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Вступ 

Дисципліна «Геоінформаційні системи» має на меті навчити студентів 

теоретичним основам, інформаційним технологіям формування цифрової 

моделі місцевості, створення цифрових топографічних та тематичних карт, 

сприяти розвитку логічного мислення, формуванню наукового 

світосприйняття і прививати схильність до творчості. А також полягає у 

розкритті теоретичних і практичних питань, які пов'язані з використанням 

аерофото- і космічних знімків, а також теоретичні положення та технології 

опрацювання аерофотознімків. Важливі також питання використання 

засобів дистанційного зондування Землі та освоєння студентами методів і 

способів використання авіації та матеріалів аерокосмічних знімань для 

вирішення практичних завдань, а також формування у студентів наукового 

світогляду на основі останніх досягнень світової науки, техніки та 

виробництва. 

1. Загальні методичні вказівки 

Самостійне вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні 

системи» слід проводити послідовно, за наведеними нижче темами, з 

використанням зазначених «Методичних вказівок», рекомендованої 

літератури, відповідних навчальних посібників, джерел Інтернет та ін. 

Навчальна самостійна робота студентів має поступовий, етапний 

характер і складається з різних видів робіт, загальний обсяг яких становить 

104 години. 

Протягом модульного циклу студент має бути залучений до 

аудиторних занять, тобто, він зобов'язаний прослухати курс лекцій (24 

години), а також відвідати лабораторні заняття (22 годин). Власне, робота 

при цьому складається з написання відповідних конспектів лекцій та 

підготовки до практичних занять. Студенти користуючись конспектом 

лекцій, підручниками, методичними посібниками та методичними 

вказівками, джерелами інтернет: 

- творчо опановують надану під час аудиторних занять інформацію; 

- самостійно вивчають відповідні теми з використанням 

рекомендованої літератури; 

- шляхом розв’язання практичних ситуацій, відпрацювання тестів, 

написання рефератів набувають вмінь та навичок практичного 

використання отриманих знань, закріплюють і поглиблюють ці знання; 

- отримують консультаційно-методичну допомогу з боку викладача. 

 

2. Рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні 

дисципліни 

Дисципліну «Геоінформаційні системи» рекомендується вивчати в 

такій послідовності: 

1 Ознайомитися із робочою програмою навчальної дисципліни. 

2 Опрацювати лекційний матеріал з використанням власного конспекту 

лекцій. 
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3 Вивчити програмовий матеріал з використанням конспекту лекцій, 

підручників, науково-методичної літератури, нормативної та довідкової 

літератури за списком рекомендованих джерел. 

4 Ознайомитися з додатковою літературою та публікаціями у 

спеціальних виданнях, журналах, газетах, джерелах інтернет, та ін. 

5 Користуючись конспектом з лекційних занять, підручниками, 

методичними вказівками, збірниками тестів, а також (за необхідності) 

консультаційною допомогою викладача, підготуватись до практичних 

занять. 

6 Перевірити свої знання відповідно до наведених у вказівках тестів, 

питань для самоконтролю, що виносяться на рейтинговий контроль за 

модулями №1- 2 та на залік. 

Планування навчальних робіт з опанування дисципліни 

«Геоінформаційні системи» здійснюється студентом самостійно (з 

урахуванням заздалегідь встановлених університетом термінів на 

обов'язкові навчальні заходи). 

Необхідну інформацію про наявність, кількість та умови використання 

рекомендованої навчальної літератури, довідкової літератури, навчально-

методичних посібників і вказівок студент отримує в науковій бібліотеці та 

методичному кабінеті кафедри екології та безпеки життєдіяльності. 

Інформацію про обсяг, терміни, послідовність обов'язкових навчальних 

заходів, про види та умови проведення консультацій студент отримує 

безпосередньо в деканаті, на кафедрі або у викладача. 
 

3. Навчально – тематичний план вивчення дисципліни 

«Геоінформаційні системи» 

Робоча програма з дисципліни ««Геоінформаційні системи»» складена 

на підставі узагальнених типових освітньо-професійних програм з 

спеціальностей затверджених Міністерством освіти і науки України, листа 

МОН України № 1/ 9 – 307 від19.06.2002р., навчального плану зазначених 

спеціальностей, з урахуванням світового і вітчизняного досвіду, сучасних 

вимог до рівня знань, а також наявності базових знань студентів, отриманих 

ними в загально – освітніх навчальних закладах. 

 

Витяг з навчального плану 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних: 

І рік (І сем) - 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

Лекції 

24  

Практичні, семінарські 

22 - 

Самостійна робота 

104  
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Вид контролю: Залік 

 

3.1 Мета і завдання викладання дисципліни «Геоінформаційні 

системи», її місце у навчальному процесі. 

Завданнями дисципліни є - дати основи: математичної теорії 

геоінформатики; дистанційного зондування; обробки матеріалів 

аерокосмічної зйомки; технологій створення цифрових карт; застосування 

ГІС-технологій у системі точного землеробства. А також вивчити 

призначення, структуру, технічні характеристики аерокосмічних засобів 

дистанційного зондування земель лісогосподарського призначення, 

природні умови ведення спостережень та знімання, технологічні аспекти 

аерофотознімання та космічного знімання лісових масивів і їх використання 

на практиці. 
Мета дисципліни (інтегральна компетентність) - Здатність  

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Завдання – вивчення дисципліни «Геоінформаційні системи» є 

вивчення методів і технологій вводу, обробки, зберігання і візуалізації 

просторових даних з використанням геоінформаційних систем. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 9 Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 10 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 

Фахові компетентності:  

СК 3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 

використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, 

проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх 

ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних 

проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення 

програмних та інформаційних систем. 

СК 5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження 

операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах 

різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі 
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оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, 

оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня 

ієрархії. 

СК 6 Здатність до системного мислення, застосування  методології 

системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, 

методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають 

суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР05. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання 

обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність 

алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та 

обчислюваних функцій. 

ПР08.  Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, 

процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та 

проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, 

технологічних і фінансових об’єктах. 

 

3.2 Перелік питань вхідного контролю 

1. Поняття про інформатику та геоінформатику.  

2. Визначення предмету дослідження геоінформатики.  

3. Ретроспектива розвитку геоінформатики.  

4. Місце геоінформатики серед інших наук. 

5. Зв’язок ГІС-моделювання з тематичною  картографією.  

6. Засоби і методи тематичного картографування в ГІС.  

7. Сучасні ГІС: підходи до класифікації.   

8. ГІС як інструмент створення електронних тематичних атласів. 

9. Функціональні можливості сучасних ГІС.  

10. Практичне застосування ГІС-технологій.  

11. Просторова інформація та географічні дані в ГІС.  

12. Атрибутивні дані у ГІС.   

13. Моделі і бази даних  у ГІС  

14. Введення даних у ГІС.  

15. Подання інформації в ГІС. 

 

3. 3. Зміст дисципліни 

3.3.1 Тематичний план курсу «Геоінформаційні системи» 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Геоінформатика – наука та технологія. 

Змістовий модуль 2. Сучасні ГІС пакети та тематичне картографування.  

Змістовий модуль 3. Застосування ГІС технологій. 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 4. Дані в геоінформаційних системах.  

Змістовий модуль 5. Введення і подання інформації у ГІС.  
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Змістовний модуль 6. Методика роботи з елементарною ГІС на основі 

стандартного пакету MS Office.  

Змістовний модуль 7. Аналітичні можливості ГІС.   

Модуль 3 

Змістовий модуль 8. Теоретичні основи аерокосмічних методів  

Змістовий модуль 9. Застосування аерокосмічних методів  
 

3.5. Практично-семінарські заняття 

Практичні заняття – одна з найдійовіших форм контролю за 

самостійною роботою студентів, при якій викладач організує дискусію 

навколо тем, що визначаються робочою навчальною програмою з 

дисципліни. 

При підготовці до семінару студенти готують теми виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів), набувають навичок 

роботи з навчальним матеріалом, пошуку спеціальної літератури джерел 

Інтернет, необхідних для відповідей на питання. Семінари проводяться в 

опитній формі, а також шляхом заслуховування повідомлень, доповідей, 

фіксованих виступів, рефератів з теоретичних питань, з подальшим їх 

всебічним обговоренням. 

Викладач оцінює підготовлені реферати, виступи студентів, їх 

активність в дискусії. Отримані оцінки за семінарські заняття враховуються 

при проведенні підсумкового контролю знань студентів з дисципліни. 

Обсяг практичних занять відповідно до вимог освітньо-професійної та 

робочої програм становить 22 години. Він містить теми: 

1. Векторизація зображень у ГІС  

2. Аналітичні можливості ГІС 

3. Дешифрування матеріалів ДЗЗ 

4. Використання ГІС і ДЗЗ у природокористуванні 

При самостійній підготовці до практичних занять слід керуватися 

рекомендаціями Методичних вказівок до практично-семінарських занять з 

дисципліни «Дистанційні методи та ГІС в природокористуванні».- УНУС, 

2019. 

 

4. Програмний матеріал до вивчення дисципліни «Геоінформаційні 

системи» 

Самостійну роботу над опануванням основ знань з ГІС та ДЗЗ слід 

починати з визначення мети, предмету, завдання і системи курсу. Доцільно 

ознайомитись з літературними та інтернет-джерелами курсу, формами і 

методами його вивчення, умовами та графіком модульно – рейтингового 

контролю знань студентів з дисципліни. 

 

Тема 1. Геоінформатика – наука та технологія. 

Як наука, так і термін «геоінформатика» дуже тісно пов’язаний з 

інформатикою. Геоінформатика - це наука, технологія і прикладна 
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діяльність, пов'язана зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і 

відображенням просторових даних, а також із проектуванням, 

створенням і використанням географічних інформаційних систем. 

Сукупність засобів, способів і методів автоматизованого збору, зберігання, 

маніпулювання, аналізу і відображення (представлення) просторової 

інформації об'єднують під загальною назвою «геоінформаційні технології».  

По-перше, ГІС - це інформаційна система, тобто «система обробки 

даних, що має засоби накопичення, збереження, відновлення, пошуку і 

видачі даних». По-друге, ця інформаційна система належить до категорії 

автоматизованих інформаційних систем, що використовують ЕОМ на всіх 

етапах обробки інформації», комп'ютер є неодмінним атрибутом і основою 

геоінформаційної технології. По-третє, ця інформаційна система надає 

можливості маніпулювання і обробки просторової (просторово-

розподіленої, просторово-координованої) інформації.  

Відмітною рисою географічних інформаційних систем є наявність у 

їхньому складі специфічних методів аналізу просторових даних, що в 

сукупності із засобами введення, збереження, маніпулювання і 

представлення просторово-координованої інформації і складають основу 

технології географічних інформаційних систем, чи ГІС-технології. У науках 

про Землю ГІС переробляють географічні потоки, що формуються в межах 

географічної оболонки і являють собою інформаційне відображення 

системи об'єктів географічного вивчення. 

Важливу стимулюючу роль у посиленні інтересу до ГІС відіграло 

прагнення адаптувати для вирішення як наукових, так і практичних завдань 

(у тому числі і на комерційній основі), уже накопичених на той час масивів 

даних дистанційного зондування Землі. Розвиток геоінформаційних систем, 

особливо здатних інтегрувати дані дистанційного зондування 

(«інтегрованих ГІС»), розглядається як необхідна умова ефективного 

використання матеріалів дистанційного зондування.  

Геоінформаційні технології в Україні набули розвитку в середині 90-х 

років XX ст. Серед позитивних чинників, що характеризують сучасний стан 

застосування геоінформаційних технологій у країні, слід відзначити такі: 

- формування в державних установах і організаціях груп фахівців, які 

активно працюють у напрямку застосування ГІС у різних сферах людської 

діяльності, зокрема: у Державному проектному інституті Діпромісто (Київ); 

у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (Київ); в Управлінні 

земельних ресурсів Одеської обладміністрації; в Одеському національному 

університеті ім. І.І.Мечникова; у Національному університеті «Львівська 

політехніка» (Львів); у Національній гірській академії (Дніпропетровськ); у 

Харківському технічному університеті радіоелектроніки; в Українському 

центрі менеджменту Землі і ресурсів (Київ) та в ряді інших; 

- створення ГІС-асоціації (1997) і Асоціації геоінформатиків (2003) 

України, що сприяють активізації і консолідації геоінформаціонної 

діяльності в країні; 

- щорічне проведення ГІС-форумів (1995-2001), конференцій 

«Геоінформатика: теоретичні і прикладні аспекти» (з 2002 р.), конференцій 
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користувачів продуктів фірми ЕSRІ в Криму (з 1998 р., ЗАТ ЕСОММ), а 

також окремих тематичних конференцій, семінарів, нарад, присвячених 

використанню геоінформаційних технологій (наприклад, «Геоінформаційні 

технології сьогодні» (Львів, 1999); «Геоінформаційна освіта і муніципальне 

управління» (Миколаїв, 2000 р.) «Можливості ГІС/Д33-технологій у 

сприянні вирішення проблем Причорноморського регіону» (Одеса, 2003) та 

ін.); 

- створення державних підприємств і комерційних компаній, що 

спеціалізуються на розробці і/або використанні геоінформаційних 

технологій, зокрема: державних науково-виробничого підпріємства 

«Геосистема» (м. Вінниця) і науково-виробничого центру 

«Геодезкартінформатика» (м. Київ); комерційних компаній «Інтелектуальні 

системи, Гео», «Інститут передових технологій», «ЕСОММ», ГЕОКАД, 

«Аркада», «Геоніка» (м. Київ); «Високі технології» (м. Одеса) та ін.; 

- розроблення спеціалізованого геоінформацїйного пакета «Рельєф-

процесор» - Харьківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 

векторно-растрової інструментальної ГІС настільного типу ОКО - ВАТ 

«Геобіономіка» (м. Київ); програмних комплексів GЕО+САD і GеоnіCS, 

призначених для обробки даних досліджень і геоінженерного проектування 

в галузі цивільного, промислового і транспортного будівництва- компанія 

«ГЕОКАД», АТ «Аркада» і НПЦ «Геоніка» (м. Київ) та ін. 

- створення електронного атласу України - пілотної версії 

комп'ютерного Національного атласу України (2000) – Інститутом географії 

НАН України і компанією «Інтелектуальні системи, Гео» (Київ); 

- внесення курсів з ГІС і геоінформаційних технологій до програми 

підготовки фахівців природознавчих і екологічних спеціальностей у 

багатьох вищих навчальних закладах країни; відкриття у деяких з них курсів 

підготовки фахівців у галузі геоінформаційних систем і. технологій, 

зокрема, в Університеті «Львівська політехніка» (Львів)- у рамках 

спеціальності «Картографія», в Одеському національному університеті ім. 

І.І.Мечникова — у рамках спеціальності «Географія», в Одеському 

державному екологічному університеті - у рамках спеціальності 

«Інформаційні технології», у Національній гірничій академії України 

(Дніпропетровськ) - за фахом «Геоінформаційні системи і технології». 

