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Pe lângă aplicaţia Google Earth utilă pentru explorarea spaţiului geografic mai este şi aplicaţia 
Google Maps, care este un serviciu gratuit oferit de corporaţia Google, destinat vizualizării hărţilor 
propriu-zise sau personalizate, precum şi furnizării de informaţii legate de firmele locale (adrese, 
informaţii de contact, program sau traseu). 

Platforma Google Maps are integrate pe lângă aplicaţia de bază mai multe servicii şi anume: 
Google Transit, Google Street View, Earth View sau hărţi individualizate ale căror site-uri o folosesc. 

Google Maps pune la dispoziţia utilizatorilor imagini prin satelit care se pot mări şi marca, oferă 
coordonate şi trasee exacte pentru diferite destinaţii, optimizând şi uşurând pe cât posibil accesul celor 
care îl folosesc atât pe calculatorul personal cât şi pe mobil. 

Pentru realizarea propriilor proiecte cartografice folosind aplicaţia Google Maps este necesar să 
aveţi un cont Google activ şi să fiţi logaţi. Dacă intraţi pe contul vostru de e-uvt şi apăsaţi în Google 
Maps pe butonul conectaţi-vă veţi fi logat automat nu veţi mai avea nevoie de un cont nou (fig. 1). 

 

Fig. 1. Interfaţa aplicaţiei Google Maps după logare şi accesarea contului 
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Considerând că aţi depăşit acest pas puteţi începe crearea primei voastre hărţi folosind Google 
Maps prin apăsarea butonului Meniu → Locaţiile dvs. → Hărţi → Creaţi o hartă şi intrând efectiv în 
contul vostru Google Maps (fig. 2). 

 

Fig. 2. Începerea unui nou proiect în Google Maps 

În acest moment în stânga imaginii principale apar două câmpuri în care se trec titlul hărţii şi o 
eventuală descriere a acesteia şi posibilitatea de a alege o hartă de bază ca fundal (Satelit, Teren, Harta 
politică cu evidenţieri, Harta oraşe în alb-negru, Atlas simplu, Fundal luminos etc.).  

De asemenea se poate observa că hărţile pot fi făcute publice sau pot fi arătate doar anumitor 
persoane după preferinţele utilizatorului (fig. 3). 

Pe imaginea principală, în dreapta butoanelor de navigare, apar unele butoane folositoare cum 
sunt: Placemark – Punct de interes și Line – Linie.  

Printr-un nou Punct de interes vă este permisă o descriere foarte complexă a locului (se pot atașa 
simboluri tematice, fotografii, hyperlink-uri către un posibil site al punctului etc.). Un nou punct pe 
hartă se denumeşte, i se poate face o scurtă descriere, poate fi editat, dar poate fi și șters. 

Butonul Linie permite selectarea a trei tipuri de linii ce pot fi create: Line – o linie; a Line along 

roads – o linie care se “mulează” perfect pe străzile preexistente în Google Maps; Shape – reprezintă 
unealta necesară pentru realizarea poligoanelor.  

Tot la butonul Desenaţi o linie se găsesc şi opţiunile: Adăugaţi un traseu de mers cu maşina, 
Adăugaţi un traseu de mers cu bicicleta şi Adăugaţi un traseu de mers pe jos. 

Câmpurile care permit descrierea liniilor nou create sunt identice cu cele care permit descrierea 
punctelor de interes (fig. 4-5). 

În cadrul unei noi hărți începute sau în timpul editării uneia deja finalizate, se poate folosi 
opțiunea import, care este situată deasupra titlului hărții aflate în lucru. 
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Fig. 3. Începerea unui nou proiect în Google Maps 

  

  Fig. 4. Câmpurile care descriu un punct nou creat           Fig. 5. Câmpurile care descriu o linie nou creată 

Această opțiune perminte importarea fișierelor de tip KML – astfel, vă puteți aduce în Google 
Maps puncte și track-uri pe care le-ați colectat cu GPS-ul (bineînțeles, după ce formatul nativ al 
receptorului gps a fost, în prealabil, convertit în KML) sau alte tipuri de date geospațiale. 

La fel ca şi în Google Earth şi în Google Maps putem calcula distanţe şi suprafeţe cu opţiunea 
Măsuraţi distanţele şi suprafeţele care este afişată în dreapta butoanelor de navigare. 

După finalizarea unui proiect început, datele care au fost extrase pot fi exportate în format KML, 
folosind opțiunea View in Google Earth.  

Mai mult decât atât, proiectul realizat de către voi poate fi vizualizat și de către alți utilizatori prin 
două metode simple şi anume: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language


4 

 

 linkul către hartă poate fi transmis prin e-mail sau orice alt mijloc de comunicare on line; 
 codul html poate fi inserat într-un articol publicat pe un site sau un blog. 

