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«Учітесь, читайте, І чужому 
научайтесь,  
Й свого не цурайтесь» 

Тарас Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДМОВА 
 
 

У всі часи знання про географічне положення об’єктів мали 
важливе значення для людей. Первісні мисливці завжди добре 
пам’ятали про місцезнаходження своєї здобичі, а життя та 
смерть дослідників-першопрохідців безпосередньо залежала від 
їх уміння орієнтуватися у просторі. Сучасне суспільство живе та 
працює, спираючись на інформацію про те, хто і де знаходиться. 
Прикладна географія у вигляді карт та інформації про простір 
допомагала здійснювати відкриття, сприяла торгівлі, 
підвищувала безпеку життєдіяльності людства упродовж кількох 
тисяч років існування цивілізацій.  

Найчастіше наші знання в області географії 
застосовуються до вирішення повсякденних завдань, таких як 
пошук потрібної вулиці в незнайомому місті або розрахунку 
найкоротшого шляху до місця призначення. Просторова 
інформація допомагає нам ефективно вирощувати 
сільськогосподарську продукцію і випускати промислові товари, 
добувати тепло- та електроенергію, розробляти туристичні 
маршрути тощо. 

У другій половині ХХ століття людство почало інтенсивно 
розвивати інструментальні засоби, які назвали географічними 



 6 

інформаційними системами (ГІС). Зараз ГІС розширюють і 
поглиблюють географічні знання, допомагають нам у 
накопиченні та використанні просторових даних. Деякі 
компоненти ГІС є виключно технологічними, вони включають у 
себе сучасні бази просторових даних, передові 
телекомунікаційні мережі та вдосконалену обчислювальну 
техніку.  

Як і багато аспектів нашого життя, процес накопичення і 
використання просторових даних був дуже трансформований 
інтенсивним розвитком мікроелектроніки. Програмне 
забезпечення та апаратна платформа ГІС – це головний 
технологічний результат, оскільки отримання і обробка 
просторових даних значно прискорилися за минулі десятиліття й 
продовжує невпинно розвиватися. 

Сучасного вчителя географії неможливо уявити без знань 
про ГІС та умінь використовувати геоінформаційні технології на 
практиці. Цей посібник призначений у першу чергу для 
майбутніх педагогів, які повинні орієнтуватися на учнів нового 
«комп’ютерного» покоління. Тому вивчення такої одночасно 
складної та цікавої дисципліни, як «Геоінформаційні технології в 
географії» є вимогами часу та необхідні усіх, хто любить, 
поважає та цінує географію як науку. 
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ЧАСТИНА 1 
 

ПОНЯТТЯ ПРО ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  
ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
 

1.1. Визначення ГІС та геоінформаційних технологій 
 

Поняття «географічні інформаційні системи» (ГІС) 
з'явилося в 60-х роках ХХ ст. у Канаді та США, коли досягнення 
техніки і зростаючий попит на географічну інформацію зумовили 
переворот в засобах накопичення, обробки та подачі інформації. 
Однозначне і коротке визначення ГІС дати неможливо, оскільки 
термін важко ідентифікувати через його одночасне 
використання у багатьох предметних галузях. 

З цієї причини не можна говорити про існування 
загальноприйнятої термінології у географії. Достатньо навести 
численні визначення ГІС, запропоновані різними авторами, щоб 
зрозуміти, наскільки ще молода ця сфера діяльності. 

Ось неповний перелік сучасних визначень ГІС: 
ГІС – це «внутрішньо позиціонована автоматизована 

просторова інформаційна система, яка створюється для 
управління даними, їх картографічного відображення та 
аналізу» (Berry J.). 

Це визначення не зовсім повне, оскільки не враховує 
людини як компонента інформаційної системи. Людина в будь-
якій інформаційній системі займає важливе місце – це і 
спостерігач, і експерт, і аналітик. Дуже часто дослідники в 
області геоінформатики для акцентування ролі людини в ГІС 
використовують словосполучення «людино-машинний 
комплекс». 

ГІС – це «апаратно-програмний людино-машинний 
комплекс, що забезпечує збір, обробку, відображення та 
розповсюдження просторово-координованих даних, інтеграцію 
даних і знань про територію для їх ефективного використання 
при вирішенні наукових і прикладних географічних завдань, 
пов'язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням, 
прогнозуванням та управлінням навколишнім середовищем і 
територіальною організацією суспільства» (Кошкарєв О.В.). 

ГІС – це «система, що складається з людей, а також 
технічних та організаційних засобів, які здійснюють збір, 
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передачу, введення і обробку даних з метою вироблення 
інформації, зручною для подальшого використання у 
географічному дослідженні та для її практичного застосування» 
(Konecny M.). 

ГІС – це «комплекс апаратно-програмних засобів і 
діяльності людини по зберіганню, маніпулюванню та 
відображенню географічних (просторово відповідних) даних» 
(Abler R.) 

ГІС – це «динамічно організована множина даних 
(динамічна база даних або банк даних), поєднана з безліччю 
моделей, реалізованих на ЕОМ для розрахункових, графічних і 
картографічних перетворень цих даних у просторову 
інформацію з метою задоволення специфічних потреб певних 
користувачів в межах структури точно визначених концепцій та 
технологій» (Degani A.). 

ГІС – це «система, що включає базу даних, апаратуру, 
спеціалізоване матеріальне забезпечення і пакети програм, 
призначених для розширення бази даних, для маніпулювання 
даними, їх візуалізації у вигляді карт або таблиць і, в кінцевому 
результаті, для прийняття рішень про той чи інший варіант 
господарської діяльності» (Lillesand T.). 

ГІС – це «реалізоване за допомогою автоматичних засобів 
(ЕОМ) сховище системи знань про територіальний аспект 
взаємодії природи та суспільства, а також програмного 
забезпечення, що моделює функції пошуку, введення, 
моделювання та ін.» (Трофімов А.М., Панасюк М.В.). 

ГІС – це «інтегрована сукупність апаратних, програмних і 
інформаційних засобів, що забезпечують введення, збереження, 
обробку, маніпулювання, аналіз і відображення (представлення) 
просторово-координованих даних» (Світличний О.О., 
Плотницький С.В.). 

ГІС – це «інтегрована комп'ютерна система, що 
знаходиться під управлінням фахівців-аналітиків, яка здійснює 
збір, зберігання, маніпулювання, аналіз, моделювання і 
відображення просторово співвіднесених даних» (Lusch D.P.). 

Останнє визначення детально відображає схема ГІС 
(рис. 1), де в процесі створення геоінформаційної продукції 
задіяна людина. 

Відмітною рисою географічних інформаційних систем є 
наявність у їхньому складі специфічних методів аналізу 
просторових даних, що в сукупності із засобами введення, 
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збереження, маніпулювання та представлення просторово-
координованої інформації і складають основу технології 
географічних інформаційних систем, чи ГІС-технології. Саме 
наявність сукупності специфічних методів аналізу, які здатні 
генерувати нові знання, з використанням як просторових, так і 
непросторових атрибутів і визначає головну відмінність ГІС-
технології від технологій, наприклад, автоматизованого 
картографування чи систем автоматизованого проектування. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм функціонування геоінформаційної системи 

 
Геоінформаційні технології (ГІТ) або ГІС-технології – це 

технологічна основа створення географічних інформаційних 
систем, що дозволяє реалізувати функціональні можливості ГІС 
у формі програмних засобів. 

Геоінформаційні технології призначені для широкого 
впровадження в практику методів і засобів роботи з просторово-
часовими даними, що подаються у вигляді системи електронних 
карт, і предметно-орієнтованих середовищ обробки різнорідної 
інформації для різних категорій користувачів. 

Геоінформаційні системи дають відповідь ряд запитань: 
«Що знаходиться в... ?», «Де це знаходиться?», «Що змінилося 
починаючи з... ?», «Які просторові структури існують?», «Що 
буде якщо?», «Що зробити?». У свою чергу, геоінформаційні 
технології забезпечують процес, в ході якого були поставлені ці 
питання. 
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1.2. Історія розвитку геоінформаційних технологій 
 

1.2.1. Просторово-часовий аналіз  
розвитку ГІС-технологій у світі 

Першою дійсно працюючою геоінформаційної системою у 
світі вважається ГІС Канади (Canada Geographic Information 
System, CGIS), яку розробили в середині 60-х років XX століття 
на базі перших ЕОМ і пакетної системи обробки даних. 
«Батьком» ГІС Канади вважається Роджер Томлінсон (рис. 2), 
під керівництвом якого були розроблено та реалізовано багато 
концептуальних і технологічних рішень. 

 

 

Роджер Томлінсон (Roger F. 
Tomlinson) народився 17.11.1933 р. у 
Кембриджі (Англія). У 1951-54 роках 
служив у військово-повітряних силах 
Великобританії. Після армії отримав 
дві вищих освіти з географії та 
геології. Ставши громадянином 
Канади, вивчав геоморфологічну 
будову півострова Лабрадор. 
Отримав ступінь доктора в 
Університеті МакГілла (Монреаль). У 
1960-х років був запрошений урядом 
для розробки Канадської географічної 
інформаційної системи, яка стала 
першою ГІС у світі. Нагороджений 
найвищою державною відзнакою 
Орденом Канади (за «зміну обличчя 
географії як науки») та багатьма 
іншими нагородами й почесними 
званнями ряду відомих міжнародних 
організацій і університетів. Рис. 2. Роджер Томлінсон – 

розробник першої ГІС 
 
Основне призначення ГІС Канади полягало в обробці та 

аналізі даних, накопичених Канадської службою земельного 
обліку (Canada Land Inventory), з метою використання при 
розробці планів землеустрою значних за розміром площ 
сільськогосподарського призначення. Розробка перших 
геоінформаційних систем (Канадської ГІС, Інформаційної 
системи природних ресурсів штату Техас (1976 р.), 
Австралійської ресурсної інформаційної системи (ARIS, 1979-
1982 рр.) було результатом реалізації цілком очевидного 
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прагнення застосувати унікальні і все зростаючі можливості 
ЕОМ для зберігання та маніпулювання великими масивами 
накопиченої до того часу різнорідної інформації про природні та 
соціально-економічні умови й ресурси територій. Однак 
створення таких складних автоматизованих інформаційних 
систем зумовило необхідність вирішення цілого комплексу 
проблем, пов'язаних з особливостями кодування просторової 
інформації, необхідністю розробки додатків для її зберігання та 
обробки, створення відповідної апаратури для введення і 
представлення просторових даних. 

Географічні інформаційні системи, здатні реалізовувати 
функції, близькі до тих, які вони реалізують сьогодні (безумовно, 
з поправкою на технічний і технологічний рівні), виникли в 80-х 
роках минулого сторіччя. При цьому сучасні ГІС з'явилися як 
результат спочатку паралельного, а потім все більш тісного 
спільного розвитку геоінформаційних технологій в цілому ряді 
односпрямованих областей. Серед таких галузей варто назвати 
автоматизоване картографування, комп'ютерне проектування 
(Computer Aided Designing – CAD), комп'ютерні науки, в тому 
числі комп'ютерну графіку, теорії і технології баз даних, мови 
програмування, а також дистанційне зондування та обробку 
методів дистанційного зондування, просторовий аналіз, 
географічне та картографічне моделювання тощо. 

У рамках історії розвитку геоінформаційних технологій 
умовно можна виділити такі часові зрізи: 1) піонерний етап 
(кінець 1950-х – 1970-ті роки); 2) етап державних ініціатив (80-ті 
роки XX століття); 3) комерційний етап (90-ті роки XX століття – 
початок XXI століття). Розглянемо їх далі детальніше. 

Піонерний етап (кінець 1950-х – 1970-ті роки) разом з 
створенням перших географічних інформаційних систем, 
насамперед у Канаді й США, характеризується розробкою 
перших комп'ютерних систем просторового аналізу растрових 
зображень та автоматизованого картографування з 
використанням плоттерів. Першим і найвідомішим програмним 
пакетом, який реалізовував функції побудови картограм, карт 
ізоліній і трендових поверхонь, був пакет SYMAP (Synagraphic 
Mapping System), розроблений у 1967 р. в Гарвардській 
лабораторії комп'ютерної графіки та просторового аналізу 
(Harvard Laboratory for Computer Graphics & Spatial Analysis) 
Массачусетського технологічного інституту (керівник – Говард 
Фішер, США). Надалі (70-ті роки – початок 80-х років XX 
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століття) у цій же лабораторії були розроблені інші програмні 
пакети (GRID, CALFORM, ODYSSEY та ін.), які забезпечували як 
оцифровку карт і автоматичне картографування, так і 
просторовий аналіз. Одночасно аналогічні програмні продукти, 
або як їх тоді називали «пакетами картографічного аналізу» або 
«системами автоматизованого картографування», були 
розроблені програмістами і в інших наукових центрах Північної 
Америки та Західної Європи. 

Найбільшу популярність у світі з цих розробок отримав 
пакет аналізу растрових даних MAP (Map Analysis Package), 
який реалізував алгоритми картографічної алгебри, основи якої 
були розроблені Даною Томлін в США. Для цього часу було 
характерним удосконалення методів аналізу просторових даних 
і технологій їх кодування та представлення. Зокрема, саме в цей 
період були розроблені теоретичні основи геостатистики 
(Ж. Матерон, Франція), векторна топологічна структура 
просторових даних (DIME-структура, США), технології 
графічного зображення тривимірних поверхонь та ін. Для другої 
частини цього періоду характерна тенденція до посилення 
міждисциплінарних зв'язків у середовищі ГІС, у першу чергу, між 
науковцями та інженерами. Однак у цей період геоінформаційні 
системи все ще залишалися вузько спеціалізованими та 
реалізованими на базі потужних і дорогих ЕОМ, внаслідок чого 
вони є системами унікальними з обмеженим колом користувачів. 

Етап державних ініціатив (80-ті роки XX ст.). У другій 
половині 70-х років – на початку 80-х років XX ст. в країнах 
Західної Європи та Північної Америки в розробку і застосування 
ГІС-технологій були зроблені значні інвестиції як урядовими, так 
і приватними агентствами. У цей час були створені сотні 
комп'ютерних програм і систем. Розробка і широке поширення 
дешевих персональних комп'ютерів з графічним дисплеєм 
дозволили відмовитися від «пакетного» режиму обробки даних і 
перейти до діалогового режиму спілкування з комп'ютером за 
допомогою команд англійською мовою. Це сприяло 
децентралізації досліджень в області ГІС-технологій. Тісна 
інтеграція міждисциплінарних досліджень, їх спрямованість на 
вирішення комплексних завдань, пов'язаних з територіальним 
проектуванням, плануванням та управлінням, привели до 
створення інтегрованих ГІС, які характеризувалися більшою чи 
меншою універсальністю. 
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За однією з оцінок в Північній Америці у 1983 р. було 
розроблено більше тисячі ГІС й автоматичних картографічних 
систем. У Європі розробка ГІС проводилася в менших 
масштабах, однак основні кроки в цій галузі були зроблені й тут. 
Особливо варто відзначити Швецію, Норвегію, Данію, Францію, 
Нідерланди, Великобританію та Західну Німеччину. 

У цілому для 80-х років XX ст. характерне зростання 
наукового, політичного та комерційного інтересу до ГІС. Це було 
зумовлено усвідомленням необхідності створення державних 
інтегрованих ГІС, особливо в зв'язку з управлінням природними 
ресурсами та моніторингом навколишнього середовища. 
Показовими для цього періоду фактами є офіційне визнання у 
Великобританії в 1984 р. методів обробки просторових даних 
науково-дослідними пріоритетами і створення у 1987 р. в США 
Національного центру географічної інформації та аналізу 
(NCGIA) Національної академії наук, призначеного для 
проведення базових досліджень в області географічного аналізу 
з використанням географічних інформаційних систем. 

Важливу стимулюючу роль у посиленні інтересу до ГІС 
відіграло прагнення асимілювати для вирішення як наукових, так 
і практичних завдань, в тому числі й на комерційній основі, вже 
накопичених до того часу 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. Зокрема, у 1985 р. Європейське космічне агентство 
стало спонсором досліджень, пов'язаних з інтегрованими ГІС, а 
Британський національний космічний центр видав замовлення 
на контракти з розробки ГІС. У цей ж час починають випускати 
цілий ряд міжнародних періодичних видань, присвячених різним 
теоретичним і прикладним аспектам ГІС, включаючи 
теоретичний «International Journal Geographycal Information 
Systems» – з 1987 р., і присвячених переважно прикладним 
аспектам ГІС – журналів «GIS World» (ГІС Світ – з 1988 р., «Geo 
Info Systems» – з 1990 р., «GIS Еurоре» (ГІС Європа) – з 1992 р. 
та інші. Щорічно проводиться безліч наукових і науково-
практичних конференцій різного рівня, присвячених 
геоінформаційним системам. 

У 80-ті роки XX ст. в США були розроблені програмні ГІС-
пакети (інструментальні ГІС), майбутні лідери світового 
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програмного ГІС-забезпечення – пакет ARC/INFO, розроблений 
Інститутом досліджень систем навколишнього середовища 
(Environmental System Research Inctitute, ESRI Inc.) (1982 р.), 
пакет MapInfo фірми Maping Information Systems Corp. (1987 р.), 
пакет IDRISI, розроблений в Університеті Кларка (1987 р.), пакет 
Modular GIS Environment (MGE) фірми Intergraph (1988 р.) 

Наприкінці другого періоду сформувалася світова ГІС-
індустрія, яка містила апаратні і програмні засоби ГІС та їх 
обслуговування. Реалізацією потужного інтеграційного 
потенціалу ГІС-технологій став ряд міжнародних проектів з 
моніторингу природного середовища, зокрема CORINE – 
Геоінформаційна система країн Європейського співтовариства 
(з 1985 р.) і GRID – Глобальний ресурсний інформаційний банк 
даних (з 1987 p.). 

Комерційний етап (90-ті роки XX ст. – початок 
XXI ст.). Прогрес в ГІС-технологіях у 90-ті роки минулого 
століття значною мірою був пов'язаний з прогресом апаратних 
засобів, причому як комп'ютерів – виникненням 32-бітних, а 
потім 64-бітових міні- та мікроЕОМ, так і засобів введення та 
виведення просторової інформації – дигітайзерів, сканерів, 
графічних дисплеїв і плоттерів. Для цього ж етапу характерне 
широке поширення так званих комерційних ГІС-пакетів 
(«інструментальних ГІС»), що з'явилися ще у 80-х роках. В 
основному вони є програмним середовищем, яке дозволяє 
користувачеві легко створювати геоінформаційні системи 
відповідно до його власних запитів і можливостей та вирішувати 
завдання, пов'язані з просторовою інформацією, з 
використанням геоінформаційних технологій. Світовими 
лідерами серед комерційних ГІС-пакетів стають програмні 
продукти фірм ESRI (Arc/Info та Arc View GIS), Intergraph (MGE), 
Maping Information Systems (MapInfo). Загальна ж кількість 
програмних ГІС-пакетів обчислюється не одним десятком. 

У розвинутих країнах ГІС-технології широко 
використовують при вирішенні різних завдань в географії, 
геології, екології, особливо при виконанні великих 
міждисциплінарних проектів, містобудівному плануванні, у 
транспорті, в кадастровій діяльності, регіональному плануванні 
та управлінні тощо. У цей час відбувається постійний прогрес 
апаратних засобів, оновлення і модернізація відомих 
комерційних ГІС-пакетів та поява нових продуктів. Проте в 
цілому ринок програмного ГІС- забезпечення вже поділений між 
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основними «традиційними» виробниками. Простежується 
тенденція перемикання масового інтересу від великих 
професійних інструментальних ГІС, що запускаються на робочих 
станціях або великих комп'ютерах фірм IBM, SUN, DEC, до 
настільних інструментальних ГІС, які здатні працювати на 
персональних комп'ютерах. 

 
1.2.2. Розвиток ГІС-технологій в Україні 

Розвиток і становлення ГІС-технології в Україні 
розпочалися лише з середини 90-х років ХХ ст. Таке 
відставання певним чином було зумовлено відсутністю 
необхідних технічних засобів, а також неусвідомленням тих 
можливостей, які надаються геоінформаційним системам. 
Досвід створення ГІС в Україні обмежується окремими 
спеціалізованими системами, зорієнтованими на вирішення 
вузьких задач для території рангу міста, адміністративного 
району чи області. У сучасних умовах децентралізації 
наукових досліджень поряд із великими науковими центрами 
виникла велика кількість установ, невеликих творчих 
колективів, які спрямували свої зусилля на розробку ГІС, 
зокрема в Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові, 
Сімферополі та в деяких інших містах.  

Суттєвим зрушенням у розумінні значення ГІС-технології 
на державному рівні є постанова Кабінету Міністрів від 
10.07.1993 р. про створення Державної Комісії з 
геоінформаційних систем при Головному Управлінні геодезії, 
картографії і кадастру (ГУГКК). Згідно з цією постановою, 
новостворена Комісія має бути державним органом, головним 
завданням якого є розробка стратегії розвитку ПС-технології в 
Україні та координування робіт у державі зі створення 
геоінформаційних систем. 

У 1992 р. Державний Комітет України з питань науки і 
технологій за результатами конкурсу затвердив до виконання 
проект державної наукової програми з фундаментальних 
досліджень «Концепція багатоцільової національної ГІС». З 
часом було ініційовано створення товариств, які сприяють 
розвитку геоінформаційних технологій в Україні (у 1997 р. – ГІС-
асоціації, а в 2003 р. – Асоціації геоінформатиків.  

Починаючи з 1995 р. традиційним стало щорічне 
проведення ГІС-форумів і конференцій різного рівня, 
присвячених проблемам створення ГІС та розробки нових 
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геоінформаційних технологій. В Україні з’явилося ряд 
державних підприємств («Геосистема» (м. Вінниця) та 
«Геодезкартінформатика» (м. Київ) і комерційних компаній 
(«Інтелектуальні системи ГЕО», «Інститут передових 
технологій», «ЕСОММ», «ГЕОКАД», «Аркада», «Геоніка» 
(м. Київ), «Високі технології» (м. Одеса), які спеціалізуються на 
розробці та використанні геоінформаційних технологій. 
Результатами їх діяльності стали розробка спеціалізованого 
геоінформаційного пакета Рельєф-процесор – Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, векторно-растрової 
інструментальної ГІС настільного типу ОКО – ВАТ 
«Геобіономіка» (м. Київ); програмних комплексів GEO+CAD і 
GeoniCS, призначених для обробки даних досліджень і 
геоінженерного проектування в галузі цивільного, промислового 
й транспортного будівництва – компанія «ГЕОКАД», AT 
«Аркада» і НПЦ «Геоніка» (м. Київ) та створення електронної 
версії пілотного проекту «Національний Атлас України» 
(2000 р.) – Інститут географії НАН України. 

