilizator 
În ArcMap afișați layerul noratlantic. La acest layer raster (conține valori ale altitudinii/adâncimii în 
metri) va apărea un mesaj de atenționare că sistemul de coordinate geografic nu este același cu al 
celorlalte layere afișate anterior. Cu toate acestea, ArcMap poziționează bine acest layer în raport cu 
celelalte. Click dreapta Properties, Simbology și utilizați opțiunea Classified pentru a reprezenta valorile 
pe interval (clase) de 1000 m fiecare. La opțiunea Classified bifați Classify și alegeți metoda Defined 
Interval, iar la Interval Size 1000, la Color Ramp alegeți nuanțe de la albastru închis la maro. 
 
Pasul 6 Afișarea unui layer cu system de coordonate necunoscut 
Afișați layerul cable.shp în ArcMap. Observați că apare un mesaj de avertizare – ArcMap nu recunoaște 
sistemul de coordonate al acestui layer, astfel că în acest moment datele nu sunt utilizabile. Trebuie să 
aflăm ce sistem de coordonate are acest layer (în acest caz este Robinson). Click dreapta pe layer și 
Remove din Table of Contents. 
 
Pasul 7 Definirea sistemului de coordonate al layerului cable.shp 
În ArcCatalog, click dreapta pe layerul cable.shp, la opțiunea Shape, Field Properties area, Reference 
system, click pe Select și alegem un sistem de coordonate proiectate (Projected Coordinate System), 
opțiunea World, apoi Robinson (world).prj, apoi Add, Ok. 
 
 
Pasul 8 Adăugarea informațiilor la Metadata și vizualizarea layerului în ArcMap 

În ArcCatalog, selectați cable.shp, la opțiunea Metadata, click pe butonul Create/Update Metadata.  
În acest moment la Metadata apar și informațiile despre sistemul de cordonate proiectate. Observați 
că sistemul de coordonate geografice este același cu al celorlalte layere (GCS_WGS_1984). Vizualizați 
layerul în ArcMap. În acest moment layerul este poziționat corect în partea nordică (între 
Newfoundland și Irlanda). Simbolizați linia cu grosime de 3 și culoare roșu. 
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Pasul 9 Măsurarea lungimii liniei de cablu ce unește cele 2 continente 
Setarea unităților de măsură pentru vizualizarea coordonatelor hărții - click dreapta pe Layers (Data 
frame) din Table of contents și apoi Properties, General, Units și apoi schimbați în Kilometri. Utilizați 

instrumentul Measure  pentru a măsura lungimea liniei. 
 
Pasul 10 Salvați harta sub un alt nume 
Salvați harta cu numele Reference_numelevostru.mxd in folderul Reference și apoi închideți ArcMap. 
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