До факторів, що стримують розвиток геоінформаційних технологій, 

належать низький в цілому рівень комп'ютеризації в країні і відсутність у 

достатній кількості відповідних фахівців. 

У системі наук про Землю геоінформатика посідає важливе місце і 

позіціонується як універсальна методика збору, накопичення, аналізу і 

візуалізації різноманітних географічних даних як у областях природничої, 

так і суспільної географії. Лісове господарство, управління 

природокористуванням, сільське господарство – окремі напрямки 

прикладного застосування геоінформатики. 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Назвіть передумови і причини, що зумовили розвиток 

геоінформатики. 
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2. Дайте визначення геоінформатики і перелічите її ознаки. 

3. В чому полягають функції сучасної геоінформатики? Дайте їх харак-

теристику. 

4. Назвіть, у яких галузях господарства найефективніше застосовується 

геоінформатика. 

5. Як ви розумієте поняття і ГІС і геоінформатика? 

6. З якими типами даних працюють сучасні геоінформаційні системи? 

8. Що таке геоінформаційна система? Перелічте основні галузі 

застосування ГІС. 

9. Що таке ГІС-технології? 

10. Яу використовуються дані ДЗЗ у ГІС?  

Джерела [1, 2, 6, 11, 12, 15]. 

 

Тема 2. Сучасні ГІС пакети та тематичне картографування 

Тематичне картографування як основа ГІС-моделювання. Картографія, 

особливо тематична дуже тісно пов’язана з геоінформатикою та 

дистанційним зондуванням.  Особливо  це стосується відносин 

геоинформатики й картографії, карт і ГІС. Поява геоинформационных 

систем ознаменувала собою поки ще недостатньо осмислений і оцінений 

переворот в інструментарії моделювання географічного простору взагалі, 

реалізувавши принципово новий спосіб його опису й подання у формі 

цифрових моделей і порушивши існуючу тут монополію карт і інших 

геозображень як єдиного засобу моделювання простору й, що ще більш 

важливо, рішення просторових завдань, дозволивши замінити графічні 

(образно-знакові) моделі об'єктів земної поверхні цифровими, а в ряді 

додатків витиснути традиційні картографічні моделі з тих областей, де їхнє 

використання неможливе або недоцільне. Розвиток цифрової картографії 

нічого не міняє по суті: залишаючись у лоні турбот і інтересів картографії, 

цифрові карти картами не є; як і будь-які цифрові просторові дані (у тому 

числі дані ГІС), вони не можуть сприйматися людиною візуально. Саме 

тому при всій своїй самостійності й корінних розходженнях картографія й 

геоинформатика «приречені» на міцну й довгу взаємодію. У цій взаємодії 

традиційно виділяють дві сторони: карти й інші картографічні зображення 

належать до числа основних джерел масових вихідних даних для ГІС і є 

найпоширенішою формою подання результатів її функціонування з 

використанням методів картографічної візуалізації даних у формі 

комп'ютерних і електронних (відеоекранних) карт (рис.1). 

Проте сьогоднішній характер їхньої взаємодії не вічний і збережеться 

доти, поки: 1) винятково всі масові джерела даних для ГІС не стануть 

цифровими (маючи на увазі найбільш масовий з них - карти); 2) не буде 

знайдений прямий інтерфейс людського мозку й пам'яті комп'ютера (до тієї 

пори карті прийде виконувати роль незамінного інтерфейсу між людиною й 

машиною); 3) не будуть знайдені й реалізовані алгоритми рішення всіх 

просторових завдань винятково в цифровому середовищі, минаючи 

необхідність залучення для цього карт.  
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Можливості тематичного картографування в ГІС. Створення 

тематичних карт як самостійних прошарків в ГІС дозволяє реалізувати 

наступні важливі можливості: 

 Тематичні карти за допомогою методу розмірних символів 

створюються не обов'язково на базі точкових об'єктів. Розмірні символи 

можуть бути побудовані для будь-яких типових графічних об'єктів. Тому, 

навіть якщо базова карта містить області або лінійні об'єкти, на її основі все 

рівно можна створювати тематичні карти методом розмірних символів. 

 Можна створити декілька тематичних карт на базі одного прошарку 

інформації карти. При цьому для створення кожного наступного 

тематичного шару немає необхідності копіювати базовий шар карти. Можна 

переглядати кілька тематичних шарів одночасно, а також створювати 

двотемові карти. 

 За допомогою діалогу «Керування шарами» можна регулювати показ 

тематичних шарів. Базовий шар при цьому також може показуватися. Для 

кожного з тематичних шарів можна установлювати свій масштабний ефект. 

На сьогодні відмічене і неодноразово перевірене велике прикладне 

значення тематичної ГІС-картографії.  

Особливу роль у створенні картографічної моделі відіграють діаграми. 

Як і стовпчасті діаграми, кругові діаграми дозволяють аналізувати значення 

декількох тематичних змінних одночасно. На такій карті значення змінних 

визначають величину відповідного сегмента діаграми. Його можна 

порівнювати з іншими сегментами в тій же діаграмі або з аналогічними 

сегментами в інших діаграмах. При показі тематичної карти MapInfo 

автоматично створює легенду цієї карти, у якій відбивається, які значення 

відображають ті або інші кольори, символи або розміри об'єктів. 

Класифікація сучасних ГІС. Звичайно геоінформаційні системи 

класифікують за такими ознаками: 

- за призначенням - залежно від цільового використання; 

- за проблемно-тематичною орієнтацією - залежно від сфери 

застосування; 

- за територіальним охопленням — залежно від розміру території і 

масштабного ряду цифрових картографічних даних, що складають базу 

даних ГІС. 

За призначенням геоінформаційні системи поділяють на багатоцільові 

та спеціалізовані. Багатоцільовими системами, як правило, є регіональні 

ГІС, призначені для розв'язання широкого спектра завдань, пов'язаних з 

регіональним управанням. Спеціалізовані ГІС забезпечують виконання 

однієї або кількох близьких функцій. До них, як правило, відносять 

геоінформаційні системи: інформаційно -довідкові; моніторингові; 

інвентаризаційні; прийняття рішень; дослідницькі; навчальні. 

Зокрема, дослідницькі ГІС створюються для забезпечення розв'язання 

будь-якої наукової проблеми або сукупності наукових проблем із 

застосуванням методів просторово-часового аналізу й моделювання.  

Навчальні ГІС розробляються для забезпечення навчального процесу, 

як правило, у вищих навчальних закладах. Як об'єкт у таких 
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геоінформаційних системах частіше за все розглядаються території 

польових стаціонарів - баз навчальних польових практик студентів.  

За проблемно-тематичною орієнтацією звичайно виділяють типи 

геоінформаційних систем, що відповідають «основним сферам застосування 

ГІС», тобто: земельно-кадастрові; екологічні і природокористувальницькі; 

інженерних комунікацій і міського господарства; надзвичайних ситуацій; 

навігаційні; соціально-економічні; геологічні; транспортні; торгово-

маркетингові; археологічні; військові. 

За територіальним охопленням найбільш логічним є поділ 

геоінформаційних систем на: глобальні; загальнонаціональні; регіональні; 

локальні. 

Глобальні геоінформаційні системи охоплюють або всю земну кулю, 

наприклад, як Глобальний банк природно-ресурсної інформації (GRID), або 

якусь її значну частину - як геоїнформаційна система Європейського 

співтовариства СОRINE. Загальнонаціональні ГІС, як це випливає із назви, 

охоплюють територію всієї країни, регіональні - якусь її частину, таку, як 

економічний район, адміністративна область чи група суміжних областей, 

басейн великої річки і т.ін. До категорії «локальні ГІС відносять 

геоінформаційні системи меншого територіального охоплення, але 

рекомендації щодо територіальних обмежень локальних ГІС відсутні. До 

даної категорії, як правило, належать і муніципальні геоінформаційні 

системи (МГІС) - специфічна категорія геоінформадійних систем, що 

розробляються для території міста або його частини. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1.Що таке картографічне моделювання? 

2. Яку роль відіграють картографічні моделі у сучасних ГІС? 

3. Які особливості тематичного картографування? 

4. Які засоби передачі явищ і процесів на тематичних картах Ви знаєте? 

5. За якими принципами класифікуються сучасні ГІС? 

6. Які Ви знаєте ГІС за призначенням? 

7. Які Ви знаєте ГІС за територіальним охопленням? 

8. Які Ви знаєте ГІС за проблемно-тематичною орієнтацією? 

Джерела [1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 16]. 

 

Тема 3. Застосування ГІС-технологій. 

Головні функції сучасних ГІС та практичне застосування ГІС-

технологій. Умовно функції ГІС можна поділити на п'ять груп, при цьому 

перші три належать до традиційних функцій геоінформаційних технологій, 

останні, дві - до нових, що розвинулися останнім десятиліттям. 

1. 1нформаціпно-довідкова функція - створення і ведення банків 

просторово-координованої інформації, у тому числі: 

- створення цифрових (електронних) атласів;  

- створення і ведення банків даних систем моніторингу; 
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- створення й експлуатація кадастрових систем, у першу чергу 

автоматизованих земельних інформаційних систем. 

2. Функція автоматизованого картографування - створення 

високоякісних загальногеографічних і тематичних карт, що задовольняють 

сучасні вимоги до картографічної продукції.  

3. Функція просторового аналізу і моделювання природних, природно-

господарських та соціально-економічних територіальних систем, що 

ґрунтується на унікальних можливостях, наданих картографічною 

алгеброю, геостатистикою і мережним аналізом, які складають основу 

аналітичних блоків сучасних інструментальних ГІС з розвинутими 

аналітичними можливостями.  

4. Функція моделювання процесів у природних, природно-

господарських і соціально-економічних територіальних системах.  

5. Функція підтримки прийняття рішень у плануванні, проектуванні та 

управлінні: програмно-організовані банки просторової й атрибутивної 

інформації; базу знань, що складається з блока аналізу і моделювання; блок 

технологій штучного інтелекту; інтерфейс користувача. 

Практичне застосування ГІС-технологій. Основними галузями 

застосовування ГІС у наш час є: управління земельними ресурсами, 

земельні кадастри; інвентаризація і облік об'єктів розподіленої виробничої 

інфраструктури і управління ними; тематичне картографування практично в 

будь-яких сферах його використання; морська картографія і навігація; 

аеронавігаційне картографування і управління повітряним рухом; навігація і 

управління рухом наземного транспорту; дистанційне зондування; 

управління природними ресурсами; моделювання процесів у природному 

середовищі; моніторинг стану навколишнього середовища; реагування на 

надзвичайні і кризові ситуації; геологія, мінерально-сировинні ресурси і 

гірничодобувна промисловість; планування і оперативне управління 

перевезеннями; проектування, інженерні дослідження і планування в 

містобудуванні, архітектурі, промисловому і транспортному будівництві; 

планування розвитку транспортних і телекомунікаційних мереж; 

комплексне управління і планування розвитку території, міста; сільське 

господарство; маркетинг, аналіз ринку; археологія; безпека, військова 

справа і розвідка; загальна і спеціальна освіта. 

Використання ГІС-технологій в сільському господарстві. Для 

управління сільськогосподарським підприємством, що проводить 

продукцію рослинництва, необхідна об'єктивна інформація про розміри і 

стан сільгоспугідь. Великий об'єм просторової і атрибутивної інформації 

якісно можна обробляти і аналізувати тільки за допомогою спеціального 

програмного забезпечення, що враховує як просторову прив'язку, так і 

спеціальні відомості про поля.  

Сучасна агрономічна ГІС передбачає упорядкування процесу 

наповнення системи картографічними матеріалами, заповнення бази даних 

відомостями про показники ґрунтів, фітосанітарний стан посівів, введення 

відомостей про пропоновані агротехнології, вироблення пропозицій по 
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використанню ГІС в господарствах, навчання фахівців господарств, учбових 

і проектних організацій, розробки і використанню ГІС в рослинництві. 

У повному варіанті, агрономічна ГІС повинна включати багатошарову 

електронну карту господарства і атрибутивну базу даних історії полів, з 

урахуванням всіх виконаних агротехнічних заходів. Кількість тематичних 

шарів електронної карти залежить від складності ландшафтно-екологічних 

умов і рівня інтенсифікації агротехнологій (визначається за врожайністю і 

кількості витрат на гектар). У загальному випадку електронна карта полів 

повинна включати шари: мезорельєфу (з показом мезоформ рельєфу, форм 

схилів); крутизна схилів; експозиції схилів (теплі, холодні, нейтральні); 

мікрорельєфу (з показом контурів з переважанням тих або інших форм 

мікрорельєфу, що мають агрономічне значення); мікроклімату; рівня 

ґрунтових вод, їх мінералізації і складу; ґрунтоутворюючих і підстилаючих 

порід; мікроструктур ґрунтового покриву (ґрунтова карта); вміст гумусу в 

ґрунті; забезпеченості рухомими формами елементів мінерального 

живлення рослин і мікроелементами; значення Рh ґрунтів;  фізичних 

властивостей ґрунтів; забруднення важкими металами, радіонуклідами і 

іншими токсикантами; еродованості ґрунтів, ерозійній небезпеці і іншим 

видам фізичної деградації (обвалів, селів і др); перезволоження і 

заболоченості ґрунтів, зокрема вторинного гідроморфізму, підтоплення, і 

ін.; засолення ґрунтів (типів і ступеня засолення); солнцюватості ґрунтів; 

рослинного покриву з оцінкою стану природних кормових угідь; лісовій 

рослинності з оцінкою стану природних лісів і лісових насаджень; 

розподілу корисних видів тварин, птахів, корисних ентомофагів, оцінкою їх 

територіального впливу; фітосанітарного стану посівів. 

Одним з базових елементів ресурсозберігаючих технологій в сільському 

господарстві є «точне землеробство» (або як його інколи називають 

«прецизійне землеробство» - precision agriculture). Точне землеробство - це 

управління продуктивністю посівів з врахуванням внутрішньопольової 

вариабельності місця існування рослин. Умовно кажучи, це оптимальне 

управління для кожного квадратного метра поля. Метою такого управління 

є отримання максимального прибутку за умови оптимізації 

сільськогосподарського виробництва, економії господарських і природних 

ресурсів. При цьому відкриваються реальні можливості виробництва якісної 

продукції і збереження навколишнього середовища.  

Точне землеробство включає безліч елементів, але все їх можна 

розбити на три основні етапи:  

 Зб інформації про господарство, поле, культуру, регіон; 

 Аналіз інформації і  рішень; 

 Виконання рішень - проведення агротехнологічних операцій. 

