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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 

Векторизація зображень у ГІС 

Підготовка зображення для оцифрування (векторизації) 

 

Завдання 1: Підготувати фрагмент топографічної карти для 

векторизації для чого: 

 

1. За допомогою сканера (або цифрової фотокамери) записати 

зображення з паперової карти (карту дає викладач). 

2. Створити за допомогою програми «Total Commander» власну теку зі 

своїм прізвищем (латинськими літерами) у директорії, яку вкаже викладач. 

3. Зберегти зображення у власній електронній теці за допомогою 

програми «Total Commander» під назвою М 36-109 #... (замість точок 

ставиться порядковий номер студента у списку академічної групи). 

4. Відкрити лист топографічної карти масштабу 1: 200000 М 36-109  у 

стандартному в’ювері (ASeeDC, Fast Stone Image Viewer? та ін.) та за 

допомогою контекстного меню скопіювати зображення у буфер обміну. 

5. Відкрити програму Photo Shop, в ній «Файл» - «Нове зображення» - 

«Вклеїти». 

6. На зображенні карти, яке відкрилося (Лист М 36-109) інструментом 

«Прямокутна область» виділити фрагмент, який вкаже викладач. Скопіювати 

виділений фрагмент у буфер обміну. 

7. Відкрити новий файл і за допомогою команди «Вклеїти» вставити в 

нього виділений фрагмент. 

8. За допомогою команди «Зберегти як» зберегти зображення з 

розширенням «Jpeg» у власній теці під назвою: TopoMap.fragment#... (замість 

точок ставиться порядковий номер студента у списку академічної групи). 

 

Завдання 2: Підготувати фрагмент топографічної карти для 

векторизації для чого: 

 

1. За допомогою сканера (або цифрової фотокамери) записати 

зображення з паперової карти (карту дає викладач). 

2. Створити за допомогою програми «Total Commander» власну теку зі 

своїм прізвищем (латинськими літерами) у директорії, яку вкаже викладач. 

3. Зберегти зображення у власній електронній теці за допомогою 

програми «Total Commander» під назвою М 36-109 #... (замість точок 

ставиться порядковий номер студента у списку академічної групи). 

4. Відкрити лист топографічної карти масштабу 1: 200000 М 36-109  у 

стандартному в’ювері (ASeeDC, Fast Stone Image Viewer? та ін.) та за 

допомогою контекстного меню скопіювати зображення у буфер обміну. 

5. Відкрити програму Photo Shop, в ній «Файл» - «Нове зображення» - 

«Вклеїти». 
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6. На зображенні карти, яке відкрилося (Лист М 36-109) інструментом 

«Прямокутна область» виділити фрагмент, який вкаже викладач. Скопіювати 

виділений фрагмент у буфер обміну. 

7. Відкрити новий файл і за допомогою команди «Вклеїти» вставити в 

нього виділений фрагмент. 

8. За допомогою команди «Зберегти як» зберегти зображення з 

розширенням «Jpeg» у власній теці під назвою: TopoMap.fragment#... (замість 

точок ставиться порядковий номер студента у списку академічної групи). 

 

Завдання 3: Векторизувати градусну сітку індивідуального фрагменту 

топографічної карти для чого: 

 

1. Користуючись інструментом «Полілінія»та «Лінія» векторизувати 

окремі паралелі і меридіани кілометрової сітки. 

2. Натиснувши кнопку «Shift» та утримуючи її виділити усі накреслені 

лінії.  

3. За допомогою контекстного меню («Групування») згрупувати усі лінії 

кілометрової сітки, утворивши самостійний об’єкт - суцільний шар карти. 

4. Виділений об’єкт скопіювати у буфер обміну і надалі вставити його у 

новий файл.  

5. Зберегти цей файл під назвою «Greed» у власній теці.  

6. Повернувшись на початковий растровий файл, кнопкою «Delete» 

видалити скопійований об’єкт, пам’ятаючи, що він уже збережений окремим 

файлом. 

 

Завдання 4: Векторизувати об’єкти гідрографії індивідуального 

фрагменту топографічної карти для чого: 

 

1. Користуючись інструментом «Полілінія» векторизувати спочатку 

площинні об’єкти гідрографічної мережі (водоймища, ставки, канали), а 

потім окремі водотоки (річки, струмки, рівчаки та ін.). 