În afara opțiunilor obișnuite, mai există o serie de aplicații ce pot fi folosite împreună cu Google 
Maps pentru mici analize de relief (distanțe, suprafețe, înalțime etc.).  

Toate aceste aplicații pot fi accesate de la adresa: http://www.nearby.org.uk/mapplets.php  
Cele mai importante aplicații pe care le găsiţi la acest link utile în geografia fizică sunt: 
1. Path Profiler este un instrument foarte util în realizarea profilelor topografice. Aplicația 

folosește modulul Terrain din Google Maps, iar alegerea acestui tip de vizualizare are rol de control al 
elevației indicată după realizarea profilului.  

Profilul se poate realiza între două sau mai multe puncte – printr-un simplu click se alege punctul 
dorit, atât cel de pornire, cât şi cel de oprire. Afișarea se face în partea de jos a aplicației sau într-o 
fereastră separată prin apăsarea butonului Popup (fig. 6).  

 

Fig. 6. Realizarea profilului topografic dintre Târgu Mureş şi Bacău cu ajutorul instrumentului Path Profiler 

Profilele realizate între mai mult de două puncte apar în altă culoare pentru a se putea deosebi 
între ele. Vizualizarea profilelor într-o fereastră separată permite salvarea acestora în format PNG  dând 
clic dreapta şi alegând opţiunea Save image as. Acest instrument face parte dintr-un proiect mai amplu 
numit HeyWhatsThat pe care îl găsiţi pe site-ul www.heywhatsthat.com. 

2. Elevation Contours este o aplicaţie care a fost dezvoltată de către proiectul amintit mai sus. 
Aplicația permite câteva lucruri interesante utilizatorului: selectarea intervalului dintre curbele de 

nivel, alegerea culorii curbelor de nivel (există și opțiunea introducerii unui cod RGB) și alegerea între 
sistemul metric și cel englezesc – în picioare; în funcție de nivelul de detaliu echidistanța curbelor de 
nivel se schimbă automat. 

Opțiunea Show clicks permite vizualizarea altitudinii și a coordonatelor geografice – după ce se dă 
click într-un punct. Calitatea produsului este foarte slabă (posibil intenționat?) – curbele de nivel se 
intersectează, sunt întrerupte, iar în anumite locuri apar rupturi foarte mari (fig. 7). 

3. Area and Distance Calculator este o aplicație ce permite calcularea suprafețelor, dar și 
măsurarea distanțelor între două sau mai multe puncte. Dezavantajul acestei aplicații îl constituie faptul 

http://www.nearby.org.uk/mapplets.php
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/profiler.xml
http://www.heywhatsthat.com/
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/contours.xml
http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://mikebrewer.co.uk/files/area_distance.xml
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că nu pot fi afișate în paralel mai multe suprafețe sau lungimi. Datele sunt reprezentate pe harta, dar este 
afișată ultima măsurătoare sau cea pe care s-a efectuat clic. 

 

Fig. 7. Curbele de nivel din zona Culoarul Timişului – Munţii Semenic 

4. GPS Coordinates afişează cu exactitate printr-un singur clic coordonatele geografice 
(latitudinea şi longitudinea) ale punctului respectiv. Arealul în care se află punctul respectiv poate fi 
afişat în trei variante distincte şi anume: Map (Show street map), Satellite (Show satellite imagery) şi 
OpenStreetMap (fig. 8). 

 

Fig. 8. Vizualizarea coordonatelor geografice ale unui punct şi afişarea hărţii cu opţiunea OpenStreetMap 
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GIS-ul este un domeniu relativ nou care a început să se dezvolte în anii 1970 şi care s-a extins din 
ce în ce mai mult. La început aplicaţiile GIS computerizate erau accesibile doar pentru companii şi 
universităţi care deţineau echipamente informatice scumpe, dar în ultimii ani pentru că oricine dispune 
de un calculator personal sau de un laptop poate utiliza cu uşurinţă software-ul GIS. 

Tot de-a lungul timpului aplicaţiile GIS au devenit mult mai uşor de folosit. Chiar dacă e 
necesară o instruire solidă pentru utilizarea unei aplicaţii GIS, în prezent acest domeniu este mult mai 
uşor de abordat, atât pentru amatori cât şi pentru utilizatorii ocazionali. 

O componentă esenţială a GIS-ului este abilitatea de a produce date grafice atât digital pe 
calculator, permiţând vizualizarea şi deci înţelegerea rezultatului analizelor sau a simulărilor unor 
evenimente potenţiale, cât şi pe hârtie, oferind rezultatele analizelor oamenilor de decizie care alocă 
resursele geografice şi nu numai. 