 
 

1.3. Класифікації ГІС 
 

Зараз немає єдиної класифікації ГІС, яка б охоплювала 
всі наявні системи. Це пояснюється головним чином тим, що 
користувачів цікавить лише своя сфера діяльності, а 
розробники не потребують класифікації ГІС, оскільки 
працюють для конкретних споживачів. Загалом 
геоінформаційні системи варто класифікувати за такими 
ознаками: 

 за архітектурним принципом побудови – у залежності від 
відкритості та закритості програмного забезпечення ГІС; 

 за апаратною платформою – відповідно до апаратного 
забезпечення ГІС; 

 за призначенням – залежно від цільового використання та 
характеру завдань, що вирішуються; 

 за проблемно-тематичною орієнтацією – залежно від 
області застосування; 

 за функціональними можливостями – в залежності від 
кількісного та якісного набору функцій ГІС; 
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 за територіальним охопленням – залежно від масштабного 
ряду цифрових картографічних даних, що становлять базу 
даних ГІС; 

 за способом організації географічних даних – у залежності 
від форматів введення, зберігання, обробки та 
представлення картографічної інформації. 

За архітектурним принципом побудови ГІС 
поділяються на два типи: 

 закриті системи характеризуються визначеним (вузьким) 
колом завдань. Вони мають простий інтерфейс і можуть 
бути швидко освоєні користувачами. Набір функцій не може 
бути зміненим. Виходячи з цього, варто відмітити короткий 
час їх використання; 

 відкриті системи забезпечені спеціальним апаратом для 
створення та інтегрування користувачами спеціальних 
додатків, за допомогою яких можна розширити 
функціональні можливості базових ГІС. Відкриті системи 
дорожчі, мають більш тривалий цикл використання та 
можуть бути адаптовані до широкого кола задач. 

За апаратною платформою є такі ГІС: 

 ГІС професійного рівня – це потужні системи, які створені 
для клієнт-серверного застосування (як правило вони 
використовують сервери та робочі станції); 

 ГІС настільного типу зорієнтовані на персональні 
комп’ютери й призначені для широкого кола користувачів. 
Такі ГІС володіють меншим набором функцій. Вони дешеві, 
їх масово використовують, на їх базі організовують робочі 
місця у ГІС-проектах, де ГІС будується як багаторівнева 
система; 

 Інтернет/Інтранет-ГІС використовують клієнт-серверну 
технологію у своїй побудові та Web-технології. При цьому 
всі дані зберігаються на сервері і є доступними на клієнті 
завдяки мережі Інтернет (Інтранет) 

За призначенням виділяють такі види ГІС: 

 багатоцільові; 

 інформаційно-довідкові; 

 моніторингові та інвентаризаційні; 

 дослідні; 

 прийняття рішень; 

 навчальні; 
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 видавничі; 

 іншого призначення. 
За проблемно-тематичною орієнтацією можливе 

виділення наступних видів ГІС: 

 екологічні та природоохоронні; 

 соціально-економічні; 

 муніципальні; 

 земельно-кадастрові; 

 геологічні; 

 інженерних комунікацій і міського господарства; 

 надзвичайних ситуацій; 

 навігаційні; 

 транспортні; 

 торгово-маркетингові; 

 археологічні; 

 іншої орієнтації. 
За функціональними можливостями розрізняють: 

 універсальні ГІС характеризуються відкритістю, працюють з 
різноманітними форматами даних, володіють потужним 
графічним редактором, мають засоби розробки та інтеграції 
різноманітних додатків (збільшення набору функцій); 

 спеціалізовані ГІС вирішують вузьке коло завдань на 
заданому наборі параметрів. Їх основна задача – контроль 
перебігу процесів і попередження неприйнятних ситуацій, 
автоматизація обміну документами тощо. 

 ГІС-вьювери призначені для візуалізації просторової 
інформації та виведення її на друк. Ці системи не 
забезпечені для просторового аналізу та моделювання. 

За територіальним охопленням виокремлюють такі 
види ГІС: 

 глобальні; 

 субконтинентальні; 

 загальнонаціональні (державні); 

 регіональні; 

 субрегіональні; 

 локальні (місцеві). 
За способом організації географічних даних 

виділяють ГІС: 



 19 

 векторні ГІС базуються на принципах векторної графіки та 
працюють з топологічними або нетопологічними моделями 
даних; 

 растрові ГІС засновані на принципах растрової графіки та 
працюють з растровими моделями даних; 

 векторно-растрові (гібридні) ГІС поєднують у собі 
можливості векторних і растрових ГІС. 

 
 

1.4. Структура ГІС 
 

Якщо розглядати ГІС як компонентну структуру (рис. 3), то 
кожна геоінформаційна система містить п'ять основних 
складових:  

1) технічні засоби; 
2) програмне забезпечення; 
3) дані; 
4) користувачі; 
5) методи та алгоритми маніпулювання даними. 
 

 
Рис. 3. Геоінформаційні система як компонентна структура 
 

 
ГІС 

Користувачі 

Дані Програмне 
забезпечення 

Технічні 
засоби 

Методи та 
алгоритми 
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Технічні засоби – це платформа, на якій встановлена і 
функціонує ГІС. Зараз ГІС працюють на різних типах 
комп'ютерних платформ, від централізованих серверів до 
окремих або пов'язаних мережею настільних персональних 
комп'ютерів. 

Технічні засоби – це комплекс апаратних засобів, які 
застосовуються при функціонуванні ГІС: робоча станція або 
персональний комп'ютер (ПК), пристрої введення-виведення 
інформації, пристрої обробки і зберігання даних, засоби 
телекомунікації. 

Робоча станція або ПК є ядром будь-якої інформаційної 
системи і призначені для керування роботою ГІС та виконання 
процесів обробки даних, заснованих на обчислювальних або 
логічних операціях. Сучасні ГІС здатні оперативно обробляти 
величезні масиви інформації та візуалізувати результати. 

Введення даних реалізується за допомогою різних 
технічних засобів і методів: безпосередньо з клавіатури, за 
допомогою дигітайзера або сканера, через зовнішні комп'ютерні 
системи.  

Просторові дані можуть бути отримані електронними 
геодезичними пристроями, безпосередньо за допомогою 
дигітайзера або сканера. 

Програмне забезпечення ГІС містить функції, алгоритми 
та інструменти, необхідні для зберігання, аналізу та візуалізації 
географічної (просторової) інформації. Ключовими 
компонентами програм є: 

 інструменти для введення та оперування географічною 
інформацією: система управління базою даних (СУБД); 

 інструменти підтримки просторових запитів, аналізу та 
візуалізації (відображення); 

 графічний інтерфейс користувача для легкого доступу до 
інструментів. 

Дані – найважливіший компонент ГІС. Дані про просторове 
положення (географічні дані) та пов'язані з ними табличні дані 
можуть збиратися і готуватися самим користувачем. У процесі 
управління даними ГІС інтегрує просторові дані з іншими типами 
і джерелами даних, а також може використовувати СУБД, яка 
застосовується багатьма організаціями для впорядковування і 
підтримки наявних в їх розпорядженні даних. 

Користувачі. Широке застосування технології ГІС 
неможливе без людей, які працюють з програмами і 
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розробляють плани їх використання при вирішенні реальних 
завдань. Користувачами ГІС можуть бути як технічні фахівці, які 
розробляють і підтримують систему, так і співробітники різних 
рівнів (кінцеві користувачі), яким ГІС допомагає вирішувати 
поточні завдання. 

Методи та алгоритми маніпулювання даними. 
Успішність та ефективність застосування ГІС багато в чому 
залежить від правильно складеного плану, правил, методів і 
алгоритмів роботи, які визначаються у відповідності до 
специфіки задач певної організації. 

 
 

1.5. Функціональні можливості ГІС 
 

Геоінформаційні системи виконують такі основні функції: 

 функції автоматизованого картографування; 

 функції просторового аналізу; 

 функції управління даними. 
Функції автоматизованого картографування (АК) 

спрямовані на роботу з картографічними даними ГІС із метою їх 
відбору, відновлення та перетворення для виробництва 
високоякісних карт і рисунків. Функції АК повинні включати 
векторно-растрові перетворення, зміну координатної системи, 
картографічних проекцій і масштабів, «склеювання» окремих 
листів, здійснення картографічних вимірювань (обчислення 
площ, відстаней тощо), розміщення текстових написів і 
позамасштабних умовних знаків, формування макета друку. 

Функції просторового аналізу (ПА) забезпечують спільне 
використання і обробку картографічних та атрибутивних даних з 
метою створення похідних картографічних даних. Функції ПА 
повинні включати аналіз географічної близькості, аналіз мереж, 
топологічне накладання полігонів, інтерполяцію та ізолінійне 
картографування полів, обчислення буферних зон. 

Функції управління даними (УД) направлені на роботу з 
атрибутивними (неграфічними) даними ГІС з метою їх відбору, 
відновлення та перетворення для виробництва стандартних і 
робочих звітів. Функції УД повинні містити запити користувача, 
створення відповідних документів, статистичні обрахунки, логічні 
операції, підтримку інформаційної безпеки, стандартних форм 
запитів та подання їх результатів. 
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У загальному вигляді ГІС повинні складатися з таких 
чотирьох підсистем: збору, підготовки і введення даних; 
зберігання, оновлення та управління даними; обробки, 
моделювання та аналізу даних; контролю, візуалізації та 
виведення даних. Основне завдання підсистеми збору, 
підготовки і введення даних – формування баз географічних і 
атрибутивних даних ГІС; підсистеми зберігання, оновлення та 
управління даними – організація зберігання даних, забезпечення 
процедур їх редагування та оновлення, обслуговування запитів 
на інформаційний пошук, що надходять в систему; підсистеми 
обробки, моделювання та аналізу даних – організація обробки 
даних, забезпечення процедур їх перетворення, математичного 
моделювання та сполученого аналізу; підсистеми контролю, 
візуалізації та виведення даних – оформлення результатів 
роботи системи у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, 
текстів на твердих або магнітних носіях. 

 
 

Питання для самоконтролю до частини 1 
 

1. Що таке геоінформаційні системи? 
2. Які існують визначення ГІС? 
3. Що таке геоінформаційні технології? 
4. У чому різниця між ГІС та геоінформаційними 

технологіями? 
5. Які події дали початок розвитку геоінформаційних 

технологій? 
6. Охарактеризуйте основні етапи розвитку геоінформаційних 

технологій? 
7. Назвіть відомих вам розробників ГІС. 
8. Як геоінформаційні технології розвиваються в Україні? 
9. За якими ознаками класифікують ГІС? 
10. Охарактеризуйте окремі ГІС за відомими вам ознаками. 
11. З яких компонентів складається ГІС? Охарактеризуйте їх. 
12. Поясніть основні функції ГІС. 
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ЧАСТИНА 2 
 

АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
 

2.1. Апаратні засоби ГІС 
 

Для успішного використання всіх переваг комп'ютерного 
проектування і моделювання необхідне спеціалізоване апаратне 
забезпечення. Зараз ГІС працюють на різних типах 
комп'ютерних платформ – від централізованих серверів до 
окремих або пов'язаних мережею настільних комп'ютерів. Для 
введення географічної інформації в ГІС необхідні периферійні 
пристрої введення – сканери, дигітайзери, пристрої введення 
даних і позиціювання курсору (клавіатура, миша) та 
спеціалізована геодезична апаратура. Для виведення 
географічної інформації з ГІС необхідні периферійні пристрої 
виведення, до яких відносяться принтери, плоттери і деяка інша 
спеціалізована апаратура. Для зберігання та архівування 
інформації необхідні пристрої зберігання інформації 
(магнітооптичні диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, 
стримери для резервного копіювання даних). 

Базові технічні характеристики персональних комп'ютерів, 
які використовуються в ГІС, у цілому визначаються основними 
структурними компонентами: 

 мікропроцесором, який управляє роботою комп'ютера і 
виконує всі обчислення. Зараз найбільшого поширення 
набули процесори Pentium Intel, AMD, Cyrix. Швидкодія 
комп'ютера залежить від частоти процесора – 1000, 1600 МГц 
і т.д.; 

 оперативною пам'яттю, в якій знаходяться команди програм, 
що виконуються комп'ютером у момент їх роботи. Від обсягу 
оперативної пам'яті пропорційно залежить швидкодія ГІС; 

 контролери, які управляють роботою різних пристроїв 
комп'ютера (монітор, накопичувач на магнітних та оптичних 
дисках) і периферії (миша, принтер, плоттер, сканер тощо). 

Робоча станція – це набагато потужніший комп'ютер, 
особливістю якого є можливість підключення великої кількості 
менш потужних персональних комп'ютерів. Оскільки 
функціонування більшості ГІС пов'язане з маніпулюванням 
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графікою високої якості, яка вимагає величезних ресурсів об'єму 
пам'яті та швидкості роботи, то робочі станції в ГІС-технологіях 
набули найбільшого поширення. Базові технічні характеристики 
робочих станцій також визначаються основними структурними 
компонентами: процесором, відеосистемою, системним 
інтерфейсом. Зараз при роботі з ГІС використовують робочі 
станції на базі різноманітних архітектур (RISC, SPARC, MIPS, 
PowerPC, Pentium Pro) різних виробників (SUN, SiliconGraphics, 
Digital, Hewlett-Packard, IBM). 

За способом об'єднання технічних засобів можна виділити 
автономні робочі станції; багатотермінальні ЕОМ; однорангові 
локальні мережі; локальні мережі з виділеним сервером; 
гетерогенні мережі зі складною структурою. 

Зараз на ринку представлений широкий асортимент 
апаратного забезпечення ГІС такого, як потужні графічні робочі 
станції вітчизняного та зарубіжного виробництва; сервери для 
управління корпоративними даними; графічні планшети 
(дигітайзери); професійні широкоформатні плоттери і сканери; 
інженерні широкоформатні копіювальні пристрої. 

 
2.1.1. Пристрої введення інформації в ГІС 

Для введення інформації в ГІС використовують 
периферійні пристрої – сканери та дигітайзери. 

Сканер – пристрій автоматичної оцифровки графічної 
інформації. Сучасний сканер функціонально складається з двох 
частин: скануючого механізму та програмної частини (TWAIN-
модуля, системи управління кольором та ін.). Без власного 
драйвера сканер працювати не зможе, оскільки не є 
стандартним для Windows пристроєм.  

Існують моделі монохромних і кольорових сканерів. 
Монохромні сканери можуть працювати в двох режимах – 
чорно-білому та напівтоновому. При напівтоновому режимі 
число градацій сірого становить 256 відтінків. У кольорових 
сканерах застосовується кодування, що забезпечує відтворення 
палітри в 17,8 млн. різних відтінків. 

Сканери можна розділити на 6 підгруп:  

 ручні сканери;  

 листові (протяжні) сканери;  

 планшетні сканери;  

 слайд-сканери;  

 барабанні сканери; 
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 проекційні сканери. 
Ручні сканери (рис. 4) – це прості компактні пристрої, 

призначені для сканування невеликих ділянок зображення 
(аматорських фото, невеликих журнальних картинок) з 
невисокою роздільною здатністю. До основних недоліків ручних 
сканерів можна віднести вузьке поле сканування (зазвичай 10-
14 см), через що часто доводиться сканувати зображення в два 
прийоми з подальшим склеюванням зображення в комп'ютері, 
наслідком чого практично завжди є дефекти зображення. Другий 
істотний недолік ручних сканерів полягає в їх принципі дії, 
заснованому на ручному переміщенні скануючого елемента по 
зображенню, що призводить до нерівномірності переміщення і 
змазування відсканованого зображення. Ручні сканери зазвичай 
мають повільний інтерфейс передачі даних в комп'ютер, що 
також робить їх непридатними для сканування зображень 
високої якості. 

 

 
Рис. 4. Ручний сканер TLF SC 10 Telefunken 

 
Протяжні (листкопротяжні) сканери (рис. 5), у порівнянні 

з ручними, володіють специфічними особливостями, які можна 
трактувати як їх переваги. Протяжні сканери, як правило, 
представляють собою компактні пристрої, що дозволяють за 
допомогою вбудованого механізму рівномірно (без 
пересмикувань і вібрації) протягувати листок з зображенням під 
скануючим елементом. До переваг протяжних сканерів можна 
віднести їх компактність, легке підключення автоподатчика 
аркушів паперу (для моделей, що допускають автоподачу). До 
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недоліків – неможливість сканування зброшурованих аркушів 
(книг, журналів), високу вибірковість до якості паперу.  

 

 
Рис. 5. Протяжний сканер Brother DSmobile 600 

 
Планшетні сканери (рис. 6) – зараз є найбільш 

універсальними та популярними пристроями, призначеними для 
сканування тексту й зображень. Великий вибір додаткового 
обладнання (слайд-адаптери, податчики аркушів) дозволяють їм 
з успіхом замінювати протяжні та слайд-сканери. Планшетні 
сканери комплектуються широким набором програмного 
забезпечення, включаючи графічні редактори, програми 
розпізнавання тексту (OCR), TWAIN-модулі, які поєднують 
сканер з додатками Windows. До недоліків планшетних сканерів 
у першу чергу варто віднести невисоку роздільну здатність, 
недостатню для високоякісної кольорової поліграфії, і малий 
динамічний діапазон, який заважає зчитуванню і якісній передачі 
деталей у найтемніших областях оригіналу. 

 

 
Рис. 6. Планшетний сканер ScanExpress A3 USB 600 Pro 
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Слайд-сканери (рис. 7) – це вузькоспеціалізовані пристрої, 

призначені для введення зображення з прозорого матеріалу 
(фотоплівки) з високою роздільною здатністю та якістю 
зображення. Вони володіють яскраво вираженою професійною 
спрямованістю і високою вартістю. Слайд-сканери можуть мати 
спеціалізовані механізми для подачі плівки та корекції 
зображення. На відміну від планшетних сканерів, які зчитують 
картинку і у відбитому (непрозорі), і наскрізному світлі (прозорі 
оригінали), слайд-сканери використовуються для сканування 
лише зображень на плівках. Зазвичай це дуже маленькі 
оригінали – 35-міліметрові кадри. Такі сканери забезпечують 
дуже високу роздільність, але через мікроскопічність оригіналу 
кінцеве зображення доводиться збільшувати. Зображення, 
скановане з розрішенням 1200 пікселів на дюйм, збільшене в 
чотири рази, має розрішення 300 пікселів на дюйм. Водночас 
слайд-сканери забезпечують кращий динамічний діапазон і 
можуть «бачити» найменші відмінності в кольорах та відтінках 
сірого навіть у найтемнішій частині спектра. Більшість слайд-
сканерів знімають картинку, використовуючи як мінімум 10-
бітову глибину на кожен канал, а деякі навіть більше 16 біт. 
Настільки висока чутливість, враховуючи обмежені можливості 
використання пристрою, робить слайд-сканери прийнятними 
для професійного графічного дизайну або медицини. 

 

 
Рис. 7. Слайд-сканер AVE FS180 



 28 

Барабанні сканери (рис. 8) – це професійні стаціонарні 
пристрої, призначені для застосування в поліграфії та 
сканування великоформатних зображень. Основною перевагою 
барабанних сканерів є висока швидкість і точність сканування, 
завдяки стаціонарно закріпленому скануючому елементові і 
високій рівномірності обертання барабана з розміщеним на 
ньому зображенням.  

 

 
Рис. 8. Барабанний сканер Howtek D2000 

 
Проекційні сканери (рис. 9) Принцип їх дії нагадує роботу 

фотокамери. Оригінал закріплюється на горизонтальній 
поверхні сканованою стороною вгору. Камера, яка сканує, 
розташовується на певній висоті над оригіналом. Залежно від 
конструкції моделі, розташування джерела світла може бути 
різним: на камері, на підставках, або зовсім відсутнім. Скануюча 
матриця знаходиться у самій камері та переміщується в площині 
лінзи камери. У проекційних сканерів є цілий ряд переваг: легке і 
точне позиціювання оригіналу; можливість сканування будь-яких 
непрозорих матеріалів, в тому числі переплетених (книжкова 
продукція); зображення розташоване лицьовою стороною вгору, 
а отже, перегорнути сторінку набагато простіше, ніж у 
планшетному сканері. Проекційні сканери ідеально підходять 
для оцифровки книг і документів, для чого вони і застосовуються 
в музеях, архівах та бібліотеках. До недоліків таких пристроїв 
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можна віднести залежність від зовнішніх умов (джерела світла) і 
більші, ніж у планшетних сканерів, розміри. 

 

 
Рис. 9. Проекційний сканер ZEUTSCHEL OMNISCAN 5000 TT 

 
З переліку запропонованих на ринку моделей сканерів для 

ГІС можна відзначити сканери Contex серій Chameleon і Cougar 
(рис. 10). Ці пристрої призначені для роботи з форматами до А1 
по ширині, а їх характеристики відповідають широкоформатним 
професійним сканерам в області САПР і ГІС. Підключивши 
сканер Chameleon, Cougar або Crystal до широкоформатного 
кольорового принтера, можна отримати досконалий цифровий 
копіювальний пристрій. Механізм подачі All-Wheel-Drive 
підлаштовується до контура оригінала, а спеціальні гумові 
ролики забезпечують їх подачу без перекосу і деформації. 
Допускається сканувати оригінали товщиною до 15 мм, у тому 
числі зображення на пінокартоні та інших матеріалах. Кольорові 
сканери Contex – єдині широкоформатні пристрої, які можуть 
бути налаштовані користувачем так, щоб сканування в кольорі 
завжди відповідало міжнародним стандартам. Унікальна 
система точності передачі кольору дозволяє у будь-який час 
відкалібрувати сканер безпосередньо на робочому місці. 
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Рис. 10. Широкоформатний сканер Contex SD-серії 

 
Монохромні роликові сканери серії FSS призначені для 

використання в САПР і ГІС. Сканери працюють з форматом А0; 
шириною паперу 152,4 – 1016 мм (6-40"); максимальна ширина 
поля сканування 965 мм (38"); довжина не обмежена; 256 
напівтонів; інтерфейс SCSI-II, платформи – DOS, Windows, UNIX 
(SUN, Silicon Graphics). Режим роботи сканера передбачає 
функції обробки растра в реальному часі: кадрування, інверсія, 
вирівнювання, усунення «сміття», заповнення пропусків у лініях, 
поворот зображення; 2-D адаптивний поріг для сканування 
неконтрастних оригіналів; перетворення між різними вихідними 
растровими форматами; перегляд, масштабування і друк 
відсканованих зображень. Так само добре себе 
зарекомендували широкоформатні сканери американської 
фірми «Vidar System»: монохромні – Vidar TruScanSelect і 
кольорові – Vidar TruScan Titan. Ці сканери призначені для 
сканування документів великого формату в таких областях, як 
САПР, тиражування, ГІС, картографія. 

Для високоточного сканування зображень на гнучких 
носіях, особливо старих, прекрасно підходять барабанні 
сканери. Відмінно зарекомендував себе сканер ProfScan 5020C 
російської розробки для сканування монохромних і кольорових 
карт. 
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Для сканування аерофотознімків можна використовувати 
старші моделі планшетних сканерів, оскільки точність 
професійних сканерів, як за геометрією, так і за глибиною 
передачі півтонів, цілком достатня для цього виду документів. 
Наприклад, картографічний планшетний сканер «План-Скан», 
який призначений для сканування карт на носіях будь-якої 
товщини. 