Для реалізації технології точного землеробства необхідні сучасна 

сільськогосподарська техніка, керована бортовою ЕОМ і здатна 

диференційовано проводити агротехнічні операції, прилади точного 

позиціювання на місцевості (GPS-приймачі), технічні системи, що 

допомагають виявити неоднорідність поля (автоматичні пробовідбірники, 

різні сенсори і вимірювальні комплекси, збиральні машини з автоматичним 
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обліком урожаю, прилади дистанційного зондування сільськогосподарських 

посівів і ін.) Ядром технології точного землеробства є програмне 

наповнення, яке забезпечує автоматизоване ведення просторово-

атрибутивних даних картотеки сільськогосподарських полів, а також 

генерацію, оптимізацію і реалізацію агротехнічних рішень з врахуванням 

варіабельності характеристик в межах оброблюваного поля. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Дайте характеристику головних функцій сучасних ГІС. 

2. В чому полягає інформаційно-довідкова функція сучасних ГІС? 

3. В чому полягає функція просторового аналізу і моделювання у 

сучасних ГІС? 

4. Перелічте сфери застосування сучасних ГІС і поясніть ефективність 

їх застосування у кожній сфері 

5. З яких компонентів складається сучасна агрономічна ГІС? В чому 

особливість кожного з них? 

6. Що таке система точного землеробства? 

7. Як використовуються сучасні ГІС у системах точного землеробства? 

8. В чому головні переваги системи точного землеробства і як сучасні 

ГІС забезпечують ці переваги? 

Джерела [3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34]. 

 

Тема 4. Дані в геоінформаційних системах. 

Просторова інформація в ГІС є основою інформаційного блока ГІС, 

тому способи її формалізації є найважливішою складовою частиною 

технології географічних інформаційних систем. Просторова інформація ПС 

містить метричну частину, що описує позиційні властивості об'єктів, а 

також пов'язані з нею змістовні (семантичні, тематичні) атрибути, чи 

просто - «атрибути». Просторові дані вводяться і зберігаються в 

комп'ютері у формалізованому вигляді. Використовуються два основних 

способи формалізації просторових даних - растровий і векторний, 

відповідні двом принципово різним способам опису (моделям) просторових 

даних. У першому способі просторова інформація співвідноситься з 

комірками регулярної сітки як з елементами території (растрове подання), у 

другому – використовується система елементарних графічних об’єктів, 

положення яких у просторі визначається за допомогою координат (векторне 

подання). 

Растровий спосіб формалізації просторових даних має два різновиди - 

регулярних мереж (grid сеlls) і власне растровий (raster), що принципово не 

відрізняються один від одного, оскільки і той і інший базуються на 

формалізації просторової інформації за комірками (сеlls) регулярної мережі, 

що суцільно покриває територію. У кожній комірці цієї мережі інформація 

відображається одним числом.  

У растровій моделі просторова інформація кодується у вигляді 

прямокутної матриці - за рядками і стовпцями, розмір якої відповідає 
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розміру вихідного растра. При растеризації картографічних зображень 

стовпці звичайно розміщуються в напрямку північ-південь, а рядки - захід-

схід. Як початкова комірка (з координатами 0, 0 чи 1, 1) найчастіше 

використовується комірка, розміщена у верхньому (або нижньому) лівому 

куті растра. 

Географічні дані у ГІС. Як джерело просторових даних для ГІС 

зберігають свою актуальність географічні карти.  

Топографічні карти поділяють на великомасштабні (1:50000 і більше), 

середньомасштабні (1:100000 - 1:500000, рис. 5.1)) і дрібномасштабні, або 

оглядово-топографічні (дрібніше 1:500000). Великомасштабні топографічні 

карти (1:50000, 1:25000 і 1:10000) створюються за матеріалами польових 

топографічних зйомок, а всі інші - складаються камерально за більш 

великомасштабними картами.  

Для визначення висотних координатних систем використовуються 

рефренц-еліпсоїди - геометричні моделі усередненої поверхні земної кулі.  

За топокартами можна визначити і безпосередньо цифрувати такі 

просторові об'єкти: систему координат (географічну чи топографічну); 

місце розташування і висоти пунктів опорної геодезичної мережі; оцінки 

висот рельєфу, контури і глибину ерозійних форм; місце розташування 

гідрографічних об'єктів, оцінки урізів води, глибин, ширини русла, 

швидкості і напрямку течії; назву населеного пункту, кількість будинків, 

тип і контури великих будівель, кар'єрів та ін.; тип покриття, ширину 

проїжджої частини й узбіччя для автодоріг, конструкцію, довжину і 

вантажопідйомність мостів, висоту (глибину) насипів і виїмок; контури 

лісових масивів або ділянок природної рослинності, тип деревних порід, 

висоту і густоту рослинності, ширину лісосмуг; місце розташування і тип 

елементів лінійної технічної інфраструктури (ЛЕП, трубопроводи). 

Найбільш достовірним джерелом інформації про контури водних 

просторів, глибини і характер дна є навігаційні карти, що мають той самий 

масштабний ряд, що і топографічні. 

Схеми внутрішньогосподарського землевпорядкування, що містять 

також інформацію про ґрунтовий покрив, звичайно виготовляються в 

масштабах 1:25 000 і 1:10 000. Для населених пунктів існують архітектурні 

плани різних масштабів (1:5000,1:2000, 1:500), на які нанесені вулична 

мережа, контури будинків, межі ділянок землекористування, підземні і 

наземні інженерні комунікації. Однак ці матеріали виконані в умовній 

системі координат, і для їх використання разом з іншими джерелами 

необхідне виконання певних просторових перетворень. 

Різні загальногеографічні і тематичні карти також можуть бути 

джерелом даних для ГІС. 

Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) також активно 

використовуються у ГІС. При дистанційному зондуванні значний вплив на 

якість і застосовність одержуваних даних чинять спектральний діапазон 

зйомки, просторова точність, радіометрична точність, просторове 

охоплення, оперативність і повторюваність зйомки, вартість даних. 
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Додаткова обробка й аналіз даних ДЗЗ (виділення і порівняння різних 

спектральних діапазонів, сполучення знімків з різним просторовим 

дозволом, класифікація і виділення зон з визначеними характеристиками) 

виконуються за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Найбільш відомими програмними пакетами обробки даних ДЗЗ є ЕRDAS 

ІМАGINE (США) і ЕrМарреr (Австралія). 

Дані з електронних геодезичних приладів являють собою файл із 

координатами та ідентифікаторами точок зйомки. У таких файлах також 

може міститися інформація про проведені виміри - вертикальні і 

горизонтальні кути, відстані. Файли даних можуть створюватися в 

спеціальних фірмових форматах або в звичайному текстовому форматі 

АSСІІ. Спеціальні програмні пакети для обробки даних геодезичних вимірів 

або модулі координатної геометрії інструментальних пакетів ПС (пакет 

Інвент-Град (Україна); програмні пакети СRЕDO) компанії «Кредо Діалог» 

(Білорусь), розширення Survеу Аnаlуst, сімейства пакетів АrсGІS компанії 

ЕSRІ (США) та ін.) зчитують такі дані за допомогою спеціальних 

конверторів. 

Текстові дані перетворюються в координати точок прив'язування, для 

яких за обмірюваними кутами і відстанями визначаються місця 

розташування точок по контурах об'єктів (будинків, доріг та ін.). 

створюється графічний векторний файл. Якщо прилад підтримує введення 

ідентифікаторів і описів об'єктів під час зйомки, ці дані можуть автоматично 

вводитися в атрибутивну базу даних. 

Атрибутивні дані у ГІС. До нихвідносять ту інформацію, яка або не 

має просторового прив'язування, або характеризує просторові об'єкти без 

зазначення місця їх розміщення. Наприклад, порядкові номери просторових 

об'єктів, їхні власні імена, числові кількісні або якісні значення. Блок 

атрибутивної інформації, прив'язної до будь-якого просторового об'єкта, 

може містити від одного до багатьох сотень окремих атрибутивних значень 

різного типу, що характеризують різні параметри цього об'єкта.  

Одним із найбільш поширених атрибутів просторових об'єктів є їхні 

власні назви - назви населених пунктів, адміністративних одиниць, ділянок 

рельєфу, рік, водойм, природних урочищ, об'єктів господарювання та ін. 

Такий спосіб опису атрибута об'єкта називається номінальним - об'єкт 

просто одержує своє окреме ім'я, він рівнозначний у списку таких самих 

об'єктів.  

Атрибути, що показують місце розміщення об'єкта серед інших 

аналогічних об'єктів, їхню взаємну ієрархію, пріоритет, називаються 

порядковими атрибутами. Для кількісних даних (температура, тиск, зміст 

забруднювачів у повітрі, воді чи ґрунті, висота над рівнем моря, кількість 

рослин на квадратний метр, вміст гумусу та ін.) використовуються 

розімкнені або замкнені числові шкали. Різні системи класифікації і 

кодування дозволяють скоротити описи різноманітних просторових об'єктів 

до одного або кількох десятків символів. У наш час розроблені системи 

буквено-цифрових кодувань для геологічних, ґрунтових, ландшафтних, 

геоботанічних карт. Для цифрових топографічних карт і архітектурно-
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містобудівних планів розроблені відомчі позиційні коди — класифікатори. 

Після певної обробки атрибутивна інформація може бути організована у 

вигляді бази даних певного формату. 

Джерелом атрибутивних даних для ГІС можуть бути стандартні звітні 

форми різних державних, комерційних і громадських організацій, наукові 

звіти і публікації, дані спостережень на гідрометеорологічних станціях та ін. 

Велика частина таких документів створюється і подається в цифрованому 

вигляді у форматах програмних пакетів обробки документів Word, Ехсеl, 

Ассеss. До складу більшості пакетів ГІС, що працюють з реляційними 

таблицями для збереження атрибутивних даних, входять спеціальні модулі 

імпорту й експорту даних у формати Ехсеl і Ассеss. 

Моделі і бази даних у ГІС. Об'єкти бази даних можуть бути описані 

різними способами: у вигляді текстових описів, цифрових кодів, 

комбінованих цифро-буквених класифікаторів, числових значень різного 

типу, календарних дат та ін. Кожен однотипний об'єкт бази даних 

описується однаковим набором атрибутів, таким чином, база даних 

складається з окремих записів, що характеризують кожний об'єкт і 

покажчики зв'язків між ними. 

У більшості випадків бази даних проектуються таким чином, щоб один 

або кілька атрибутів однозначно ідентифікували запис. Сукупність значень 

цих атрибутів називається ключем запису, а самі атрибути - ключовими 

атрибутами. Ключ запису можна розглядати як унікальне ім'я запису, за 

яким користувач завжди може знайти цей запис. 

У концептуальній схемі вся безліч однотипних записів подається одним 

абстрактним записом, що називають типом запису. Кожному типу записів 

відповідають ім'я і список атрибутів. Аналогічно безлічі наявних у базі 

даних однотипних зв'язків у концептуальній схемі відповідає один тип 

зв'язку. Створення бази даних і звернення до неї здійснюються за 

допомогою системи керування базами даних (СКБД). Виділяються 

персональні бази даних для роботи з даними, пов'язаними з посадовими 

обов'язками окремого посадовця; бази даних підрозділу, підприємства, що 

обслуговують кілька різних фахівців у складі локальної обчислювальної 

мережі; корпоративні (наприклад, муніципальні) бази даних, що 

обслуговують кілька тисяч фахівців і сотні тисяч зовнішніх користувачів у 

режимі розділеного доступу, з використанням різноманітного програмного 

забезпечення, апаратних засобів, різних мережних протоколів і форм 

представлення даних. 

Основою бази даних є модель даних - фіксована система понять і 

правил для представлення даних структури, стану і динаміки проблемної 

області в базі даних. У різний час послідовне застосування одержували 

ієрархічна, мережна і реляційна моделі даних. У наш час усе більшого 

поширення набуває об'єктно-орієнтований підхід до організації баз даних 

ГІС. 

Ієрархічна модель даних. Часто об'єкти перебувають у відношеннях, що 

називають ієрархічними: відношення «частина - ціле». Об'єкти, що 

перебувають в ієрархічних відношеннях, утворюють дерево «орієнтований 
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граф», у якого є тільки одна вершина, не підлегла жодній іншій вершині (цю 

вершину називають коренем дерева); будь-яка інша вершина графа підлегла 

лише одній іншій вершині. Ієрархічні бази даних є навігаційними, тобто 

доступ можливий тільки за допомогою заздалегідь визначених зв'язків. При 

моделюванні подій, як правило, необхідні зв'язки типу «багато до 

декількох». Достоїнство ієрархічної бази даних полягає в тому, що її 

навігаційна природа забезпечує швидкий доступ при проходженні вздовж 

заздалегідь визначених зв'язків. Однак негнучкість моделі даних і, зокрема 

відсутність прямого доступу до даних роблять її непридатною в умовах 

частого виконання запитів, не запланованих заздалегідь. Ще одним 

недоліком ієрархічної моделі даних є те, що інформаційний пошук з нижніх 

рівнів ієрархії не можна спрямувати по вище розміщених вузлах. 

Мережна модель. У мережній моделі даних поняття головних і 

підлеглих об'єктів дещо розширені. Будь який об'єкт може бути і головним, 

і підлеглим (у мережній моделі головний об'єкт позначається терміном 

«власник набору», а підлеглий - терміном «член набору»). Той самий об'єкт 

може одночасно виконувати і роль власника, і роль члена набору. Це 

означає, що кожний об'єкт може брати участь у будь-якій кількості 

взаємозв'язків. Подібно до ієрархічної, мережну модель також можна 

подати у вигляді орієнтованого графа. Але в цьому випадку граф може 

містити цикли, тобто вершина може мати кілька батьківських вершин. Така 

структура набагато гнучкіша і виразніша від попередньої і придатна для 

моделювання більш ширшого класу завдань. У цій моделі вершини є 

сутнісними, а ребра, що їх з'єднують, - відношеннями між ними. Наскільки 

складними є схеми представлення ієрархічних і мережних баз даних, 

настільки і трудомістким є проектування конкретних прикладних систем на 

їхній основі. Як показує досвід, тривалі терміни розроблення прикладних 

систем нерідко призводять до того, що вони постійно перебувають на стадії 

розроблення і доопрацювання. Складність практичної реалізації баз даних 

на основі ієрархічної і мережної моделей визначила створення реляційної 

моделі даних. У реляційній моделі даних об'єкти і взаємозв'язки між ними 

представляються за допомогою таблиць. Взаємозв'язки також подаються як 

об'єкти. Кожна таблиця представляє один об'єкт і складається з рядків і 

стовпців. Таблиця повинна мати первинний ключ (ключовий елемент) - 

поле чи комбінацію полів, що єдиним способом ідентифікують кожний 

рядок у таблиці. Назва «реляційна» (rеlаtiоnal) пов'язана з тим, що кожен 

запис у таблиці даних містить інформацію, яка стосується (rеlаtеd) якогось 

конкретного об'єкта. Крім того, зв'язані між собою (тобто такі, що 

знаходяться в певних відношеннях - rеlаtiоns) дані навіть різних типів в 

моделі можуть розглядатися як одне ціле. 