Toate datele adunate, stocate într-o bază de date GIS, vin din diverse surse: date satelitare, baze 
de date exitente, arhive clasice, date oficiale de la diverse instituţii etc., iar rolul sistemului GIS este să 
pună împreună aceste date într-un sistem de informaţii unitar. 

Un sistem GIS poate combina mai multe tipuri de hărţi şi le poate afişa în imagini realistice, tri-
dimensionale, care prezintă informaţia mult mai real şi mai eficient şi către o mai largă audienţă decât 
hărţile tradiţionale bidimensionale. 

Hărţile tradiţionale sunt abstractizări ale lumii reale, o sumă de elemente importante schiţate pe o 
foaie de hârtie prin simboluri care reprezintă obiecte fizice. Tehnicile de prezentare grafică ale GIS-ului 
fac vizibile relaţiile dintre elementele hărţii, mărind abilitatea de a extrage şi analiza informaţia. 

Aplicaţiile GIS sunt programe care dispun de o interfaţă grafică pe care utilizatorul o poate 
manipula cu ajutorul mouse-ului şi a tastaturii.  

Fereastra oricărei aplicaţii GIS cuprinde următoarele elemente: bara de titlu, bara de meniuri, bara 
de instrumente, zona de afişare a hărţii şi bara de stare şi ne oferă mai multe meniuri în partea 
superioară a ferestrei (File, Edit, View, Layer, Plugins, Tools, Help etc.), care atunci când faceţi clic cu 
mouse-ul pe ele se deschid şi ne arată un panou de acţiuni pe care ni le oferă (fig. 9). 

 

Fig. 9. Adăugarea unui nou strat de tip vector 
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Aceste acţiuni vă oferă o modalitate de a indica aplicaţiei GIS ceea ce intenţionaţi să faceţi. De 
exemplu puteţi deschide un fişier mergând la meniul File → Open sau puteţi vizualiza submeniul 
necesar pentru adăugarea unui nou strat dând clic pe meniul Layer → Add Vector Layer. 

Barele de instrumente (rânduri de icoane, imagini mici care pot fi accesate cu mouse-ul) sunt 
situate în mod normal, chiar sub meniuri şi oferă o modalitate mai rapidă de a apela la acţiunile 
efectuate mai frecvent decât altele (fig. 10). 

 

Fig.10. Barele de instrumente într-un program specific GIS 

Dacă ţineţi mouse-ul peste o imagine din barele de instrumente vi se spune ce urmează să se 
întâmple atunci când faceţi clic pe acea opţiune. 

O funcţie comună aplicaţiilor GIS o reprezintă afişarea straturilor. Straturile hărţii sunt stocate ca 
fişiere pe disc sau ca înregistrări într-o bază de date şi reprezintă realitatea geografică (un strat cu 
drumuri, un strat cu localităţi, un strat cu unităţile de relief etc.). 

Când deschideţi un strat într-un program GIS acesta va apărea într-o vedere a hărţii, care va 
consta într-o reprezentare grafică a stratului ales pentru deschidere. Dacă veţi deschide mai multe 
straturi unei vederi, straturile vor fi suprapuse în ordinea adăugării (fig. 11).  

     

     

Fig.11. Realizarea unei hărţi multi-strat adăugând pe rând straturile: oraşe, şcoli, căi ferate şi râuri 
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O altă caracteristică aplicaţiilor GIS este legenda hărţii care furnizează o listă a straturilor care au 
fost încărcate în programul GIS. Spre deosebire de legenda unei hărţi pe hârtie, această listă de straturi 
ne oferă posibilitatea de a reordona, ascunde, afişa sau grupa straturile folosite. 

Schimbarea ordinii straturilor se face dând clic pe un strat din legendă apoi ţinându-se apăsat 
butonul mouse-ului şi trăgând stratul în poziţia dorită din lista în care se află. 

De exemplu schimbarea ordinii straturilor în cazul imaginii de mai jos, care s-a realizat prin 
aducerea stratului cu reţeaua hidrografică peste stratul cu drumuri astfel încât râurile vor apărea 
desenate pe hartă deasupra drumurilor şi nu vor fi situate sub ele (fig. 12-13).  

 

  Fig. 12. Situarea stratului cu râuri sub stratul cu drumuri Fig. 13. Aducerea stratului cu râuri peste stratul cu drumuri 

Aplicaţiile GIS open source au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare şi o diversificare puternică, iar 
în prezent acestea acoperă fiecare nivel din ciclul de utilizare a datelor geospaţiale. 

Avantajele utilizării aplicaţiilor open-source în GIS sunt: reducerea costurilor, controlul asupra 
tehnologiei utilizate şi compatibilitatea cu standardele existente în acest domeniu. 

