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Cuvânt înainte 

Cele 6 materiale video - 1) Elementele componente ale unei hărți, 2) 

Reprezentări spațiale de date prin metoda Wurman Dots și 3) Reprezentări 

spațiale ale rutelor de zbor - prezintă, în oglindă, două câte două, pașii de 

realizare a unei hărți în două versiuni diferite a produselor GIS Desktop ale 

companiei ESRI (ArcGIS 10.x și ArcGIS Pro 2.x), lider în domeniul Sistemelor 

Informatice Geografice. Au fost realizate ca și materiale didactice ca urmare a 

webinariilor susținute în cadrul grantului Advanced Fellowship Intern, 

organizat de STAR-UBB, în intervalul februarie-mai 2020. De asemenea, acestea 

au fost distribuite studenților de la specializările Planificare Teritorială, an II 

(disciplina: Aplicații GIS în planificare teritorială) și Cartografie, an III 

(disciplina: GIS aplicat) din cadrul Facultății de Geografie, ca suport didactic. 

Formatul video de prezentare a unui flux de lucru este accesat tot mai 

des, nu totdeauna asociindu-se cu un ISBN, dovedindu-și utilitatea mai ales 

atunci când scopul este unul didactic. În situații aparte, materialul poate fi 

proiectat cu o valoare științifică prioritară. 

Se desprind câteva caracteristici ale tutorialului video ca formă de 

prezentare expresivă a unui flux de lucru: 

1) Poate fi însoțit/completat de text și/sau voce care oferă informații din

experiența manipulării softului și/sau explicații care se regăsesc în

manualul de utilizare a oricărui produs de acest gen. Negreșit, anumiți

pași pot fi identificați în publicații științifice, dar care, la origine,

apelează tot la sursa menționată.

2) Segmente din pașii prezentați se regăsesc în diverse alte materiale

prezentate în același format, deseori accesibile pe

https://www.youtube.com/, fără să fi fost anterior publicate. În cazul în

care au fost consultate ca și model, vor fi citate în mod distinct ca



referință bibliografică, prin respectarea normelor de etică reglementate 

în mod universal. 

3) Varianta prezentată de parcurgere a unor etape de lucru nu exclude alte

căi, adesea avem posibilitatea de a decide în favoarea unei comenzi

dintr-o listă, rezultatul nedeosebindu-se categoric.

4) Cum tutorialele video prezintă etape în utilizarea unui produs, în

replicarea unei metodologii, deci însumează informații care se pot

desfășura dispersat pe mai multe pagini (inclusiv ale unui site!), citarea

poate fi echivalată cu replicarea unei surse textuale utilizând cuvinte

proprii, motiv pentru care vom cita articolul, capitolul, cartea, site-ul în

ansamblu ex: Popescu G., 2019. Nu facem referire la situațiile în care se

preiau pasaje ad litteram menite a completa imaginea de ansamblu a

fenomenului prezentat, unde vom specifica și pagina. Ideal este ca

materialele să fie însoțite de documente text care să conțină lista

bibliografică.

În cazul în care datele spațiale folosite nu sunt preluate, ele trebuie să

fie însoțite de metadate, ,,informații care descriu sau te ajută să utilizezi alte 

informații/date” 1 

1 https://dictionary.cambridge.org/ 
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