Фотограмметричні сканери призначені для високоточного 
сканування: космічних знімків, аерофотознімків. З цією метою 
використовують сканер ProfScan Photo російської розробки, 
кольоровий фотограмметричний сканер «Дельтаскан» (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Кольоровий фотограмметричний сканер «Дельтаскан» 

 
У якості окремого виду застосування растрових даних в 

ГІС можна розглядати використання відсканованих растрових 
карт. Такі карти використовуються як растрова підкладка для 
векторної ГІС, часто значно підвищуючи наочність подання 
інформації при одночасному значному зниженні витрат на 
створення просторової бази даних. Як правило, паперові карти 
необхідно сканувати з розрішенням не більше 600-500 точок на 
дюйм – це є цілком можливим для звичайного недорогого 
офісного сканера. 
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Дигітайзер  – це пристрій планшетного типу, призначений 
для введення інформації в цифровій формі (рис. 12). Дигітайзер 
складається з електронного планшета та курсора. Дигітайзер 
має власну систему координат і при пересуванні курсора на 
планшеті координати перехрестя його ниток (візира) 
передаються в комп'ютер. Розміри планшета дігитайзера 
коливаються від А4 до А0. 

 

 
Рис. 12. Дигітайзер Intuos4 Wireless 

 
Точність є основною характеристикою дігитайзера й 

включає в себе такі чинники: точність курсору; збіг електронного 
центру з центром візира (10 мкм); величина зазору між 
поверхнею дігитайзера та поверхнею курсору (10...50 мкм); 
якість візира, наявність лінзи з 2-4-х кратним збільшенням; 
підсвічування; точність поля (величина відхилення дротових або 
друкованих провідників від ідеальних прямих); розрішення 
(мінімальний крок за яким може зчитуватися інформація); 
повторюваність (здатність дігитайзера відтворювати координати 
сканованої точки без змін); стабільність (здатність дігитайзера 
відтворювати координати сканованої точки без змін упродовж 
тривалого часу). 
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Перевагами дігитайзера є: висока точність оцифровки, 
можливість розшарування за кольорами, можливість роботи з 
носіями інформації, які мають велику товщину (до 5 мм), 
можливість оцифровки погано збережених або дуже 
забруднених документів, отримання векторних моделей даних. 
Що стосується недоліків, то тут виділяється необхідність 
постійної візуальної перевірки введеної інформації, що змушує 
оператора переводити погляд від дігитайзера до комп'ютера, що 
швидко викликає втому, а отже, можливість пропуску 
інформації. 

На ринку комп'ютерної периферії представлені 
широкоформатні дигітайзери CalComp серії DrawingBoard III для 
САПР і ГІС. ГІС-розробникам пропонуються модифікації 
дигітайзерів зі стандартною точністю (±0,2 мм), підвищеної 
(±0,1 мм) і високою (± 0,05 мм). Моделі дигітайзерів з високою 
точністю комплектуються курсором з підсвічуванням робочої 
зони з різними типами показників: (бездротовий 4-х або 16-ти 
кнопковий курсор).  

Зараз поряд з дигітайзерними технологіями все більшого 
поширення набувають методи оцифровки карт шляхом 
сканування з подальшою векторизацією растрового зображення. 

 
2.1.2. Пристрої виведення інформації 

У зв'язку з тим, що потреба в картографічній інформації 
постійно зростає, для будь-якої оперативної роботи необхідні 
паперові робочі копії, навіть якщо архівні матеріали вже є у ГІС. 
Для виведення всіх геоінформаційних документів на друк 
потрібні периферійні пристрої – принтери та плоттери. 

Принтери призначені для виведення інформації на папір. 
Існує кілька тисяч моделей принтерів. Принтери бувають 
матричні; струменеві; лазерні; світлодіодні; сублімаційні; 
гусеничні, а також чорно-білі та кольорові. 

Зараз ринок принтерів достатньо наповнений для 
забезпечення робіт для створення та експлуатації ГІС. Як 
приклад моделі принтера для ГІС можна назвати принтер Xerox 
ColorgrafX X2 Tech 36"/54" (рис. 13), який розроблений для 
виведення інженерної, проектної та картографічної продукції. Ця 
модель принтера має високе розрішення друку (360 або 720 
точок на дюйм), що дає змогу точно відтворити растрові 
зображення, лінії та текст. Конструкція з шести друкуючих 
головок і наповнення 4 кольорами (блакитним, пурпурним, 
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жовтим і чорним) забезпечують високоякісний кольоровий друк і 
високошвидкісний чорно-білий друк. 

 

 
Рис. 13. Принтер Xerox ColorgrafX X2 

 
Плоттер (або графопобудівник) – це пристрій, який 

дозволяє отримувати виведені з комп'ютера дані у вигляді 
технічних креслень, схем, карт і різних графіків, а також 
великоформатних рисунків та плакатів, виконаних на папері 
(рис. 14). Для нанесення на папір тексту або графіки плоттери 
використовують спеціальні пера, фломастери або олівці. 

Всі плоттери можна розділити на два типи: векторні й 
растрові. У векторних плоттерах пишучий вузол переміщається 
однією або двома координатами, в растрових – 
використовується принцип створення зображення заповненням 
поверхні носія точками барвника. Оскільки у ГІС переважають 
растрові зображення, то плоттери другого типу використовують 
більше. У свою чергу растрові плоттери діляться за своїми 
основними характеристиками, таким, як технологія друку 
(струменева, електростатична, лазерна), формат виводу (А1, А0 
і більше), роздільна здатність друку (300 dpi, 600 dpi, 720 dpi 
тощо) та іншим характеристикам (рулонна подача, система 
безперервної подачі чорнила). 

У боротьбі технологій широкоформатного плоттерного 
друку перемагає струменева. Проте її розвиток триває: постійно 
зростає роздільна здатність і продуктивність плоттерів. Крім 
струменевих плоттерів, зараз знаходиться в експлуатації 
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невелика кількість електростатичних і лазерних пристроїв. Усі 
вони мають високу продуктивність, а останній тип – ще й низьку 
вартість витратних матеріалів. Загальним недоліком плоттерів є 
висока ціна (понад 20 000 у.о.).  

 

 
Рис. 14. Плоттер HP DesignJet T1100ps 44" 

 
Основним і вирішальним аргументом при виборі плоттера 

для ГІС є точність. Згідно з вимогами побудови топографічних 
планів, середня квадратична похибка визначення пункту не 
повинна перевищувати 0,4 мм. Ця величина складається з двох 
похибок: похибка геодезичних вимірювань та похибка 
викреслювання. Наприклад, струменеві плоттери компанії Mutoh 
випускаються з гарантованою точністю викреслювання ±0,1% 
або 0,25 мм. Враховуючи, що топографічні плани в більшості 
випадків мають розміри 500х500 мм, то при використанні цього 
плоттера допустима похибка для топографічного плану складе 
±1 мм на 500 мм. Цей недолік у плоттерів Mutoh вирішується 
шляхом налаштування точності. Однак, необхідно зауважити, 
що потрібна точність викреслювання топографічних планів 
можлива лише на синтетичних носіях (зокрема на 
поліетилентерефталатних плівках). Це пов'язано з тим, що носії 
на основі паперу не забезпечують необхідної точності, оскільки 
схильні до дії температури та вологості повітря. 

Зараз на ринку обладнання для широкоформатного друку 
лідируючі позиції займають такі виробники плоттерів, як Canon, 
Calcomp, Encad, Xerox, Hewlett Packard, Selex, OCE і Mutoh. 
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2.2. Короткий огляд основних програмних ГІС-продуктів 
 

В Україні широко використовуються ГІС як професійного 
рівня, так і спеціалізовані. Програмні продукти формуються на 
основі модульного принципу. Зазвичай виділяють базовий 
модуль і модулі розширення (або програми). У базовому модулі 
містяться функції, що реалізують основні операції ГІС, в тому 
числі програмна підтримка пристроїв введення-виведення, 
експорт та імпорт даних і т.д. Варто зазначити, що програмні 
продукти різних фірм мають багато спільного, оскільки 
виробники змушені позичати один в одного ті чи інші 
технологічні розробки. Зараз на ринку представлено близько 20 
добре відомих ГІС-пакетів, які можна віднести до 
повнофункціональних. 

Характеризуючи властивості повнофункціональних ГІС 
можна відзначити їх спільні риси. Усі системи працюють на 
платформах Windows і Unix. 

У більшості випадків сучасні повнофункціональні ГІС 
дозволяють розширювати свої можливості. Основним способом 
цього є програмування на мовах високого рівня (MS Visual Basic, 
MS Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder) з 
підключенням DLL і OCX-бібліотек (ActiveX). Природно є й 
винятки. Такі системи, як MapInfo Professional використовують 
Map Basic, а системи AricView GIS – Avenue. 

Найпоширенішими та найпопулярнішими системами є 
ArcView GIS, MapInfo Professional, Панорама (Карта 2011), 
GeoDraw, 2ГИС, Google Планета Земля. Коротко 
охарактеризуємо ці програмні продукти, відзначаючи 
особливості та їх області застосування. 

ArcView GIS (рис. 15) – це програмний продукт компанії 
ESRI (США). Він легкий в освоєнні і може використовуватися у 
різних сферах діяльності для візуалізації, запиту та аналізу 
будь-якої просторової інформації. ArcView GIS об'єднує 
векторні, растрові, табличні дані в єдину аналітичну систему. За 
допомогою цього програмного продукту можна створити і 
підтримувати власну географічну базу даних; використовувати 
дані інших організацій, в тому числі звертатися до серверних 
баз даних за допомогою SQL-запитів; проводити аналіз і 
моделювання просторових об'єктів та явищ; використовувати 
растрові дані в процесі картографічного аналізу і відображення; 
пов'язувати наявні документи в режимі гарячої зв'язку; керувати 
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картографічними проекціями, масштабом і одиницями 
вимірювань; створювати високоякісні карти (інтерактивні та 
друковані); налаштовувати функціональність системи для 
вирішення власних завдань за допомогою вбудованої мови 
програмування Avenue. 

 

  
Рис. 15. Вікно програми ArcView GIS 3.2а 

 
ArcView GIS забезпечує інтеграцію даних з різних джерел. 

Крім створення і редагування просторових даних у власному 
форматі (шейп-файли), ArcView забезпечує доступ до даних 
ARC/INFO, РС АРС/INFO, ArcCAD, AutoCAD, Intergraph, а також 
імпорт картографічних даних з Maplnfo, Аtlas GIS і ASCII. 
Формат шейп-файлів нетопологічний, тому бажано 
використовувати векторні дані, що пройшли топологічний 
контроль в системах ARC/INFO або РС ARC/INFO. Растрові 
зображення також можуть надходити в різних форматах – 
ERDAS IMAGINE, JPEG, BSQ, TIF, GeoTIF, BIL, BIT, SUN, RS, 
RLS, GRID ARC/INFO. Залежно від типу растрових даних вони 
використовуються і як ілюстрації до карти, і як картографічна 
підкладка, і як самостійний об'єкт просторового аналізу. 

ArcView GIS працює безпосередньо з базами даних, які 
надходять з покриттями ARC/INFO у вигляді атрибутивних 
таблиць формату dbf або INFO. Атрибутивні дані також можуть 
зберігатися в текстовому форматі, форматах dBase Ill, dBase IV 
або в стандартних СУБД (ORACLE, SYBASE, INFORMIX, Excel, 
Access та ін.), що сприймають SQL-запити. Завантажені дані 
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можуть бути різними способами поєднані між собою: об'єднані в 
одну таблицю в режимі «один до одного» або пов'язані за 
певною ознакою в режимі «один до багатьох». Будь-які запити 
до даних можуть бути відображені на карті або в діаграмі.  

Великі набори картографічних знаків, штриховок і 
зафарбувань наявні в готовому вигляді разом з ArcView GIS. 
Знаки зберігаються у форматі TrueType. Великий спектр 
умовних знаків і додаткові можливості щодо створення і 
використання власних умовних знаків дозволяють оформляти 
карти відповідно до картографічних правил і здійснювати 
високоякісний друк карт. Структура пакета складається з 
базової оболонки і набору внутрішніх і зовнішніх модулів. Модулі 
можуть додаватися за необхідністю, розширюючи 
функціональність основного ядра. 

Спеціалізована система MapInfo (рис. 16) дозволяє 
відображати різні дані, що мають просторову прив'язку. Вона 
відноситься до класу Desktop GIS. Наприкінці 1980-х років. 
MapInfo разом з AtlasGIS ділила ринок настільних ГІС. Після 
виходу Windows-версії вона випередила суперника, особливо на 
російському ринку. 

 

 
Рис. 16. Вікно програми MapInfo Рrofessional 
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Визначальною особливістю MapInfo є універсальність. 

Система дає можливість створювати інтегровані 
геоінформаційні технології Intergraph і MapInfo для DOS, 
Windows, Windows NT, UNIX, геоінформаційні системи, цифрові 
картографічні системи, програмні та технічні засоби 
формування та аналізу геоінформаційних баз даних. 

У систему закладені такі можливості: 

 методи аналізу даних в реляційній базі даних; 

 пошук географічних об'єктів; 

 методи тематичного зафарбовування карт; 

 методи створення і редагування легенд; 

 підтримка широкого набору форматів даних; 

 доступ до віддалених БД і розподілена обробка даних. 
MapInfo дозволяє отримувати інформацію про 

місцезнаходження за адресою або іменем, знаходити 
перехрестя вулиць, проводити автоматичне та інтерактивне 
геокодування, проставляти на карту об'єкти з бази даних. Форма 
подання інформації в системі може мати вигляд таблиць, карт, 
діаграм, текстових довідок. Система дає можливість проводити 
спеціальний географічний аналіз і графічне редагування. При 
цьому система команд і повідомлення подаються як російською, 
так й іншими мовами. 

Система дає можливість безпосередньо використовувати 
дані електронних таблиць типу Excel, Lotus I-2-3, формати 
dBase і т.д. 

Конструкторське бюро «Панорама» розробляє і підтримує 
серію геоінформаційних продуктів: професійна ГІС «Карта 
2011»; настільна ГІС «Карта 2011»; настільна ГІС «Панорама» 
для LINUX; професійний векторизатор «Панорама-редактор»; 
ГІС «Навигатор 2011», ГІС «Оператор» тощо. 

«Карта 2011» – це універсальна геоінформаційна система 
(рис. 17), яка має засоби створення та редагування електронних 
карт, виконання різних вимірювань і розрахунків, обробки 
растрових даних, засоби підготовки графічних документів в 
електронному та друкованому вигляді, а також інструментальні 
засоби для побудови інформаційних систем із застосуванням 
різних СУБД. Універсальність ГІС заснована не лише на 
універсальних інструментах обробки просторових даних, а й на 
різноманітності видів підтримуваних електронних карт – 
векторних, растрових і матричних.  
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Рис. 17. Вікно програми «Карта 2011» 

 
У системі «Карта 2011» забезпечується робота з 

векторними картами різних масштабів, проекцій, систем 
координат: від плану приміщення до космонавігаційної карти 
Землі. Забезпечується перетворення карт з однієї проекції в 
іншу. Склад об'єктів, які відображаються, може змінюватися за 
запитом користувача. Векторні карти містять опис реальних 
об'єктів місцевості і їх властивостей або тематичну інформацію. 
Растрові карти є масштабованим, вимірювальним зображенням 
місцевості в заданій системі координат. Зверху растрової карти 
можуть наноситися векторні об'єкти. Растрові карти можна 
створювати на основі відсканованих картографічних матеріалів, 
матеріалів аерофотозйомки або космічних знімків. Матричні 
карти містять дані про абсолютну висоту рельєфу або якісну 
характеристику місцевості, отриману шляхом аналізу та 
узагальнення атрибутів об'єктів у межах ділянки місцевості. 
Відповідно існують матриці висот і матриці якостей. Матриці 
відображаються у плоскому або тривимірному вигляді. Усі види 
електронних карт можуть оброблятися разом без обмеження 
кількості. Розмір окремої карти може бути до 4 Гбайт. 
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Електронні карти, які складають загальний документ, можуть 
розташовуватися окремо на різних серверах у мережі та 
редагуватися різними користувачами. До об'єктів векторних карт 
логічно прив'язані записи таблиць баз даних. Запити відбору 
об'єктів для подальшої обробки виконуються з урахуванням 
змісту записів таблиць. Оформлена карта може бути 
роздрукована на різних типах пристроїв виведення. 

Шкільна геоінформаційна система «Жива Географія» 
(розробники: ІНТ (http://www.int-edu.ru), ЗАТ КБ «Панорама», ІТЦ 
"СканЕкс") – це навчально-методичний комплекс, який містить 
програмну оболонку з інструментарієм для роботи з 
геопросторовими даними, комплекти цифрових географічних та 
історико-географічних карт, набір космічних знімків і методичні 
рекомендації для вчителя.  

«Жива Географія» може використовуватися як у 
демонстраційному режимі при вивченні нового матеріалу або 
повторенні та узагальненні вивчено, так і в режимі виконання 
практичних робіт учнями в комп'ютерному класі. ГІС дозволяє 
реалізувати такі види діяльності учнів та вчителя, як 
інтерактивний аналіз і заповнення карт, створення власних карт 
і планів місцевості, робота з різними видами контурних карт, 
створення власних індивідуальних описів географічних об'єктів 
та історичних подій на основі аналізу наявних на картах 
інформаційних об'єктів. 

Програмна оболонка з інструментарієм для роботи з 
географічною інформацією включає в себе засоби створення та 
редагування цифрових векторних і растрових карт, виконання 
вимірювань та розрахунків відстаней і площ, побудови 3D-
моделей, обробки даних дистанційного зондування, зокрема 
цифрових космічних знімків, а також інструментальні засоби для 
роботи з базами даних, просторового аналізу статистичних 
даних шляхом створення різноманітних картограм і 
картодіаграм. 

Векторний редактор GeoDraw призначений для 
створення баз цифрових карт і планів, що відповідають вимогам 
сучасних геоінформаційних систем. GeoDraw підтримує 
побудову коректної топологічної та багатошарової структури 
просторових об'єктів, ідентифікацію об'єктів і пов'язування їх з 
базами атрибутивних даних, широкий спектр функцій 
трансформації цифрових карт і растрових зображень для їх 
подальшої інтеграції в єдині бази, роботу з 40 картографічними 
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проекціями, експорт та імпорт цифрових карт у формати, які 
використовуються найпопулярнішими ГІС. Редактор забезпечує 
переведення карт і планів у цифрову форму за допомогою 
дигітайзера, шляхом векторизації чорно-білих і кольорових 
растрових зображень різної колірності та розрішення 
(підтримується завантаження більше 30 популярних форматів 
растрових зображень), введення координат просторових об'єктів 
вручну і «перекачування» їх з електронних геодезичних 
приладів та приладів GPS, можливість оцифровки одночасно в 
кількох вікнах, з індивідуально формованим набором шарів і 
легендою в кожному вікні. 

GeoDraw працює одночасно з будь-якою кількістю 
векторних і растрових шарів, виконує оперативну зміну їх 
статусу й атрибутів зображення, здійснює введення і 
редагування просторових об'єктів типу точка, дуга, вузол, 
полігон (за допомогою дигітайзера, «миші» або клавіатури), 
створення векторних шарів з великим числом просторових 
об'єктів (більше 2 млрд.). Редактор використовує функції 
ідентифікації просторових об'єктів цифрових карт для зв'язку з 
наявними або створюваними базами атрибутивних даних, 
виконує операції перетворення в площинах з метою інтеграції 
цифрових карт і растрових зображень, отриманих з різних 
джерел. GeoDraw підтримує експорт та імпорт цифрових карт в 
обмінні формати провідних ГІС (GEN ARC/INFO, 
VEC/VEHSPANS, MOSS, VEC IDRISI, MIF/MID MapInfo, VPF 
DCW DMA USA, DXF AutoCAD та інші). 

2ГИС (стара назва ДубльГИС) – безкоштовна 
інтерактивна електронна міська карта (рис. 18) з довідником 
підприємств і всіх видів міського транспорту. Запропоновані 
карти близько 160 великих міст (з урахуванням міст-супутників – 
200) і 6000 населених пунктів. На картах позначені всі основні 
типи будівель (недобудовані, житлові, адміністративні будівлі, 
школи, дитячі садки, гаражі та промислові об'єкти) і міських 
територій (житлові квартали, адміністративні території, 
«промзони», зелені насадження, дачні території, кладовища). 
Крім основних об'єктів, на карті 2ГИС нанесені такі деталі 
міської забудови, як внутрішньоквартальні проїзди, паркани, 
кіоски, доріжки у парках і входи на станції метро. Працює пошук 
за неофіційними назвами місць, таким як «Хітровка» у Москві, 
«п'ять кутів» в Санкт-Петербурзі, «тещин язик» у Новосибірську 
або «доміно» в Єкатеринбурзі.  
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Рис. 18. Вікно програми 2ГИС 

 
Об'єкти на картах 2ГИС інтерактивні: клацнувши кнопкою 

«миші» на будівлі можна дізнатися його точну адресу, поштовий 
індекс, число поверхів і подивитися, які організації в ньому 
знаходяться, а натиснувши на зупинку громадського транспорту 
– дізнатися, як вона називається і які маршрути через неї 
проходять. Довідник 2ГИС включає більше 1 300 000 організацій 
(включаючи державні – поліклініки, школи, протипожежні 
підрозділи). Довідкові дані містять назву компанії, сфери 
діяльності, адреси, телефони, e-mail, сайт, години роботи та 
способи оплати послуг підприємства. Для ряду міст доступні 
додаткові інформаційні шари, наприклад – точки доступу до Wi-
Fi, аварійно-небезпечні ділянки та інше.  

Google Earth (від англ. Earth – Земля (планета)) – проект 
компанії Google, у рамках якого в мережу Інтернет було 
викладено супутникові фотографії всієї земної поверхні 
(рис. 19). Фото деяких регіонів мають дуже високе розрішення. У 
багатьох випадках російська версія Google Earth має назву 
Google Планета Земля, наприклад, у головному меню або на 
офіційному сайті. 

На відміну від інших аналогічних сервісів, що показують 
супутникові знімки в звичайному браузері (наприклад, Google 
Maps або TerraServer), в цьому сервісі використовується 
спеціальна клієнтська програма Google Earth, яку користувач 
завантажує на свій комп'ютер.  
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Рис. 19. Вікно програми Google Планета Земля 

 
Google Earth автоматично підкачує з Інтернету необхідні 

користувачу зображення та інші дані, зберігає їх у пам'яті 
комп'ютера і на жорсткому диску для подальшого використання. 
Отримані дані зберігаються на диску, і при подальших запусках 
програми закачуються лише нові дані, що дозволяє істотно 
економити трафік. 

Для візуалізації зображення використовується тривимірна 
модель всієї земної кулі (з урахуванням висоти над рівнем 
моря), яка відображається на екрані за допомогою інтерфейсів 
DirectX або OpenGL. Саме в тривимірності ландшафтів поверхні 
Землі і полягає головна відмінність програми Google Earth від її 
попередника Google Maps. 

Також є величезна кількість додаткових даних, які можна 
підключити за бажанням користувача. Наявний шар геоданих 
(синхронізований через Інтернет з відповідною базою даних), на 
якому відображені (з просторовою прив'язкою) посилання на 
статті з Wikipedia. 

Користувачі можуть створювати свої власні мітки та 
накладати свої зображення зверху супутникових (наприклад, 
карти, або більш детальні знімки, отримані з інших джерел). 
Цими мітками можна обмінюватися з іншими користувачами 
програми через форум Google Earth Community. Відправлені на 
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цей форум мітки приблизно через місяць можуть побачити всі 
користувачі Google Earth. 