Principalele programe GIS open source sunt utile în: vizualizarea datelor geospaţiale, analiza 
spaţială a fenomenelor din mediul geografic şi realizarea hărţilor geografice pe care le puteţi descărca 
gratis de pe site-urile oficiale de internet sunt: QuantumGIS, SagaGIS, GvSIG, 3 DEM, VTP (Virtual 
Terrain Project), uDig, MapView, MicroDEM şi LEOWorks pentru lucrul cu imagini satelitare. 

Quantum GIS (QGIS) 

Este o aplicaţie GIS uşor de instalat şi utilizat ce rulează pe platforme Linux, Unix, MacOS şi 
Windows, care a fost lansată în anul 2002 şi care s-a impus rapid în domeniul GIS datorită interfeţei 
grafice intuitive şi a funcţionalităţii GIS ridicate. 

Aplicaţia QGIS ne oferă suport pentru: 
- accesarea bazelor de date spaţiale PostgreSQL/PostGIS; 
- deschiderea celor mai cunoscute formate vectoriale (ESRI Shapefile, MapInfo, GML etc.); 
- accesarea formatelor raster: GeoTiff, Erdas Imagine, ESRI ASCII Grid, USGS DEM, SDTS etc.; 
- reproiectarea informaţiilor vectoriale; 
- afişarea bazei de date atribut pentru diverse straturi; 
- selectarea entităţilor vectoriale (interactivă pe hartă sau prin interogarea bazei de date atribut); 
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- crearea de entităţi spaţiale noi prin vectorizare; 
- etichetarea entităţilor vectoriale; 
- modificarea simbologiei raster şi a entităţilor vectoriale; 
- realizarea machetării hărţilor; 
- exportarea datelor în formatul Mapserver (.map). 

Instalarea programului QGIS  

QGIS este un program GIS de tip open-source, care se găseşte liber pe internet, accesând site-ul 
oficial QGIS: www.qgis.org de unde putem alege şi putem descărca gratis versiunea care ni se 
potriveşte calculatorului nostru (pentru MS Windows, Mac OS X etc.).  

După descărcare acesta se poate instala foarte simplu urmând paşii standard de instalare. 
La instalarea QGIS vi se oferă opţiunea de descărcare a setului de date eşantion, care dacă va fi 

bifată, atunci datele eşantion vor fi descărcate în folderul My Documents → GIS Database. Aceste date 
pot fi descărcate şi de la următorul link: http://download.osgeo.org/qgis/data/qgis_sample_data.zip şi 
pot fi folosite pentru diverse exerciţii şi aplicaţii în QGIS. 

Pe lângă aceste date mai puteţi utiliza în programul QGIS şi datele GIS raster sau vectoriale pe 
care le aveţi deja memorate în calculatorul vostru. 

Deschiderea şi închiderea aplicaţiei QGIS 

Aplicaţia QGIS poate fi deschisă ca orice altă aplicaţie instalată pe calculator şi anume: 
 Start → All Programs → Quantum GIS → Quantum GIS; 

 dublu clic pe scurtătura aplicaţiei dacă aceasta există pe Desktop; 

 dublu clic pe fişierul unui proiect QGIS. 
După lansarea aplicaţiei pe ecran va apărea fereastra acesteia care cuprinde: bara de titlu, bara de 

meniuri, bara de instrumente sau de proceduri, zona de afişare a hărţii cu harta, legenda hărţii şi harta 
micşorată sau harta generală şi bara de stare (fig. 14). 

În programul QGIS este posibilă lansarea unui proiect existent din dosarul sau directorul de date. 
Cu ajutorul opţiunii Project şi a selecţiei proiectului dorit se va deschide automat şi se va încărca 
proiectul cu straturile acestuia. 

1. Bara de meniuri ne oferă meniurile programului prin intermediul cărora avem acces la 
comenzile care pot fi aplicate pe parcursul execuţiei în program. Meniurile şi comenzile sunt: 
 File (fişier): 
– New Project – proiect nou; 
– Open Project – deschide un proiect; 
– Open Recent Projects – deschide proiectele recente; 
– Save Project – salvează proiectul; 
– Save Project As – salvează proiectul sub o nouă denumire; 
– Save as Image – salvează ca imagine; 
– Export to MapServer Map – exportă în harta lui MapServer; 
– Print – tipăreşte; 
– Exit – ieşire. 
 View (vizualizare): 
– Zoom Full – mărire completă; 

http://www.qgis.org/
http://download.osgeo.org/qgis/data/qgis_sample_data.zip
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– Zoom To Selection – mărire la selecţie; 
– Zoom To Layer – mărire la dimensiunea stratului; 
– Zoom Last – ultima mărire; 
– Refresh – reîmprospătare; 
– Show Bookmarks – arată legăturile la adrese; 
– New Bookmark – o nouă legătură; 
– Show most toolbars – arată cele mai multe bare de instrumente; 
– Hide most toolbars – ascunde cele mai multe bare de instrumente; 
– Toolbar Visibility – vizibilitatea barei de instrumente. 

