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SIG - Sistem Informatic Geografic 

SIG-ul este un Sistem Informatic Geografic (Geographic Information System = GIS) care ne 

permite vizualizarea, interogarea, analiza, şi interpretarea datelor cu scopul de a înţelege relaţii, modele 
şi tendinţe din mediul geografic. GIS-ul mai este definit de OGC (Open Geospatial Consortium) ca 

fiind un sistem informatic utilizat pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, 

analiza şi vizualizarea datelor referenţiate geografic sau geospaţiale. 
Organizaţiile de toate mărimile şi din toate industriile beneficiază de GIS. La momentul actual, 

interesul pentru valoarea economică şi strategică a GIS-ului este într-o continuă creştere. 

Un GIS este alcătuit din: 
 date digitale – informaţiile geografice pe care le veţi afişa şi le veţi analiza folosind diversele 

programe specifice instalate pe calculator; 

 echipamente de calcul – calculatoare utilizate pentru stocarea, afişarea şi procesarea datelor; 
 programe de calculator – soft-uri care rulează pe echipamente de calcul şi care ne permit să lucrăm 

cu datele digitale. Un program de calculator care face parte din GIS este o aplicaţie GIS. 
Software-ul GIS este proiectat pentru a crea, administra, analiza şi afişa toate informaţiile 

geografice de referinţă. 
Aplicaţiile GIS sunt utile pentru: a deschide hărţile digitale de pe calculator, a adăuga noi 

informaţii spaţiale hărţilor existente, a tipări hărţile personalizate şi pentru a afectua analize spaţiale. 
GIS este aplicabil în mai multe domenii după cum urmează: dezvoltare regională, turism, 

sănătate, ştiinţe sociale, geologie, hidrologie, geografia mediului etc. 

Datele geospaţiale sunt acele date legate de localizarea geografică, caracteristicile unor obiecte 
naturale sau construite, limitele acestora pe suprafaţa Terrei etc. 

Pentru a înţelege mai bine ce sunt datele geospaţiale consultaţi următoarea pagină: 

http://www.geo-spatial.org/download/romania-seturi-vectoriale, a comunităţii geo-spatial.org, care o 

actualizează continuu cu date geospatiale ale României şi care şi-a propus să adune pe aceasta o serie 

generoasă de straturi tematice cu acoperire națională.  
Datele pot fi vizualizate în mod direct sau pot fi descărcate/accesate sub formă de fișiere (ESRI 

Shapefile, Coma Separated Values, Google Earth KML) sau prin intermediul unor servicii web 

tip WMS/WFS. Datele pot fi deasemenea vizualizate și interogate online prin intermediul aplicației 
Open Layers (opțiunea Preview).  

De exemplu pentru frontiera de stat a României este afişat un tabel care conţine următoarele 
elemente: numele stratului, sursa, adică autorul/instituţia care a creat acest strat, data la care a fost 

http://www.geo-spatial.org/download/romania-seturi-vectoriale
http://www.geo-spatial.org/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
http://www.geo-spatial.org/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
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încărcat pe site, tipurile de fişiere care pot fi descărcate şi butonul de vizualizare care vă permite să 
vizualizaţi stratul în mod automat (tabelul 1). 

Tabelul 1. Stratul tematic ce conţine frontiera României 

Strat Autori Data Descărcare Vizualizare 

Frontieră România 
poligon 

ANCPI 21.03.2016 Shapefile | GeoPackage | GeoJSON | KML 
 

Frontieră România 
polilinie 

ANCPI 21.03.2016 Shapefile | GeoPackage | GeoJSON | KML 
 

Sursa: www.geo-spatial.org/download/romania-seturi-vectoriale 

Aceiaşi situaţie se poate observa şi în cazul altor strate tematice cum sunt: limitele de judeţ, 
limitele unităţilor administrative şi localităţile din România.  

Datele geospaţiale pot fi procurate prin intermediul mai multor metode după cum urmează: 

- fotografierea din satelit; 

- fotografierea din avion; 

- scanarea planurilor/hărţilor; 
- utilizarea staţiei totale de măsurători; 
- folosirea receptoarelor GNSS (Global Navigation Satellite Systems); 

- utilizarea echipamentelor GPS (Global Positioning System). 