2. Згрупувати і зберегти окремими файлами (за принципом, викладеним 

у практичній роботі №3) окремо водоймища (під назвою «Water Reservoirs»), 

окремо водотоки (під назвою «Rivers»).   

3. У всіх графічних роботах прагнути максимальної схожості з 

оригіналом за товщинами і кольором ліній, їх типом (суцільна, пунктирна, 

штрих-пунктирна, одинарна, подвійна), за контурами і кольором полігонів 

для чого використовувати інструмент контекстного меню «Зміна вузлів». 

 

Завдання 5: Векторизувати об’єкти орографії індивідуального фрагменту 

топографічної карти для чого: 

 

1. Користуючись інструментом «Полілінія» та надалі «Зміна вузлів» 

векторизувати горизонталі рельєфу.  
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2. Користуючись інструментом «Автофігури» - «Основні фігури» - 

«Рівнобічний трикутник», а також інструментом «Овал» спочатку створити 

відповідний значок    і надалі, використовуючи копіювання через буфер 

обміну розставити його на карті відповідно до пунктів триангуляції.  

3. Зберегти горизонталі і пункти тріангуляції окремими файлами під 

назвами відповідно «Horisontals», та «Zips». 
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

АНАЛІТИЧНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ МОЖЛИВОСТІ ГІС 
 

Завдання 1. Побудова Буферних зон 

Користуючись навчальною ГІС “World” Mapinfo  

1. Відкрити таблиці Ukr_obl, City_200;  

2. За допомогою побудови буферної зони и просторового запиту обрати всі 

міста, які знаходяться на відстані не більше ніж 200 км від Києва (або будь-

якого іншого міста):  

Зробити City_200 змінним і обрати (вказати) об’єкт - Київ  

Об’єкт > Буферні зони … : 

3. За допомогою інструмента обрати міста, що потрапили у отриману 

буферну зону.  

4. Показати список обраних міст, упорядкований за 

полем Рік утворення.  

5. Сберегти робочий набір Буфер  

6. Закрити всі таблиці без зберігання. 

Завдання  2. Повторення оновлення атрибутів і 

побудови запитів  

1. Відкрити таблиці World, Worldcap, Ocean;  

2. Обрати столиці, населення яких більше ніж 1 000 

000 (зберегти запит);  

3. Обрати столиці, населення яких більше ніж 1 000 

000 і менше 5 000 000 (зберегти запит). Змінити стиль 

оформлення обраних об’єктів;  

4. Для кожної країни підрахувати, скільки відсотків населення мешкає в 

столиці:  

♦ змінити структуру таблиці World (додати поле Cap_Pop_W_Pr 

уречевленого типу),  

♦ обновити колонку Cap_Pop_W_Pr таблиці World Таблица > Обновить 

колонку ( (Cap_Pop_W / Pop_1994) * 100)  

5. Обрати країни, в яких понад половина населення мешкає в столиці 

(зберегти запит);  

6. Зберегти таблицю World  

7. Зберегти робочий набір Процент  

8. Роздрукувати список кураїн, в яких понад половина населення мешкає в 

столиці. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

ДЕШИФРУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЗЗ 

 
Завдання. Користуючись конспектом лекцій письмово у зошиті для практичних 

робіт: 

1. На рисунку 1 центральної проекції позначити відсутні літери та описати елементи 

центральної проекції.  

2. За рис.2,3 позначити відсутні літери та описати властивості центральної проекції 

3. Дайте визначення стереопари та перелічите умови, дотримання яких необхідно для 

отримання стереоефекта. 

4. Дайте відповідь на запитання: 

- від чого залежить масштаб знімка. 

- як змінюється масштаб відповідно в точці нульових спотворень, в головній точці, в 

точці надира. 

- як називається масштаб в точці нульових спотворень. 

- що таке бінокулярний зір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Рис.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Елементи центральної проекції 
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- що таке стереоскопічний ефект та стереоскопічна модель 

- що таке модель місцевості. 

- у яких зонах спектра вивчається земна поверхня за матеріалами аерокосмічних 

знімків. 

- що є носієм інформації при аерокосмічних зйомках. 

- які довжини хвиль відповідають видимій області спектру. 

- що дає одночасний аналіз знімків, виконаних в різних діапазонах спектру 

- з якими перевагами пов'язане ефективне використання матеріалів аерофотозйомки як 

інформації у лісовому господарстві. 