 

Fig. 14. Fereastra programului QGIS 

 Layer (strat): 
– Add a Vector Layer – adaugă un strat de date vectoriale; 
– Add a Raster Layer - adaugă un strat de date raster; 
– Add a PostGIS Layer - adaugă un strat de date PostGIS; 
– Add a WMS Layer - adaugă un strat de date WMS; 
– Remove Layer – şterge stratul; 
– New Vector Layer - un nou strat de date vectoriale; 
– Overview – în vederea generală; 
– Add All To Overview - adaugă totul în vederea generală; 
– Remove All From Overview – şterge tot din vederea generală; 
– Hide All Layers – ascunde toate straturile; 
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– Show All Layers – arată toate straturile. 

 Settings (setări): 
– Project Properties – proprietăţile proiectului; 
– Custom Projection; 
– Options – opţiunile. 
 Plugins (extensii) - sunt adăugate noi comenzi pe măsură ce sunt încărcate noile extensii: 
– Plugin Manager – managerul de extensii. 

 Help (asistenţă, ajutor): 
– Help Contents – conţinut asistenţă; 
– QGIS Homepage – pagina web QGIS; 
– Check QGIS Version – verificarea versiunii QGIS; 
– About – despre. 

2. Bara cu instrumente sau proceduri ne asigură accesul rapid la aceleaşi funcţii din meniuri. 
Fiecare buton din bară permite citirea funcţiei la suprapunerea cursorului pe buton şi utilizarea acestuia 
selectându-l cu ajutorul mouse-ului. 

3. Zona cu legenda hărţii este folosită pentru explicarea valorilor ordonate ale straturilor, care 
pot fi grupate în fereastra legendei prin adăugarea unui grup de straturi şi tragerea straturilor în grup. 
Cu ajutorul mouse-ului daţi clic dreapta în fereastra legendei şi alegeţi comanda Add group, va apărea 
un nou dosar şi trageţi straturile pe simbolul dosarului. 

Pentru a îndepărta straturile din grup se merge cu cursorul mouse-ului pe simbolul stratului, clic 
dreapta şi alegerea opţiunii Make to toplevel item, iar pentru a redenumi dosarul daţi clic dreapta pe 
meniul grupului şi alegeţi Rename. 

Conţinutul meniului contextual apărut dând clic dreapta cu mouse-ul depinde de tipul stratului 
(raster sau vector) pentru care este afişat itemul legendei încărcate. 

Dacă diferite surse de date vectoriale au acelaşi tip de vectori şi aceleaşi atribute, simbolizările lor 
pot fi grupate. Aceasta înseamnă că dacă este modificată simbolizarea unei surse de date, celelalte au 
automat noua simbolizare.  

Pentru a grupa simbologiile, daţi un clic dreapta pe fereastra legendei se deschide meniul 
contextual şi se alege “Show file groups“. Apar grupurile de fişiere ale straturilor. Acum este posibil 
«să trageţi» un fişier dintr-un grup de fişiere în altul. În acest caz simbologiile sunt grupate. QGIS 
permite tragerea doar dacă cele două straturi au o simbologie (aceleaşi tipuri de vectori şi de atribute). 

4. Imaginea hărţii 
Harta este afişată într-o zonă specială a ferestrei QGIS, iar afişarea în această subfereastră depinde 

de straturile vector şi cele raster alese pentru încărcare (vezi punctele următoare privind alegerea şi 
încărcarea straturilor).  

Harta încărcată poate fi deplasată în planul său, mărită sau micşorată, iar imaginea hărţii şi 
legenda sunt dependente una de alta. 

Modificarea scării, mărirea sau micşorarea se pot face şi cu inelul mijlociu al locatorului. Puteţi 
personaliza această operaţiune folosind butonul “Map tools“ (instrumente cartografice) cu comenzile 
Settings Options (setări opţiuni). 
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5. Vederea generală a hărţii 
Zona vederii generale a hărţii arată extinderea completă a întregii hărţi. Pe imagine apare un 

dreptunghi care cuprinde zona afişată în fereastra hărţii detaliate. Inscripţiile nu sunt redate în zona 
ferestrei generale a hărţii. Puteţi adăuga un singur strat vederii generale prin clic cu butonul din dreapta 
în legendă şi alegerea comenzii “Add to overview”. Puteţi de asemenea adăuga sau şterge toate 
straturile în/din vederea generală folosind instrumentele lui “Overview“ din bara cu instrumente. 