Există două mari categorii de tipuri de date geospaţiale, folosite în sistemele informatice 

geografice şi anume: datele raster şi datele vectoriale. 

Datele raster sunt fotografii ale Pământului realizate din satelit sau din avion şi reprezintă fişiere 
care stochează informaţiile în celule discrete organizate în coloane şi linii (fig. 1).  

 

Fig. 1. Date în format raster 

http://ancpi.ro/
http://www.geo-spatial.org/file_download/29517
http://www.geo-spatial.org/file_download/29518
http://www.geo-spatial.org/file_download/29519
http://www.geo-spatial.org/file_download/29520
http://ancpi.ro/
http://www.geo-spatial.org/file_download/29521
http://www.geo-spatial.org/file_download/29522
http://www.geo-spatial.org/file_download/29523
http://www.geo-spatial.org/file_download/29524
http://geo-spatial.org/preview/index.html?layer=ro_frontiera_poligon&workspace=geospatial
http://geo-spatial.org/preview/index.html?layer=ro_frontiera_polilinie&workspace=geospatial


3 

 

O imagine raster este în general definită ca o matrice de valori cunoscute sub numele de pixeli, 
fiecare celulă sau pixel dintr-o fotografie, este un mic pătrat colorat care are o anumită valoare în 
funcţie de caracteristicile sale sau fiecare pixel reprezintă o regiune geografică care are o anumită 
valoare în funcţie de caracteristica acelei regiuni (fig. 2). 

 

Fig. 2. Matricea unei imagini raster 

Cele mai uzuale formate de imagini raster sunt: BMP (Windows Bitmap), PCX (Paintbrush), 

TIFF (Tag Interleave Format), JPEG (Joint Photographics Expert Group), GIF (Graphics Interchange 

Format), PNG (Portable Network Graphic), PSD (Adobe PhotoShop) şi CPT (Corel PhotoPAINT). 

Datele vectoriale sunt formate din: puncte, linii, poligoane şi sunt potrivite de exemplu pentru 

stocarea conturului obiectelor, spre deosebire de datele raster care stochează conţinutul acestora (fig. 3).  

 

Fig. 3. Date în format vectorial 

La crearea unei imagini într-un program de grafică vectorială, în pagină se inserează noduri 
conectate între ele prin linii sau curbe, fiecare nod, linie sau curbă fiind definită în desen prin 
coordonate matematice, care implică poziţia nodului, grosimea liniei etc. 
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Entităţile de tip punct reprezintă în GIS o chestiune de opinie, care depinde în general de scară. 
De exemplu pe o hartă la scară mică (care acoperă o arie mare) poate avea sens sa reprezentaţi unele 
oraşe cu entităţi de tip punct, dar dacă măriţi harta, trecând la o scară mai mare atunci e mai bine să 
reprezentaţi limitele oraşelor prin entităţi de tip poligon. 

Hotărârea de a utiliza puncte pentru reprezentarea cartografică se ia în funcţie de scară (cât de 
departe sunteţi de hartă), comoditate (se consumă mai puţin timp şi efort pentru a crea puncte în 
comparaţie cu poligoane) şi de tipul entităţii (unele elemente din mediul geografic, cum sunt arborii, nu 
au sens să fie stocate ca poligoane). 

O entitate de tip punct este caracterizată prin valorile x, y şi opţional z. Valorile x şi y depind de 
sistemul de coordonate de referinţă folosit, care reprezintă un mod de a descrie cu exactitate 
poziţionarea unui anumit loc pe suprafaţa Terrei (coordonatele geografice: latitudinea şi longitudinea), 
iar valoarea z descrie înălţimea, adică cu cât se află un loc deasupra nivelului mării sau la ce altitudine 

se situează pe suprafaţa Pământului (fig. 4). 

Dacă o entitate de tip punct are un singur nod, o polilinie este formată din două sau mai multe 
noduri şi reprezintă o cale continuă care trece prin fiecare nod. Când două noduri sunt unite se crează o 
linie, iar atunci când sunt unite mai mult de două noduri, ele formează o linie de linii adică o polilinie 
care se foloseşte pentru a reprezenta geometria entităţilor liniare, cum sunt: drumurile, râurile, graniţe, 
limite, trasee turistice etc. (fig. 5). 