 
Завдання. Користуючись конспектом лекцій письмово у зошиті для практичних 

робіт: 
1. Дати визначення дешифрування, та розкрити суть наступних термінів: накидний 

монтаж, топографічне дешифрування,  спеціальне дешифрування, ефективність 

дешифрування, прямі дешифрувальні ознаки, опосередковані дешифрувальні ознаки, 

індикаторні об’єкти (комплекси), індикаційні дешифрувальні ознаки, комплексні 

дешифрувальні ознаки, індикаційний метод дешифрування, фото схема, фотоплан.  

2. На  наведених аерознімках вказати (у легенді) розпізнані об’єкти. 

 

 

 

3. Що таке польове і камеральне дешифрування і які прилади використовуються при 

дешифруванні.  

4. У яких напрямках ведуться розробки по автоматизації дешифрування. 

5. Які існують види галузевого дешифрування. 

6. Які матеріали готуються у лісгоспі при аналітико-вимірювальному дешифруванні.  

7. Які матеріали готуються за результатами дешифрування. 

 

http://www.help-rus-student.ru/pictures_fail/23/139_2.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/65/299.htm
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС І ДЗЗ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 

 

Завдання. Користуючись конспектом лекцій письмово у зошиті для 

практичних робіт: 

1.Навести морфологічні показники, що характеризують лісові 

деревостани і які використовуються у дешифруванні. 

2. Чому для дешифрування аерокосмічних знімків важливо знати 

головні морфометричні показники крон дерев, такі як діаметр крони, площа 

горизонтальної проекції крони, висота прикріплення та довжина крони, 

об'єм та зімкнутість крони.   

3. Які просторові структури деревних ценозів і за допомогою яких 

показників можливо визначити шляхом дешифрування  аерокосмічних 

знімків 

4. Що таке камеральне лісотаксаційне дешифрування аерокосмознімків і 

як воно здійснюється. 

5. Як встановлюється середня висота, середній діаметр, вік, повнота 

насадження, запас, товарність та інші показники деревостанів при 

дешифруванні аерокосмічних знімків.   

6. Опишіть особливості Лісоінвентаризаційних робіт при 

лісовпорядкуванні з використанням матеріалів дешифрування аерокосмічних 

знімків.  

7. Яка ступінь точності повинна головних інвентаризаційних показників 

повинна бути забезпечена на основі польового або камерального 

дешифрування. 

8. Опишіть порядок та головні процедури використання аерокосмічних 

знімків при таксації лісів. 

9. Дешифрувати космічний знімок Білогрудівського лісу (додається) 
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Індивідуальні завдання з дисципліни  
 

Завдання: Підготувати фрагмент топографічної карти для векторизації для чого: 
 

1. За допомогою сканера (або цифрової фотокамери) записати зображення з 

паперової карти (карту дає викладач). 

2. Створити за допомогою програми «Total Commander» власну теку зі своїм 

прізвищем (латинськими літерами) у директорії, яку вкаже викладач. 

3. Зберегти зображення у власній електронній теці за допомогою програми «Total 

Commander» під назвою М 36-109 #... (замість точок ставиться порядковий номер студента 

у списку академічної групи). 

4. Відкрити лист топографічної карти масштабу 1: 200000 М 36-109  у стандартному 

в’ювері (ASeeDC, Fast Stone Image Viewer? та ін.) та за допомогою контекстного меню 

скопіювати зображення у буфер обміну. 

5. Відкрити програму Photo Shop, в ній «Файл» - «Нове зображення» - «Вклеїти». 

6. На зображенні карти, яке відкрилося (Лист М 36-109) інструментом «Прямокутна 

область» виділити фрагмент, який вкаже викладач. Скопіювати виділений фрагмент у 

буфер обміну. 

7. Відкрити новий файл і за допомогою команди «Вклеїти» вставити в нього 

виділений фрагмент. 

8. За допомогою команди «Зберегти як» зберегти зображення з розширенням «Jpeg» 

у власній теці під назвою: TopoMap.fragment#... (замість точок ставиться порядковий 

номер студента у списку академічної групи). 

 

 

Опанувавши методику векторизації зображень векторизувати у текстовому 

редакторі World карти адміністративних районів на основі зображень з 

Географічної енциклопедії України (растрові формати карт видає викладач) 
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