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Săptămâni de muncă reduse la 2 
minute



Agenda pentru azi:

1. Munca anevoioasă dinainte de FME

2. Soluția: (FME + Python + MSSQL)

3. Partea de programare (Python via 

FME)

4. Interacțiunea cu baza de date 

(MSSQL via FME)

5. Analiză Spațială (FME)

6. Live DEMO

De la problemă la 
soluție



Tranzacții în SUA

Ce e bine de știut?

Transparență în ceea ce privește datele

În cele mai multe cazuri, fie că e vorba de 

vânzări sau de împrumuturi bancare, în

SUA informația este disponibilă gratuit, 

pentru oricine are acces la internet.

Prin informație, în cazul nostru, întelegem

numele și adresa cumpărătorului, suma de 

bani plătită/împrumutată, termenii și

condițiile tranzacției.



Problema

Cum administrezi atâta
informație?

Dificultatea procesării

La început, era foarte multă muncă

manuală: adresă cu adresă, manual, 

verificăm dacă s-a mai produs ceva

tranzacție în locația respectivă. 

Procesul manual poate dura între 2-3 

minute și până la 30 min dacă este o 

situație mai complicată. E acceptabil

pentru o proprietate dar ce faci când ai 

sute de mii?



Soluția: Automatizezi

Varianta noastră finală a rezultat într-o combinație de 3 mari

componente:

● Programare (Python: FME startup/shutdown script)

● Baza de date (FME SQL Executor ca să citim din MSSQL)

● Analiză Spațială (FME Geographic Neighbor Finder)

…și câteva module de mare folos, mai des întâlnite:

Test Filter, Feature Merger, Attribute Keeper, Reprojector, Geocoder, 

Attribute Merger, Published Parameters



Programare: Python

Foarte util pentru a procesa fișierele înainte ca schema de 

FME să ruleze (FME Startup Python Script) și la finalul ei

(FME Shutdown Python Script).

În cazul nostru, l-am folosit pentru a rezolva:

-problema adreselor sursă care nu corespund ca 

formatare cu cele din baza de date;

-problema formatării diferite a identificatorului de 

parcelă;

-observații adaugate automat pentru fiecare rezultat (cat 

de utilă e tranzacția respectivă pentru noi?);



Python: implementarea în FME

Go through your proof points.

A.

B.

C.
A screenshot can go here. 

Or delete this box and use the text box beneath. 



Baza de date: accesarea ei direct din FME

Folosind FME SQLExecutor putem aduce din 

baza de date informațiile de care avem nevoie

pentru a fi comparate cu sursa externă:



O scurtă recapitulare
a pașilor de până
acum:

• Python a curățat fișierul sursă

• FME a accesat fișierele sursă

• FME a accesat baza de date internă

și a extras datele spre a fi comparate



Analiza spațială: FME GeographicNeighborFinder

Partea care produce “magia”:

● Se compară centroidul adreselor din baza

de date cu adresele din fișierul sursă



Aproape de final:

• Python a curățat fișierul sursă

• FME a accesat fișierele sursă

• FME a accesat baza de date internă

și a extras datele spre a fi comparate

• FME a realizat analiza spatială a 

centroidelor



FME Shutdown 
Python Script

După ce FME găsește punctele comune, 

Python analizează utilitatea informației

● Se elimină rezultatele care nu sunt 

relevante

● Se analizează distanța dintre

centroide

● Se analizează potrivirea pe adrese

● Se analizează potrivirea între

identificatorul de parcelă



Schema proiectului

Multă muncă

manuală

Python

în FME

Python

în FME

MSSQL

Imagini preluate de pe site-ul www.flaticon.com



Live DEMO



Mulțumesc!

robert.raiz@yardi.com