   

  Fig. 4. Valorile x, y şi z ale unui punct          Fig. 5. Exemple de polilinii care sunt secvenţe de noduri unite 

Atributele unei polilinii descriu proprietăţile sau caracteristicile sale. De exemplu o polilinie care 
reprezintă un drum poate avea atribute care să specifice: tipul drumului (comunal, judeţean, naţional, 
european, autostradă etc.), faptul că suprafaţa sa este acoperită cu un anumit tip de material, numărul de 
benzi pe care îl are, faptul că este un drum cu sens unic etc. 

O aplicaţie GIS poate folosi aceste atribute ale poliliniei pentru a simboliza entitatea (drumul) cu 

culoarea sau stilul de linie potrivite pe hărţile realizate. 
Poligoanele reprezintă suprafeţe închise cu contur regulat sau neregulate cum ar fi: lacurile, 

suprafeţele de uscate (continente, insule), graniţele ţărilor etc. Ca şi poliliniile şi poligoanele sunt create 
dintr-o serie de noduri, care sunt conectate cu o linie continuă (fig. 6). 

Datorită faptului că un poligon descrie întotdeauna un spaţiu închis, poziţia primelor şi a ultimelor 
noduri trebuie să fie întotdeauna identică. De multe ori poligoanele au o geometrie partajată, muchiile 
sunt în comun cu cele ale poligoanelor vecine. 
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Fig. 6. Exemple de poligoane formate dintr-o serie de noduri 

La fel ca şi în cazul punctelor şi a poliliniilor, poligoanele au la rândul lor atribute care le 

caracterizează, cum este de exemplu cazul unui lac, care poate avea ca atribute adâncimea maximă şi 
starea de calitate a apei din lac. 

Cele mai multe aplicaţii GIS grupează vectorii de tip: puncte, linii, poililinii şi poligoane în 

straturi. Entităţile dintr-un strat au acelaşi tip de geometrie şi aceleaşi tipuri de atribute şi sunt 
memorate de fişiere cu un format de tip ESRI Shapefile. 

Un format shp este format din mai multe fişiere şi anume: fişierul shp care conţine geometria 
detaliului sau şirul de coordonate ale punctelor detaliului, fişierul dbf (database file) care conţine 
atributele în format dBase, fişierul de indecşi shx care descrie topologia detaliului şi fişierul cu extensia 
.prj care descrie informaţiile referitoare la proiecţia pentru datele detaliului. 

Cele mai cunoscute formate de imagini vector sunt: EPS (Encapsulated PostScript), WMF 

(Windows Metafile), AI (Adobe Illustrator), CDR (CorelDraw), DXF (AutoCAD), SVG (Scalable 

Vector Graphics) şi PLT (Hewlett Packard Graphics Language Plot File). 

Dacă vreţi într-o aplicaţie GIS să adăugaţi straturi vectoriale pe suportul unei hărţi acestea vor fi 
desenate în culori aleatorii şi cu simboluri de bază.  

Aplicaţiile GIS vă permit crearea unor hărţi personalizate într-un mod foarte uşor prin alegerea 
culorilor pentru a se potrivi tipului entităţii (de exemplu puteţi alege ca un strat care conţine reţeaua 
hidrografică dintr-o anumită regiune să fie colorată cu albastru) şi prin ajustarea simbolurilor utilizate. 

Atunci când imaginea raster este folosită împreună cu informaţiile vectoriale dintr-o anumită zonă 
este necesară georeferenţierea imaginii raster, procedeu prin care o imagine raster este adusă în 
coordonatele sistemului de proiecţie asociat informaţiilor vectoriale. 

Datele de tip raster pot fi utilizate într-o aplicaţie GIS atunci când vrem să afişăm informaţiile 
care se desfăşoară continuu într-o anumită regiune geografică şi care nu pot fi divizate cu uşurinţă în 
elemente vectoriale, de tip punct, linie şi poligon.  