Порядок розміщення рядків і стовпців у таблиці довільний; таблиця 

такого типу називається відношенням. У сучасній практиці для рядка 

використовується термін «запис», а для стовпця термін «поле». Недоліком 

реляційної моделі даних є надмірність по полях (для створення зв'язків між 

різними об'єктами бази даних). Практично всі існуючі на сьогоднішній день 
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комерційні бази даних і програмні продукти для їх створення 

використовують реляційну модель даних. 

Об'єктно-орієнтована модель є подальшим розвитком технології баз 

даних ГІС. У цьому випадку вся сукупність даних, що буде зберігатися й 

оброблятися в базі даних, подана не у вигляді набору окремих 

картографічних шарів і таблиць, а у вигляді об'єктів певного класу. 

Об'єктно-орієнтована модель поряд з геометричною й атрибутивною 

інформацією зберігає програмний код, що визначає поведінку об'єктів того 

чи іншого класу при введенні і редагуванні, аналізі або поданні даних.  

Об'єкт бази даних являє собою цілісну сутність, наприклад, ріка, озеро, 

будинок, установа. Крім знака на карті і запису в табличній базі даних, 

об'єкт має визначену поведінку. Спеціальний інтерфейс буде контролювати 

весь процес роботи з об'єктом визначеного класу: перевіряти правильність 

цифрування об'єкта (наприклад, не дозволить використовувати лінію для 

цифрування контуру будинку); перевіряти правильність заповнення 

табличної бази даних (типи і формат даних, заповнення обов'язкових полів); 

перевіряти топологію різних картографічних шарів (наприклад, заборона на 

взаємоперетинання певних типів об'єктів); перевіряти взаємоположення 

об'єктів на одному картографічному шарі (наприклад, місця стикування 

труб різного діаметра (необхідний перехідник), з'єднання доріг різного 

класу (необхідний обладнаний з'їзд та ін). Об'єкти мають визначений 

інтелект при організації запитів, аналізі, представленні даних, що значною 

мірою дозволяє автоматизувати обробку даних, створювати різні сценарії 

обробки даних, у яких більшість конфліктних ситуацій буде 

відслідковуватися і виправлятися без участі оператора. 

Керування даними в ГІС. СКБД, призначені для створення і підтримки 

баз даних ГІС, надають користувачу широкий набір функцій, властивих 

звичайним, «непросторовим» СКБД, а також низку спеціальних 

«просторових» функцій. Це - функції створення структури нових баз даних 

у режимі «конструктора», зміна структури існуючих табличних баз даних, 

додавання і видалення полів і записів, використання формул для заповнення 

і зміни значень полів, зв'язування двох і більше таблиць для подання даних. 

До деяких спеціальних функцій відносять функції побудови просторових 

об'єктів за значеннями координат з таблиць, визначення координат об'єктів, 

довжин, периметрів і площ об'єктів із записом отриманих значень у 

відповідне поле. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Яким чином у ГІС формалізується, зберігається та подається просторова 

інформація? 

2. Чим суттєво відрізняються растрові та векторні формати зберігання та 

маніпулювання інформацією у ГІС? 

3. Які головні джерела отримання географічної і атрибутивної інформації 

для ГІС? 

4. Для чого у сучасних ГІС використовуються топографічні карти? 
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5. Чи насправді дані геодезичних приладів є найбільш точною і достовірною 

інформацією для отримання просторових даних ГІС? 

6. Які типи організації баз даних (моделі) використовуються у сучасних 

ГІС? 

7. Як у сучасних ГІС працюють СКБД? 

Джерела [1,2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 23]. 

 

Тема 5. Введення і подання інформації у ГІС. 

Автоматизоване введення даних або сканування в наш час є одним з 

основних видів перетворення зображень з паперових (плівкових та ін.) типів 

носіїв у різні формати електронних зображень. Процес сканування карт, як 

правило, здійснюється із середовища якогось графічного редактора, 

(МарЕdit, Еаsу Тrасе, Dеsсаrtеs) і дозволяє робити два основних типи 

перетворень: змінювати кількість пікселів у зображенні, змінювати місце 

розташування групи пікселів усередині площини зображення (геометрична 

корекція); змінювати колірний режим або колірні характеристики всього 

зображення чи групи обраних пікселів (яскрава і колірна корекція). 

Скановане зображення (наприклад, карти) з точністю 800 400 dpi 

утворить графічний файл розміром до 50-100 Мb.  Загальний розмір 

сканованих даних для великого міста чи району може складати десятки і 

сотні гігабайт. Апаратні комплекси, що використовуються для сканування і 

підготовки вихідних картографічних даних, повинні мати значні обсяги 

оперативної і магнітної пам'яті, графічні прискорювачі, системи створення 

резервних копій даних на оптичні носії. Для зменшення розмірів файлів при 

їхньому збереженні і пересиланні використовуються різні технології 

стиснення графічної інформації. 

Векторизування. Скановані растрові картографічні матеріали 

використовуються для створення векторних цифрових карт. При гарній 

якості вихідних карт (гарне розрізнення ліній і контурів, відсутність фону і 

забруднень, чітка передача кольору) можуть використовуватися системи 

розпізнавання графічних образів і автоматичного промальовування їхніх 

контурів. Процедури розпізнавання растра і промальовування векторних 

графічних примітивів позначаються терміном векторизування. 

Векторизування може бути ручним і напівавтоматичним. Напівавтоматичне 

векторизування в основному застосовується для лінійних даних, точкові 

об'єкти вводяться в ручному режимі, полігональні об'єкти також 

замикаються в ручному режимі. 

Процес напінавтоматичного або ручного простежування лінії за її 

зображенням на растрі називається трасуванням. Процес векторизування 

керується набором параметрів трасування, які можна поєднувати в стратегії 

трасування. Для автоматизованого векторизування необхідне використання 

попередньо підготовлених растрових матеріалів. Рекомендується 

використовувати матеріали із заздалегідь розділеними тематичними 

шарами, тобто на карті, що векторизується, повинні бути елементи одного 

типу - горизонталі рельєфу, річкова мережа, дороги, контури будинків та ін. 
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Для підвищення яскравості і контрастності растрової карти 

використовується процедура інвертування кольору, за якої білий колір стає 

чорним, і навпаки.(рис.) кольору. У процесі створення векторних об'єктів 

здійснюється присвоєння ідентифікаторів (номерів трубопроводів, будинків, 

назв вулиць, висот горизонталей рельєфу тощо). Одним із режимів 

автоматичної ідентифікації є присвоєння значень висот лініям горизонталей 

рельєфу, глибин та інших ізоліній з рівним кроком зміни значень.  

Геокодування - метод і процес позиціонування просторових об'єктів 

відносно деякої координатної системи і їхніх атрибутів. Для геокодування 

необхідні табличний набір координатних даних — широта і довгота, 

координати Х і У, вулична адреса, файл просторової бази даних, у 

координатах якої буде здійснюватися пошук місця розташування точки, а 

також установлення в ці координати точкового об'єкта з заданими 

атрибутами. 

У наш час у різних ГІС-пакетах реалізовані функції адресного 

прив'язування даних з використанням файлів спеціального формату, у яких 

формалізована інформація з вуличних мереж (StreetМар). 

Ручне введення даних. Апаратне та екранне дигітизування. Ручне 

дигітизування (дигіталізація, цифрування) на сьогодні є найбільш 

поширеним способом введення просторових даних у бази даних ГІС. Сам 

процес ручного дигітизування являє собою розпізнавання користувачем 

об'єкта на карті-джерелі і створення векторного елементарного 

графічного об'єкта шляхом обведення меж цього об'єкта.  Карта-джерело 

може використовуватися як у вигляді паперового оригіналу, що 

закріплюється на дигітайзері, так і у вигляді її сканованої копії, яка 

виводиться на екран дисплея в спеціальному картографічному редакторі. У 

першому випадку виковується апаратне дигітизування, у другому - 

цифрування з використанням стандартного пристрою введення «миша» 

(екранне дигітизування). 

При апаратному дигітизуванні з використанням спеціального 

пристрою - дигітайзера - застосовуються оригінальні паперові або 

пластикові картографічні матеріали високої якості. До складу багатьох 

програмних ГІС-пакетів входять спеціальні модулі для настроювання і 

керування роботою різних моделей дигітайзерів. При натисканні кнопки 

зчитування координати точки записуються у відповідний активний файл 

бази даних; відповідні атрибутивні дані вводяться клавіатурним способом. 

Точність і швидкість введення даних залежать від кваліфікації оператора.  

Останніми роками через велику залежність від малодоступних 

паперових оригіналів карт, наявність перекручувань і ушкоджень паперових 

карт, складність редагування цифрових карт, а також високу вартість самих 

пристроїв, технології апаратних дигітайзерів поступово були витіснені 

технологіями екранного дигітизування. 

При екранному дигітизуеанні вхідний попередньо сканований і 

просторово прив'язаний картографічний матеріал знаходиться на задньому 

плані екрана. На нього накладаються один чи кілька похідних шарів, у 
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межах яких, візуально порівнюючи з контурами оригінальних об'єктів на 

шарі-підкладці, виконують обведення об'ектів-копій. 

Подання інформації в ГІС. Подання інформації в зрозумілій і зручній 

для користувача формі є однією з основних функцій будь-якої системи 

обробки даних. Оскільки ГІС орієнтовані переважно на обробку 

просторово-розподілених даних, вони подають оброблену інформацію у 

вигляді різних карт, картодіаграм, тривимірних і анімізованих зображень. 

Унаслідок легкості побудови та аналізу карт за наявності готових 

картографічних баз даних картографічний аналіз і подання даних досить 

поширені в таких сферах діяльності, як маркетинг земельних ділянок, 

доставка товарів і надання послуг населенню, територіальне керування, 

освіта та ін.  

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. В чому полягає суть автоматичного введення даних або сканування? 

2. Що таке векторизування? 

3. Чим відрізняється автоматичне векторизування від напівавтоматичного? 

4.Що таке трасування і як воно відбуається? 

5. Чим відрізняється екранне та апаратне дигітизування? 

6. Якими засобами здійснюється подання інформації в ГІС? 

Джерела [1,2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 31]. 

 

Тема 6. Методика роботи з елементарною ГІС на основі стандартного 

пакету MS Office.  

Обгрунтування необхідності застосування пакету MS Office для ГІС. З 

одного боку виникає необхідність – не відстати від сучасних інформаційних 

технологій, з іншого - існує досить суттєва проблема – ступеню 

елементарної комп’ютерної підготовки пересічного користувача. Виходячи 

з цього ставилась мета - знайти синтетичний засіб одночасного подолання 

комп’ютерної неписьменності і не сходити із шляху новітніх інформаційних 

технологій. Як «новітні» будуть розглянуті геоінформаційні технології 

(ГІС), ідею і головний зміст яких було реалізовано в досить поширеному і 

популярному пакеті «Microsoft Office».  

Початково було свідомо спрощєно «інтерфейс» розроблюваної ГІС. 

Проте, у пропонованій елементарній ГІС залишилась можливість набуття 

практичних навичок векторизації, прив’язки атрибутивної інформації до 

конкретних географічних об’єктів в середовищі «Word», що наближає 

користувачів до розуміння внутрішнього змісту таких професійних ГІС, як 

«MapInfo», «ArcView», «GeoGraf», «GeoDrаw» та інших. 

Елементарна ГІС - це така система, яка лише частково використовує 

функції традиційних геоінформаційних систем. В нашому випадку відсутня 

координатна (географічні координати) прив’язка даних, оскільки 

картографічні зображення будуються згідно з «вбудованими» параметрами 

настроювання «Параметри сторінки». Головна ж перевага ГІС порівняно з 

паперовими картами в пропонованій елементарній ГІС зберігається, а саме, 
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можливість оперативного доступу і візуалізації просторово прив’язаної 

інформації.  

Ідеологія створення ГІС в текстовому редакторі «Word» не розбігається 

з основними теоретичними положеннями інформатики, картографії та 

просторового аналізу. Основою візуального уявлення даних за допомогою 

ГІС-технологий служить так зване графічне середовище. У загальному 

випадку моделі просторових (координатних) даних можуть мати векторне 

або растрове (комірка) подання, містити або не містити топологічні 

характеристики. Векторні моделі даних будуються на векторах, які 

займають частину простору, що визначає їхню основну перевагу - наявність 

на порядок меншої кількості пам'яті комп’ютера для збереження і менших 

витрат часу на опрацювання і подання інформації. При побудові векторних 

моделей об'єкти створюються шляхом з'єднання точок прямими лініями, 

дугами окружностей, полілініями. Площинні об'єкти, - ареали задаються 

наборами ліній. У векторних моделях термін полігон (багатокутник) є 

синонімом слова ареал. Виходячи із сказаного пропонована елементарна 

ГІС може бути віднесена до векторних нетопологічних моделей. 

Практичне застосування методики елементарних ГІС. Першою 

спробою практичного втілення пропонованого методичного засобу була 

розробка ГІС торгівлі Соцміста Кривого Рогу в текстовому редакторі 

«Word». В якості картографічної основи ГІС було взято скановану 

туристичну карту-схему Кривого Рогу з усією змістовною інформацією, яка 

надалі була відображена окремими прошарками. Сукупність прошарків 

утворює інтегровану основу графічної частини ГІС. Послiдовнiсть 

створення картографічної основи: 

За допомогою сканера переноситься растрове зображення і зберігається 

окремим файлом з розширенням JPG, TIFF або іншим (тобто тим, яке 

сприймає конвертор при вставці малюнку в поле «Word»), потім воно 

вставляється на сторінку «Word» і вирівнюється «По центру». 

За допомогою «вбудованого» графічного редактору «Word» 

створюється географічна (картографічна) основа, тобто відробляються 

окремі шари (покриття або карти-підложки) та зберігаються окремими 

файлами, але вже з розширенням «doc». При роботі над прошарками 

активно використовуються графічні можливості «Word», особливо розбивка 

вузлів і їх видозміна. При цьому важливою є вимога, щоб векторізований 

об’єкт був «полігоном», тобто суцільним (замкнутим), а, отже і 

редагованим. «Прив’язку» до однієї системи умовних координат виконує 

функція головного меню «Параметри сторінки», які залишаються 

незмінними при роботі з кожним прошарком. При цьому бажаним би було 

змінити значення прив’язки до сітки в меню «Дії» з 0,32 до 0,03, що на 

порядок підвищить розрішувальну графічну здатність всієї системи. 

Далі робиться аналогія картографічної генералізації за допомогою 

пунктів контекстного меню «Групувати» та «Порядок». Так, наприклад, 

якщо при роботи з графікою було напрацьовано багато об’єктів (точки, 

лінії, криві, автофігури та ін.) в тому числі і зайвих, за допомогою команди 

«Групувати» робиться відповідна  селекція. Ті об’єкти, що треба згрупувати 
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в один виділяються при наведенні на них перехрестя миші з одночасним 

натискуванням кнопки «Shift», або «Control», потім групуються. Якщо 

необхідно, щоб створені об’єкти редагувались (передусім для прив’язки 

гіпертексту), тобто могли виділятись при наведенні на них курсору, 

командою «Порядок» треба їх перемістити «на передній план».  