Puteţi muta dreptunghiul roşu ce arată zona din fereastra hărţii; imaginea din fereastra hărţii 
detaliate se va muta în mod corespunzător. 

6. Bara de stare 

Bara de stare arată coordonatele cursorului de pe hartă (în metri sau în grade şi fracţiuni de grad) 
şi factorul de mărire sau micşorare.  

Există şi o bară de progres al încărcării hărţii după executarea unei operaţiuni de editare. În partea 
dreaptă a barei de stare este o casetă mică ce permite prevenirea temporară a straturilor redate. În partea 
extremă din dreapta este o pictogramă (icon) a proiecţiei. Cu un clic pe aceasta apare o fereastră cu 
proprietăţile proiecţiei hărţii. 

Reprezentarea datelor în QGIS 

Implicit, QGIS reprezintă toate straturile vizibile de fiecare dată când este împrospătată imaginea 
hărţii, după o anumită operaţiune. Printre aceste operaţiuni sunt: 
• adăugarea unui strat; 
• deplasare în planul hărţii, mărire sau micşorare; 
• redimensionarea ferestrei QGIS; 
• modificarea vizibilităţii unui strat sau unor straturi. 

QGIS vă permite să controlaţi în mai multe feluri procesul de reprezentare. Reprezentarea în 
funcţie de scară vă permite specificarea scărilor minimă şi maximă la care va fi vizibil un strat.  

Pentru a seta dependenţa de scară a reprezentării, se deschide dialogul proprietăţilor prin dublu 
clic pe stratul din legendă.  

În setul proprietăţilor generale (General tab), setaţi valorile maximă şi minimă ale scării şi apoi 
faceţi clic pe butonul “Use scale dependent rendering“. Puteţi determina valorile scării prin mărirea 
mai întâi la nivelul dorit şi notând valoarea scării din bara de stare a lui QGIS. 

Suspendarea reprezentării hărţii se realizează dând clic pe caseta “Render“ din colţul din dreapta-
jos al barei de stare. Când caseta Render nu e marcată, QGIS nu va redesena harta ca răspuns la diferite 
evenimente sau operaţiuni realizate, iar verificarea casetei “Render“ permite redesenarea şi cauzează 
reîmprospătarea imediată a imaginii hărţii. 

Exemple de suspendări dorite: 
• adăugarea mai multor straturi şi simbolizarea lor înainte de desenare; 
• adăugarea de noi straturi şi fixarea scării înainte de desenare; 
• adăugarea unuia sau mai multor straturi mari şi mărirea lor la o anumită scară înainte de desenare; 
• orice combinaţie a celor de mai sus. 

Setarea opţiunii adăugare strat 
Puteţi seta opţiune adăugare strat (Add Layer) oricând doriţi să încărcaţi straturi noi fără a le 

desena. Aceasta înseamnă că stratul va fi adăugat hărţii, dar caseta de vizibilitate din legendă nu va fi 
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marcată implicit. Pentru a seta această opţiune, alegeţi “Options“ din meniul “Settings“ şi faceţi clic pe 
eticheta “Rendering“. Verificaţi dacă noile straturi adăugate hărţii nu au afişate casetele de verificare. 
Orice strat adăugat hărţii va fi implicit invizibil. 

Vizualizarea datelor 
Încărcarea straturilor raster şi vectoriale din setul de date eşantion se realizează în felul următor: 

- clic cu mouse-ul pe iconul  (Load Raster) (fig. 15); 

 

Fig. 15. Bara de încărcare a straturilor raster şi vectoriale 

- deschideţi My Documents → GIS Database folderul qgis_sample_data/raster/ selectaţi fişierul 
ERDAS IMG denumit landcover.img şi daţi clic pe Open; 

- dacă fişierul nu apare bifaţi în caseta de dialog la Files of type opţiunea Erdas Imagine Images; 

- daţi clic pe icon-ul  (Load Vector); 
- selectaţi în caseta de dialog Add vector layer, File ca Source Type şi pe urmă daţi clic pe Browse 

pentru a alege stratul vector pe care vreţi să-l încărcaţi; 
- deschideţi qgis_sample_data/gml/ selectaţi Geography Markup Language de la Files of type, 

după care selectaţi fişierul GML denumit lakes.gml şi daţi clic pe butonul Open. În caseta de dialog Add 

vector layer daţi clic pe butonul OK. The Coordinate Reference System Selector se deschide cu 
NAD27/Alaska Alberts selectat şi daţi clic pe butonul OK; 