Analizând fotografia de mai jos se poate observa că elementele de tip punct, linie şi poligon se 
potrivesc foarte bine pentru reprezentarea elementelor de peisaj din această imagine precum: arborii 
(puncte), drumurile (linii) şi amprenta clădirilor la sol (poligoane) (foto 1).  
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Foto. 1. Peisaj tipic staţiunilor montane în care se practică sporturile de iarnă (Staţiunea Borşa) 

În schimb pentru reprezentarea suprafeţelor de teren dintre clădiri şi a versanţilor din fundal, care 
au multe variaţii de culoare, textură, densitate etc. utilizarea elementelor vectoriale nu este indicată 
deoarece o mare parte din cantitatea de informaţie s-ar pierde prin procesul de simplificare a 

elementelor poligonale singulare de exemplu. Acest lucru se întâmplă pentru că atunci când se asociază 
unui element vectorial valori de atribute, acestea se aplică întregului element, deci datele vectoriale nu 
sunt potrivite pentru reprezentarea elementelor care nu sunt omogene (identice) pe toată suprafaţa lor. 

Utilizarea datelor de tip raster este indicată ca fundal pentru straturile vectoriale, cu scopul 
evidenţierii informaţiilor vectoriale dintr-o imagine, cum este o hartă geografică. Ochiul uman 
interpretează foarte bine imaginile, aşa că prin folosirea unei imagini în spatele straturilor vectoriale, 

hărţile vor avea o semnificaţie mai bogată. 
Datele raster nu sunt bune doar pentru imagini care descriu suprafaţa terestră şi caracteristicile 

sale, cum sunt imaginile satelitare şi fotografiile aeriene, ci şi pentru reprezentarea unor idei abstracte. 

De exemplu acestea pot fi utilizate pentru a reprezenta şi a descrie: tendinţa de variaţie a precipitaţiilor 
pe o anumită suprafaţă, variaţia temperaturii medii a aerului la nivelul unei regiuni, riscul la diverse 
fenomene geografice extreme etc. 

Un bun exemplu este setul gratuit de date Landsat ETM+ care acoperă întreaga ţară (scene 
obţinute în anii 1999, 2000 şi 2001), disponibil pe pagina comunităţii geo-spatial.org: http://www.geo-

spatial.org/index.php?s=download&c=dow_date_raster şi care este util pentru îmbunătăţirea aspectului 

http://www.geo-spatial.org/index.php?s=download&c=dow_date_raster
http://www.geo-spatial.org/index.php?s=download&c=dow_date_raster
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unei hărţi la nivelul ţării noastre sau pentru calcularea, clasificarea şi analiza geografică diferitelor 
tipuri de indici pentru România. 

În ceea ce priveşte datele vectoriale cu privire la România care pot fi descărcate de pe pagina: 
http://www.geo-spatial.org/index.php?s=download&c=dow_date_vector cele mai importante sunt: 

seturile de date vectoriale generale ale României, datele vectoriale istorico-geografice naţionale, reţeaua 
rutieră naţională, limitele administrative ale judeţelor interbelice (1930) şi harta unităţilor de relief, 
datele Corine Land Cover 2000. 

În plus la meniul Galerii puteţi descoperi mai multe tipuri de hărţi gata realizate şi anume: hărţi 
topografice, scene 3D, imagini satelitare, hărţi geomorfologice, hărţi geologice şi pedologice, hărţi 
agricole şi bio-geografice, hărţi silvice, hărţi hidrologice, hărţi cadastrale, hărţi urbane, hărţi rutiere, 
hărţi turistice, hărţi politice şi administrative, hărţi fizice, hărţi ocedanografice şi costiere, hărţi istorice, 
hărţi meteorologice, schiţe, diagrame şi bloc-diagrame. 

Un site interesant din punct de vedere geografic, care cuprinde mai multe date vectoriale este şi 
prima aplicaţie WebGIS istorică despre Cetatea Timişoarei (www.cetateanoastra.ro). 

Această aplicaţie este o fereastră deschisă către cartierul central al municipiului Timişoara din 
diferite timpuri şi epoci (ultimii trei sute de ani) şi care oferă o privire de ansamblu asupra principalelor 
caracteristici ale peisajului socio-urban. 

Scopul realizării acestui site este informarea vizitatorilor într-un mod interactiv cu privire la 

diversele caracteristici şi aspecte spaţiale, temporale şi arhitectonice ale clădirilor din Cetatea 

Timişoarei, majoritatea dintre ele aflate pe lista monumentelor istorice (fig. 7).  