На наступному етапі здійснюється прив’язка атрибутивної інформації 

до просторово-розподілених географічних об’єктів за допомогою 

гіперпосилань. Головним типом такої інформації в нашому випадку є 

таблиці, в які занесені всі дані про торговельні точки: назва, адреса, 

телефон, спеціалізація, часи роботи, асортимент продукції. Проте, як 

свідчить досвід, такою інформацією може бути текст, малюнок, графік 

«Exel», звукова доріжка, відеокліп, або інша більш детальна карта. Спочатку 

географічний об’єкт, до якого буде прив’язуватись інформація виділяється 

натиском на нього курсору. Потім контекстним меню викликається 

гіперпосил, далі вказується шлях до файлу, на який треба послатись. При 

викликанні необхідної інформації в готовому варіанті при підведенні 

курсору до об’єкту на ньому виникає рука з витягнутим вказівним пальцем. 

Створення картографічної основи - найбільш трудомісткий етап. 

Спочатку створюється новий документ за допомогою команди «Створити», 

розташованої у розділі «Файл» головного меню, або ж на панелі 

інструментів. Потім вставляється скановане зображення карти 

(«Вставка»/«Малюнок»/«Із файлу…»/(Назва файлу)). На чистому полі 

з’явиться зображення. Зберігається цей малюнок у файлі з розширенням 

doc. за допомогою команди «Зберегти»(«Файл»/«Зберегти»). Далі 

визначається, із яких прошарків буде складатися карта. Це - чотири 

прошарки: квартали, вулиці, назви вулиць та номери будинків.  

За допомогою одного з видів (типів) ліній, відображаються межі 

кварталів, малюванням ліній поверх меж на растровому зображенні. 

Скановане зображення, яке було використане, мало високе розрішення та 

маленький розмір, тому для зручнішої роботи з документом збільшується 

маштаб до 500%. Після завершення відображення меж району виконується 

операція зміни вузлів для більш якісного повторювання контуру. Для цього 

виділяється потрібна лінія та використовується команда «Почати зміну 

вузлів». Для одержання кращого результату, можна змінювати властивості 

вузла, виділивши його і натиснувши праву клавішу миші (при цьому на 

екрані з'явиться меню з властивостями). Після того, як обведені всі потрібні 

квартали, треба відокремити ці квартали від сканованої карти. Для цього 

виділяється карта лівою кнопкою миші, тиснеться права і коли з’явиться 

меню вибирається команда «Вирізати». Після цього карта буде знаходитися 

в буфері і на листі залишаться лише квартали. Далі виділяються та 

групуються усі лінії. Для цього кнопкою «вибір об’єктів», розташованою на 

панелі малювання, обводяться усі квартали прямокутником, після чого вони 

стають виділеними і далі об’єднуються командою «Групувати». На 

завершення зображення зберігається у файлі під назвою «Квартали» за 

допомогою команди «Зберегти як…» (меню «Файл»).  
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Створення другого прошарку схоже на створення першого, тільки в 

ньому замість меж кварталів лініями проводяться вулиці. Далі групуються 

лінії та в меню «Формат автофігури» змінюється колір, наприклад, на 

жовтий, товщина ліній та інші необхідні атрибути. Він також зберігається 

окремим файлом під назвою «Вулиці».  

Наступний прошарок не схожий на перші два, тому що він складається 

із назв вулиць. Спочатку, як і у попередніх прошарках треба відкрити файл з 

растровою картою та збільшити масштаб. Проста вставка тексту не 

підходить тому, що назви вулиці можуть йти вертикально чи під кутом. 

Тому для надписів об’єктів було використано додаток Word Art. Для цього 

потрібно натиснути кнопку «Додати об’єкт Word Art», яка знаходиться на 

панелі малювання, або в меню – «Вставка»/«Малюнок»/«Объєкт Word Art». 

Після цього потрібно вибрати простіший тип надпису, написати назву 

вулиці у вікні, що відкрилося, виставити розмір шрифту – 8 та натиснути 

«ОК». Поверх карти з’явиться введена назва вулиці. Оскільки карта має 

маленький розмір, то восьмий шрифт  – завеликий, отже треба змінити 

розмір надпису. Якщо правильно підібрати розміри, то надпис уміститься на 

зображенні вулиці. Але деякі вулиці йдуть вертикально, або під якимось 

кутом. Щоб правильно розмістити напис використовується функція «Вільне 

обертання». Коли встановлюється надпис під потрібним кутом, ще раз 

натискується кнопка «Вільне обертання», щоб закрити режим повороту. 

Закінчивши з усіма написами, вони групуються та зберігаються у файлі 

«Назви».  

Останній прошарок складається із номерів будинків. Його створення 

аналогічно створенню попереднього прошарку. Номери наносити на 

зображення кварталів. Після закінчення роботи над прошарком файл 

зберігається з ім’ям «Номери». 

Отже, усі потрібні прошарки готові. Далі вони об’єднуються. Для цього 

створюється новий документ, відкривається документ «Квартали.doc», 

виділяються згруповані квартали, копіюються в буфер. Потім в новий 

документ командою «Вставити»(головна панель) вставляється зображення 

кварталу. Аналогічні операції проводяться з файлами «Вулиці.doc», 

«Назви.doc» та «Номери.doc». Врешті решт отримуються накладені один на 

одний прошарки. Для подальшого редагування зображення прошарки 

групуються.  

Пропонована методика сполучає в собі риси геоінформаційної системи 

і окремо - електронної карти. Враховуючи ту увагу, яка приділяється 

вирішенню регіональних проблем, краєзнавчій роботі, а також в умовах 

дефіциту картографічного забезпечення, завдяки пропонованій методиці 

можливе постійне відновлення і поповнення тематичних карт як в 

паперовому, так і в електронному вигляді.  

Позитивною рисою пропонованої методики є певна простота 

поповнення та зв’язування з географічною основою нової атрибутивної 

інформації. Остання риса найцінніша і певною мірою може розцінюватись 

як перевага, тому що завдяки цьому підприємець, науковець, викладач, 

державний службовець можуть постійно поповнювати картографічну і 
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атрибутивну базу ГІС. Крім того, пропонована елементарна ГІС може стати 

надійним інструментом виготовлення якісних демонстраційних карт до 

наукових статей, доповідей, презентацій в режимі векторної графіки. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Як можна обґрунтувати необхідність створення ЕГІС? 

2. В чому полягає схожість ЕГІС і професійних ГІС? 

3. В чому полягає відмінність ЕГІС і професійних ГІС? 

4. Порядок створення ЕГІС, підготовка растра. 

5. Порядок створення ЕГІС, сканування. 

6. Порядок створення ЕГІС, векторизація. 

7. Порядок створення ЕГІС, створення гіперпосилань. 

Джерела [7, 18, 20]. 

 

Тема 7. Аналітичні можливості ГІС.   

Головні методи і прийоми просторового ГІС-аналізу. Картометричні 

операції, тобто вимірювання по картах та інших геозображеннях з 

використанням програмних засобів, є одним із найбільш розповсюджених 

типів аналітичних операцій у ГІС. До таких функцій відносять: 

вимірювання (визначення) координат точки; вимірювання відстаней між 

двома зазначеними координатами (з урахуванням або без урахування 

системи тривимірних координат); вимірювання довжини прямої чи ламаної 

лінії; вимірювання довжини периметра полілінії; вимірювання площі 

полігона; вимірювання об'ємів з використанням поверхні і січної площини. 

Вимірювання координат. Технологія і точність вимірювання координат 

точки (що існує у вигляді об'єкта на цифровій карті або курсора в площині 

карти) визначаються моделлю даних і використовуваною системою 

координат. При створенні цифрових карт, як правило, використовуються 

такі системи координат. 

1. Двовимірна декартова система координат - початок відліку в 

нульовій точці в нижньому (чи верхньому) лівому куті площини карти, 

координати X і У можуть мати тільки позитивні значення. Ця система 

координат, як правило, використовується в растрових цифрових або 

сканованих картах. У більшості випадків такі системи координат 

створюються користувачем для локальних проектів.  

2. Двовимірна картезіанська система координат - початок відліку в 

нульовій точці, координати X і У можуть мати як позитивні, так і негативні 

значення. Значного поширення набули дві глобальні системи координат, 

побудовані за цим принципом, - географічна з нульовою точкою в місці 

перетинання екватора і Гринвіцького меридіана; одиниці вимірювання - 

кутові градуси-хвилини-секунди; і топографічна система координат з 

нульовою точкою також у місці перетинання екватора і Гринвіцького 

меридіана; одиниці вимірювання - метри. 

3. Тривимірна сферична система координат — початок відліку X і У з 

нульової точки в місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана, 
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координати X і У можуть мати як позитивні, так і негативні значення, для 

координати 2 відлік ведеться від геометричного центра еліпсоїда обертання. 

Вимірювання відстаней. До складу більшості ГІС-пакетів входить 

спеціальний інструмент «Лінійка» або «Рулетка», що дозволяє проводити 

вимірювання найкоротшою прямою або за складним маршрутом. 

Вимірювання відстаней може проводитися: 

- за найкоротшою прямою з урахуванням або без урахування 

сферичності земної поверхні («повітрям»); 

- за заданим маршрутом з використанням точок повороту; 

- за заданим маршрутом з урахуванням нерівностей рельєфу 

(«землею»). 

У складі растрових ГІС-пакетів вимірювання відстаней реалізовано у 

вигляді аналітичної функції Distance, яка дозволяє будувати карти полів 

рівної далекості комірок растра відносно одного або декількох об'єктів.  

Вимірювання довжин ліній і периметрів полігонів багато в чому 

подібне до вимірювання відстаней між двома і більше точками. Ця 

процедура звичайно реалізована у вигляді окремої функції (Оbject Length, 

Реrіmеtеr), доступної при побудові просторових запитів або при виконанні 

розрахункових операцій у картографічних базах даних.  

Вимірювання площ. Вимірювання площі векторних і растрових 

полігонів виконується з використанням спеціальної функції Аrea. 

Вимірювання площі може виконуватися як з урахуванням, так і без 

урахування сферичності поверхні Землі.  

Вимірювання об'ємів виконується з використанням цифрових моделей 

рельєфу. Користувач повинен задати рівень горизонтальної площини, що 

розсікає, в одиницях вимірювання цифрової моделі рельєфу.  

Операції вибору допомагають користувачу одержати саме ту 

інформацію, яка необхідна йому в даний момент роботи з ГІС. Вибір 

необхідної частини інформації з однієї чи декількох картографічних баз 

даних здійснюється за допомогою запитів. 

Запити (query) є одним з основних інструментів практично будь-якого 

ГІС-пакета, за допомогою якого користувач одержує інформацію з бази 

даних. Як правило, користувач за допомогою різних інструментів 

організації запитів формулює вимоги до інформації, яку необхідно витягти 

із загального масиву доступних даних і подати у певному вигляді. 

Залежно від характеру необхідної інформації запити можуть 

організовуватися як за місцем розташування (за координатами і 

взаємоположенням об'єктів), так і за атрибутами (ідентифікаторами, 

класифікаторами і текстовими описами, що зберігаються в атрибутивній 

базі даних).  

Основним інструментом запитів за місцем розташування в більшості 

програмних ГІС-пакетів є велика стрілка на кнопці піктографічного меню. 

За допомогою цього інструмента визначаються й активізуються 

картографічні об'єкти при редагуванні.  

При організації просторових вибірок з використанням різних шарів 

використовуються різні функції визначення взаємоположення просторових 
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об'єктів. Просторове положення розраховується відносно одиничних 

об'єктів, груп об'єктів або усієї сукупності об'єктів зазначених шарів. У 

багатьох пакетах ГІС доступні такі функції (рис.1): 

- цілком містить - у вибірку попадають всі об'єкти, у межах яких 

цілком знаходяться об'єкти іншого шару (а); 

- частково містить — у вибірку попадають всі об'єкти, у межах яких 

знаходяться центральні точки об'єктів іншого шару (б); 

- цілком міститься - у вибірку попадають об'єкти, що цілком 

знаходяться всередині об'єктів іншого шару (в); 

- частково міститься - у вибірку попадають об'єкти, центрпльні точки 

яких знаходяться всередині об'єктів іншого шару (г); 

- перетинаються - об'єкти одного або різних шарів мають хоча б одну 

спільну точку на межі (д); 

- знаходяться на певній відстані від межі (лінії, точки) іншого об'єкта 

на одному чи різних шарах (будується буферна зона відповідного розміру) 

(є). 

Побудова запиту за атрибутами, що зберігаються в записах 

реляційної бази даних, виконується з використанням спеціальних мов 

програмування - універсальних (ЗОЦ мова структурованих запитів) або ГІС-

пакета. Дані, за якими виробляється пошук, визначаються ім'ям файлу 

картографічної бази даних і ім'ям поля в цій базі даних; як правило, 

пропонується список імен доступних полів. 

При побудові текстів запитів мовою SQL для користувача доступні 

оператори і функції однієї з версій цієї мови роботи із СКБД. Тут можливий 

пошук у двох і більше таблицях одночасно, зв'язування полів різних 

таблиць. За допомогою SQL-запитів можливе здійснення пошуку у 

віддалених базах даних, що зберігають дані в різних файлових форматах, 

одержання вибірки, побудованої за заданою умовою, і збереження 

отриманої інформації у внутрішньому форматі конкретного ГІС-пакета. 

Рекласифікація є поширеною на практиці операцією, суть якої полягає 

в зміні змісту растрової карти або на основі характеристик, які містяться в 

іншій карті (чи картах) з наявної бази даних, або одержаних в результаті 

просторового аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови.  

Більшість процедур аналізу в середовищі ГІС, які виконуються з 

растровими просторовими даними, виконується з використанням операцій 

картографічної алгебри. 

Операції картографічної алгебри поділяються на локальні операції 

(роint оperation), операції сусідства (neighbourhood оperation), або фокальні 

операції (focal operation), зональні операції (area operation) і глобальні 

операції (map operation). Операції картографічної алгебри реалізуються за 

допомогою набору операторів, які виконуються через введення команд, 

записаних з використанням певних правил побудови. У загальному вигляді 

ці команди мають вигляд: Результат = оператор (вираз),де Результат - 

результуюча карта; оператор - один з операторів картографічної алгебри; 

вираз - карта, або оператор, або послідовність операторів. 
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Локальні операції. Клас локальних операцій містить функції, що 

впливають на картографічні шари «покомірково», тобто - на окремі комірки 

однієї або декількох карт. Властивості комірок змінюються на основі 

вмісту цих самих комірок або вертикального потоку матеріалу через ці 

комірки. Операції не залежать від властивостей навколишніх комірок і для 

кожної комірки нове значення обчислюється на основі значень у цій комірці 

в одному (чи більше) з картографічних шарів. 