У нашій державі результатом впровадження 
геоінформаційних технологій в наукову діяльність став 
«Електронний атлас України» – це пілотний проект 
Національного атласу України, виконавцями якого є 
співробітники Інституту географії НАН України і Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні системи ГЕО». 

Електронна версія Національного атласу України 
розрахована на широке коло користувачів. Масу корисної 
інформації для себе знайдуть всі: від школярів і студентів до 
спеціалістів-географів. Можливості роботи з електронною 
версією залежать тільки від навичок та зацікавленості 
користувачів. 

Атлас містить 875 унікальних карт, що створені на базі 
новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки 
та фотографії. Атлас органічно об’єднує шість тематичних 
блоків: 

Головне вікно Атласу розділене на три частини (рис. 20). 
Верхня частина, або «Навігація», виконує функції переміщення у 
межах інформаційних матеріалів системи. Ліва («Зміст») і права 
(«Результат») частини надають можливість вибирати і 
переглядати карти, текстові описи, фотографії та інші 
інформаційні матеріали, які входять до Атласу.  

 

 
Рис. 20. Вікно Електронного атласу України 
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Програмну реалізацію Електронного атласу України 

виконано з використанням сучасних Інтернет-технологій, а саме: 
HTML, JavaScript, ActiveX-об'єктів. Вибір способу реалізації 
зумовлений насамперед можливістю його перегляду 
ліцензійним програмним забезпеченням, яке є в користувача. У 
даному випадку це – Microsoft Internet Explorer. Використання 
мови HTML надає можливість структурувати Атлас за 
допомогою так званих фреймів – кадрів на HTML-сторінках. 

 
 

Питання для самоконтролю до частини 2 
 

1. Чим визначаються базові технічні характеристики 
персональних комп'ютерів? 

2. Що таке робоча станція? 
3. Для чого призначені сканери? 
4. Які ви знаєте різновиди сканерів? Охарактеризуйте окремі з 

них. 
5. Що таке дигітайзер? Як він працює? 
6. Що таке пристрої виведення інформації? 
7. Які ви знаєте найпопулярніші програмні ГІС-продукти?  
8. Дайте характеристику ГІС-продуктам російських розробників. 
9. Охарактеризуйте можливості Електронного атласу України. 
 



 47 

ЧАСТИНА 3 
 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ ГІС 
 

Джерелами даних для ГІС є карти, плани, схеми, 
представлені як у специфічних об'єктних форматах, так і 
традиційних растрових і векторних форматах. Інформаційне 
наповнення ГІС здійснюється шляхом введення різних 
первинних матеріалів, у тому числі результатів вимірювань на 
місцевості, геологічних досліджень, картографування, 
аерофото- та космічної зйомки, спеціальної тематичної 
інформації. 

 
 

3.1. Географічні карти 
 

Географічні карти є основним джерелом інформації при 
створенні ГІС. Географічні об'єкти реального світу змодельовані 
на карті з використанням графічних примітивів (точка, лінія, 
полігон), спеціальних символів, кольорів і текстових підписів. 
При описі географічних об'єктів у ГІС карта є важливим 
джерелом інформації про просторові зв’язки між об'єктами. 
Просторові зв’язки присутні на карті в неявному вигляді – все 
залежить від того, яким чином та як інтерпретується її зміст. 
Залежно від різних завдань по карті можна визначити: 

 які географічні об'єкти поєднуються з іншими об'єктами; 

 які географічні об'єкти є сусідніми; 

 які географічні об'єкти знаходяться у заданому просторі; 

 які географічні об'єкти перетинаються; 

 які географічні об'єкти перебувають поруч із іншими 
об'єктами; 

 визначити різницю між висотами різних географічних об'єктів; 

 визначити положення географічних об'єктів відносно один 
одного. 

Як просторова образно-знакова модель земної поверхні, 
карта характеризується, по-перше, певною математичною 
основою, яка включає модель Землі та проекцію, по-друге, 
застосуванням особливих знаків, що дозволяють говорити про 
карту як про текст певної язикової системи й, по-третє, 
поданням зображуваних об'єктів й явищ в узагальненому 
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вигляді, тобто основними, типовими рисами (генералізація 
географічних об'єктів). 

Карти масштабу 1 : 200 000 використовуються для рішення 
завдань на регіональному рівні. Цифрові основи з цього 
масштабу – останній найбільш докладний матеріал, який можна 
використати без усіляких обмежень за рівнем таємності 
топогеодезичної інформації. Карти масштабу 1 : 100 000 мають 
статус «Для службового користування», а більших масштабів – 
гриф таємності. Вони застаріли й продовжують застарівати 
набагато швидше, ніж їх оновлюють. Проте, карти цього 
масштабу – ґрунтовна основа для уточнення у ГІС за даними 
дистанційного зондування, польових зйомок, проектних 
матеріалів, а також для підготовки й ведення власних 
тематичних шарів інформації. 

Необхідно також відзначити, що при використанні в ГІС 
паперових карт, найбільш оптимальним варіантом є робота з 
вихідними пластиками кольорового поділу цих карт. 
Синтетичний матеріал, на який у видавництві наносяться окремі 
кольори карти, є більш надійною основою при цифруванні для 
ГІС у порівнянні з папером. На пластиках відсутні зміщення у 
друці. Наприклад, зрушення кольорів при відбитках може давати 
похибку на картах згаданого масштабу до 600 м, що на порядок 
вище допустимого на паперових картах. Це призводить до того, 
що річки на цифрових картах починають порушувати закони 
гравітації, не потрапляючи до знижень рельєфу. 
 
 

3.2. Дані дистанційного зондування 
 

Поряд із традиційною картографічною інформацією, дані 
дистанційного зондування (ДДЗ) становлять інформаційну 
основу ГІС-технологій. Знімки з космосу дозволяють наочно 
зобразити земну поверхню й ті процеси та явища, які 
відбуваються в атмосфері, на суші і в океані. За допомогою 
космічних знімків можна вивчати природні об'єкти; фізико-
географічні зони; процеси, що відбуваються в природі та їх 
динаміку – зміну метеорологічної обстановки, розвиток великих 
лісових пожеж, зміну льодової обстановки в приморських 
районах, зміну площі снігового покриву, зміну пір року тощо. 

Під дистанційним зондуванням (ДЗ) розуміють 
дослідження географічних об'єктів неконтактним способом з 
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використанням зйомки з літальних апаратів – атмосферних і 
космічних, у результаті яких отримують зображення земної 
поверхні в певному діапазоні (діапазонах) електромагнітного 
спектра. Процес дистанційного зондування (рис. 21) 
складається з таких етапів:  

 

 
Рис. 21. Етапи дистанційного зондування 

 
1. Надходження енергії від джерела освітлення (A) – це 

перша вимога дистанційного зондування. Джерело, яким може 
бути Сонце або сонячні батареї супутника, освітлює та 
забезпечує енергією електромагнітного поля об'єкти, що 
цікавлять дослідника. 

2. Випромінювання сигналу, яке поширюється від джерела 
до об'єкта, частину шляху пройшовши крізь атмосферу Землі 
(B). Цю взаємодію необхідно враховувати, оскільки 
характеристики атмосфери впливають на параметри 
енергетичних випромінювань. 

3. Взаємодія з об'єктом дослідження (C) – характер 
взаємодії падаючого на об'єкт випромінювання залежить від 
параметрів, як об'єкта, так і випромінювання. 

4. Реєстрація енергії сенсором (D) – випромінювання, яке 
йде від об'єкта дослідження, попадає на віддалений 
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високочутливий сенсор, і потім отримана інформація 
записується на носій. 

5. Передача, прийом і обробка інформації (E) – 
інформація, яка зібрана чутливим сенсором передається у 
цифровому вигляді на приймаючу станцію, де дані 
трансформуються у зображення. 

6. Інтерпретація та аналіз (F) – оброблене зображення 
інтерпретується візуально або за допомогою ЕОМ, після чого з 
нього береться інформація про об'єкт дослідження. 

7. Застосування отриманої інформації (G) – процес 
дистанційного зондування завершується, коли ми отримуємо 
потрібну інформацію про об'єкт спостереження для кращого 
розуміння його характеристик і поведінки, тобто коли вирішена 
якась практична задача. 

Розрізняють такі області застосування супутникового 
дистанційного зондування (СДЗ): 

 отримання інформації про стан навколишнього середовища 
та землекористування; 

 оцінка врожаю сільськогосподарських угідь; 

 вивчення флори і фауни; 

 оцінка наслідків стихійних лих (землетруси, повені, пожежі, 
епідемії, виверження вулканів);  

 оцінка збитків при забрудненні суші і водойм; 

 океанологія.  
Засоби СДЗ дозволяють отримувати відомості про стан 

атмосфери не лише в локальному, а й у глобальному масштабі. 
Дані зондування надходять у вигляді зображень, як правило, в 
цифровій формі. Подальша обробка здійснюється комп'ютером. 
Тому проблематика СДЗ тісно пов'язана з завданнями цифрової 
обробки зображень. 

Для спостереження нашої планети з космосу 
використовують дистанційні методи, при яких дослідник має 
можливість на відстані отримувати інформацію про 
досліджуваний об'єкт. Дистанційні методи зондування, як 
правило, є непрямими, тобто за їх допомогою вимірюють 
параметри об’єктів, а також деякі пов'язані з ними величини. 
Наприклад, нам необхідно оцінити стан лісових масивів 
Уссурійської тайги. Апаратура супутника, задіяна в моніторингу, 
буде реєструвати лише інтенсивність світлового потоку від 
досліджуваних об'єктів у кількох ділянках оптичного діапазону. 
Щоб розшифрувати такі дані, потрібні попередні дослідження, 
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які включають у себе різні експерименти з вивчення стану 
окремих дерев контактними методами. Потім необхідно 
визначити, як виглядають ті ж об'єкти з літака, і лише після 
цього аналізувати стан лісів за супутниковими даними.  

Методи вивчення Землі з космосу не випадково відносять 
до високотехнологічних. Це пов'язано не лише з використанням 
ракетної техніки, складних оптико-електронних приладів, 
комп'ютерів, швидкісних інформаційних мереж, але і з новим 
підходом до отримання та інтерпретації результатів вимірювань. 
Супутникові дослідження проводяться на невеликій площі, але 
вони дають можливість узагальнювати дані на значні за 
розмірами території. Супутникові методи, як правило, 
дозволяють отримувати результат за порівняно короткий 
інтервал часу. Наприклад, для великих площ Сибіру супутникові 
методи є найбільш доцільними. 

До особливостей дистанційних методів відноситься вплив 
середовища (атмосфери), через яку проходить сигнал з 
супутника. Наприклад, наявність хмарності, що закриває об'єкти, 
робить їх невидимими в оптичному діапазоні. Але навіть і за 
відсутності хмарності атмосфера послаблює випромінювання 
від об'єктів. Тому супутниковим системам доводиться 
працювати в, так званих, вікнах прозорості, враховуючи, де має 
місце поглинання і розсіювання газами та аерозолями. У 
радіодіапазоні можливе спостереження Землі крізь хмарність. 

Інформація про Землю та її об'єкти надходить з супутників 
в цифровому вигляді. Наземна цифрова обробка зображень 
проводиться за допомогою комп'ютерів. Сучасні супутникові 
методи дозволяють не лише отримувати зображення Землі. 
Використовуючи чутливі прилади, вдається вимірювати 
концентрацію атмосферних газів, які викликають парниковий 
ефект. Супутник «Метеор-3» з встановленим на ньому 
приладом TOMS дозволяв за добу оцінити стан усього 
озонового шару Землі. Супутник NOAA крім отримання 
зображень поверхні дає можливість досліджувати озоновий шар 
і вивчати вертикальні профілі параметрів атмосфери (тиск, 
температуру, вологість). 

Дистанційні методи діляться на активні та пасивні 
(рис. 22). При використанні активних методів супутник посилає 
на Землю сигнал власного джерела енергії (лазера, 
радіолокаційного передавача), реєструє його відображення. 
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Пасивні методи реєструють відбиту від поверхні об'єктів сонячну 
енергію або теплове випромінювання Землі. 

При дистанційному зондуванні Землі з космосу 
використовуються оптичний діапазон електромагнітних хвиль і 
мікрохвильова ділянка радіодіапазону. Оптичний діапазон 
включає в себе ультрафіолетову (УФ) ділянку спектра; видиму 
ділянку – синю (B), зелену (G) і червону (R) смуги; інфрачервону 
ділянку (ІЧ) – ближній, середній і тепловий. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 22. Активний (а) і пасивний (б) методи ДДЗ 
 
При пасивних методах зондування в оптичному діапазоні 

джерелами електромагнітної енергії є розігріті до високої 
температури тверді, рідкі та газоподібні тіла. 

На хвилях довжиною більше 4 мкм1 (4*10−3 мм) власне 
теплове випромінювання Землі перевершує випромінювання 
Сонця. Реєструючи інтенсивність теплового випромінювання 
Землі з космосу, можна точно оцінити температуру суші та 
водної поверхні, яка є найважливішою екологічною 
характеристикою. Вимірявши температуру верхньої межі 
хмарності, можна визначити її висоту, якщо врахувати, що в 
тропосфері з висотою температура зменшується в середньому 
на 6,5 ºС/км. 

При реєстрації теплового випромінювання з супутників 
використовується інтервал довжин хвиль 10-14 мкм, у якому 
поглинання в атмосфері невелика. При температурі земної 
поверхні (хмар), яка становить -50o С, максимум 
випромінювання припадає на 12 мкм, при +50o С – на 9 мкм. 

Оптичні методи. Перші зображення Землі з космосу були 
отримані за допомогою фотокамери. Ця методика 

                                           
1
Мікрометр або мікрон (мкм, µm, мк, µ) – одиниця виміру довжини в системі СІ, дорівнює 

10
−6

 метра. 
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застосовується і зараз. Супутник з фотореєстрації «Ресурс-
Ф1М» (Росія) дозволяє фотографувати Землю в інтервалі 
довжин хвиль 0,4-0,9 мкм. Зняті матеріали передаються на 
Землю і проявляються. Аналіз знімків, як правило, проводиться 
візуально за допомогою проекційної апаратури, яка дозволяє 
також отримувати кольорові фотовідбитки. Метод забезпечує 
високу геометричну точність зображення; можна збільшити 
знімки без помітного погіршення якості. Однак він не 
оперативний, оскільки зображення представлене у вигляді 
фотографій, а не в цифровій формі, є ефективним у видимому і 
ближньому ІЧ-діапазонах.  

Цих недоліків позбавлені сканерні методи. Сканер з 
циліндричною розгорткою представляє собою маятник, 
закріплений в одній точці і коливається впоперек напрямку руху 
(рис. 23).  

 

 
Рис. 23. Сканерний метод 

 
На кінці маятника в його фокальній площині встановлений 

об'єктив з точковим фотоприймальним пристроєм. Під час руху 
апарата над Землею з виходу фотоприймального пристрою 
знімається сигнал, пропорційний освітленості у видимому або 
ближньому ІЧ-діапазоні тієї ділянки земної поверхні, на яку в 
певний момент спрямована вісь об'єктива. На практиці сканер 
нерухомий, а гойдається (обертається) дзеркало, відображення 
від якого через об'єктив потрапляє в фотоприймальний 
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пристрій. Сканерна інформація у цифровій формі передається зі 
супутника в реальному часі або записується на бортовий 
магнітофон. На Землі інформація обробляється на ЕОМ.  

Лінійний сканер містить розташовані в лінію нерухомі 
фоточутливі елементи, кількість яких коливається від 190 до 
1000. Така лінія називається лінійкою приладів з зарядовим 
зв'язком (ПЗЗ). На лінійку через об'єктив фокусується 
зображення земної поверхні, всі елементи знаходяться в 
фокальній площині. Лінійка, зорієнтована впоперек напрямку 
руху супутника, переміщається разом з ним, послідовно 
«зчитуючи» сигнал, пропорційний освітленості різних ділянок 
поверхні та хмар. Лінійні сканери на ПЗЗ працюють у видимому 
та ближньому ІЧ-діапазонах. 

Радіотехнічні методи ДЗ. У загальних рисах принцип 
активної радіолокації полягає в наступному. На супутнику 
встановлюється передавач, який посилає за допомогою антени 
в напрямку Землі імпульси з високочастотним наповненням. 
Після цього настає пауза, упродовж якої проводиться прийом 
відбитих сигналів. Якщо імпульс відбивається від певного 
об'єкта, розташованого на відстані від супутника, то відбитий 
сигнал повернеться назад через якийсь інтервал часу. 

Інтенсивність відбитих сигналів залежить від дальності і є 
неоднаковою для різних об'єктів, оскільки вони відрізняються 
розмірами й електрофізичними характеристиками. Таким чином, 
засобами радіолокаційної техніки автоматично здійснюється 
сканування за дальністю, оскільки сигнали від різних об'єктів 
приходять у різний час. 

Станції для прийому інформації із супутників на Землі 
(називаються земними) містять антену з опорно-поворотним 
пристроєм (ОПП), радіоприймальний пристрій і засоби обробки, 
зберігання і відображення інформації (рис. 24). 

Найчастіше використовують дзеркальні антени з 
параболічним рефлектором наводяться ОПП на супутник за 
командами комп'ютера, в який закладено орбітальні дані. У 
фокусі антени встановлений випромінювач, сигнал з якого 
посилюється малошумним підсилювачем (МШП). Далі сигнал по 
кабелю надходить на приймач, цифровий сигнал з виходу якого 
опрацьовується на комп'ютері. Оброблені зображення 
поміщаються в базу даних. 
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Рис. 24. Схема станції прийому інформації з супутника 

 
 

3.3. Система супутникового позиціювання 
 

Зараз все частіше у повсякденному житті можна зустріти 
абревіатуру GPS, що розшифровується як Global Positioning 
System – глобальна система позиціювання. Ця система 
складається з мережі супутників, які в безперервному режимі 
посилають електромагнітні сигнали на Землю. Використовуючи 
спеціальний приймач такого випромінювання, що вимірює 
відстань до супутників, можна з точністю (від кількох десятків 
кілометрів до кількох міліметрів) визначити місцерозташування 
об'єкта на земній поверхні. Система є глобальною, всепогодною 
й забезпечує можливість одержання точних координат і часу 24 
години на добу. 

GPS була розроблена з військовою метою, у її сферу 
входило: безпомилкове переміщення загонів по місцевості, 
оптимальне розгортання артилерії, визначення найкоротшого 
шляху до об'єкта знищення тощо. У кінці ХХ сторіччя GPS стала 
доступна й цивільному населенню. Тепер практично кожен 
житель Землі може оцінити функціональні можливості GPS, 
причому зовсім безкоштовно (насправді послуги GPS у багатьох 
країнах враховані в податкових зборах). 

GPS використовується не лише на суші, а й на морі та у 
повітрі. GPS беруть на допомогу скрізь, за винятком тих місць, 
де неможливо приймати сигнал (печери, шахти, порожнини). 
Області застосування GPS надзвичайно широкі. Це й навігація 
будь-яких рухливих об'єктів – приватних автомобілів, 
інкасаторських машин, кораблів і літаків. Землевпорядні роботи, 
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Приймач Комп’ютер 
управління 

Збереження 
даних 

Обробка 
зображень 



 56 

картографування і координація розташування будівельних 
об'єктів належать до такої групи завдань, як вимірювання Землі 
та її поверхні. Тут можуть використовуватися не лише окремі 
приймачі, але й цілі вимірювально-обчислювальні комплекси, 
точність вимірів яких доходить до часток сантиметра. На основі 
поєднання можливостей GPS та інших технічних засобів 
створюються інформаційно-вимірювальні системи, які 
дозволяють одержувати нові якості у вирішенні старих завдань 

GPS є частиною комплексу NAVSTAR (NAVigation Satellites 
providing Time And Range – навігаційна система визначення часу 
і дальності). Розробка системи була розпочата ще в 1973 р., а 
вже 22 лютого 1978 р. був проведений перший тестовий запуск 
комплексу. У березні 1978 р. комплекс NAVSTAR почали 
експлуатувати. Перший тестовий супутник був виведений на 
орбіту 14 липня 1974 р., а останній з 24-х необхідних супутників 
для повного покриття земної поверхні – у 1993 р. Цивільний 
сегмент військової супутникової мережі NAVSTAR прийнято 
називати абревіатурою GPS, комерційна експлуатація системи в 
теперішньому вигляді почалася у 1995 р. 

Основою системи GPS є навігаційні супутники, які 
рухаються навколо Землі по 6 кругових орбітальних траєкторіях 
(по 4 супутника в кожній), на висоті 20180 км. Супутники GPS 
обертаються навколо Землі за 12 годин, їхня вага на орбіті 
становить близько 840 кг, розміри – 1,52 м завширшки та 5,33 м 
у довжину, включаючи сонячні панелі, що виробляють 
потужність 800 Ват. 24 супутники забезпечують 100 % 
працездатність системи навігації GPS у будь-якій точці земної 
кулі. Максимальне можливе число одночасно працюючих 
супутників у системі NAVSTAR обмежене числом 37. Зараз на 
орбіті перебуває 32 супутники, 24 основних і 8 резервних на 
випадок збоїв. 

Кожен сучасний супутник несе ряд високотехнологічного 
устаткування, основу якого становлять: 

 4 атомних годинники; 

 три кадміє-нікелеві батареї; 

 дві сонячні батареї потужністю 1136 Вт; 

 антену короткохвильового діапазону для керування 
супутником; 

 12-ти елементну антену довгохвильового діапазону для 
зв'язку з користувачем. 
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Спостереження за орбітальним угрупованням 
здійснюється з головної керуючої станції (Master Control Station 
– MCS), знаходиться на базі військово-повітряних сил Шрівер 
(Колорадо, США). З неї здійснюється керування системою 
навігації GPS у світовому масштабі. База ВВС Шрівер 
(Schriever) є місцем розміщення 50-го космічного з'єднання США 
– підрозділу командування повітряно-космічних сил. 

Наземна частина системи GPS складається з десяти 
станцій спостереження, які перебувають на островах 
Кваджалейн і Гавайях у Тихому океані, на острові Вознесіння, на 
острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також у Колорадо-
Спрінгс, на мисі Канаверел, штат Флорида тощо. Кількість 
наземних станцій постійно росте. На всіх станціях 
використовуються приймачі GPS для пасивного спостереження 
за навігаційними сигналами всіх супутників. Інформація зі 
станцій спостереження обробляється на головній керуючій 
станції MCS. 

Паралельно з американською системою NAVSTAR 
функціонує російська система ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна 
супутникова система). Доступ до цивільних сигналів ГЛОНАСС у 
будь-якій точці земної кулі надається російським та іноземним 
споживачам на безоплатній основі та без обмежень. Принцип 
вимірювань аналогічний американській системі навігації 
NAVSTAR GPS. Основна відмінність від системи GPS в тому, що 
супутники ГЛОНАСС у своєму орбітальному русі не мають 
резонансу (синхронності) з обертанням Землі, що забезпечує їм 
більшу стабільність. Таким чином, угруповання космічних 
апаратів ГЛОНАСС не вимагає додаткових коригувань упродовж 
усього терміну активного існування. Проте, час функціонування 
супутників ГЛОНАСС значно коротший. 