 

Fig. 7. Fereastra aplicaţiei Cetatea Timişoarei 

Aplicaţia utilizează abordarea temporală şi spaţială a datelor şi vizează un public specializat în 

domeniile arhitecturii, urbanismului, istoriei şi geografiei, care poate folosi modulul matematico-

statistic sau funcţia de compunere hărţi ale site-ului pentru a calcula diverşi indici arhitectonici şi a 
urmări diverse tendinţe în timp, respectiv pentru a realiza diverse hărţi (planuri). 

http://www.geo-spatial.org/index.php?s=download&c=dow_date_vector
http://www.cetateanoastra.ro/
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Spaţialitatea aplicaţiei se defineşte prin componenta „spaţială” a datelor şi imprimă caracterul 
geografic acestei aplicaţii, toate datele vizibile sunt afişate, observate şi analizate direct sau relativ 

unele faţă de celelalte, în mod spaţial. 
Temporalitatea aplicaţiei se defineşte prin componenta „timp” a datelor despre Cetatea Timişoarei 

pe o perioadă îndelungată, de 300 de ani, din anul 1715 până în anul 2014.  
Elementele vector ce pot fi vizualizate pe planul urbanistic al oraşului (clădiri, monumente etc.) şi 

nu numai (personalităţi, evenimente politice etc.) nu sunt caracterizate numai de poziţia geografică 
diferită pe care o au pe Glob, dată de diverse valori ale coordonatelor geografice, ci şi de o situare 

diferită pe axa timpului din punct de vedere al caracteristicilor. 
Existenţa sau nu a unui element socio-geografic înainte, după sau într-un anumit an, precum şi 

anumite caracteristici calitative şi cantitative ale acestuia pot fi deduse din prezenţa sau nu pe planuri, 
imagini sau documente ale căror dată este cunoscută bine sau cu aproximaţie (fig. 8-9). 

  

     Fig. 8. Imaginea Castelului Huniade în anul 1812            Fig. 9. Imaginea Castelului Huniade în anul 2014 

Modalitatea de obţinere a aspectului temporal este următoarea: într-un strat vectorial (de exemplu 

clădiri) sunt stocate toate elementele ce au existat în spectrul temporal în spaţiul interior luat în studiu 
(dinăuntrul primului inel de fortificaţii). Fiecare clădire conţine date referitoare la anul apariţiei şi la 
anul dispariţiei din realitatea geografică a cetăţii Timişoarei. 

Utilizatorul îşi poate alege în cadrul aplicaţiei anul în care doreşte să vizualizeze elementele 
existente atunci. Dacă acest an este mai mare sau egal cu anul apariţiei şi mai mic decât anul dispariţiei, 
atunci clădirea este randată pe plan, iar dacă nu aceasta nu va apărea pe plan. 

Abordarea statistică şi comparativă a datelor se realizează pe fond temporal static, adică în cadrul 
aceluiaşi an. În acest tip de abordare componenta principală a analizei o reprezintă spaţiul şi se compară 
şi corelează existenţa, poziţia şi trăsăturile diferitelor aspecte ale peisajului socio-geografic. 

Vizitatorului îi sunt puse la dispoziţie în această aplicaţie mai multe straturi vectoriale care îşi 
reînnoiesc aspectul în funcţie de anul de analiză selectat. Aceste straturi sunt: 

- strat vectorial de tip poligonal pentru clădiri; 
- strat vectorial de tip punctual pentru clădiri; 
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- strat vectorial de tip poligonal pentru fortificaţii; 
- strat vectorial de tip poligonal pentru hidrografie; 

- strat vectorial de tip poligonal pentru mahalalele turceşti; 
- strat vectorial de tip poligonal pentru denumirea străzilor şi a piţelor; 
- strat vectorial de tip punctual pentru imagini; 

- strat vectorial de tip punctual pentru puncte de interes (instituţii, societăţi, hoteluri, hanuri, 
restaurante şi ospătării, artişti, personalităţi publice, evenimente şi vizite, literatură, statui etc.). 