Найбільш простими з локальних операцій є арифметичні, 

тригонометричні, експоненціальні (показові) і логарифмічні функції, 

застосовувані до комірок одного або кількох шарів даних. Простими є 

оператори округлення, оператори порівняння й умовні оператори. До цієї ж 

групи операторів належать булівські (логічні) оператори, оператори 

перекодування карти за алгоритмами, що задаються користувачем, і 

генерування полів випадкових чисел, реалізовані в ГІС-пакетах з 

розвинутими аналітичними можливостями. 

До методів просторового аналізу можна, по суті, віднести переважну 

більшість процедур аналітичного блока сучасних ГІС, а саме: побудову 

буферів, аналіз географічного збігу і включення, аналіз близькості і 

зонування території з використанням полігонів Тіссена - Вороного. 

Побудова буферів. Точкові, лінійні і територіальні об'єкти можуть бути 

використані для побудови нових територіальних об'єктів, межі яких 

знаходяться на певній відстані від вихідних. Ці нові територіальні об'єкти в 

ГІС-технології називаються буферами. Буфери можуть будуватися навколо 

точкових (свердловина питного водопостачання, зосереджене джерело 

забруднення та ін.), лінійних (ріка, траса автомобільної дороги або 

залізниці, нафтопроводу тощо) і просторових (територіальних) об'єктів 

(смітник побутових відходів, водоймища, лісовий масив та ін.). 

Навколо точкового об'єкта буфер утворить коло з радіусом, визначеним 

користувачем або обчисленим за зазначеним правилом з використанням 

набору характеристик. 

Для лінійних об'єктів буфер формує прилеглі до них смуги, що 

вміщують територію, яка лежить у межах визначеної відстані від лінійного 

об'єкта. Відстань знову-таки може бути задана або обчислена. Можливе 

задання буферів змінної ширини а відстанню від лінійного об'єкта, 

пропорційною деяким атрибутам. 

Аналіз географічного збігу і включення полягає у визначенні взаємного 

розміщення точкових, лінійних і просторових об'єктів. Варіантами є: 

- визначення знаходження всіх точкових об'єктів (наприклад, 

метеорологічних станцій), що знаходяться в межах територіального об'єкта 

(наприклад, адміністративної області або річкового басейну); 

- ідентифікація всіх лінійних об'єктів (наприклад, магістральних 

трубопроводів) у межах територіального об'єкта (наприклад, 

адміністративної області); 

- визначення територіальних об'єктів (наприклад, водойм, звалищ 

побутових відходів, масивів лісонасаджень), що лежать у межах інших 

територіальних об'єктів (наприклад, території міста, річкового басейну). 
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Дана процедура часто використовується разом із процедурою побудови 

буферів для знаходження об'єктів, що потрапляють у межі буферної зони. 

Аналіз близькості. Завданням даного виду географічного аналізу є 

пошук об'єктів, що лежать на визначеній відстані від початкового об'єкта. 

Результати аналізу можуть бути використані для подальшої обробки. 

Концептуально ця процедура подібна до побудови буфера «на льоту» і не 

вимагає розроблення нової карти - карти буферів.  

Зонування території за допомогою полігонів Тиссена – Вороного. 

Полігонами Тиссена - Вороного називаються багатокутники, побудовані 

навколо мережі точкових об'єктів таким чином, що для будь-якої позиції в 

межах полігонів відстань до центрального точкового об'єкта завжди менша, 

ніж до будь-якого іншого об'єкта мережі, що розглядається. 

Побудова багатокутників (полігонів) Тиссена - Вороного на практиці є 

однією з основних операцій, що поділяють територію, яка розглядається, на 

сукупність районів, що визначають просторові асоціації і взаємодії. Цей вид 

аналізу широко використовується для розподілу поверхні на основі 

визначених користувачем критеріїв і атрибутів. Як приклад можна навести 

завдання визначення ареалів поширення даних спостережень на мережі 

метеорологічних станцій, нерівномірно розміщених у межах розглянутої 

території.  

При представленні аналітичних можливостей ГІС серед інших 

звичайно називають і оверлейні операції, або оверлейний аналіз. Як правило, 

при цьому розуміють операції «накладення» один на одного двох або 

більше шарів, в результаті якого утворюється графічна композиція, або 

графічний оверлей, вихідних шарів або один похідний шар, що містить 

композицію просторових об'єктів вихідних шарів; топологія цієї композиції 

і атрибути арифметично або логічно похідні від топології і значень 

атрибутів вихідних об'єктів в топологічному оверлеї. У сумісних 

оверлейних операціях можуть використовуватися різні типи просторових 

об'єктів: точкові, лінійні і полігональні. Проте найчастіше спостерігаються 

накладення двох полігональних шарів. 

Аналіз рельєфу. Перш ніж перейти до процедур аналізу рельєфу в ГІС, 

які базуються на цифрових моделях рельєфу, слід визначити поняття 

«цифрова модель рельєфу» і розглянути методи побудови цифрових 

моделей рельєфу, оскільки внаслідок нерегулярності топографічної 

поверхні й обмеженості наявних даних для її побудови - це завдання не є 

тривіальним. 

Під цифровою моделлю рельєфу - ЦМР, хоча останній термін не є 

точним, оскільки його дослівним перекладом з англійської мови є термін 

«цифрова модель місцевості») - у геоінформатиці звичайно розуміють 

цифрове подання топографічної поверхні у вигляді регулярної мережі 

комірок заданого розміру або нерегулярної трикутної мережі. Ці дві форми 

подання ЦМР є в наш час взаємно конвертованими і мають практично 

однакові можливості щодо подання і аналізу рельєфу. 
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Для мережного аналізу в різних ГІС-пакетах розроблено ряд 

спеціальних алгоритмів, користувач має можливість створювати власні 

алгоритми на основі набору функцій мережного аналізу.  

У процесі аналізу проводиться трасування мережі від початкової до 

кінцевої точки, зазначеної користувачем. Залежно від поставленої мети 

будуть обрані і відповідним чином позначені ребра і з'єднання, що 

знаходяться на маршруті руху, у табличному вигляді подані відстані і 

витрати на подолання маршруту (витрати часу, палива та ін.; витрати 

продукту або електричної напруги); списки проміжних об'єктів на 

маршруті, їхній стан. Отриманий у результаті аналізу маршрут або списки 

об'єктів на маршруті можуть бути використані для побудови інших 

аналітичних процедур. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Які методи і напрями просторового ГІС-аналізу Ви знаєте? 

2. Як визначати географічні координати за допомогою ГІС? 

3. Які системи координат застосовуються в картографії і в ГІС? 

4. Як вимірюються відстані і периметри полігонів у ГІС? 

5. Як вимірюються площі у ГІС? 

6. Як здійснюються запити у ГІС? 

7. Для чого потрібні і як будуються буфери у ГІС? 

8. За допомогою якого інструментарію оптимізуються площі у ГІС? 

Джерела [3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 24, 25]. 

 

Тема 8. Фізичні основи дистанційного знімання Землі 

Можливість дослідження Землі з космосу ґрунтується на залежності 

між властивостями земних об'єктів і характеристиками електромагнітного 

випромінювання. З усієї різноманітності видів випромінювань найбільші 

значення для ДМ має так званий оптичний діапазон, у якому основним 

джерелом енергії є Сонце. Довжини хвиль оптичного випромінювання 

розташовуються в діапазоні від 10-8 до 3,4.10-4 м, що включає області УФ 

видимого і ІЧ - випромінювань (УФ менше 0,4 мкм, видимий 0,4-0,75 мкм, 

ІЧ 0,75-1 мм, радіодіапазон 1 мм-10 м - діапазони, що виділяються в 

оптичній частині спектра). У УФ діапазоні виділяють: 1) ближній (0,3-0,4 

мкм) УФ-діапазон; 2) середній (0,2-0,3 мкм) УФ-діапазон; 3) далекий 

(менше 0,2 мкм) УФ-діапазон. Видиме світло, тобто світло, яке 

сприймається людським оком, лежить у діапазоні 0,39-0,8 мкм. 

Діапазон ІЧ випромінювання розділяють на: • ближній (0,75-1,5 мкм) 

ІЧ-діапазон; • середній (1,5-3 мкм) ІЧдіапазон; • далекий (3-1000 мкм) ІЧ-

діапазон. 

У радіодіапазоні виділяють мікрохвильовий діапазон (1-10000 мм), у 

якому в свою чергу можна виділити радіотепловий або НВЧ - діапазон (3 

мм-30 см). У ближньому ІЧ-діапазоні реєструється відбите земною 

поверхнею сонячне випромінювання; в середньому і далекому ІЧ-діапазонах 

- власне теплове випромінювання земної поверхні (теплова зйомка). 
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Перевагою є можливість реєстрації температури природних утворень і 

виконання зйомки вночі, недоліками є поглинання випромінювання 

аерозолями і менша чутливість результатів до змін фізико-хімічних 

характеристик об'єктів. 

Перевага зйомки у радіодіапазоні - можливість дослідження значних 

товщ земної поверхні, велика чутливість результатів вимірів до 

геометричних характеристик поверхонь, до утримання вологи в ґрунті; 

незалежність вимірів від метеоумов і впливу атмосфери. Недоліком є менша 

кількість інформації про природні ресурси. 

Найбільш оптимальними умовами зйомки, що дозволяють одержати 

різноманітну інформацію про природні ресурси, є вимір відбитої або 

власної радіації земної поверхні одночасно в декількох спектральних 

діапазонах, тобто використання багатоспектрального методу дослідження. 

Максимальне значення так званої функції видимості людського ока 

відповідає довжині хвилі, що дорівнює 0,556 мкм та відповідає жовто-

зеленому кольору видимої ділянки спектра. Звідси й сприйняття нами 

кольору. В залежності від того, яка довжина хвилі, такий колір ми 

сприймаємо. 

Зйомка з космосу ведеться через товщу атмосфери, що викликає 

ускладнення різного характеру: вплив хмарності, яка екранує, поглинання 

променів певних довжин хвиль атмосферою, розсіювання променів, вплив 

атмосферного шлейфу тощо. Отримані в результаті величини переводяться 

в дискретні безрозмірні цифрові значення, що відповідають 

характеристикам відбивної здатності, які називають коефіцієнтом 

спектральної яскравості — коротше спектральною яскравістю. 

І клас - гірські породи та ґрунти - характеризуються збільшенням 

спектральних яскравостей по мірі наближення до червоної області спектру. 

2 клас — рослинний покрив - максимум відбивної здатності у зеленому, 

мінімум - у червоному діапазоні. 

3 клас - водні поверхні - характеризуються монотонним зменшенням 

відбивної здатності від синьо-фіолетової та червоної зон спектру, оскільки 

зі збільшенням довжини хвилі вони сильніше поглинаються водою. 

4 клас - снігові поверхні та близькі до них хмари - мають найбільш 

високі значення спектральної яскравості з невеликим їх зниженням в 

ближній IЧ зоні. 

У результаті поглинання і розсіювання випромінювання в атмосфері 

сонячна радіація зменшується, зменшується її спектральний склад, тому що 

промені різних довжин хвиль поглинаються і розсіюються в атмосфері по-

різному. 

Рослинний покрив — це комплексне поняття, що включає в себе ґрунт у 

сукупності з рослинним угрупованням та приповерхневим шаром 

атмосфери. Сучасні уявлення про механізми відбивання оптичного 

випромінювання від листка базуються на твердженні, що і дифузне, й 

дзеркальне відбиття мають місце; характер відбивання залежить від 

довжини світлової хвилі, кута падіння, структури поверхні листка,наявності 
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листяних волосків, поверхневого воску, режиму живлення та впливу 

зовнішніх факторів. 

Для встановлення функціональних зв'язків між вегетаційними 

характеристиками рослин, що перебувають у стресових умовах, і 

спектральними параметрами цих рослин доцільно вживати так звані 

спектральні вегетаційні індекси, що являють собою суму, різницю або 

відношення спектральних параметрів, визначених на певних аналітичних 

довжинах хвиль. 

Відбивальні властивості рослинного покриву. Кожний листок відбиває 

приблизно 50% і  пропускає приблизно 50% оптичного випромінювання. 

Ефективне відбивання оптичного випромінювання від рослинного покриву 

принципово відрізняється від ситуації, властивій одному листку. 

Вплив різних факторів па відбивання рослинного покриву. Відбивальні 

властивості рослинного покриву залежать від геометрії покриву (площі та 

орієнтації листя, кількості листяних шарів), типу рослин, що утворюють 

покрив.  

Навіть при безхмарному небі зйомку доводиться вести через усю товщу 

атмосфери, що поглинає частину променів. Тому зйомку виконують, 

використовуючи ті ділянки спектра, де ЕМ випромінювання не 

поглинається, тобто у «вікнах прозорості» атмосфери. Тому при 

плануванні зйомок важливо мати у своєму розпорядженні дані про умови 

вологості у різних районах земної кулі. Вікна прозорості атмосфери - це ті 

частини спектру сонячного випромінювання, де електромагнітні хвилі не 

поглинаються в атмосфері. Найбільш перспективними для космічної зйомки 

за умов хмарності, є субтропічні райони, найбільші ускладнення 

спостерігаються в Антарктиді й екваторіальних тропічних районах, у 

середніх широтах вплив екранованої хмарності також ускладнює зйомку 

земної поверхні. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Які частотні діапазони застосування дистанційних методів Ви 

знаєте? 

2. Чому оптичний діапазон є найбільш цінним для використання 

дистанційних методів? 

3. Якими властивостями володіють ІЧ та УФ діапазони? 

4. Що таке спектральна яскравість? 

5. Скільки класів спектральної яскравості існує. В чому особливість 

кожного з них? 

6. Суть відбивальних властивостей рослинного покриву? 

7. Що таке спектральні вегетаційні індекси? 

8. Що таке вікна прозорості атмосфери? 

Джерела [3, 10, 12, 13, 14, 22]. 

 

Тема 9. Застосування методів дистанційного знімання у ГІС 

Дані дистанційного зондування (ДДЗ, син. дані аерокосмічного 

зондування) (англ. rетоtе sепsіng dаtа, rетоtеlу sеnsed dаtа, rетоtе syrveуing 
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dаtа, аеrоsрасе dаtа) - це дані про поверхню Землі і об'єкти, розташовані на 

ній або у її надрах, які отримані в процесі зйомок будь-якими 

неконтактними, тобто дистанційними методами. ДЗЗ – дані 

дистанційного зондування Землі. 

До ДДЗ відносяться дані, отримані за допомогою знімальної апаратури 

наземного, повітряного або космічного базування, яка дозволяє отримувати 

зображення у одному чи декількох частинах електромагнітного спектра. 