Основи системи GPS можна розділити на п'ять основних 
підпунктів: 

 супутникова трилатерація; 

 супутникова дальнометрія; 

 точна тимчасова прив'язка; 

 розташування супутників; 

 корекція помилок. 
Супутникова трилатерація. Точні координати можуть 

бути обчислені для місця на поверхні Землі за вимірюваннями 
відстаней від групи супутників (якщо їхнє положення в космосі 
відоме). У цьому випадку супутники є пунктами з відомими 
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координатами. Припустимо, що відстань від одного супутника 
відома й ми можемо описати сферу заданого радіуса довкола 
нього (рис. 25а). Якщо ми знаємо також відстань і до другого 
супутника, то обумовлене місцерозташування буде знаходитися 
десь у колі, що задається перетинанням двох сфер (рис. 25б). 
Третій супутник визначає дві точки на колі (рис. 25в) Четвертий 
супутник дозволяє визначити точне розташування точки 
(рис. 25г). 

Супутникова дальнометрія. Відстань до супутників 
визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу 
від космічного апарата до приймача помноженим на швидкість 
світла. Для того, щоб визначити час поширення сигналу нам 
необхідно знати коли він покинув супутник. Для цього на 
супутнику та на приймачі одночасно генерується однаковий 
псевдовипадковий код. Приймач перевіряє вхідний сигнал із 
супутника і визначає, коли він генерував аналогічний код. 
Отримана різниця, помножена на швидкість світла 
(~300 000 км/с) дає шукану відстань. 

 

 
Рис. 25. Система супутникової трилатерації 

 
Точна тимчасова прив'язка. Як видно зі сказаного вище, 

обрахунки прямо залежать від точності ходу годинників. Код 
повинен генеруватися на супутнику та приймачі в однаковий 
час. На супутниках встановлений атомний годинник, який має 
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точність біля однієї наносекунди. Однак це занадто дорого, щоб 
встановлювати такі ж годинники на кожен GPS-приймач, тому 
вимірювання від четвертого супутника використовуються для 
усунення помилок годинника приймача. Ці вимірювання можна 
використати для усунення помилок, якщо годинники на 
супутнику та на приймачі не синхронізовані.  

Розташування супутників. Система NAVSTAR має 24 
робочих супутники з орбітальним періодом у 12 годин на висоті 
приблизно 20180 км від поверхні Землі. У шести різних 
площинах, які мають нахил до екватора 55°, знаходяться по 4 
супутники. Зазначена висота необхідна для забезпечення 
стабільності орбітального руху супутників і зменшення фактора 
впливу опору атмосфери. Міністерство Оборони США здійснює 
безперервне спостереження за супутниками.  

Корекція помилок. Деякі джерела помилок, які виникають 
при роботі GPS важко усунути. Обчислення припускають, що 
сигнал поширюється з безперервною швидкістю, що дорівнює 
швидкості світла. Однак у реальності всі набагато складніше. 
Швидкість світла є константою лише у вакуумі. Коли сигнал 
проходить через іоносферу (шар заряджених часток на висоті 
130-290 км) і тропосферу, його швидкість поширення 
зменшується, що призводить до помилок у вимірюванні 
дальності. У сучасних GPS приймачах використають різні 
алгоритми усунення цих затримок. 

Іноді виникають помилки в ході атомних годинників та 
орбітах супутників, але вони незначні й ретельно 
відслідковуються зі станцій спостереження. 

Багатопроменева інтерференція також вносить помилки у 
визначення місцерозташування за допомогою GPS. Це 
відбувається, коли сигнал відбивається від об'єктів 
розташованих на земній поверхні, що створює помітну 
інтерференцію із сигналами, які приходять безпосередньо з 
супутників. Спеціальна техніка обробки сигналу й продумана 
конструкція антен дозволяє звести до мінімуму це джерело 
помилок. 

GPS-приймач – радіоприймальний пристрій для 
визначення географічних координат поточного 
місцезнаходження антени приймача, на основі даних про 
тимчасові затримки приходу радіосигналів, випромінюваних 
супутниками групи NAVSTAR. 



 60 

На базі GPS-приймачів створюються як самостійні 
пристрої – GPS-навігатори, GPS-трекери, GPS-логери, які мають 
власний процесор для необхідних розрахунків і дисплей для 
відображення інформації, та GPS-приставки до КПК 
(кишенькових персональних комп’ютерів) і ноутбуків. 

У спеціалізованих автомобільних GPS-навігаторах 
(рис. 26) існує можливість прокладати маршрути по векторній 
навігаційній карті – з урахуванням дорожніх знаків, дозволених 
поворотів і навіть дорожніх пробок. 

GPS-трекер (також GPS-локатор, GSM-трекер або GPRS-
трекер) – пристрій прийому-передачі даних для стеження і 
контролю за пересуваннями об'єктів, до якого він 
прикріплюється, що використовує Global Positioning System для 
точного визначення місцезнаходження об'єкта. 

GPS-логер (GPS-logger, іншими словами: GPS recorder 
або GPS DATA-логер) – особливий клас GPS-радіоприймачів, 
який може працювати в режимі звичайного GPS-приймача лише 
приймаючи інформацію від супутникового угруповання 
NAVSTAR) або – у режимі рекордера/логера записуючи 
інформацію про пройдений шлях у свою вбудовану пам'ять. 
Згодом накопичену інформацію з приймача можна завантажити 
в комп'ютер для її аналізу. 

 

 
Рис. 26. Автомобільний GPS-навігатор 
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Зараз використовуються GPS-приймачі, розмір яких не 
більший від стільникового телефону, а вага становить кілька 
сотень грамів. При цьому GPS-приймач повідомляє 
користувачеві не лише координати знаходження, але й 
відображає місцерозташування на електронній карті поряд з 
містами, транспортними магістралями та багатьма іншими 
об'єктами. 

Крім визначення трьох поточних координат (довгота, 
широта й висота над рівнем моря) GPS забезпечує: 

 визначення трьох складових швидкості об'єкта; 

 визначення точного часу з точністю не менше 0,1 с; 

 обчислення істинного дорожнього кута об'єкта; 

 прийом та обробку допоміжної інформації. 
 
 

3.4. Дані САПР 
 

Модель даних САПР (тобто систем автоматизованого 
проектування) – це одна з перших комп'ютерних моделей, за 
допомогою якої почали створювати цифровий картографічний 
матеріал. Її основою є точки, лінії і полігони. Дані зберігаються у 
вигляді файлів. З ними може бути пов'язана деяка атрибутивна 
інформація, але основою все ж є векторні дані, які лише 
графічно описують місцевість на карті. 

Зараз значна кількість вихідних даних для ГІС (наприклад, 
плани населених пунктів, креслення інженерних комунікацій та 
ін.) виконані в САПР. У зв'язку з цим підтримка ГІС поширеного 
формату даних САПР – DXF, є необхідністю. 

 
 

3.5. Геодезичні технології 
 

Найважливіший етап у створенні ГІС – це збір даних для 
неї. Від точності, достовірності та актуальності цих даних цілком 
залежить ефективність усієї системи. При зборі даних для ГІС 
безпосередньо на місцевості необхідним є отримання коректної 
та достовірної інформації. Використання сучасних технологій 
топографо-геодезичних робіт дозволяє автоматизувати збір 
інформації в польових умовах для її подальшого використання у 
ГІС. 
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Найефективнішими методами при виконанні геодезичних 
робіт на місцевості є використання електронних геодезичних 
приладів (GPS-приймачі, тахеометри, цифрові нівеліри), які 
дозволяють виключити такі характерні для роботи з оптичними 
приладами джерела помилок, як зняття відліку, диктування, 
запис, перенесення даних з польових журналів в 
обчислювальну відомість, обчислення. Оскільки результати 
вимірювань електронними приладами представлені в 
цифровому вигляді, то з використанням вбудованого в прилади 
програмного забезпечення автоматично в польових умовах 
виконуються такі завдання, як зрівнювання теодолітних ходів, 
перетворення координат, обчислення площі, що значно 
підвищує якість одержаних матеріалів. 

Використання електронних тахеометрів при топографічних 
зйомках дозволяє не лише вимірювати горизонтальні і 
вертикальні кути та відстані, а й кодувати польову інформацію, 
яка надалі оперативно обробляється на комп'ютері. Сучасні 
моделі тахеометрів дозволяють проводити вимірювання до 
об'єктів, на які важко або неможливо встановити відбивач, 
здійснювати зйомку доріг без перекриття руху по них. Особливу 
зацікавленість становлять прилади для вимірювань з 
автоматичним пошуком відбивача, розраховані на проведення 
роботи однією людиною.  
 
 

Питання для самоконтролю до частини 3 
 

1. Які ви знаєте основні джерела даних для ГІС? 
2. Яке значення для ГІС мають географічні карти? 
3. Охарактеризуйте етапи дистанційного зондування. 
4. У чому суть методів дистанційного зондування? 
5. Що таке GPS? 
6. Яке устаткування знаходиться на сучасних супутниках? 
7. У чому подібності та відмінності систем NAVSTAR та 

ГЛОНАСС? 
8. Що таке супутникова дальнометрія? 
9. Де використовуються GPS-приймачі? 
10. Що таке САПР? 
11. У чому суть геодезичних технологій? 
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ЧАСТИНА 4 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ В ГІС 
 
 

4.1. Географічні дані 
 

Відповідно до існуючої термінології у ГІС будь-який 
конкретний або абстрактний об'єкт реального світу, який може 
бути визначений однозначним змістом та межами і описаний в 
ГІС у вигляді набору геоданих, носить назву реального 
просторового об'єкта (Spatial Entity Object) або географічного 
об'єкта (Geographic Entity). Географічні об'єкти в ГІС 
представляються у вигляді набору просторових і атрибутивних 
даних із загальною назвою географічні дані (Geographic data). 

Географічні дані містять чотири інтегрованих компоненти: 
1) Географічне положення (розміщення) просторових 

об'єктів представляється 2-х, 3-х або 4-х мірними координатами 
в географічно співвіднесеній системі координат 
(широта/довгота). 

2) Атрибути – властивість, якісна або кількісна ознака, що 
характеризує просторовий об'єкт (але не пов'язана з його 
місцерозташуванням). 

3) Просторове відношення визначають внутрішні 
взаємозв’язки між просторовими об'єктами (наприклад, 
напрямок об'єкта А відносно об'єкта В, відстань між об'єктами А 
та В, вкладеність об'єкта А в об'єкт В). 

4) Тимчасові характеристики представляються у вигляді 
строків отримання даних, вони визначають їх життєвий цикл, 
зміну місцерозташування або властивостей просторових об'єктів 
упродовж певного часу. 

 
 

4.2. Растрова та векторна структура в ГІС 
 

Сучасне програмне забезпечення ГІС підтримує растрову 
та векторну структури представлення даних. Тому користувач 
повинен прийняти рішення про вибір типу даних, який 
найоптимальніше відповідає поставленій меті. Оскільки 
інформація в ГІС вводиться у цифровій формі, то для цього 
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використовуються спеціальні технології, наприклад, сканування і 
векторизація. 

Сканування є високопродуктивним і простим процесом. 
Однак отримані растрові файли не мають характеристик, 
необхідних для ГІС, які використовують векторне подання. 
Векторизація растрового зображення може бути проведена в 
автоматичному або напівавтоматичному режимі. Для отримання 
надійних результатів потрібні сучасні технології, а також 
спеціально навчені й досвідчені оператори. Цей процес 
повністю залежить від складності оригіналу та є трудомістким, 
тривалим і дорогим. 

Відомо, що геоінформаційні системи, створені наприкінці 
1960-х років, були зорієнтовані головним чином на растрове 
(коміркове) подання даних. Це пояснювалося відсутністю або 
недоступністю технологій для векторизації. Основною 
перевагою растрових даних є те, що в прямокутній матриці 
розташування її елементів визначається номером стовпчика та 
рядка. При цьому координати кожного пікселя або центроїда 
(центральної частини) можуть бути обчислені. 

Растр або растровий масив (bitmap) – це сукупність бітів, 
які розташовані на сітчастому полі (рис. 27). Біт може бути 
ввімкнутим (одиничний стан) або вимкнутим (нульовий стан). 
Стани бітів використовуються для представлення різних 
кольорів растрового зображення. Таким чином, шляхом 
поєднання кількох бітів створюють зображення з 
різнокольорових точок, властивості яких можуть безперервно 
змінюватися. 

 

 
Рис. 27. Растрова структура даних 
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Якісні параметри кожного пікселя растрового зображення 
(колір, тон) незалежні від параметрів інших пікселів. Пікселі 
мають свої координати і володіють колірними характеристиками. 
Растрові дані використовуються для створення 
фотореалістичних зображень (наприклад, портретів і пейзажів). 
Вони займають у кілька разів більше об’єму дискової пам'яті, ніж 
векторні. Растрове зображення є основною формою 
геометричного представлення інформації за допомогою пікселів 
(PictureElement – елемент картинки), які розташовуються по 
рядках і стовпцях у вигляді квадратних або прямокутних 
елементів однакової форми. Растрові дані не розрізняють точки 
та лінії. Між окремими елементами картинок не існує логічних 
зв'язків. Растрові дані оцінюються лише за властивостям пікселя 
(наприклад, колір, висота, ширина тощо). 

Растр в перекладі з латинської означає «граблі». Сенс 
цього поняття стає зрозумілим, якщо звичайними граблями 
прокреслити на піску кілька паралельних ліній, а потім 
перекреслити ці лінії аналогічним чином в перпендикулярному 
напрямі. У результаті вийде двовимірна сітка квадратиків, яка 
називається растром. 

Растрові зображення мають ряд переваг і недоліків. До 
переваг растрової графіки відносяться: 

 простота і повна відповідність процесам автоматизації 
введення інформації (сканування); 

 можливість отримання яскравих зображень, різнокольорових 
малюнків і фотографій. 

Растровій графіці притаманні також деякі суттєві недоліки, 
основні з яких доцільно відзначити. Найбільш важливим є той 
факт, що перед початком сканування зображення необхідно 
вказати конкретні значення розрішення (кількість точок на 
одиницю довжини) і глибину кольору (кількість колірних бітів на 
піксель). Подальші зміни сканованого зображення (з малим 
розрішенням) можна здійснювати, однак це призводить до 
серйозних похибок. З метою підвищення якості растрового 
зображення вихідний матеріал необхідно знову сканувати, 
застосовуючи інше розрішення. При цьому об’єм растрового 
файлу може істотно збільшитися. 

Іншим недоліком є те, що в процесі сканування фотографій 
з максимальною роздільною здатністю і глибиною кольору об’єм 
файлу растрового зображення визначається як добуток його 
площі на розрішення і на глибину кольору (якщо вони приведені 
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до єдиної розмірності). Програмне забезпечення будь-якого 
сканера робить обрахунок цієї величини та визначення об’єму 
пам'яті для збереження зображення. Однак такі файли можуть 
мати великі розміри, і працювати з ними стає важче. 

Наступний недолік полягає у тому, що в процесі повороту 
растрового зображення навіть на невеликий кут чіткі лінії 
деформуються і стають східчастими. Це означає, що при будь-
яких трансформаціях (поворот, масштабування, нахил і т.д.) у 
растровій графіці неможливо обійтися без спотворень, що 
визначається дискретною природою зображення. Такі 
викривлення можуть бути не дуже помітні, проте завжди наявні, 
накопичуються при трансформаціях і можуть значно погіршити 
якість вихідного матеріалу. 

Обробка растрових даних здійснюється головним чином у 
масштабах 1 : 5000 – 1 : 1 000 000. З метою ведення кадастру 
об'єктів нерухомості, визначення їх кадастрової вартості та 
вирішення багатьох інших завдань растрові дані можуть 
створюватися в більших масштабах. 

Збір інформації проводиться шляхом сканування 
графічних та інших документів, а також дистанційного 
зондування земної поверхні за допомогою спеціальних 
приладів, встановлених на супутниках. Механізм комп'ютерної 
реалізації растрових зображень простий, однак для розміщення 
таких даних вимагається більше дискової пам'яті, ніж для 
векторного подання. 

У векторній моделі інформація про точки, лінії, полілінії і 
замкнуті області кодується та зберігається також у цифровому 
вигляді (рис. 28). Наприклад, місцерозташування точкового 
об'єкта (свердловини) описується парою координат (Xi, Yi). 
Лінійні об'єкти, такі як дороги, річки або трубопроводи, 
зберігаються у вигляді наборів координат Xi і Yi. 

Полігональні об'єкти, типу річкових водозборів, земельних 
ділянок або житлових кварталів, зберігаються у вигляді 
замкнутого набору координат. Векторна модель є зручною для 
подання дискретних об'єктів і менш придатною для опису 
властивостей, які безперервно змінюються. 

Полігональні об'єкти (наприклад, земельні ділянки) 
зберігаються у вигляді набору координат кутів повороту цих 
об'єктів. Векторна графіка базується на розвинених засобах 
малювання і володіє рядом переваг, оскільки вона: 
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 не вимагає великого об’єму дискової пам'яті, необхідної для 
збереження зображень. Крім того, опис колірних 
характеристик несуттєво збільшує розмір векторного файлу; 

 може включати в себе зображення точкової графіки, для 
обробки якої є редактори векторної графіки; 

 точно забезпечує креслярсько-графічні роботи; 

 здатна вільно масштабувати зображення. 
 

 
Рис. 28. Векторна структура даних 

 
До недоліків векторної графіки відносяться її обмежені 

можливості відтворення зображень і тексту. Однак останні версії 
графічних редакторів усувають цей недолік за допомогою 
створення тіні, прозорості і т.д. Недоліком векторної графіки 
вважається також складність створення фотореалістичних 
зображень та їх певна штучність, яка полягає в тому, що будь-
який рисунок необхідно розділити на скінченну кількість 
примітивів, які його формують. Крім цього, виникають проблеми 
об'єднання та аналізу наборів даних у залежності від 
детальності їх обробки і, відповідно, підвищення вимог до 
ресурсів комп'ютера. 

Переведення векторних даних у растрові є нескладним 
процесом, оскільки сучасні графічні системи мають додаткові 
технічні та програмні засоби, які забезпечують цей перехід. 

Зі сказаного вище зрозуміло, що растрова і векторна 
моделі даних доповнюють один одного. Зокрема, векторні 
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малюнки можуть включати в себе й растрові зображення. Крім 
цього, векторні та растрові зображення можуть бути перетворені 
один в одного. Проте перехід від растрової графіки до векторної 
значно складніший, оскільки програма конвертування даних не 
завжди може ідентифікувати окремі елементи растра як векторні 
примітиви. Це стосується, зокрема, високоякісних фотографій, 
коли пікселі відрізняються один від одного за кольором і тоном. 
Важливе значення при цьому має роздільна здатність, яка 
представляє собою кількість елементів в заданій замкнутій 
області. 

Роздільна здатність графічного зображення або принтера 
як пристрою виведення представляє собою кількість елементів у 
заданій області. Наприклад, роздільна здатність лазерного 
принтера складає 600 dpi (dot per inche – точок на дюйм2). Вона 
дозволяє принтеру надрукувати на відрізку в один дюйм 600 
точок, які рівні за величиною, але можуть відрізнятися один від 
одного за кольором (тоном). У цьому випадку елементами 
зображення є лазерні точки, а розмір зображення вимірюється в 
дюймах. 

Розрішення може бути вхідним (при скануванні) і вихідним 
(у процесі виведення на принтер або монітор). Вхідне 
розрішення при скануванні генерує растрові зображення, що 
складаються з чорно-білих, сірих або кольорових елементів, 
розміри яких залежать від обраного розрішення. Кожен сканер 
має свій діапазон можливих розрішень, тобто кількість пікселів 
на дюйм. Це впливає на розмір самих пікселів. Однак розмір 
пікселів на моніторі постійний і залежить лише від типу екрану.  

Розрішення принтера показує кількість горизонтальних і 
вертикальних точок на дюйм пристрою виведення. Чим вище 
розрішення, тим більш безперервним буде тон зображення. На 
відміну від цього, роздільна здатність будь-якого графічного 
зображення вимірюється в пікселях на дюйм. Таким чином, 
піксель в комп'ютерному файлі не має певного розміру, оскільки 
зберігає лише інформацію про свій колір. Він набуває фізичного 
розміру при відображенні на конкретному пристрої виведення, 
наприклад, на моніторі або принтері. 

Тут доречно зауважити, що зараз все частіше 
застосовується термін «плям на дюйм» (spi – spot per inche), ніж 
«точок на дюйм» (dpi). Це більш точніше передає суть справи, 

                                           
2
 1 дюйм дорівнює 2,54 см. 
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оскільки растрові точки мають більшу схожість з розмитими 
краплями, ніж з круглими точками. 

У процесі введення векторного рисунка використовується 
максимальне розрішення. Команди, що описують зображення, 
повідомляють пристрою виведення положення і розміри певного 
об'єкта. У свою чергу, цей пристрій використовує максимально 
можливу кількість точок для видруковування. Таким чином, 
векторний об'єкт (наприклад, еліпс), роздрукований на 
принтерах різної роздільної здатності, відображається на аркуші 
паперу практично без спотворення конфігурації і розмірів. Однак 
еліпс більш гладенької форми формується у процесі друку на 
принтері з вищою роздільною здатністю. 

Роздільна здатність пристрою виведення значно впливає 
на якість растрового рисунка. Якщо в файлі растрового 
зображення не визначено, скільки пікселів на дюйм має 
створювати пристрій виведення, то за замовчуванням для 
кожного пікселя використовується мінімальний розмір. Для 
лазерного принтера мінімальним елементом служить лазерна 
точка, а для монітора – відеопіксель. Між роздільною здатністю і 
розмірами пікселів існує чіткий зв'язок. Чим вища роздільна 
здатність растрового зображення, тим менші розміри пікселів, 
тобто їх кількість на одиницю довжини більша. Таким чином, 
розмір точки визначається з співвідношення: 

 

,
РС

Д
Р   

 
де Д – кількість пікселів на відрізку довжиною в один дюйм, 
піксель; 
РС – роздільна здатність, піксель / мм; 
Р – розмір точки, мм. 
 

Для обробки растрових і векторних файлів 
використовуються різні технології. Наприклад, завдання 
сканування полягає в отриманні якісного растрового 
зображення, який спрощує роботу оператора в процесі 
векторизації. Однак, чим вище розрішення зображення і чим 
більше в ньому кольорів, тим воно об'ємніше і з ним складніше 
працювати. Результатом сканування є зображення, яке можна 
поліпшити для того, щоб векторизація була менш складною. 
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У процесі векторизації програма визначає, як проводити 
лінію. При цьому вона орієнтується на пікселі растрового 
зображення. У параметрах векторизації оператором 
встановлюється, які розриви в лініях векторизатору варто «не 
помічати». Щоб растр мав більш рівні лінії і в ньому були 
відсутні розриви, його потрібно після сканування піддати 
«Чистці». Набір інструментів для «чистки» растрового 
зображення залежить від програмного забезпечення. При цьому 
зображення можуть бути вирівняні, подовжені, вкорочені або 
просто видалені. 

 
 
4.3. Представлення просторової інформації в ГІС 

 
Об'єкти, які знаходяться в оточуючому нас просторі, після 

деяких спрощень можуть бути представлені засобами ГІС для 
подальшого використання фахівцями у науковій та виробничій 
діяльності. 