Cele mai importante straturi sunt cele ale clădirilor deoarece la nivelul acestora se pot realiza cele 
mai complexe analize spaţiale pentru Cetatea Timişoarei. Acestea rezultă din multitudinea de parametri 
existenţi în baza de date şi din cromatica straturilor, care se modifică în funcţie de mai mulţi factori 
după cum urmează: atributul selectat, numărul de categorii, setul de culori, metoda de clasificare 
(standard sau quantiles) şi intervalele de valori (fig. 10-11). 

 

Fig. 10. Exemplu de analiză a datelor: clădirile (poligon) afişate după criteriul vârstei prin intermediul a 6 clase 

şi clădirile (punct) afişate în funcţie de înălţimea nivelurilor prin intermediul a 7 clase. 
 

Abordarea dinamică a datelor presupune utilizarea componentei dinamice a aplicaţiei, care 
permite derularea timpului cu o anumită viteză într-un interval de timp specificat.  

Utilizând această abordare în cadrul aplicaţiei putem: cerceta rapid unele suprafeţe mari, observa 
evoluţia spaţială şi calitativă a unor suprafeţe construite de-a lungul unor perioade mai mici sau mai 

îndelungate de timp, analiza evoluţia trăsăturilor (sau a indicilor fini calculaţi de utilizator) unui spaţiu 
de mărimea a unul, două sau câteva cvartale şi cerceta conţinutul bazei de date cu fotografii şi marcaje 
(personalităţi, magazine, evenimente etc.) şi distribuţia acestora în timp şi spaţiu (fig. 12-13). 

Abordarea statistică a datelor se referă la analiza datelor pe baza indicilor statistici şi matematici, 
care reprezintă de fapt în cadrul acestei aplicaţii nişte extensii editabile ale tabelei clădirilor, ei fiind 
calculaţi prin manipularea proprietăţilor deja existente în tabelul de atribute. 
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Fig. 11. Transformarea la scară mare a clădirilor ( punct) în thumbnail-uri cu imagini reprezentative ale clădirilor. 

 

Fig. 12. Opţiunile dinamice ale derulării în timp din anul 1715 până în anul 1765. 

Acestor indici le sunt alocate trei spaţii de lucru (trei coloane în tabelă) şi pot fi definiţi ca funcţii 
liniare, polinomiale, logaritmice etc. Pot conţine atribute spaţiale, metrice, istorice şi indici definiţi în 
alte spaţii de lucru, dar şi constante numerice (fig. 14-16). 

Această componentă recunoaşte două tipuri de indici: particulari şi fini. Indicii particulari sunt 
definiţi pentru taote clădirile existente în baza de date şi rămân ficşi odată cu schimbarea navigării în 
timp, iar indicii fini conţin în formula lor vârsta clădirii şi se schimbă în funcţie de anul setat. 
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Fig. 13. Rezultatul rulării în timp a Cetăţii Timişoarei pe o perioadă de 50 de ani (1715-1765). 

Cel mai important aspect al acestei aplicaţii este funcţia de compunere hărţi. Aplicaţia dispune de 
o componentă cartografică, prin care vizitatorul poate produce un plan digital, ce conţine titlu, legendă, 
orientare, scară şi cadrul hărţii. 
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     Fig. 14. Setarea indicelui care arată clădiri mai vechi de anul 1850                Fig. 15. Legenda obţinută 

 

Fig. 16. Planul obţinut în urma aplicării indicelui realizat. 

Aplicaţia conţine un meniu extins (Print screen) prin care utilizatorul poate: seta dimensiunile şi 
poziţia fiecărui element indispensabil hărţii, alege rândurile ce vor apărea în legendă, adăuga sau crea 
unele elemente ale hărţii şi modifica elementele existente (nume straturi, distanţări în legendă etc.). 
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O altă aplicaţie utilă este şi Google Earth, care este un program produs de compania Google care 

redă grafic pe calculator sau pe dispozitivile mobile în orice sistem de operare imagini de pe globul 
pământesc fotografiat din sateliţii care orbitesză în jurul Pământului.  

Google Earth include un glob virtual, o hartă şi informaţii geografice. Harta Pământului este 
generată din suprapunerea unor imagini satelitare, fotografii aeriene şi date geografice pe un glob 3 D. 

Programul afişează imagini din satelit cu diferite rezoluţii, chiar foarte bune, şi le permite celor 
care îl folosesc să vadă localităţi, case sau alte construcţii oriunde pe glob.  