- măriţi puţin zona cu lacuri cu ajutorul instrumentelor de navigare în cadrul hărţii.  
Instrumentele aflate pe bara standard a intrumentelor de navigare QGIS sunt de la stânga la 

dreapta următoarele: Pan – navigare interactivă în cadrul hărţii (tragere cu mouse-ul), Zoom in – mărire 
interactivă a scării de afişare (clic cu mouse-ul sau tragere cu mouse-ul şi definire zonă de zoom), Zoom 

out – micşorare interactivă a scării de afişare, Zoom full – afişare prin extindere maximă a straturilor 
încărcate, Zoom to Selection – afişare prin extinderea elementelor selectate, Zoom to Layer – afişare 
prin extinderea stratului selectat, Zoom to Last Extend – întoarcere la scara şi extinderea afişării 
anterioare şi Refresh – redesenează harta. Dacă această bară sau oricare altă bară de instrumente nu este 
vizibilă daţi clic dreapta în zona rezervată acestora (partea superioară a ferestrei QGIS), iar din meniul 
contextual apărut alegeţi bara sau barele dorite (fig. 16); 

 

Fig. 16. Bara standard a instrumentelor de navigare QGIS 

- daţi dublu clic pe stratul lakes din legenda hărţii pentru a deschide fereastra Properties; 
- clic pe tab-ul Style şi selectaţi culoarea albastră; 
- daţi clic pe tab-ul Labels şi bifaţi Label this layer with pentru a activa etichetarea şi alegeţi 

câmpul Names; 
- îmbunătăţirea aspectului etichetelor (încadrarea cu un chenar alb) dând clic pe Buffer din lista 

situată în partea stângă a ferestrei; 



14 

 

- selectaţi butonul Apply, verificaţi dacă preferinţele voastre s-au aplicat şi dacă rezultatul este cel 
aşteptat, iar dacă sunteţi mulţumiţi daţi clic pe OK. 

 
Exerciţiu – stilizarea vectorilor în QGIS 

În programul QGIS puteţi să utilizaţi şi să stilizaţi datele GIS pentru a le putea prezenta într-o 
formă informativă şi interactivă din punct de vedere vizual pe o hartă geografică. Pentru a înţelege mai 
bine procesul de stilizare a vectorilor vom stiliza un strat vectorial pentru a arăta pe o hartă speranţa de 
viaţă în diferite ţări ale lumii. 

Astfel decscărcaţi de pe site-ul Centrului pentru Sustenabilitate și Mediu Înconjurător Global 
(SAGE) al Universității din Wisconsin-Madison datele  Life Expectancy GIS Grid data din setul de 
date Human Impact. Aceleaşi date le puteţi găsi şi la link-ul: http://nelson.wisc.edu/sage/data-and-
models/atlas/ data.php?incdataset=Life%20Expectancy  

Deschideţi QGIS şi mergeţi la Layer → Add Vector Layer, navigați la fișierul anterior descărcat, 
lifeexpectancy.zip, și efectuați clic pe Open. Selectați newsweek_data.shp, apoi apăsați Open. Vi se va 
cere alegerea unui Sistem de Coordonate de Referință (CRS) şi selectați WGS84 EPSG: 4326. 

Fișierul shape arhivat este încărcat acum și puteți observa stilul implicit care i-a fost aplicat. 
Faceți clic-dreapta pe numele stratului și selectați Open Attribute Table pentru a explora diferitele 
atribute. Pentru a stiliza un strat, trebuie să alegeți un atribut sau o coloană, care va reprezenta harta pe 
care încercăm să o creăm. Din moment ce dorim să creăm un strat reprezentând speranța de viață, adică 
vârsta medie până la care trăiește un locuitor al unei țări, câmpul LIFEXPECT este atributul pe care 
dorim să-l utilizăm în stilizare. 

Închideți tabela de atribute, faceți iarăși clic-dreapta pe strat și alegeți Properties. Diferitele 
opțiuni de stilizare sunt situate în fila Style a acestei ferestre. Dacă faceți clic pe butonul drop-down, 
veți observa că există cinci opțiuni disponibile: Single Symbol, Categorized, Graduated, Rule 

Based și Point displacement. Selectați Single Symbol, care permite alegerea unui stil unic, care va fi 
aplicat tuturor entităților din strat. Din moment ce deținem un set de date poligonale, avem două opțiuni 
de bază şi anume: se poate umple poligonul sau doar se poate stiliza conturul. Alegeți șablonul de 
umplere dotted, apoi faceți clic pe OK şi astfel stratului i se va aplica un nou stil, folosind modelul de 
umplere pe care l-ați ales. 