Представлення даних у ГІС здійснюється за допомогою 
просторових (позиційних) й атрибутивних даних. Представлення 
просторових даних базується на системі концепцій і правил, які 
використовуються для опису типів об'єктів і взаємозв’язків між 
ними. При цьому одна група аналітичних функцій може бути 
реалізована на кількох моделях, а інша – лише на одній 
конкретній моделі. Крім того, реалізація одних і тих самих 
функцій на різних моделях даних може мати свої особливості. 
Модель просторових даних визначає характер практично всіх 
операцій і методів аналізу, а також способів введення і форм 
отримання кінцевих результатів. Перехід між різними моделями 
даних можливий, однак вимагає істотних додаткових затрат 
часу і може призвести до безповоротної втрати інформації. 

Просторові дані представляють собою інформацію в 
цифровому вигляді, яка ідентифікує географічне 
місцерозташування та властивості досліджуваних географічних 
об'єктів. Графічна база даних забезпечує зберігання інформації 
про місцезнаходження і розміри об'єктів. Вона повинна 
відповідати принципу цілісності. Це означає, що метричні, 
топологічні й атрибутивні властивості окремих елементів 
досліджуваних об'єктів повинні зберігатися. З метою досягнення 
коректності графічних баз даних розробляються класифікатори 
об'єктів за описовим і топологічним ознаками. Таким чином, 



 71 

класифікатори дозволяють забезпечити розпізнавання різних 
об'єктів (наприклад, полігон з островом або без острова, 
мінеральне або звичайне джерело питної води тощо). 

Об'єкти, які формуються в ГІС, можуть мати дуже складну 
форму, тому для їх подання необхідні процеси апроксимації або 
спрощення. У ГІС містяться елементи, за допомогою яких може 
бути описаний практично будь-який об'єкт реального світу із 
заданим ступенем деталізації. Опис включає просторові і 
атрибутивні дані. Просторові дані можуть бути задані за 
допомогою растрової або векторної моделі. Атрибутивні дані, які 
описують об'єкти реального світу, вводяться в бази даних 
безпосередньо оператором або з інших систем. Кожному об'єкту 
цифрової карти привласнюється ідентифікаційний номер і набір 
атрибутів, які можуть бути розгорнуті в окремий шар. Це, в свою 
чергу, дозволяє зберігати одночасно позиційну й атрибутивну 
(описову) інформацію. 

Істотні витрати як в інформаційному, так і у вартісному 
відношенні припадають на підготовку геопросторових даних та 
асоційованої з ними атрибутивної інформації. Крім цього, 
організація зберігання таких даних у геоінформаційних системах 
з метою забезпечення найбільш ефективного їх використання 
становить окрему складну задачу. Провідні світові виробники 
програмного забезпечення розробили різні підходи до її 
вирішення. Багато компаній пропонують власні фірмові 
стандарти на зберігання даних. На жаль, зараз не існує 
специфікацій на встановлення єдиного формату 
геоінформаційних даних. Для обміну інформацією між 
системами потрібно використовувати фірмові транслятори. У 
цьому відношенні варто відзначити компанію Intergraph, яка в 
рамках своєї технології Jupiter запропонувала спеціальний 
сервер даних, що дозволяє об'єднувати в одному проекті дані з 
різних джерел. 

Растрові дані можуть бути отримані в результаті 
сканування певного зображення. Растр, віднесений до земної 
поверхні, називається регулярно-комірчастим. Для його 
представлення можуть бути використані не лише прямокутники і 
квадрати, а й трикутники і правильні багатокутники. Точність 
растрових даних залежить головним чином від розрішення, 
тобто від розміру пікселів (прямокутних або квадратних), і 
оцінюється як половина висоти (ширини) пікселя. 



 72 

Векторна модель – це цифрове представлення 
просторових об'єктів у вигляді наборів координатних пар, що 
описують геометрію об'єктів точками, лініями, дугами та 
полігонами. 

Точка – це нуль-вимірний об'єкт, який характеризується 
координатами (Xi та Yi) і пов’язаними з ним атрибутивними 
даними. 

Лінія визначається двома точками з відомими (заданими) 
координатами (Xi та Yi). 

Дуга формується послідовністю координатних пар (Xi та 
Yi), описують криву, щодо обраної точки. 

Полігон (область) – це двовимірний (площинний) об'єкт, 
утворений замкнутою послідовністю ліній (дуг), у якого перша та 
остання пари координат (Xi та Yi) збігаються. Розрізняють прості 
полігони та складні, які містять або не містять внутрішній полігон 
або «острів» (анклав). Для полігонів додатково вводять 
показники напряму обходу: за годинниковою стрілкою або проти 
неї.  

У процесі векторного представлення безліч точок, які 
належать одному шару, формуються у вигляді записів, кожна з 
яких включає як мінімум три значення: ідентифікатор об'єкта, 
значення координати X, значення координати Y. При цьому 
може бути приведена додатково координата H, а також 
показники для семантичних атрибутів. Цей формат називають 
«спагеті» (рис. 29), оскільки не відображає опис топологічних 
відносин між об'єктами та їх елементами. Таке представлення 
називається векторно-нетопологічною моделлю. 

Векторно-топологічна модель (рис. 30) – це різновид 
векторного представлення лінійних і полігональних просторових 
об'єктів, яке описує не лише місце розташування примітивів, але 
і зв’язки між ними на логічному рівні. Топологічні моделі даних 
формуються набором вузлів і дуг. Вузол – це перетин двох і 
більше дуг. Номер вузла містить посилання на всі об'єкти, які 
з'єднані з ним. Крім цього, кожен примітив містить інформацію 
про номер областей зліва і справа у вигляді файлів вузлів, 
областей та дуг. При цьому вивчається і фіксується факт 
перетину об'єктів, їх примикання, накладення і т.д. У векторній 
топологічної моделі даних зв'язок між об'єктами та їх описами 
здійснюється засобами реляційних баз даних завдяки 
ідентифікатору об'єкта. 
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Об’єкт Номер Положення 

Точка 5 Одна пара координат (x, y) 

Лінія 16 Набір пар координат (x, y) 

Область 25 Набір пар координат (x, y), перша та остання 
співпадають 

Рис. 29. «Спагетті»-модель 
 

Векторні топологічні моделі для ГІС-технологій є дуже 
важливими, оскільки вони забезпечують реалізацію функцій 
просторового аналізу. Зокрема, ці моделі дозволяють виявити 
взаємне положення всіх об'єктів, наприклад: 

 взаємний перетин об'єктів; 

 примикання об'єктів один до одного; 

 знаходження одних об'єктів усередині інших; 

 знаходження об'єктів на відстані один від одного з 
урахуванням шляхів сполучення; 

 перекриття об'єктами один одного. 
Растрова модель представляє собою сукупність комірок 

заданого при скануванні розміру. Кожному елементу 
зображення відповідає код, який ідентифікує колір або 
коефіцієнт яскравості. Від розміру пікселів растрової моделі 
залежить точність представлення об'єктів. Однак двохразове 
збільшення розрішення вимагає чотириразового збільшення 
об’єму дискової пам'яті для зберігання інформації. 

Кожному просторовому об'єкту відповідає рядок таблиці, 
який містить атрибутивну інформацію. Точність атрибутивних 
даних визначається їх відповідністю фактичним даним на 
поточну дату. Існує ряд способів оцінки атрибутивних даних.  
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Файл вузлів 

Номер дуги Координата X Координата Y 

1 19 6 

2 15 15 

3 27 13 

4 24 19 
  

Файл областей 

Номери областей Список дуг 

1 1, 4, 3 

2 2, 3, 5 

3 5, 6, 7, 8 
  

Файл дуг 

Номер 
дуги 

Правий 
полігон 

Лівий 
полігон 

Початковий вузол 
Кінцевий 

вузол 

1 1 0 3 1 

2 2 0 4 3 

3 2 1 3 2 

4 1 0 1 2 

5 3 2 4 2 

6 3 0 2 5 

Рис. 30. Векторно-топологічна модель 
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Позиційні дані й атрибути в растровому форматі 
зберігаються в одному файлі. Записи в цьому файлі 
здійснюються по рядках (стовпцях) растрового зображення. 
Номери цих рядків і стовпців кодують систему координат. При 
цьому кожне число пов'язане з унікальним значенням атрибута, 
який відноситься до конкретного пікселя (комірки растра). 

Растрове представлення інформації підвищує 
оперативність виконання операцій. Взаємне положення об'єктів 
визначається за допомогою порівняння вмісту відповідних цим 
об'єктам комірок растра. 

У процесі представлення просторових даних важливе 
значення має проблема зменшення об’єму інформації. Це 
найкращим чином дозволяє досягти квадротомічна модель, яка 
вимагає менше машинної пам'яті, ніж растрова. 
Квадротомічна модель (квадродерево) заснована на 
послідовній декомпозиції території на квадратні ділянки 
(рис. 31), кожна з яких ділиться на чотири частини з 
урахуванням значень попереднього рівня. Цей процес триває 
доти, поки не буде забезпечена необхідна детальність опису 
об'єктів. При цьому в кожному квадраті досягається однакове 
значення певного атрибута. Квадродерево забезпечує зниження 
часу доступу до даних, і його іноді називають «інтелектуальним» 
растром, оскільки він не включає в обробку частини графічного 
зображення, які не використовує. 

 

 
 

Рис. 31. Зразок квадродерева 
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До менш розповсюджених для подання просторових 
об'єктів певного типу відносяться також гіперграфова модель, 
модель типу TIN та її багатомірні розширення. 

 
 

4.4. Атрибутивна інформація 
 

Якісні або кількісні (неграфічні) дані, представлені у 
вигляді властивостей або характеристик, які відносяться до 
певного просторового об'єкту бази даних ГІС, називаються 
атрибутивною інформацією.  

Атрибутивні дані географічних об'єктів подаються у формі 
спеціальних таблиць, які складаються з рядків і стовпців. 
Таблиця атрибутів об'єктів – це особливий тип файлу даних, 
який зберігає інформацію про кожну точку, дугу, або полігон. 
Вона містить стандартні атрибути, які з'являються у певному 
порядку. Таблиці цього типу містять всі дані тематичних 
атрибутів, пов'язані з просторовою інформацією карти. У файлі 
можливе будь-яке число атрибутів, проте, всі рядки мають 
однаковий формат і довжину. Одні й ті ж колонки або поля в 
кожному записі завжди представляють певний атрибут об'єкта. 
При формуванні назв полів атрибутів об'єктів дотримуються 
певних правил. Назва поля має представляти будь-яке ім'я, що 
починається з букви і включає до 10 алфавітно-цифрових 
символів або знак підкреслення. Залежно від змісту 
атрибутивних даних створюється одне з можливих типів полів: 

 символьне – будь-яка комбінація алфавітно-цифрових 
символів. 

 числове – будь-які символи, які складають допустиме ціле 
або дійсне число. 

 дата – займає 8 байт. 
Одним із найбільш поширених атрибутів просторових 

об'єктів є їхні власні назви – назви населених пунктів, 
адміністративних одиниць, ділянок рельєфу, річок, водойм, 
природних урочищ, об'єктів господарювання. Такий тип 
атрибута ідентифікує об'єкт, виокремлює його серед інших 
однотипних об'єктів, дозволяє звернутися саме до цього об'єкта. 
Такий спосіб опису атрибута об'єкта називається номінальним. 

Атрибути, що показують місце розміщення об'єкта серед 
інших аналогічних об'єктів, їхню взаємну ієрархію, пріоритет, 
називаються порядковими атрибутами. Таким способом 
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описують певні ієрархії (таксономічні рівні ландшафтних 
одиниць). 

Після певної обробки атрибутивна інформація може бути 
організована у вигляді бази даних певного формату. 

 
 

4.5. Бази даних і керування ними 
 

Набір цифрових даних про просторові об'єкти утворює 
безліч просторових даних і становить зміст баз даних. База 
даних (БД) – це сукупність даних організованих за певними 
правилами, які встановлюють загальні принципи опису, 
зберігання і маніпулювання даними. 

Створення БД і звернення до неї (за запитами) 
здійснюється за допомогою системи управління базами даних 
(СУБД). 

Логічна структура елементів бази даних визначається 
обраною моделлю БД. Найбільш поширеними моделями БД є 
ієрархічні, мережні, реляційні та об'єктно-орієнтовані.  

Ієрархічні моделі представляють деревоподібну структуру, 
в цьому випадку кожен запис пов'язаний лише з одним записом, 
що знаходиться на більш високому рівні. Така система добре 
ілюструється системою класифікації рослин і тварин. Прикладом 
може також служити структура зберігання інформації на дисках 
ПК. Головне поняття такої моделі рівень. Кількість рівнів та їх 
склад залежить від прийнятої при створенні БД класифікації. 
Доступ до будь-якого з цих записів здійснюється шляхом 
проходу чітко визначеним ланцюжком вузлів. При такій структурі 
легко здійснювати пошук потрібних даних. Однак, якщо 
початковий опис є неповним, або не передбачений певний 
критерій запиту, то пошук стає неможливим. Для простих 
завдань така система ефективна, але вона практично 
непридатна для використання у складних системах з 
оперативною обробкою запитів. 

Мережні моделі були створені для усунення деяких 
недоліків ієрархічних моделей. У мережній моделі кожен запис в 
кожному вузлі мережі може бути пов'язаний з кількома іншими 
вузлами. Записи, які входять до складу мережевої структури, 
містять в собі показники, що визначають місцерозташування 
інших записів, пов'язаних з ними. Така модель дозволяє 
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прискорити доступ до даних, але зміна структури бази вимагає 
значних затрат часу. 

Реляційні моделі збирають дані в уніфіковані таблиці. 
Таблиці присвоюється унікальне ім'я усередині БД. Кожен 
стовпець – це поле, яке має ім'я, що відповідає вмісту в ньому 
атрибуту. Кожен рядок у таблиці відповідає запису у файлі. 
Одне і теж поле може бути присутнім у кількох таблицях. 
Оскільки рядки в таблиці не впорядковані, то визначається один 
або кілька стовпців, значення яких однозначно ідентифікують 
кожен рядок. Такий стовпець називається первинним ключем. 
Взаємозв'язок таблиць підтримується зовнішніми ключами. 
Маніпулювання даними здійснюється за допомогою операцій, 
що породжують таблиці. Користувач може легко заносити в базу 
нові дані, комбінувати таблиці, вибираючи окремі поля і записи, і 
формувати нові таблиці для відображення на екрані. 

Об'єктно-орієнтовані моделі застосовують, якщо 
геометрія певного об'єкта здатна охоплювати кілька шарів, 
атрибути таких об'єктів можуть успадковуватися, для їх обробки 
використовують специфічні методи. 

Для обробки даних, які розміщені в таблицях, необхідні 
додаткові відомості про дані, їх називають метаданими. 
Метадані – дані про дані: каталоги, довідники, реєстри та інші 
форми опису наборів цифрових даних. 

 
 

4.6. Формати даних 
 

Формати даних визначають спосіб збереження інформації 
на жорсткому диску, а також механізм її обробки. Моделі даних і 
формати даних певним способом взаємопов'язані. 

Існує велика кількість форматів даних. Можна відзначити, 
що в багатьох ГІС підтримуються основні формати зберігання 
растрових даних (TIFF, JPEG, GIF, BMP, WMF, PCX), а також 
GeoSpot, GeoTIFF, що дозволяють передавати інформацію про 
прив'язку растрового зображення до реальних географічних 
координат, і MrSID – для стиснення інформації. Найбільш 
поширеним серед векторних форматів є – DXF. 

Усі системи підтримують обмін просторовою інформацією 
(експорт та імпорт) з багатьма ГІС та САПР через основні 
обмінні формати: SHP, E00, GEN (ESRI), VEC (IDRISI), MIF 
(MapInfo Corp.), DWG, DXF (Autodesk), WMF (Microsoft), DGN 
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(Bentley). Лише деякі, в основному вітчизняні системи, 
підтримують російські обмінні формати – F1M та SXF. 

Часто для ефективної реалізації одних комп'ютерних 
операцій віддають перевагу векторному формату, а для інших 
растровому. Тому, в деяких системах реалізуються можливості 
маніпулювання даними у двох форматах і функції перетворення 
одного формату в інший. 

 
 

Питання для самоконтролю до частини 4 
 

1. З яких компонентів складаються географічні дані? 
2. Охарактеризуйте растрову структуру в ГІС. 
3. Що таке векторна структура даних? 
4. Що таке просторові дані? 
5. Дайте визначення векторної моделі? 
6. Дайте характеристику растрової моделі? 
7. Що таке квадродерево? 
8. Яку інформацію називають атрибутивною? 
9. Що таке бази даних? 
10. Які бувають моделі баз даних? 
11. У яких форматах зберігаються дані в ГІС? 
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ЧАСТИНА 5 
 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ГІС 
 
 

5.1. Способи введення даних 
 

Відповідно до технічних засобів розрізняють два способи 
введення даних: дигіталізацію та векторизацію. Для ручного 
введення просторових даних застосовується дигітайзер (див. 
част. 2). Він складається із планшета (столика) з електронною 
сіткою, до якого приєднаний пристрій – курсор. Курсор 
представляє собою графічний маніпулятор – «мишу», має візир, 
що нанесений на прозору пластинку, за допомогою якого 
оператор виконує точне наведення на окремі елементи карти. 
На курсорі розміщені кнопки, які дозволяють фіксувати початок і 
кінець лінії або межі області. Для введення даних більше 
використовуються сканери (див. част. 2), які дозволяють 
вводити растрове зображення карти в персональний комп'ютер.  

Процес оцифрування (оцифровки) растрового зображення 
на екрані комп'ютера називають векторизацією. Існує три 
способи векторизації: ручний, інтерактивний й автоматичний. 
При ручній векторизації оператор обводить мишею на 
зображенні кожен об'єкт, при інтерактивній – частина операцій 
здійснюється автоматично. Так, наприклад, при векторизації 
горизонталей достатньо задати початкову точку та напрям 
відстеження ліній, далі векторизатор сам відстежить цю лінію 
доти, поки на його шляху не зустрінуться невизначені ситуації, 
типу розриву лінії. Можливості інтерактивної векторизації прямо 
пов'язані з якістю вихідного матеріалу та складністю карти. 
Автоматична векторизація припускає безпосередній перехід з 
растрового формату у векторний за допомогою спеціальних 
програм, з наступним редагуванням. Воно необхідне, оскільки 
навіть найкраща програма може невірно розпізнати об'єкт, 
сприйняти наприклад, символ за групу точок і т.п.  

 
 

5.2. Перетворення вихідних даних 
 
Відскановані вихідні карти створювалися в певній 

картографічній проекції й системі координат. При оцифровці 
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складна проекція зводиться в набір просторових координат. 
Тому необхідно перетворити карту до її вихідної проекції. Для 
цього в ГІС вводяться відомості про проекцію, яка 
використовується, і здійснюється ряд перетворень. Три 
основних з них, які часто виконуються одночасно, це 
перенесення, поворот і масштабування. 

Перенесення – це просте переміщення всього графічного 
об'єкта в інше місце на координатній площині. Він виконується 
додаванням певних величин до координат Х та Y об'єкта: 

 

 
 

Масштабування теж дуже корисне, тому що часто 
скануються карти різних масштабів, для цього використовують 
співвідношення: 

 

 
 

Поворот виконується з використанням тригонометричних 
функцій: 

 

 
 
Усі необхідні перетворення можуть бути виконані з 

використанням цих трьох основних графічних операцій за 
координатами опорних точок.  

У ГІС використовують не первинні матеріали ДЗ, отримані 
під час зйомки, а похідні, сформовані в результаті їхньої 
обробки. Дані із супутників піддаються попередній цифровій 
обробці для усунення радіометричних і геометричних 
спотворень, впливу атмосфери і т.д. Для поліпшення візуальної 
якості вихідних зображень можуть застосовувати процедури для 
зміни яскравості й контрастності, фільтрації для усунення шумів 
або підкреслення контурів і дрібних деталей. При використанні 
аерофотознімків варто звертати увагу на спотворення, 
зумовлені кутами нахилу знімків і рельєфом місцевості, які 
можуть бути усунені в процесі трансформації або 
ортофототрансформації.  
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5.3. Завдання просторового аналізу 
 
До засобів просторового аналізу відносяться різні 

процедури маніпулювання просторовими й атрибутивними 
даними, які виконуються при обробці запитів користувача. 
(Наприклад, операції накладання графічних об'єктів, засоби 
аналізу мережних структур або виділення об'єктів за заданими 
ознаками).  

Для кожного ГІС-пакета характерний свій набір засобів 
просторового аналізу, що забезпечує рішення специфічних 
завдань користувача. У той час можна виділити ряд основних 
функцій, характерних практично для кожного ГІС-пакета. Це, 
насамперед, організація вибору й об'єднання об'єктів відповідно 
до заданих умов, реалізація операцій обчислювальної геометрії, 
аналіз накладань, побудова буферних зон, мережевий аналіз. 

Вибір об'єктів за запитом: найпростішою формою запиту 
є одержання характеристик об'єкта зазначеного курсором на 
екрані й зворотній операції, коли зображуються об'єкти із 
заданими атрибутами. Більш складні запити дозволяють 
вибирати об'єкти за кількома ознаками, наприклад за ознакою 
віддаленості одних об'єктів від інших. 

Для вибору даних відповідно до певних умов 
використаються SQL-запити. Для виконання запитів різної 
складності реалізовані можливості використання при складанні 
запитів математичних і статистичних функцій, а також 
географічних операторів, що дозволяють вибирати об'єкти на 
підставі їхнього взаємного розташування в просторі (наприклад, 
чи перебуває аналізований об'єкт усередині іншого об'єкта або 
перетинається з ним).  

Узагальнення даних може проводитися за рівністю 
значень певного атрибута, зокрема для зонування території. Ще 
один спосіб групування – об'єднання об'єктів одного 
тематичного шару відповідно до їх розміщення усередині 
полігональних об'єктів інших тематичних шарів. 

Геометричні функції: до них відносять розрахунки 
геометричних характеристик об'єктів або їхнього взаємного 
положення у просторі, при цьому використовуються формули 
аналітичної геометрії на площині та у просторі. Так, для 
площинних об'єктів обчислюються займані ними площі або 
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периметри меж, для лінійних – довжини, а також відстані між 
об'єктами.  

Оверлейні операції (топологічне накладання шарів) є 
одними з найпоширеніших та ефективних засобів. У результаті 
накладання двох тематичних шарів утворюється інший 
додатковий шар у вигляді графічної композиції вихідних шарів. З 
огляду на те, що аналізовані об'єкти можуть відноситися до 
різних типів (точка, лінія, полігон), можливі різні форми аналізу: 
точка на точку, точка на полігон і т.д. Найчастіше аналізується 
поєднання полігонів. 

Побудова буферних зон. Одним із засобів аналізу 
близького розташування об'єктів є побудова буферних зон. 
Буферні зони – це райони (полігони), межа яких знаходиться на 
заданій відстані від межі вихідного об'єкта. Межі таких зон 
обчислюються на основі аналізу відповідних атрибутивних 
характеристик. При цьому ширина буферної зони може бути як 
постійною, так і змінною. Наприклад, буферна зона навколо 
джерела електромагнітного випромінювання, буде мати форму 
кола, а зона забруднення від димаря заводу з урахуванням рози 
вітрів буде мати форму близьку до еліпса.  