Nu confundaţi Google Maps cu Google Earth. Spre deosebire de Google Maps care este o 

aplicaţie web ce rulează în browser şi care poate fi accesată online, Google Earth este un  program de 

sine stătător, care are mai multe versiuni şi anume: versiunea Google Earth care se poate descărca 
gratuit, versiunea Google Earth Pro care nu este gratuită şi care oferă o serie de caracteristici 

suplimentare faţă de versiunea gratuită şi versiunea Google Earth Enterprise care se adresează 
companiilor care pot beneficia de avantajele oferite de acest program. 

Dacă instalaţi şi deschideţi versiunea Google Earth fereastra care va apărea pe ecran este compusă 
din: bara de titlu, bara de meniuri, bara laterală (fereastra căutaţi, fereastra locaţii, fereastra straturi), 
bara de instrumente şi zona de afişare a hărţii locaţiei căutate (fig. 17). 

 

Fig. 17. Interfaţa programului Google Earth 

Funcţia de căutare în aplicaţia Google Earth este foarte utilă deoarece ne permite să căutăm şi să 
afişăm după nume sau coordonatele lor geografice mai multe elemente geografice de pe Glob după cum 
urmează: ţări, capitale, localităţi urbane, localităţi rurale, munţi, dealuri, podişuri, câmpii, lacuri, 
staţiuni, locaţii de interes (instituţii, firme, spaţii de cazare, restaurante, cafenele, baruri, benzinării, 
farmacii etc.), parcuri, locuri de agrement etc. 
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În programul Google Earth putem obţine diverse imagini tridimensionale ale clădirilor dacă bifăm 
opţiunea intitulată „Clădiri 3D” sau putem afişa imagini panoramice 360° ale acestora cu ajutorul 
funcţiei Street View pe care acesta ne-o oferă. 

Google Earth lucrează cu fişiere de tip kml care pot fi obţinute şi din conversia unui shapefile (de 
tip punct, linie sau poligon) în una din aplicaţiile specifice GIS. Deschiderea unui fişier de tip kml în 
aplicaţia Google Earth se realizează dând clic pe meniul File → Open, căutând fişierul kml, selectându-

l şi dând clic pe butonul Open (fig. 18). 

 

Fig. 18. Deschiderea unui fişier de tip kml în Google Earth 

Unul dintre lucrurile mai puţin cunoscute pe care le puteţi face cu Google Earth este să îl folosiţi 
pe post de simulator de zbor cu avionul. Dacă apăsaţi combinaţia de taste CTRL+Alt+A veţi fi pus să 
alegeţi dintre două tipuri de avioane un F-16 foarte rapid sau mai lentul SR22. 

Puteţi alege să plecaţi sau să vă întoarceţi pe unul dintre aeroporturile care au fost introduse în 
Google Earth, iar comenzile avionului sunt destul de complicate și foarte realiste și le puteţi obţine prin 
tastatură, mouse şi joystick. 

Cu aprobarea administratorilor puteți să modificaţi harta, punând un model 3D al propriei case 

sau al unei clădiri cunoscute. Procesul nu este unul simplu, însă dacă aveţi răbdare, ambiție și puțină 
pricepere, puteți să vă puneţi casa pe Google Earth fără să fi terminat facultatea de arhitectură. 

Pentru a realiza modelul 3D al casei aveţi nevoie de Google SketchUp, și cu ajutorul lui veţi putea 
urca macheta pe Google Earth. Pentru a înţelege mai bine ce aveţi de făcut accesaţi un tutorial de la 
următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=HoLIcAXgvvA  

Noile versiuni ale programului au implementat o serie de noi facilităţi cum ar fi: modulul Sky cu 
care pasionaţii de astronomie pot explora întreaga boltă cerească, modulul prin care oceanografii pot 

https://www.youtube.com/watch?v=HoLIcAXgvvA
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explora adâncurile Oceanului Planetar, posibilitatea de explora în detaliu planeta Marte sau suprafaţa 
Lunii, cu toate formele de relief foarte bine evidenţiate etc. 