Характеристики такого зображення залежать від багатьох природних умов і 

технічних факторів. До природних умов відносять сезон зйомки, освітленість 

поверхні, що знімається, стан атмосфери і т.ін. До основних технічних умов 

належать тип платформи, яка несе знімальну апаратуру, тип датчика (або 

сенрора), метод управління процесом зйомки, орієнтація оптичної вісі 

знімального апарата та метод отримання зображення. Головні 

характеристики ДДЗ визначаються числом та градаціями спектральних 

діапазонів, геометричними особливостями отримуваного зображення 

(видом проекції, розподілом викривлень), розрізнюванням цього 

зображення (англ. ітаgе rеsоlиtіоп, rеsоlиtіоп). 

Датчики (сенсори) дистанційного зондування можуть сприймати різні 

ділянки електромагнітного спектра, як у видимому діапазоні, так і поза ним. 

Вони забезпечують повторну зйомку тих же ділянок поверхні Землі через 

певний інтервал часу, а також можуть створювати стереозображення. Кожна 

система ДЗ унікальна і характеризується власними особливостями. А проте, 

незалежно від типу чутливих елементів, сенсори передають зображення у 

вигляді прямокутної матриці пікселів (скорочення від англ. «рісtиrе 

еlетепts» - «елемент зображення»). 

Піксел характеризується прямокутною формою і розмірами, що 

визначають просторове розрізнювання зображення (або просто просторове 

розрізнювання), під яким у цілому розуміється розмір порції земної 

поверхні, що охоплюється одним, пікселом. Чим меншим є розмір піксела, 

тим вищим є просторове розрізнювання. В залежності від призначення, 

апаратури, способів та умов зйомки, зображення дистанційного зондування 

можуть мати розмір піксела, тобто розрізнювання, від декількох 

сантиметрів до декількох кілометрів. 

Кількість електромагнітної енергії, що потрапляє в один піксел, 

перетворюється у число і у бінарному вигляді передається на землю. Число 

бінарних розрядів (бітів), якими кодується кожен піксел, зветься 

радіометричним розрізнюванням зображення (або просто радіометричним 

розрізнюванням). Чим більше бітів використовується на кожний піксел, тим 

вищим є радіометричне розрізнювання. 

Для кожного піксела визначаються декілька відліків — по одному на 

кожну зону спектра. Позаяк кожна система ДЗ працює у визначених зонах 

спектра, для того, щоб обрати належний сенсор, потрібно визначитись не 

тільки з вимоговими значеннями просторового і радіометричного 

розрізнювань, а і з зоною спектра, у якій відображаються досліджувані 

явища та об'єкти. 
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До найбільш складних проблем, пов'язаних з використанням ДДЗ, 

відносяться їх геометрична корекція та отримання корисної інформації із 

знімків (дешифрування). 

Стосовно проблеми геометричної корекції ДДЗ слід зазначити, що 

квантування простору на піксели створює ще один рівень спрощення 

зображення наземних об'єктів. Об'єкти, які є істотно меншими за розмір 

пікселів, не можуть бути виявлені (випадок недостатнього просторового 

розрізнювання), а проте їх присутність впливає на кількість 

випромінювання, що потрапляє на сенсор, створюючи проблему змішаних 

пікселів або мікселів. Практично завжди піксели містять більше або менше 

число різних об'єктів чи їх частин - питання лише у тому, як таке 

змішування вплине на наступний аналіз інформації. Коли на знімок 

потрапляє ділянка з відносно невеликою часткою дрібних «сторонніх» 

об'єктів, можна вважати, що такі об'єкти, менші просторового 

розрізнювання зображення на знімку, не впливають на результати аналізу. 

Але у випадку, наприклад, міського середовища, знімки із низьким 

розрізнюванням можуть істотно спотворити результати дешифрування, 

позаяк в окремих пікселах будуть змішуватися суттєво різні за класом 

об'єкти. 

Іншою проблемою є дешифрування ДДЗ, процедури якого поділяються 

на дві групи: 

1) процедури поліпшення читабельності знімків (англ. Епhanсетеп) їх 

призначення - полегшення сприйняття зображення людиною-аналітиком. 

Сюди входять такі дії, як зміна яскравості та контрастності всього 

зображення чи окремих його частин, згладжування (в основному для шуму, 

який створює ефект зйомки через «снігопад»), а також підкреслювання 

контурів та дрібних деталей; 

2) процедури класифікації (категорування) об'єктів (англ. 

саtеgоrіzаtіоп). Класифікація по відношенню до ДДЗ є схожою до всіх 

інших видів класифікації у ГІС тим, що вона зазвичай вносить додаткове 

спрощення даних у кінцевий продукт, переводячи ці дані з шкали відношень 

у більш «грубі» шкали - інтервальну, порядкову і номінальну. А проте, 

аналітична парадигма потребує забезпечення доступності вихідних даних 

для користувача з метою отримання максимуму інформації, чому 

недешифровані знімки все частіше стають  частиною баз даних ГІС, 

особливо пов'язаних з фактографічною геоекологічною інформацією. 

Всі методи класифікації (категорування), які застосовуються при 

дистанційному зондуванні, мають один результат - групування пікселів за 

категоріями, яким можуть бути присвоєні назви (або які воює мають 

назви). 

Таким чином, можна вирізнити три основних методи класифікації і/або 

категорування при дешифруванні ДДЗ: 

1) автономна класифікація з наступним категоруванням, коли для 

визначення її інтервалів використовуються спеціальні алгоритми, які 

забезпечують потрібні умови розподілу пікселів за класами (категоріями). 
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Деякі з цих алгоритмів вимагають від користувача введення числа класів, 

інші реалізуються повністю «самостійно»; 

2) класифікація і категорування за еталонами, коли оператор вибирає 

набір заздалегідь встановлених еталонів, які визначаються за існуючими 

класифікаційними схемами або за характеристиками вказаних користувачем 

областей знімка тощо, після чого програма автоматично «класифікує і 

категорує» всі піксели цього знімка; 

3) інтерактивне категорування, коли користувач задає програмі 

декілька пікселів (навіть один), які повинні подавати обраний об'єкт, після 

чого програма «відшукує і показує» всі інші сусідні піксели з аналогічними 

значеннями. 

Усі перелічені методи класифікації і/або категорування тією чи іншою 

мірою є автоматизованими, а проте навіть автономна класифікація потребує 

від користувача певного уявлення про зміст знімка, не кажучи вже про 

інтерактивне категорування. 

 

Питання для самоконтролю до теми 

1. Що таке ДДЗ і ДЗЗ? 

2. Що відносять до умов проведення ДДЗ? 

3. Як залежить роздільна здатність ДДЗ від кількості пікселів? 

4. Які проблеми дешифрування космічних знімків Ви знаєте? 

5. Які Ви знаєте методи класифікації при дешифруванні даних ДДЗ? 

Джерела [3, 10, 12, 13, 14, 22]. 

 

 

5 Навчально-методичні джерела 

Навчальні презентації в програмі «Power Point», навчальні фільми, 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та проведення 

семінарських занять з дисципліни «Дистанційні методи та ГІС в 

природокористуванні». (Електронна та паперова версія), серія космічних 

знімків. Курс лекцій Сонько С.П., Косенко Ю.Ю. Геоінформаційні системи 

в охороні довкілля, сільському та лісовому господарстві. Курс лекцій з 

дисципліни «Основи геоінформатики» для студентів напрямів підготовки: 

6.090106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування; 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство; 

6.090101 – Агрономія, спеціальність 8.09010104 – Плодівництво і 

виноградарство. 

 

6 Тематика індивідуальних завдань для підсумкового контролю 

знань студентів. 

1. Поняття про інформатику та геоінформатику.  

2. Визначення предмету дослідження геоінформатики.  

3. Ретроспектива розвитку геоінформатики.  

4. Місце геоінформатики серед інших наук. 

5. Зв’язок ГІС-моделювання з тематичною  картографією.  



38 
 

6. Засоби і методи тематичного картографування в ГІС.  

7. Сучасні ГІС: підходи до класифікації.   

8. ГІС як інструмент створення електронних тематичних атласів. 

9. Функціональні можливості сучасних ГІС.  

10. Практичне застосування ГІС-технологій.  

11. Просторова інформація та географічні дані в ГІС.  

12. Атрибутивні дані у ГІС.   

13. Моделі і бази даних  у ГІС  

14. Введення даних у ГІС.  

15. Подання інформації в ГІС. 

16. Практичне застосування методики елементарних ГІС.  

17. Розробка елементарної ГІС екологічного моніторингу.  

18. Головні методи і прийоми просторового ГІС-аналізу.  

19. Корекція окремих шарів тематичної карти та топографічної основи 

у елементарній ГІС.  

20. Організація гіперпосилань у елементарній ГІС.  

21. Робота з буфером у елементарній ГІС.  

22. Користування просторовою статистикою. 

23. Види дистанційних зйомок, поняття про аерофотознімання.  

24. Особливості застосування даних ДЗЗ у ГІС.  

25. Геоінформаційні системи і управління ресурсами. 

26. Загальна схема і принцип визначення точних координат в системі 

GPS. 

27. Робочі можливості GPS для ГІС. 

28. Дешифрування аерокосмознімків як сучасна технологія.  

29. Головні прийоми і засоби дешифрування аерофотознімків.  

30. Робота з інструментальними панелями в ГІС Mapinfo.  

31. Відкриття таблиці і файлів в ГІС Mapinfo.  

32. Реєстрація координат растрового зображення в ГІС Mapinfo.  

33. Файлова структура таблиці в ГІС Mapinfo. 

34. Сучасна технологія Field-Map.  

35. Використання електронних карт та ГІС в агрономії. 

36. Особливості застосування результатів ДЗЗ у ГІС сільського 

господарства.   

37. Застосування геоінформаційних технологій у системі точного 

землеробства. 

38. Світовий досвід використання ГІС/ДЗЗ/GPS-технологій у різних 

галузях. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

ВАРІАНТ 1 

1.Що таке геоінформатика? 

а) це наука, пов'язана зі збором інформації. б) це наука, технологія і 

прикладна діяльність, пов'язана зі збором, збереженням, обробкою, аналізом 

і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, створенням і 

використанням географічних інформаційних систем. в) це наука, технологія 

і прикладна діяльність, пов'язана зі збором, аерокосмічних даних. г) це 

інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, 

пов'язана зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням 

просторових даних, а також із проектуванням, створенням і використанням 

географічних карт. 

2. За проблемно-тематичною орієнтацією звичайно виділяють: 

а) земельно-кадастрові; екологічні і природокористувальницькі; 

глобальні; загальнонаціональні; регіональні; локальні. б) глобальні; 

загальнонаціональні; регіональні; локальні. в) глобальні; 

загальнонаціональні; торгово-маркетингові; археологічні. г) земельно-

кадастрові; екологічні і природокористувальницькі; інженерних 

комунікацій і міського господарства; надзвичайних ситуацій; навігаційні; 

соціально-економічні; геологічні; транспортні; торгово-маркетингові; 

археологічні; військові. 

3. Географічна інформаційна система (ГІС) це:  

а) інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних 

засобів, що забезпечують введення, збереження, обробку, маніпулювання, 

аналіз і відображення (представлення) просторово-координованих даних. б) 

інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, що 

допомагають працювати з топографічними картами. в) сукупність 

апаратних, програмних і інформаційних засобів, що забезпечують 

аерокосмічні методи зйомки. г) програмні дані, що забезпечують введення, 

збереження, обробку, маніпулювання, аналіз і відображення 

(представлення) просторово-координованих даних. 

4. Другий етап розвитку географічних інформаційних систем: 

а) 80-ті роки  ХХ ст. б) 20-30 роки ХХ ст. в) 2000-ні роки ХХІ ст. г) 

кінець 1950-х - кінець 1970-х років ХХ ст. 

5. За призначенням геоінформаційні системи поділяють на: 

а) торгово-маркетингові та земельно-кадастрові. б) багатоцільові та 

спеціалізовані. в) глобальні та загальнонаціональні. г) міського 

господарства та сільського господарства. 

6. Інформаційно-довідкова функція ГІС це: 

а) реалізується при оцінці і прогнозі поведінки природних і природно-

господарських територіальних систем та їх компонентів при вирішенні 

різних наукових і прикладних завдань. б) створення високоякісних 

загальногеографічних і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги 

до картографічної продукції. в) програмно-організовані банки просторової й 
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атрибутивної інформації. г) створення і ведення банків просторово-

координованої інформації.  

7. Функція автоматизованого картографування – це:  

а) реалізується при оцінці і прогнозі поведінки природних і природно-

господарських територіальних систем та їх компонентів при вирішенні 

різних наукових і прикладних завдань. б) створення високоякісних 

загальногеографічних і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги 

до картографічної продукції. в) створення і ведення банків просторово-

координованої інформації. г) програмно-організовані банки просторової й 

атрибутивної інформації. 

8. Геокодування це: 

а) метод і процес позиціонування просторових об'єктів відносно деякої 

координатної системи і їхніх атрибутів. б) метод і процес переміщення 

просторових об'єктів відносно деякої координатної системи і їхніх 

атрибутів. в) метод і процес фотографування просторових об'єктів відносно 

деякої координатної системи і їхніх атрибутів. г) планування просторових 

об'єктів відносно деякої координатної системи і їхніх атрибутів. 

9. Ручне введення просторових даних у бази даних ГІС це: 

а) дигітизування. б) дигіталізація. в) цифрування. г) шифрування. 

10. За територіальним охопленням ГІС бувають: 

а) структурні; окремодіючі. б) міждержавні; місцеві; районні. в) 

глобальні; загальнонаціональні; регіональні; локальні. г) атмосферні; 

гідросферні; біосферні. 

11. Які є методи і прийоми просторового ГІС-аналізу: 

а) земельно-кадастрові; екологічні і природокористувальницькі; 

глобальні; загальнонаціональні; регіональні; локальні. б) екологічні і 

природо користувальницькі; статистичний аналіз. в) дигітизування; 

дигіталізація. г) картометричні операції; операції вибору; рекласифікація; 

картографічна алгебра; статистичний аналіз; просторовий аналіз; 

оверлейний аналіз; мережний аналіз. 

12. Двовимірна декартова система координат це: 

а) початок відліку в нульовій точці в нижньому (чи верхньому) лівому 

куті площини карти, координати X і У можуть мати тільки позитивні 

значення. б) початок відліку в нульовій точці, координати X і У можуть 

мати як позитивні, так і негативні значення. Значного поширення набули дві 

глобальні системи координат, побудовані за цим принципом, - географічна з 

нульовою точкою в місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана; 

одиниці вимірювання - кутові градуси-хвилини-секунди; і топографічна 

система координат з нульовою точкою також у місці перетинання екватора і 

Гринвіцького меридіана; одиниці вимірювання - метри. в) початок відліку X 

і У з нульової точки в місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана, 

координати X і У можуть мати як позитивні, так і негативні значення, для 

координати 2 відлік ведеться від геометричного центра еліпсоїда обертання. 