Мережевий аналіз дозволяє користувачеві проаналізувати 
просторові мережі пов’язаних лінійних об'єктів (дороги, лінії 
електропередач і т.д.). Звичайно мережевий аналіз служить для 
визначення найближчого та найбільш вигідного шляху, рівня 
навантаження на мережу, адреси об'єкта або маршруту за 
заданою адресою тощо. 

Аналіз просторового розподілу об'єктів. У багатьох 
випадках необхідно знати не лише об’єм простору, який 
займають об'єкти, але й розташування об'єктів у просторі, що 
може характеризуватися кількістю об'єктів у певній області, 
наприклад, розподіл чисельності населення. Найпоширеніші 
методи аналізу розподілу точкових об'єктів. Мірою точкового 
розподілу є щільність. Вона визначається як результат 
розподілу числа точок на значення площі території, на якій вони 
розташовані. Крім щільності розподілу можна оцінити форму 
розподілу. Точкові розподіли зустрічаються в одному із чотирьох 
можливих варіантів: рівномірному (якщо кількість точок у кожній 
малій підобласті така ж, як і у будь-якій іншій підобласті), 
регулярному (якщо точки, розділені однаковими інтервалами по 
всій області, розташовані у вузлах сітки), випадковому, 
кластерному (якщо точки зібрані в тісні групи). 
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Точкові розподіли можуть описуватися не лише кількістю 
точок у межах підобластей. Часто аналізуються локальні 
взаємозв’язки всередині пар точок. Обчислення цього 
статистичного показника включає визначення середньої відстані 
до найближчої сусідньої точки серед всіх можливих пар 
найближчих точок. Такий метод дозволяє оцінити міру 
розрідженості точок у розподілі.  

Розподіл ліній також оцінюється за щільністю. Обчислення 
виконують для порівняння різних географічних областей, 
наприклад за густотою гідрографічної мережі. Лінії можуть також 
оцінюватися за близькістю та можливим перетинанням. Іншими 
важливими характеристиками є орієнтація, спрямованість і 
зв'язаність. 

Аналіз розподілу полігонів подібний до аналізу розподілу 
точок, однак при оцінці щільності визначають не кількість 
полігонів на одиницю площі, а відносну частку площі, яку займає 
полігон. 

 
 

5.4. Засоби візуалізації 
 

Візуалізація (графічне відтворення, відображення) – 
генерація зображень, у тому числі й картографічних, та іншої 
графіки на пристроях відображення (переважно на моніторі) на 
основі перетворення вихідних цифрових даних за допомогою 
спеціальних алгоритмів.  

Найбільш компактними та звичними способами подання 
географічної інформації залишаються карти. 

Електронна карта (ЕК) – картографічне зображення, 
візуалізоване на моніторі, на основі цифрових карт або баз 
даних ГІС.  

Електронний атлас (ЕА) – система візуалізації у формі 
електронних карт, електронний картографічний продукт, який 
функціонально подібний до електронної карти. Підтримуються 
програмним забезпеченням типу картографічних браузерів, що 
забезпечують покадровий перегляд растрових зображень карт, 
картографічних візуалізаторів, систем настільного 
картографування. Крім картографічного зображення й легенд 
електронні атласи включають великі текстові коментарі, 
табличні дані, а мультимедійні електронні атласи – анімацію, 
відеоряди та звуковий супровід. 
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Таблиці та графіки, що включають різні характеристики 
об'єктів (атрибути) або їхні взаємозв’язки, можуть 
використовуватися як самостійні або додаткові до інших засобів 
візуалізації.  

Анімацію застосовують для характеристики динамічних 
процесів, тобто послідовний показ намальованих статичних 
зображень (кадрів), у результаті чого створюється ілюзія 
безперервної зміни зображень.  

Для відображення результатів аналізу даних у ГІС 
реалізований ряд способів, які застосовують при створенні 
тематичних карт. 

Спосіб розмірних символів (значків) – характеристики 
об'єктів відображаються спеціальними символами, розмір яких 
передає кількісну інформацію, а форма та кольори – якісні 
ознаки. 

Спосіб якісного або (кількісного фону) – у цьому випадку 
групуються дані з близькими значеннями і створеним групам 
привласнюються певні кольори, типи символів або ліній. 

Точковий спосіб – зображувальним засобом є безліч точок 
однакового розміру, кожна з яких має певне значення кількісного 
показника.  

Стовпчасті та кругові локалізовані діаграми – 
дозволяють відобразити співвідношення кількох характеристик, 
при цьому діаграми мають географічну прив'язку (наприклад, у 
точці розміщення поста спостережень показують 
співвідношення забруднюючих речовин). 

Спосіб ізоліній – один із широко розповсюджених способів 
відображення різних показників. З їх допомогою формують карти 
ізогіпс (топографічні та гіпсометричні), карти ізотерм, ізобар, 
ізогалін та ін. За допомогою ізоліній виділяються території, які 
характеризуються однаковими властивостями (температурами, 
тиском, опадами, одночасністю настання подій, рівною 
величиною аномалій, рівними швидкостями тектонічних рухів 
тощо). 

При цьому розрізняють дві групи ізоліній: істинні ізолінії 
(характеризують безперервну зміну певного показника, до них 
відносяться горизонталі) і псевдоізолінії, які відображають дані, 
що мають статистичну природу (наприклад, дискретні значення 
від джерел викидів). Для подання ізоліній застосовують різні 
зображувальні засоби: лінії різних типів, товщин й кольорів, 
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пошарове зафарбування фону (або штрихування) проміжків між 
ізолініями.  

Тривимірне зображення поверхні (3D-поверхня) – засіб 
цифрового об'ємного представлення поверхонь у вигляді 
дротяних діаграм, при цьому використовуються різні типи 
проекції, зображення яких можна повертати й нахиляти, 
використовуючи простий графічний інтерфейс.  

Для відображення рельєфу за даними цифрових моделей 
рельєфу (ЦМР) можуть бути сформовані растрові зображення. 

Растрова поверхня (зображення) – формується по Grid-
моделі, при цьому кожному пікселю привласнюється значення, 
яке пропорційне висоті відповідної комірки сітки. 

Тіньовий рельєф (аналітичне відмивання рельєфу) – 
растрове відображення ЦМР, при формуванні якого крім висоти 
кожної ділянки сітки Grid-моделі, ураховується освітленість 
схилів.  

Реалізована можливості сполучень 3D-поверхонь з іншими 
тематичними шарами. Для досягнення реалістичності 
відображення об'єктів місцевості 3D-поверхні сполучаються з 
картографічними або ортозображеннями. 

Віртуальна модель місцевості (ВММ) – модель місцевості, 
яка містить інформацію про рельєф земної поверхні, її 
спектральну яскравість та об'єкти, розташовані на цій території, 
призначена для інтерактивної візуалізації. ВММ дозволяє 
забезпечити ефект присутності на місцевості, може бути 
відображена у вигляді тривимірної статичної сцени (3D-вигляд) 
або в режимі імітації польоту над місцевістю, коли спостерігач 
перебуває у точці з заданими координатами. 

 
 

Питання для самоконтролю до частини 5 
1. Що таке дигіталізація? 
2. Для чого використовують векторизацію? 
3. Як здійснюється перетворення вихідних даних? 
4. Які процедури відносяться до засобів просторового аналізу? 
5. Що таке оверлейні операції? 
6. Як відбувається аналіз просторового розподілу об'єктів? 
7. Охарактеризуйте візуалізацію? 
8. Назвіть основні засоби візуалізації. 
9. У чому суть способу ізоліній? 
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ЧАСТИНА 6 
 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ  
КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГІС 

 
 

6.1. Загальні відомості про карти та плани 
 
Основними носіями інформації в географії є карти та 

плани. Графічна форма представлення просторових даних 
формується на основі різних координатних систем, проекцій, 
наборів умовних знаків, методів спрощення і генералізації. У ГІС 
використовуються карти та плани, які відображають зміст 
багатьох наукових дисциплін, наприклад, геології, топографії, 
ґрунтознавства і т.д. Тематичне наповнення ГІС може включати 
карти та плани для вивчення рослинного покриву, транспортних 
зв’язків, підземних і наземних комунікацій, динаміки забудови 
міст, а також для вирішення багатьох інших виробничих й 
наукових завдань. Названі карти та плани мають звичайний 
вигляд. Однак можуть бути використані також нетрадиційні 
форми подання інформації у вигляді блок-діаграм, карт 
щільності населення, об'ємних карт тощо. 

Будь-яка геоінформаційна технологія базується на 
растрових або векторних зображеннях, що забезпечують 
просторову прив'язку об'єктів місцевості. Представлення об'єктів 
може бути детальним або спрощеним. Це реалізується 
головним чином за рахунок вибору масштабу карти або плану, а 
також генералізації. Географія формує детальне уявлення про 
всі елементи, які описують об'єкти створюваної картографічної 
продукції.  

Під картою розуміється зменшене та узагальнене 
зображення земної поверхні в певній картографічній проекції з 
урахуванням кривизни Землі. Картографічна проекція – це 
спосіб представлення поверхні земної кулі на площині, при 
якому кожній його точці відповідає єдина точка на площині, яка 
називається зображенням. План, на відміну від карти, 
забезпечує відображення на папері невеликих за площею 
ділянок місцевості без урахування кривизни земної поверхні. 
Таким чином, карта використовується для представлення 
практично не обмежених за площею територій, а план – для 
маленьких ділянок. Плани зазвичай створюються в масштабах 
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1 : 5 000 і крупніше, а карти – в масштабах 1 : 10 000 й дрібніше. 
Під масштабом карти або плану розуміється відношення 
довжини лінії на карті (плані) до довжини горизонтального 
прокладання відповідної лінії на місцевості. Горизонтальне 
прокладання представляє собою проекцію похилої довжини лінії 
між двома точками на горизонтальну площину.  

Поверхня земної кулі ділиться паралелями та 
меридіанами. При цьому вся поверхня Землі розбивається на 
трапеції розміром 4º по широті (ряди або пояси) і 6º по довготі 
(колони). В основу розграфлення покладена карта масштабу 
1 : 1 000 000. Для отримання листів крупнішого масштабу ці 
трапеції діляться у відповідності з певними правилами по широті 
та довготі. Побудована таким чином мережа трапецій є основою 
для створення системи позначень окремих аркушів всього 
масштабного ряду, яка називається номенклатурою карт 
(планів).  

Дослідження Землі за допомогою ГІС ґрунтується на 
здатності людини мислити просторово. Загальний вигляд 
картографічної форми подання інформації залежить від типу 
окремих завдань, що забезпечують, наприклад, візуальний 
перегляд карти або аналіз її змісту в ГІС. При цьому, в процесі 
введення в ГІС інформації про наявні карти, необхідно знати 
вплив на зображувані об'єкти масштабу, генералізації, виду 
проекції та умовних знаків. Крім цього, потрібно знати характерні 
помилки, які виникають у процесі зображення різних якісних і 
кількісних характеристик об'єктів. 

Об'єкти на картах і планах можуть бути представлені у 
вигляді окремих точок, ліній, поліліній та полігонів. Точковому 
об'єкту відповідає єдине місце в просторі. Прикладами таких 
об'єктів є поодинокі дерева, опори ліній електропередач, 
перехрестя доріг, люки колодязів і т.д. Ці об'єкти зазвичай 
називають дискретними, оскільки кожен з них може займати в 
будь-який момент часу певну точку простору. Тому їх відносять 
до об'єктів, які не мають просторової протяжності (тобто 
довжини або ширини). Однак кожному з таких об'єктів 
притаманні координати, які описують їх місцерозташування. 
Насправді всі точкові об'єкти мають деяку просторову 
протяжність, інакше їх неможливо було б побачити. Наприклад, 
якщо дивитися на дев'ятиповерховий будинок з відстані кількох 
метрів, то споруда виглядає великою і має значні параметри 
(довжину, ширину та висоту). Разом з тим, цей вигляд 
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змінюється, якщо спостерігач віддаляється від будівлі. Таким 
чином, у залежності від місця розташування спостерігача, об'єкт 
може виглядати як об'ємний, площинний або точковий.  

Лінійними об'єктами є дороги, річки, кордони, огорожі та 
будь-які інші протяжні об'єкти. Масштаб визначає межу, після 
подолання якої предмети місцевості умовно відносяться до 
об'єктів, що не мають ширини, і відображаються 
позамасштабним умовним знаком (наприклад, міст через річку 
або вітряк). Деякі об'єкти, наприклад адміністративні кордони, 
взагалі не мають ширини. Ці лiнiї не є матеріальними, а 
виникають як наслідок територіальних угод.  

Розмір лінійних об'єктів на карті або плані, на відміну від 
точкових, можна вказати за допомогою їх довжини. При цьому 
необхідно знати координати як мінімум двох точок (початкову та 
кінцеву) для опису місцерозташування лінійного об'єкта. 
Кількість кутів повороту визначає кількість точок для 
відображення полілінії, складеної з окремих відрізків.  

Межа полігональних об'єктів починається і закінчується в 
одній і тій же точці. Дивлячись, на зображення об'єктів можна 
визначити їх форму, орієнтацію, площу. Якщо є дані про висоти 
точок, то можна формувати тривимірні поверхні. Такі поверхні 
дозволяють визначати об’єм певного ресурсу в замкнутому 
просторі, наприклад, запаси води у водоймі або кількість 
вибраної породи у вугільній шахті. Поверхні можуть бути 
безперервними, якщо точки розподілені без розривів, або 
дискретними, якщо ця умова не дотримується (рис. 32).  

 

 
Рис. 32. Поняття безперервних і дискретних поверхонь: 

а – безперервні поверхні, б – дискретні поверхні 
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Якщо пагорб подумки розрізати кількома площинами, 

паралельними його основі, то отримані перетини відобразяться 
на площині у вигляді відповідних замкнутих безперервних 
кривих (рис. 32а). Однак щільність населення зменшується від 
центру міста до околиці дискретно, тому поверхня буде 
представлена у вигляді сходинок (рис. 32б). 

Карти та плани є абстрактними моделями просторових 
об'єктів. Проте, варто визнати, що відображення всіх об'єктів та 
їх елементів неможливе. Отже є межі, які ускладнюють 
зображення інформації на звичайних картах і планах. Тому, 
незважаючи на те, що карти та плани представляють собою 
найбільш вдалий графічний інструмент, створений для передачі 
просторової інформації, можливості графічних матеріалів у 
традиційній формі обмежені. У зв'язку з цим створення 
електронних карт і планів є суттєвим внеском у процеси 
представлення об'єктів, оскільки такі зображення можна легко 
масштабувати та редагувати. Крім цього, вони дозволяють 
просто вирішувати завдання пошуку об'єктів, обраховувати 
відстані, площі та кути. При цьому ніяких проблем, пов'язаних з 
представленням інформації на електронних картах і планах, не 
виникає. 

Карти та плани бувають різних видів і тематик. 
Загальногеографічні та тематичні карти є основними. Найбільш 
часто ГІС формуються за тематичними картами. Разом з тим, 
загальногеографічні й топографічні карти також використовують 
для введення інформації у ГІС головним чином для того, щоб 
сформувати основу для складних тематичних карт. 

 
 

6.2. Цифрові карти та плани 
 
Створені за допомогою ГІС-технологій карти та плани 

відносяться до продукції нового покоління. На них можна 
нанести не лише географічні, але й статистичні, демографічні, 
технічні та багато інших даних і проводити з ними різноманітні 
аналітичні операції. За цифровими картами та планами можна 
здійснювати якісний аналіз, наприклад, визначати які угіддя 
розташовані на конкретній земельній ділянці, де функціонують 
найбільш небезпечні для здоров'я людини підприємства і т.д. 
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Крім цього, карти та плани, створені за допомогою ГІС-
технологій, дозволяють просто вирішувати й складніші 
завдання. Наприклад, за координатами кутів повороту 
земельної ділянки можна отримати ряд кількісних 
характеристик: розмір площі займаної об'єктом території, 
довжини сторін і значення дирекційних кутів. При цьому можна 
знайти оптимальний шлях до потрібного об'єкту з урахуванням 
наявної дорожньої мережі, виявити місця можливих затоплень 
території. Для всіх ГІС притаманні унікальні можливості, які 
полягають у відображенні прихованих взаємозв'язків між 
об'єктами, які важко або неможливо помітити, використовуючи 
звичайні паперові карти та плани. 

Цифрові карти та плани є моделями звичайних карт і 
планів та формуються засобами цифрового картографування. 
Цифрова карта представляє собою цифрову модель звичайної 
карти, сформовану відповідно до законів картографічної 
генералізації, у прийнятій проекції, системі координат і висот. 
Цифровий план – це цифрова картографічна модель, зміст якої 
відповідає змістові звичайного плану. Цифрові карти та плани 
забезпечують подання реальних об'єктів місцевості в 
цифровому вигляді.  

Цифрова модель об'єктів місцевості представляє собою 
модель, яка відображає інформацію про планове і висотне 
положення об'єктів місцевості. Цифрова модель рельєфу 
місцевості – це тривимірна цифрова модель, яка включає 
інформацію про координати і висоти характерних точок 
місцевості. 

Цифрові карти та плани зберігаються у пам'яті комп'ютера 
в цифровому вигляді. Оператор працює з електронними 
картами і планами. Електронна карта (план) – це програмно-
кероване картографічне зображення, сформоване на основі 
даних цифрових карт (планів) або баз даних ГІС, візуалізоване з 
використанням програмних і технічних засобів у прийнятій для 
карт проекції та системі умовних знаків.  

Усі об'єкти цифрової топографічної карти (плану) повинні 
бути описані в цифровій формі. Цифровий опис картографічної 
інформації представляє собою набір символів, прийнятих для 
формування об'єктів. Цифровий опис картографічної інформації 
повинен забезпечувати: 

 можливість подання на екрані монітора будь-якої інформації, 
яка міститься в пам'яті комп'ютера; 
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 визначення структури та змісту картографічної інформації, за 
якою формуються цифрові топографічні карти; 

 включення в цифровий опис цифрової топографічної карти 
даних про місцезнаходження об'єктів та їх смисловий зміст з 
точністю і повнотою, відповідною діючим вимогам; 

 однозначність інтерпретації цифрової картографічної 
інформації при її обробці; 

 можливість автоматичного внесення записів про об'єкти.  
Цифровий опис об'єкта цифрової топографічної карти – це 

формалізоване подання даних про об'єкт топографічної карти в 
цифровому вигляді, яке включає в себе ідентифікатор, опис 
просторового поширення об'єкта, його смисловий зміст і 
просторово-логічні зв'язки з іншими об'єктами. 

Просторово-логічні зв'язки об'єктів цифрової карти (плану) 
включають сукупність даних про топологічні взаємозв’язки між 
об'єктами. Кожному об'єкту цифрової карти (плану) та його 
характеристиці призначається індивідуальний код 
(ідентифікатор) у вигляді цифрової або буквено-цифрової 
комбінації. З цією метою розробляється система класифікації та 
кодування об'єктів цифрової топографічної карти (плану). 
Система класифікації охоплює всі прийняті для класифікації 
об'єкти, а також основні та додаткові їх характеристики. 
Система кодування забезпечує перетворення смислового 
змісту кожного об'єкта цифрової топографічної карти (плану) у 
відповідне йому унікальне кодове позначення. Алфавіт коду 
включає арабські цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту 
від A до Z і точки. Довжина коду не повинна перевищувати 
десяти символів. 

Представлення об'єктів у ГІС здійснюється у математичній, 
а не геодезичній системі координат (рис. 33). Основна 
відмінність цих систем координат полягає в орієнтації осей 
абсцис і ординат. Це вносить деякі незручності в процеси 
переходу від однієї системи координат до іншої. Однак ця 
проблема в будь-якій ГІС легко вирішується шляхом введення 
користувачем своєї систем координат, що забезпечують 
поворот осей на будь-який кут. При цьому вихідна орієнтація 
осей може бути довільною. 
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Рис. 33. Різниця математичної та геодезичної систем координат 

a – геодезична система, б – математична система 
 
Для того, щоб імпортувати об'єкт, наприклад, з геодезичної 

системи координат у математичну, користувачеві можна не 
вводити свої системи координат, а лише змінити місцями 
координати X і Y у процесі їх введення. Припустимо, геодезисти 
визначили координати кутів будинку, який необхідно 
відобразити у ГІС. Оператору в процесі введення координат 
достатньо змінити місцями колонки X і Y. Якщо цього не 
зробити, то будівля прямокутної форми буде повернена на 90°.  

У растровій формі подання карт і планів елементарними 
просторовими об'єктами є комірки квадратної або прямокутної 
форми, які (для певного растра) мають окрему площу. Таким 
чином, точкові об'єкти перестають бути просто «точками», а 
стануть прямокутними або квадратними осередками. Лінійні та 
площинні об'єкти також формуються набором комірок растра. 
Оскільки реальні об'єкти можуть мати овальну форму, то їх межі 
зазвичай не співпадають з відображеними на растрі. Тому 
точність досягається підбором розмірів комірок растра. У 
растровій координатній системі просторові дані, що відносяться 
до певного району, розподіляються по всьому набору однакових 
за формою осередків, які складають цей район. Комірки 
розташовуються рядами та колонками таким чином, що кожна з 
них є суміжною з іншими комірками. Растрове зображення 
нагадує лист паперу з сіткою, в якій кожна клітинка зафарбована 
чорним або білим кольором (рис. 34). 
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Рис. 34. Растрове зображення 

 
Ряд представляє собою групу осередків, які є сусідніми по 

горизонталі (в напрямку осі X), а колонки формують об'єкти по 
вертикалі (в напрямку осі Y). Ці елементи необхідно 
враховувати при визначенні розмірності матриці. Таким чином, 
кожна комірка визначається завданням ряду і колонки. Це 
аналогічно грі в «хрестики-нулики». Ширина комірки растру 
вимірюється уздовж осі X, а її висота – по осі Y. У цьому випадку 
мова йде про математичну систему координат. 

Найчастіше у растровому форматі обробляється 
інформація, яку отримали в результаті аерокосмічної зйомки. Це 
зумовлено як характером самої інформації, так і технологією її 
отримання, обробки та передачі. Зараз використовуються 
технології отримання та обробки растрових карт (планів) з 
традиційних картографічних матеріалів. Однак повної 
автоматизації при цьому домогтися не вдається. Затрати часу 
на формування растрової та векторної технологій приблизно 
однакові. У потужних ГІС передбачені функції суміщеного 
перетворення, тобто використовуються гібридні технології.  

 
 

6.3. Поняття багатошарової структури  
електронної карти (плану) 

 
Основою картографічної підсистеми в різних ГІС, що 

використовують цифрові електронні карти (плани), є їх 
багатошарова структура (рис. 35) для однієї і тієї ж території. 
Над цими картами (планами) виконуються операції наскрізного 
пошуку, накладання і створення похідних цифрових карт 
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(планів), із збереженням зв'язку ідентифікаторів об'єктів 
вихідних і похідних карт (планів).  