Pentru a explora scufundarea în ocean şi pnetru a putea vizita Davidson Seamount din California 
lansaţi aplicaţia Google Earth 5.0. şi urmaţi paşii de mai jos: 

- asiguraţi-vă că metodele "Street View", "3D Buildings", "Ocean" "Places of Interest” şi 
“Terrain” sunt bifate în secţiunea Layers; 

- după ce începeţi să exploraţi câteva locaţii, s-ar putea să vreţi să amplificaţi altitudinea. Pentru a 
face asta, mergeţi la Tools → Options. Puteţi seta „Terain Quality” la „Higher”, iar „Elevation 

Exaggeration” de la 1 la 3; 
- sub View, mergeţi la Water Surface şi asiguraţi-vă că este selectată. Acest lucru iţi permite să 

vezi valurile pe suprafaţa apei; 

- în fereastra „Fly to” (colţul din stânga sus) tastaţi „Davidson Seamount” şi apăsaţi return. Sub 

căsuţa va apărea opţiunea „Davidson Seamount”, iar alături un pushpin pe care trebuie să-l apăsaţi; 
- veţi zbura pe deasupra oceanului şi veţi ajunge la un stop; 

- la dreapta ecranului veţi vedea un slider pentru zoom. Apăsaţi „+” în capătul slider-ului pentru a 

mări imaginea; 

- mergeţi la Eye alt -4377 ft. (Puteţi vedea altitudinea în partea de jos a ecranului); 

- de acolo, folosiţi mouse-ul pentru a te deplasa în diferite direcţii. Puteţi folosi „look jotstick” 

(pentru a vă uita în jur dintr-un punct avantajos) sau „move joystick” pentru a vă mişca în jos, în sus, la 

stânga sau la dreapta.  

Dacă vreţi să exploraţi în detaliu planeta Marte, cu toate formele de relief foarte bine evidenţiate, 
trebuie să încercaţi modulul Mars din programul Google Earth 5.0. în felul următor: 

- deschideţi programul Google Earth 5.0.; 

- alegeţi din bara de instrumente iconul în formă de planetă, daţi clic şi alegeţi Mars (Marte). Va 
apărea pe ecran o simulare adevărată a planetei Marte; 

- folosiţi aceleaşi controale, iar din Layers alegeţi în acelaşi mod în care o faceţi în Earth view; 

- tastaţi „Valles Marineris” în „Fly to” şi apăsaţi return; 
- măriţi imaginea pentru a explora sistemul de canioane Valles Marineris (Grand Canyon of Mars) 

ce se întinde pe o lungime de 4000 km; 

- mergeţi la secţiunea Layer, daţi clic pe „Mars Gallery” şi apoi pe „Rovers şi Landers”. În 
această secţiune puteţi învăţa despre aceste dispozitive speciale care au explorat Marte şi puteţi 
vizualiza fotografiile făcute de acestea. Tot aici puteţi vedea modele 3D ale dispozitivelor şi accesa „A 

Travelers Guide to Mars”. 
Un alt lucru interesant pe care ni-l oferă Google Earth este urmărirea unui tur distractiv cum ar fi: 

Las Vegas, Palatul Imperial din Japonia, Turnul Eiffel etc. Pentru acest lucru procedaţi astfel: 
- sub Places, deschideţi folderul „Sightseeing”, daţi clic pe căsuţă dacă nu este bifată; 
- daţi dublu clic pe iconul play tour (arată ca un mic folder, aflat în partea din dreapta jos a 

secţiunii Places) şi veţi fi direcţionaţi către toate locaţiile ce sunt selectate. Acest tur trece destul de 

repede, dar puteţi pune pe pauză oricând pentru a explora locurile care vă interesează mai mult. 
De exemplu pentru a încerca această opţiune puteţi alege Times Square în „Fly to” şi măriţi 

imaginea până ajungeţi la Street View. Veţi vedea mai multe icoane ale inaginilor de-a lungul străzii, 
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daţi clic pe oricare pentru a vizualiza o fotografie şi alegeţi „Show full screen”. Dacă veţi pune cursorul 
în partea din dreapta sus, va apărea o imagine thumbnail lângă slider-ul de zoom. Alegeţi micul pătrat 
din interior şi trageţi-l la dreapta sau la stânga pentru a încerca modul de vizualizare la 360°. 

 

 

 

 