г) координати точок у векторному поданні виміряються і подаються 

користувачу у певному форматі. 

13. Великомасштабні топокарти це: 
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а) 1:50000 і більше. б) 1:100000 - 1:500000. в) дрібніше 1:500000. г) 1: 

700000 

14. Векторизування це: 

а) засоби розпізнавання растра і промальовування векторних графічних 

примітивів позначаються терміном. б) процедури розпізнавання растра і 

промальовування векторних графічних примітивів позначаються терміном. 

в) процедури розпізнавання растра і промальовування топокарт. г) 

процедури розпізнавання аерокосмічних знімків. 

15. В Національному атласі України станом на 01.01.1998 р. 

налічується: 

а) 40 розділів, 176 карт, 200 графіків і 110 фотографій. б) 25 розділів, 

180 карт, 50 графіків і 180 фотографій. в) 48 розділів, 186 карт, 211 графіків 

і 120 фотографій. г) 90 розділів, 184 карт, 150 графіків і 90 фотографій. 

16. Вимірювання координат відноситься до: 

а) головних методів і прийомів ГІС. б) просторового аналізу. в) 

картометричних операцій. г) процедури розпізнавання растра. 

17. Рекласифікація це: 

а) зміна даних, які містяться в іншій карті з наявної бази даних, або 

одержаних в результаті просторового аналізу, або, нарешті, на основі 

сформульованої умови. б) поширена на практиці операція, суть якої полягає 

в зміні змісту растрової карти або на основі характеристик, які містяться в 

іншій карті (чи картах) з наявної бази даних, або одержаних в результаті 

просторового аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови. в) не 

дуже поширена на практиці операція, суть якої полягає в заміні в змісті 

растрової карти з наявної бази даних. г) поширена на практиці операція, 

зміни топографічних карт. 

18. Створення і ведення банків даних систем моніторингу 

відноситься до: 

а) функція автоматизованого картографування. б) функція 

просторового аналізу і моделювання. в) функція підтримки прийняття 

рішень. г) інформаційно-довідкова функція. 

19. Що можна визначити за топокартами? 

а) систему координат (географічну чи топографічну); місце 

розташування і висоти пунктів опорної геодезичної мережі. б) зміна даних, 

які містяться в іншій карті з наявної бази даних, або одержаних в результаті 

просторового аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови. в) 

оцінки висот рельєфу, контури і глибину ерозійних форм; місце 

розташування гідрографічних об'єктів, оцінки урізів води, глибин, ширини 

русла, швидкості і напрямку течії. г) планування просторових об'єктів 

відносно деякої координатної системи і їхніх атрибутів. 

20. Модель даних це: 

 а) фіксована система понять і правил для представлення даних 

структури, стану і динаміки проблемної області в базі даних. б) метод і 

процес фотографування просторових об'єктів відносно деякої координатної 

системи і їхніх атрибутів. в) створення високоякісних загальногеографічних 

і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги до картографічної 
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продукції. г) програмно-організовані банки просторової й атрибутивної 

інформації. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. За проблемно-тематичною орієнтацією звичайно виділяють: 

а) земельно-кадастрові; екологічні і природокористувальницькі; 

глобальні; загальнонаціональні; регіональні; локальні. б) глобальні; 

загальнонаціональні; регіональні; локальні. в) земельно-кадастрові; 

екологічні і природокористувальницькі; інженерних комунікацій і міського 

господарства; надзвичайних ситуацій; навігаційні; соціально-економічні; 

геологічні; транспортні; торгово-маркетингові; археологічні; військові. г) 

глобальні; загальнонаціональні; торгово-маркетингові; археологічні. 

2. Географічна інформаційна система (ГІС)  

а) це програмні дані, що забезпечують введення, збереження, обробку, 

маніпулювання, аналіз і відображення (представлення) просторово-

координованих даних. б) це інтегрована сукупність апаратних, програмних і 

інформаційних засобів, що допомагають працювати з топографічними 

картами. в) це сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, 

що забезпечують аерокосмічні методи зйомки. г) це інтегрована сукупність 

апаратних, програмних і інформаційних засобів, що забезпечують введення, 

збереження, обробку, маніпулювання, аналіз і відображення 

(представлення) просторово-координованих даних. 

3. Геокодування це: 

а) метод і процес переміщення просторових об’єктів відносно деякої 

координатної системи і їхніх атрибутів. б) метод і процес позиціонування 

просторових об’єктів відносно деякої координатної системи і їхніх 

атрибутів. в) метод і процес фотографування просторових об’єктів відносно 

деякої координатної системи і їхніх атрибутів. г) планування просторових 

об’єктів відносно деякої координатної системи і їхніх атрибутів. 

4. Другий етап розвитку географічних інформаційних систем: 

а) 20-30 роки ХХ ст. б) 80-ті роки  ХХ ст. в) 2000-ні роки ХХІ ст. г) 

кінець 1950-х - кінець 1970-х років ХХ ст 

5. За призначенням геоінформаційні системи поділяють на: 

а) багатоцільові та спеціалізовані. б) торгово-маркетингові та земельно-

кадастрові. в) глобальні та загальнонаціональні. г) міського господарства та 

сільського господарства. 

6. За територіальним охопленням ГІС бувають: 

а) глобальні; загальнонаціональні; регіональні; локальні. б) 

міждержавні; місцеві; районні. в) структурні; окремодіючі. г) атмосферні; 

гідросферні; біосферні. 

7. Функція автоматизованого картографування це:  

а) реалізується при оцінці і прогнозі поведінки природних і природно-

господарських територіальних систем та їх компонентів при вирішенні 

різних наукових і прикладних завдань. б) створення і ведення банків 

просторово-координованої інформації. в) створення високоякісних загально 

географічних і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги до 
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картографічної продукції. г) програмно-організовані банки просторової й 

атрибутивної інформації. 

8.Створення і ведення банків даних систем моніторингу 

відноситься до: 

а) функція автоматизованого картографування. б) функція 

просторового аналізу і моделювання. в) інформаційно-довідкова функція. г) 

функція підтримки прийняття рішень. 

9. Інформаційно-довідкова функція це: 

а) створення і ведення банків просторово-координованої інформації. б) 

створення високоякісних загальногеографічних і тематичних карт, що 

задовольняють сучасні вимоги до картографічної продукції. в) програмно-

організовані банки просторової й атрибутивної інформації. г)  реалізується 

при оцінці і прогнозі поведінки природних і природно-господарських 

територіальних систем та їх компонентів при вирішенні різних наукових і 

прикладних завдань. 

10. Що таке геоінформатика? 

а) це наука, пов'язана зі збором інформації. б) це наука, технологія і 

прикладна діяльність, пов'язана зі збором, аерокосмічних даних. в) це наука, 

технологія і прикладна діяльність, пов'язана зі збором, збереженням, 

обробкою, аналізом і відображенням просторових даних, а також із 

проектуванням, створенням і використанням географічних інформаційних 

систем. г) це інтегрована сукупність апаратних, програмних і 

інформаційних засобів, пов'язана зі збором, збереженням, обробкою, 

аналізом і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, 

створенням і використанням географічних карт. 

11. Модель даних це: 

а) фіксована система понять і правил для представлення даних 

структури, стану і динаміки проблемної області в базі даних. б) метод і 

процес фотографування просторових об'єктів відносно деякої координатної 

системи і їхніх атрибутів. в) створення високоякісних загальногеографічних 

і тематичних карт, що задовольняють сучасні вимоги до картографічної 

продукції. г) програмно-організовані банки просторової й атрибутивної 

інформації. 

12. Великомасштабні топокарти це: 

а) 1:100000 – 1:500000. б) 1:50000 і більше. в) дрібніше 1:500000. г) 1: 

700000 

13. Методи і прийоми просторового ГІС-аналізу: 

а) земельно-кадастрові; екологічні і рекласифікація; глобальні; 

загальнонаціональні; регіональні; локальні. б) екологічні і природо 

користувальницькі; статистичний аналіз. в) рекласифікація операції; 

операції вибору; рекласифікація; картографічна алгебра; статистичний 

аналіз; просторовий аналіз; оверлейний аналіз; мережний аналіз. г) 

дигітизування; дигіталізація. 

14. Векторизування це: 

а) процедури розпізнавання растра і промальовування векторних 

графічних примітивів позначаються терміном. б) засоби розпізнавання 
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растра і промальовування векторних графічних примітивів позначаються 

терміном. в) процедури розпізнавання растра і промальовування топокарт. 

г) процедури розпізнавання аерокосмічних знімків. 

15. Тип просторової локалізації об'єкту у векторному форматі 

залежить від: 

а) від форми і розміру об'єкту. б) від тематичного шару створюваної 

геоінформаційної моделі. в) від типу використовуваного програмного 

забезпечення. г) від формату зберігання графічної інформації 

16. Яким параметром обмежується точність растрових даних? 

а) розмір комірки растру. б) розмір растрового зображення. в) візуальна 

якість зображення. г) вибір системи координат 

17. Рекласифікація це: 

а) поширена на практиці операція, суть якої полягає в зміні змісту 

растрової карти або на основі характеристик, які містяться в іншій карті (чи 

картах) з наявної бази даних, або одержаних в результаті просторового 

аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови. б) зміна даних, які 

містяться в іншій карті з наявної бази даних, або одержаних в результаті 

просторового аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови. в) не 

дуже поширена на практиці операція, суть якої полягає в заміні в змісті 

растрової карти з наявної бази даних. г) поширена на практиці операція, 

зміни топографічних карт. 

18. Вимірювання координат відноситься до: 

а) головних методів і прийомів ГІС. б) картометричних операцій. в) 

просторового аналізу. г) процедури розпізнавання растра. 

19. Що можна визначити за топокартами? 

а) систему координат (географічну чи топографічну); місце 

розташування і висоти пунктів опорної геодезичної мережі. б) оцінки висот 

рельєфу, контури і глибину ерозійних форм; місце розташування 

гідрографічних об’єктів, оцінки урізів води, глибин, ширини русла, 

швидкості і напрямку течії. в) зміна даних, які містяться в іншій карті з 

наявної бази даних, або одержаних в результаті просторового аналізу, або, 

нарешті, на основі сформульованої умови. г) планування просторових 

об’єктів відносно деякої координатної системи і їхніх атрибутів. 

20. Ручне введення просторових даних у бази даних ГІС це: 

а) дигітизування. б) дигіталізація. в) шифрування. г) цифрування. 

 

ВАРІАНТ 3 

1. У чому полягає відмінність ГІС від інших інформаційних систем 

? 

а) наявність СУБД реляційного типу. б) можливість зберігання і 

обробки просторових даних. в) вища швидкість обробки інформації. г) 

можливість розробки додатків. 

2. Чим відрізняються ГІС «закритого типу» від ГІС «відкритого 

типу»? 
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а) можливості розширення функцій відсутні. б) можливість обробки 

растрових зображень. в) неможливо передавати результати ГІС-обробки 

мережею. г) відсутня можливість видаленого доступу. 

3. Вид інтеграції в сучасних ГІС 

а) інтеграція апаратних засобів. б) інтеграція мереж. в) інтеграція 

даних. г) інтеграція підсистем. 

4. Ідентифікатором об'єкту служить: 

а) унікальний номер. б) коордінатний опис. в) адресний опис. г) 

найменування об'єкту. 

5. Яка з моделей просторових даних зберігає в собі докладні дані 

про об'єкти? 

а) векторна нетопологічна модель. б) векторна топологічна модель. в) 

растрова модель. г) ієрархічна модель. 

6. Модель просторових даних - це... 

а) спосіб зберігання інформації на жорсткому диску. б) спосіб 

організації цифрового опису просторових об'єктів. в) спосіб кодування 

інформації. г) аналого-цифрове перетворення даних. 

7. Який з перерахованих описів відноситься до векторної моделі? 

а) представлення просторових об'єктів у вигляді набору координатних 

пар (векторів), що описують геометрію об'єктів. б) представлення даних у 

вигляді сукупності осередків растру (пікселів), з привласненими ним 

значеннями класу (характеристики) об'єкту. в) тематичний шар на пластику. 

г) математично визначений спосіб зображення земної кулі. 

8. Тип моделі, яка містить відомості про сусідство, близкість 

об'єктів і інші характеристики взаємного розташування векторних 

об'єктів: 

а) регулярно-комірчаста. б) векторно-топологічна. в) векторно-

нетопологічна. г) реляційна. 

9. Для зберігання початкових космічних зображень місцевості 

використовується модель: 

а) векторна. б) векторно-нетопологічна. в) растрова. г) квадротомічна. 

10. Якого з елементів немає при представленні даних у вигляді 

векторно-нетопологіної моделі? 

а) піксель. б) координати. в) лінія. г) полігон. 

11. Шари цифрової карти формуються з: 

а) об'єктів з однаковою площею. б) однотипних об'єктів за просторовою 

або тематичною ознаках. в) об'єктів, що мають загальні межі. г) об'єктів, що 

не мають загальних меж. 

12. Найбільш поширені в ГІС моделі баз даних: 

а) загальнонаціональна. б) статистична. в) літературна. г) реляційна. 

13. Атрибутивна інформація - це: 

а) матриця пікселів. б) характеристики об'єктів, що виражаються в 

алфавітно-цифровому вигляді. в) координати об'єктів і їх просторова суть. г) 

дані про просторові об'єкти, що включають відомості про їх 

місцеположення і властивості. 

14. Дайте визначення бази даних: 
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а) місце пам'яті комп'ютера для тимчасового розміщення даних. б) 

система, що забезпечує обробку просторових даних. в) программа для 

розробки геоінформаційних систем. г) сукупність даних, організованих по 

певних правилах, що встановлюють загальні принципи їх опису, зберігання 

і обробки. 

15. Створення і звернення до баз даних здійснюється з допомогою: 

а) ЦМР. б) СУБД. в) ДДЗЗ. г) ЦММ. 

16. Об'єктом інформаційного моделювання в ГІС є ... 

а) просторовий об'єкт. б) природне середовище. в) штучний інтелект. г) 

мережева модель. 

17. Унікальний номер, що привласнюється просторовому об'єкту 

називається: 

а) дигітайзер. б) мітка. в) піксель. г) ідентифікатор. 

18. Відомості, які характеризують місцеположення об'єктів в 

просторі щодо один одного і їх геометрію відносяться до: 

а) просторових даних. б) атрибутивних даних. в) картометричних 

даних. г) растрових даних. 

19. Як прийнято називати точки з'єднання поліліній? 

а) зв’язки. б) вузли. в) центроїди. г) мітки. 

20. Семантична інформація це: 

а) інформация про топологічні стосунки. б) інформація про суть і зміст 

об'єкту. в) інформация про просторові стосунки об'єктів. г) інформация про 

форму, розмір і місцеположення об'єкту.  
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