Veți vedea că stilul Single Symbol nu este util în comunicarea datelor speranței de viață, pe care 
încercăm să o afișăm. De aceea faceți clic-dreapta pe denumirea stratului și alegeți Properties şi pe 
urmă Categorized din fila Style. Acest lucru înseamnă că entitățile stratului vor fi afișate în diferite 
nuanțe de culori, în funcție de valorile unice dintr-un câmp al atributului. Alegeți 
valoarea LIFEXPECT pentru :guilabel: Column, pe urmă color ramp după dorință, faceți clic în partea 
de jos, pe Classify şi pe urmă clic pe butonul OK. Veți vedea țările colorate în diferite nuanțe de 
albastru, în zonele mai deschise speranța de viață este mai scăzută, iar în cele mai închise mai mare. 
Această reprezentare a datelor este mai utilă, prezentând în mod clar speranța de viață din țările 
dezvoltate, comparativ cu cea din țările în curs de dezvoltare.  

Puteţi explora şi tipul de simbologie Graduated din fereastra de dialog Style, care permite 
spargerea datelor dintr-o coloană în clase unice și alegerea unui stil diferit pentru fiecare dintre clase. 
Puteţi clasifica datele despre speranța de viață în trei clase: low, medium şi high. 

http://nelson.wisc.edu/sage/data-and-models/atlas/%20data.php?incdataset=Life%20Expectancy
http://nelson.wisc.edu/sage/data-and-models/atlas/%20data.php?incdataset=Life%20Expectancy
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Alegeți LIFEXPECT pentru Column, apoi 3 pentru clase. Veți vedea că sunt mai multe opțiuni 
disponibile pentru Mode, care folosesc diferiți algoritmi statistici pentru a rupe datele în clase separate 
şi anume: Equal Interval, Quantile, Natural Breaks (Jenks), Standard Deviation și Pretty Breaks. 

Caracteristicile acestor metode sunt: 

 Intervale egale este o metodă care crează clase de aceeași dimensiune. Dacă datele noastre 
variază de la 0-100 și dorim 10 clase, această metodă va crea clasele 0-10, 10-20, 20-30 și așa mai 
departe, păstrând pentru fiecare clasă aceeași mărime de 10 unități; 

 Cuantile este o metodă care decide clasele în așa fel încât numărul de valori din fiecare clasă să 
fie același. În cazul în care există 100 de valori și vrem 4 clase, metoda Cuantile va determina ca 
fiecare clasă să aibă 25 valori; 

 Intervale naturale (Jenks) este un algoritm care foloseşte gruparea naturală a datelor, în procesul 
de creare a claselor. Clasele rezultate vor fi de așa natură, încât variația maximă se va manifesta 
între clasele individuale, iar cea mai mică în interiorul fiecărei clase; 

 Abaterea standard este o metodă care calculează media datelor şi crează clasele pe baza deviației 
standard de la medie; 

 Intervale moderate este o metodă care se bazează pe un algoritm din pachetul statistic al 
limbajului R. Este ceva mai complexă, cuvântul moderat referindu-se la crearea unor clase ale 
căror limite sunt numere rotunjite. 
Pentru harta pe care ne-o dorim vom utiliza metoda Quantile. După ce efectuați clic pe 

butonul Classify, vor apărea 3 clase, împreună cu valorile corespunzătoare şi clic pe OK. 
Stilul Graduated nu poate fi folosit pentru că nu avem de-a face cu un câmp numeric. Sunt 

acceptate și numerele întregi sau reale, însă atunci când tipul câmpului reprezintă un șir, opțiunea de 
stilizare nu va mai fi disponibilă. 

Veți vedea o hartă a țărilor, în cele 3 culori, conform speranței medii de viață pentru fiecare țară. 
Întoarceți-vă la fereastra de dialog Style efectuând clic-dreapta pe strat și alegând Properties veţi găsi 
mai multe opțiuni disponibile de stilizare. Puteți face clic pe simbolul corespunzător fiecărei clase și să 
alegeți un stil diferit.  

Pentru indicarea speranțelor mari, medii și joase de viață vom alege culorile de umplere Roșu, 
Galben și Verde. În fereastra de dialog Symbol Selector efectuați clic pe caseta de selecție Color, iar în 
ferestra de dialog Select Color faceți clic pe o culoare. 

Înapoi, în fereastra de dialog Properties Layer, puteți să faceți dublu-clic pe coloana Label din 
dreptul fiecărei valori, și să introduceți textul pe care doriți să-l afișați. În mod similar, puteți da dublu-
clic pe coloana Value, pentru a edita intervalele selectate. Faceți clic pe OK, dacă aceste clase vă sunt 
suficiente pentru harta dorită. 

Acest stil este, cu siguranță, mai convingător decât cele două încercări anterioare. Numele 
claselor și culorile sunt clar evidențiate, facilitându-ne interpretarea valorilor speranței de viață. 

 
 
 