 

 
Рис. 35. Багатошарова структура електронної карти 

 
Для підтримки у ГІС цих операцій, до топологічної 

структурі електронних карт (планів) пред'являються більш 
жорсткі вимоги, ніж до карт (планів), які використовуються для 
вирішення завдань автоматизованого картографування, 
забезпечення навігації і т. д. Це пов'язано з тим, що частини 
контуру (контурів) об'єктів, зняті з різних карт (планів), повинні 
бути строго узгоджені. Однак, незважаючи на точну оцифровку 
вихідних карт (планів), ця відповідність практично не 
досягається. Тому в процесі накладання цифрових карт (планів), 
внаслідок «розбиття» окремих ліній, можуть утворюватися 
несправжні полігони та дуги. Ці розбіжності зазвичай візуально 
невиразні до певного масштабу, що цілком припустимо для 
задач автоматизованого картографування, які мають за мету 
створення традиційної карти фіксованого масштабу. Проте це 
абсолютно неприйнятно для ГІС-технологій, оскільки в цьому 
випадку рішення різних завдань просторового аналізу базується 
на строгому математичному апараті. При цьому візуалізація 
формується за електронними картами (планами) практично в 
будь-якому масштабі. Можливість варіювати масштабом 
електронних карт (планів) означає зміну їх навантаження і 
правил складання. 
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Зміст карт (планів) для використання у ГІС розподіляється 
по шарах. У результаті цього створюється багатошарова 
структура зображення. Зазвичай шари формуються за 
тематичними ознаками: рельєф, гідрографія, адміністративний 
поділ, будівлі і т.д. Іноді склад шару визначається конкретним 
завданням. Наприклад, для вирішення транспортних завдань в 
одному шарі можуть перебувати річки, автомобільні і залізні 
дороги, газо- і нафтопроводи, а також інші лінійні об'єкти 
інфраструктури. Склад шару щодо типів об'єктів визначається 
особливостями конкретної технології та наявного програмного 
забезпечення. Таким чином, незважаючи на те, що в одному 
шарі повинні розташовуватися об'єкти лише одного типу, 
допускаються деякі їх поєднання. 

Для створення коректної багатошарової структури 
необхідно мати можливість працювати з об'єктами іншого шару 
(наприклад, з дугами і точками). Виконання цієї вимоги 
зумовлене тією обставиною, що деякі об'єкти можуть мати 
однакові координати, хоча розташовані у різних шарах. При 
цьому зменшується обсяг робіт з оцифровки. Наприклад, не 
потрібно оцифровувати кордон у шарі адміністративного 
розподілу, який проходить точно по річці, раніше оцифрованої в 
шарі «Водні об'єкти». Можна також не виконувати оцифровку 
межу лісу, якщо вона проходить уздовж берега озера і т.д. 

Збільшення зображення у процесі оцифровки дозволяє 
лише підвищити точність, проте не забезпечує повного збігу 
відповідних об'єктів у різних шарах, що є абсолютною 
необхідністю для цифрових карт в середовищі топологічних ГІС. 
Тому в програмному забезпеченні для введення і редагування 
карт (тобто у графічному редакторі) повинні бути передбачені 
функції, що забезпечують доступ до об'єктів пасивного шару, 
тобто шару, який можна переглядати, але неможливо 
змінювати.  

Однією з найбільш можливих форм організації роботи з 
шарами може бути наступна. У систему одночасно 
завантажується кілька шарів. Шар номер один (самий верхній) є 
активний, шар номер два – пасивний, інші шари підключаються 
як «підкладка», тобто тільки для візуального перегляду. З 
активним шаром (покриттям, завантаженим в активний шар) у 
середовищі редактора здійснюється робота щодо створення та 
зміни просторової структури. При цьому забезпечується ряд 
операцій над об'єктами, розташованими в пасивному шарі 
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(наприклад, оцифровка, редагування, збірка полігонів, 
ідентифікація). Таким чином, пасивний шар використовується 
для створення коректної багатошарової структури 
(«захоплення» з нього об'єктів або їх частин в активний шар) 
або як «приймаюче покриття» результатів ряду операцій над 
активним шаром (перетворення проекцій і площин, копіювання 
об'єктів. 

Зміна статусу завантажених шарів (активний, пасивний, 
«підкладка») здійснюється користувачем. При цьому 
підтримується можливість видалення з системи старого або 
додавання нового шару, а також зміни атрибутів кожного шару. 
Сюди можна віднести колір об'єктів і вузлів, включення 
(виключення) відображення шару та окремих елементів (точок), 
різних типів вузлів (висячих і нормальних) і т. д. Функції роботи з 
об'єктами пасивного шару повинні забезпечувати створення 
коректної багатошарової структури цифрової карти у всіх 
важливих випадках. З цією метою у ГІС реалізовано низку 
важливих функцій, що дозволяють, наприклад, виділити ділянку 
дуги або її частину на пасивному шарі, прокреслити лінію до 
елемента пасивного шару, поставити точку на елементі 
пасивного шару і т.д. 
 
 

Питання для самоконтролю до частини 6 
 

1. Що таке карта, план і картографічна проекція? 
2. Яким чином відображаються об’єкти на картах у ГІС? 
3. Чим відрізняються безперервні та дискретні поверхні? 
4. Що таке цифрові карти та плани? 
5. Що забезпечує цифровий опис картографічної інформації? 
6. У якій системі координат здійснюється представлення об'єктів 

в ГІС? 
7. Як відбувається імпорт об'єктів з геодезичної у математичну 

систему координат? 
8. Як представлені карти у растровій формі? 
9. Охарактеризуйте багатошарову структуру електронної карти. 
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ЧАСТИНА 7 
 

ВИКОРИСТАННЯ ГІС І ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

7.1. Області застосування геоінформаційних технологій 
 

ГІС-технології стають невід'ємним засобом вивчення 
поверхні Землі та розташованих у її межах підземних, наземних 
і надземних об'єктів. Сфера застосування геоінформаційних 
систем безупинно розширюється. Тому складно перелічити всі 
області використання ГІС, оскільки їх можливості практично 
безмежні. ГІС відповідають усім вимогам глобальної 
інформатизації суспільства. Вони сприяють рішенню 
управлінських, екологічних, соціальних, економічних та інших 
завдань на різних рівнях ієрархії. 

Закордонний і вітчизняний досвід показує, що 
пріоритетними та найбільш життєздатними системами є ті, які 
слугують інформаційною основою у процесі: 
- прийняття рішень на всіх рівнях управління; 
- науково обґрунтованого перспективного й оперативного 

планування розвитку поселень та їхніх окремих територій; 
- оптимального проектування об'єктів промислового та 

цивільного призначення; 
- розробки генерального плану міста й контролю за його 

реалізацією; 
- вивчення стану екологічних, соціально-економічних, 

природно-ресурсних умов територій та їхньої економічної 
оцінки; 

- удосконалення функцій обліку й раціонального використання 
міських земель і нерухомості (будинків та споруд); 

- отримання достовірної інформації про місцерозташування та 
експлуатацію інженерних мереж міського комунального 
господарства; 

- реалізації раціонального оподатковування, стягнення 
платежів за забруднення навколишнього середовища, 
використання природних ресурсів і нерухомого майна; 

- охорони прав власності на об'єкти нерухомості й різні 
природні ресурси. 
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Одними з перших користувачів ГІС були організації, які 
займалися охороною навколишнього середовища. 
Територіальні адміністрації застосовують ГІС для аналізу стану 
нерухомого майна, наприклад, відстеження транспортних 
засобів далекого прямування й т.д. Однак основним 
призначенням ГІС варто вважати все-таки формування знань 
про процеси та явищах, які відбуваються на земній поверхні, з 
метою їх використання для вирішення практичних завдань. 
Таким чином, ГІС зараз представляє собою сучасний тип 
інтегрованої інформаційної системи, яка застосовується у різних 
сферах діяльності людини (рис. 36). 

 

 
Рис. 36. Основні сфери застосування ГІС 

 
Значення ГІС для збройних сил, правоохоронних органів, 

швидкої медичної допомоги, служб дорожньої автоінспекції та 
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Науково-дослідні організації за допомогою ГІС можуть 
вивчати ринки збуту по регіонах. При цьому надається 
можливість для розробки стратегії виробництва, а також 
розумного розподілу засобів на маркетингові й рекламні 
компанії. Крім цього, ГІС дозволяють змоделювати тенденції в 
сфері комерційної діяльності для проектування перспективних 
транспортних маршрутів з урахуванням рельєфу місцевості, 
характеру забудови й так далі. 

Центру державного земельного кадастру України ГІС 
потрібні для ведення єдиного державного реєстру об'єктів 
нерухомого майна й державного кадастрового обліку. 

ГІС необхідні органам керування для планування процесів 
забудови та їх регулювання з урахуванням вимог містобудівних 
норм і правил. 

Міські адміністрації є однією з найбільших сфер 
застосування ГІС. Їх можна використати для концентрації 
інформації в процесі обстеження земель, аналізу способів 
їхнього обробки та використання, коректування перспективних 
планів забудови. Місцеві органи влади можуть використати ГІС 
також для опису власності (нерухомості), дорожніх магістралей 
та інженерних комунікацій, аналізу матеріалів по моніторингу 
забруднення навколишнього середовища й т.д. 

Аналітичні можливості ГІС можна реалізувати у сфері 
охорони здоров'я населення, зокрема, для визначення 
найкоротшої відстані від станції швидкої допомоги до пацієнта з 
урахуванням поточної ситуації на дорогах. ГІС можна 
використати також у процесі аналізу епідеміологічної 
обстановки, вивчення характеру поширення різних захворювань 
і причин їх виникнення. 

У бізнесі задіяна величезна кількість інформації, яка 
стосується даних про обсяги продажу нерухомого майна, 
товарів народного споживання, обліку вантажоперевезень, 
списків адрес учасників ринкових відносин. Уся необхідна 
інформація може бути представлена на електронній карті. 
Таким чином, ГІС забезпечує виявлення зв'язків і 
закономірностей, які неможливо отримати у конкретному вигляді 
з таблиць, наприклад, яка чисельність населення на околицях 
певного виробника продукції і т.д. 

Освітні установи застосовують ГІС як з метою навчання 
студентів, так і для ведення кадастру навчальних закладів. 
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Приватні підприємці мають потребу в ГІС для визначення 
найбільш вигідного місця розташування своїх фірм із 
урахуванням транспортних сполучень і чисельності населення. 

Податкові інспекції використають ГІС для визначення місця 
розташування платників податків, динаміки доходів у бюджет і 
т.д. 

Працівники житлово-комунального господарства також 
повинні знати місцерозташування усіх комунікацій, які 
знаходяться на їхній території, для оперативного усунення 
неполадок. 

ГІС можуть забезпечувати збори, зберігання, обробку й 
аналіз просторових, тимчасових і тематичних даних для опису 
стану навколишнього середовища в умовах його забруднення. 
Цю інформацію варто використовувати для регулювання 
екологічної обстановки. Ці системи функціонують на базі 
середніх і дрібних масштабів. Однак існують, які вирішуються в 
більших масштабах, наприклад у лісовому господарстві, для 
утилізації промислових відходів або охорони водного 
господарства. Такі системи мають ряд ознак. Зокрема, вони 
дозволяють моделювати поширення природних процесів, 
зберігати різноманітні дані щодо навколишнього середовища й 
оперувати інформацією, яка постійно змінюється. У цих умовах 
комп'ютерне моделювання називається перевіркою стійкості 
навколишнього середовища. Такі системи застосовуються для 
збору відомостей з метою підтримки якості повітря, збереження 
ґрунтового покриву, визначення впливу шкідливих викидів 
промислових підприємств на здоров'я людей і рослини, 
перевірки впливу радіоактивності, хімічних речовин й 
автотранспорту на навколишнє середовище, а також для 
збереження середовища перебування зникаючих видів рослин і 
тварин організмів шляхом створення заповідників.  

Організації, які здійснюють спостереження за динамікою 
зміни навколишнього середовища, використають аналітичні 
можливості ГІС для моделювання процесів, що відбуваються у 
природі, вивчення ерозії ґрунтів і розливу річок у випадку повені 
або випадання великої кількості опадів і т.д. Після збору 
інформації здійснюється її аналітична обробка. У цій області 
домінують ГІС, які використовують растрові дані. 

ГІС незамінні у керуванні залізницями. Вони 
використовуються для роботи з координації оперативної 
діяльності, пов'язаної з ремонтом і підтримкою залізниць у 
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робочому стані. Основні функції, які ГІС виконує для 
забезпечення надійності перевезень та їх рентабельності, 
включають маркетинг, графіки руху поїздів, інформацію для 
пасажирів, роботу аварійних служб, планування обсягів 
перевезень, прогнозування екстремальних ситуацій. 

Транспортні служби, які експлуатують автомобільні та 
залізничні дороги, мости і тунелі, повітряні й морські порти, 
широко використовують можливості ГІС-технологій. 

Детально продумані підходи до організації пасажирських 
перевезень, заснованих на надійній інформації та сучасних 
методах керування, дозволяють збільшити ефективність роботи, 
а відповідно, прибуток транспортних компаній. ГІС у 
пасажирському транспорті використовують для планування й 
аналізу маршрутів, складання графіків руху транспорту, 
відстеження пересування транспортних засобів, розміщення 
зупинок транспорту, обліку та аналізу дорожньо-транспортних 
випадків, реконструкції доріг, планування обсягів пасажирських 
перевезень і т.д. 

Своєчасна доставка товарів за призначенням є метою 
організацій, які займаються логістикою. Ефективне керування 
перевезеннями вантажів вимагає розробки оптимальних 
маршрутів, зручних місць зберігання товару, методів 
відстеження транспортних засобів і вантажів, точного та 
своєчасного реагування на різні нестандартні ситуації. Процес 
удосконалення й впровадження нових, більше ефективних 
підходів до перевезення й зберіганням вантажів, також 
орієнтується на використання ГІС. 

Застосування ГІС забезпечує надійність і безпеку 
функціонування різних авіакомпаній. У цивільній авіації ГІС 
використовуються з метою керування повітряними та 
наземними службами, моніторингу злітно-посадочних операцій, 
контролю за будівельними й ремонтними роботами, 
плануванням обсягів перевезень вантажів і пасажирів, 
проектуванням нових повітряних коридорів та їхньої 
реорганізації у випадку екстремальних ситуацій. 

Застосування ГІС у нафтовидобувній галузі є невід'ємною 
частиною бізнесу. ГІС використовуються для пошуку нафтових 
ресурсів, планування бурильних робіт, визначення потенціалу 
нафтових свердловин. ГІС полегшують нафтовим компаніям 
процес прокладки трубопроводів, визначення місця 
розташування нафтопереробних заводів, керування 
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інфраструктурою. Крім цього, ГІС дозволяють здійснювати 
аналіз даних, отриманих при аерофотозйомці, дистанційному 
зондуванні, сейсмічних дослідженнях, геологічних пошуках у 
районах родовищ нафти та газу. 

Телекомунікації і засоби стільникового зв'язку є найбільш 
динамічними галузями, які пропонують усе більше видів послуг. 
Рішення багатьох завдань у зазначених напрямах вимагає 
достовірної інформації про просторове розташування клієнтів і 
засобів трансляції. Наприклад, для досягнення оптимального 
обслуговування клієнтів компанія стільникового телефонного 
зв'язку розміщує приймально-передавальні станції таким чином, 
щоб усунути конфлікти між конкуруючими фірмами. Цього також 
дозволяє досягти ГІС. 

Вибір місця розташування більшості нових супермаркетів 
за межами центру міста здійснюється за допомогою ГІС. Крім 
цього, ГІС використовуються для вивчення соціально-
економічної ситуації та виявлення потенційних замовників на 
відповідній території. Розташування складських приміщень і зон 
їхнього обслуговування може бути запроектоване за допомогою 
визначення часу доставки вантажів, а також моделювання 
впливу конкуруючих фірм. ГІС у цій сфері незамінні. 

Компанії, які забезпечують комунальні послуги, є найбільш 
активними користувачами ГІС. Геоінформаційні системи в цьому 
випадку використовуються для створення бази даних про 
трубопроводи, кабелі, насосні та розподільні станції. У цій 
області домінують векторні ГІС. Широко використовується також 
моделювання процесу використання різних комунікацій, які 
прокладаються, в умовах їх відхилень від вимог інструкції. 
Найбільше застосування у цій області знаходять системи 
автоматизації картографування і керування основними 
засобами. Ці функції застосовують для підтримки процесів 
прокладки кабелів, розміщення засувок, щитів обслуговування 
тощо. 

ГІС використовують у секторі фінансових послуг і сфері 
роздрібної торгівлі. За їх допомогою визначають місця 
розташування філій банків. При цьому істотно розширюються 
можливості застосування ГІС як інструмента для оцінки ризику 
вкладень коштів у нерухомість, страхування майна й визначення 
ступеню ризику. Це вимагає також наявності інформації про 
кримінальну обстановку та характеристики нерухомості. 
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7.2. Геоінформаційні технології та Інтернет у школі 
 
Зараз сучасний світ важко уявити без геоінформаційних 

технологій, які розвиваються швидкими темпами. Вони активно 
використовуються у транспорті і зв'язку, екології, 
природокористуванні, муніципальному господарстві, енергетиці. 
У зв'язку з їх зростаючою популярністю у навколишньому 
суспільстві спостерігається активне використання географічних 
інформаційних систем в практиці вітчизняного та зарубіжного 
освітнього процесу. З чим же пов'язаний такий інтерес у 
суспільстві до геоінформаційних технологій та їх використання в 
освіті? 

Географічні інформаційні системи навчального 
призначення зазвичай спрямовані для використання у 
навчально-виховному процесі, при підготовці, перепідготовці та 
підвищенні кваліфікації кадрів у сфері освіти, з метою розвитку 
особистості учня, інтенсифікації процесу навчання 

Географічні інформаційні системи, як один з різновидів 
картографічних засобів навчання розглядаються як 
поліфункціональний і комплексний засіб навчання. Це дозволяє 
ГІС виконувати такі функції: 

 функцію наочності ; 

 функцію забезпечення операційної діяльності учнів; 

 виховну функцію; 

 розвиваючу функцію; 

 інформаційну функцію; 
Розглянемо коротку характеристику перерахованих вище 

функцій ГІС. 
Функція наочності. Сучасній методиці відомі дві основні 

форми пізнання: чуттєве, в основі якого лежать відчуття, 
сприйняття і уявлення, а також логічне, що спирається на 
абстрактне мислення. Обидві ці форми взаємопов'язані і 
невіддільні одна від іншої. Наочність збагачує коло географічних 
уявлень учнів, робить навчання більш доступним, розвиває 
спостережливість, мислення і пізнавальні здібності школярів, 
допомагає більш глибокому і міцному засвоєнню навчального 
матеріалу. Реалізація у навчанні інформатики дидактичного 
принципу наочності вимагає систематичної роботи з засобами 
навчання, у тому числі і ГІС. 
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Функція забезпечення операційної діяльності учнів. 
Найбільш яскраво ця функція проявляється у процесі 
формування практичних умінь і навичок щодо роботи з 
геоінформаційними системами. 

Виховна функція. Роботі з ГІС властиві підвищена 
виразність і емоційність, здатність впливати на почуття учнів. 
Включаючи у навчально-виховний процес школярів різноманітні 
завдання по роботі з ГІС, вчитель може вирішувати завдання 
екологічного виховання, дбайливого ставлення до національних 
багатств, естетичного виховання і т. д. 

Розвиваюча функція. Систематичне, цілеспрямоване 
використання ГІС сприяє розумовому розвитку учнів. Реалізація 
розвиваючої функції передбачає активну роботу з ними, 
поступове, безперервне ускладнення завдань. Розумовий 
розвиток учнів при систематичній роботі ГІС передбачає: на 
ранніх стадіях - викликати інтерес до об'єкту дослідження або 
явища, спонукати учнів до його споглядання; наступний етап - 
навчання прийомам спостереження, аналізу та синтезу, 
підведення учнів до висновків і висновків. На цьому етапі 
школярі працюють за зразком. Лише після того, як учні 
оволоділи основними прийомами роботи з ГІС, можна 
переходити до наступного етапу - самостійного, творчого 
вирішення завдань. 

Інформаційна функція. Вона реалізується через 
систематичну роботу з ГІС. Вже самі ГІС несуть значне 
смислове та інформаційне навантаження як будь-який інший 
засіб навчання. Залежно від особливостей організації на уроці 
роботи з ГІС, вона може виступати у ролі самостійної або 
практичної роботи, вправи, виду домашньої роботи. Усі ці ролі 
підпорядковані спільній меті: формування просторових уявлень і 
понять про розміщення природних і соціально-економічних 
об'єктів і явищ. 

Глобальність інформаційних змін, які відбуваються зараз в 
Україні є очевидною, тому необхідно переглянути підходи до 
освіти дітей, які житимуть у зовсім іншій системі нових галузей 
знань і видів діяльності. Персональний комп'ютер у цій системі 
відіграє провідну роль. 

Мережа Інтернет здатна стати однією з основ нового 
сучасного підходу до освіти з більшості предметів, з переліку 
яких шкільний предмет «географія» володіє особливо 
унікальним змістом для використання Інтернету. 
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Тому проникнення в шкільну географію Інтернет-технологій 
є цілком природною складовою процесу інформатизації освіти і 
набуває особливого значення в Україні через такі особливості 
дисципліни: 

1. вчителі географії відчувають гостру потребу в 
постійному оновленні та актуалізації навчальних матеріалів, 
статистики та графіки, адже підручники та інша «паперова» 
література «не встигають» повністю відображати географічну 
ситуацію у світі, яка постійно змінюється. 

2. Впровадження Інтернет-технологій при вивченні 
географії дозволяє підсилити орієнтацію на наочне уявлення 
досліджуваного матеріалу, а принцип наочності в географії має 
особливе значення. У зв'язку з цим особливого значення 
набувають розробки нового програмного забезпечення з 
розширеною графікою і можливостями моделювання 
(геоінформаційні системи). Географічна анімація у мережі вже 
реальність (наприклад, на погодних серверах зображення 
хмарності над різними територіями світу можна спостерігати в 
динаміці). У наукових центрах і школах, які під’єднані до 
Інтернету, можливе подання географічного відеоматеріалу, 
переданого через глобальну мережу. Особливу роль у 
підвищенні наочності можна відводити системі он-лайн 
трансляції через відеокамери, які розташовані у різних місцях 
планети й транслюють все, що відбувається у них перед 
об'єктивами 365 днів на рік. 

3. Саме при вивченні шкільної географії ми знаходимо 
багато важливих у творчому і дослідницькому плані проблем і 
завдань, які потребують залучення інтегрованих знань, 
вивчення регіональної специфіки, інтенсивного пошуку для їх 
вирішення. Творчі та проблемні Інтернет-проекти добре 
вписуються в ці завдання і допомагають вчителю географії 
формувати не лише знання, але й досвід творчої діяльності, 
емоційне ставлення до навколишнього світу. 

4. У програмі шкільного курсу географії розглядаються як 
природні, так і суспільні об'єкти та закономірності, при цьому 
вони вивчають системно. У цьому сенсі Інтернет є 
універсальним як джерелом інформації, що містить і фактичний, 
і технічно-статистичний матеріал, і соціально важливу 
інформацію. Зміст багатьох розділів проблемних за своєю суттю 
добре піддається дистанційній мережевій дискусії. Тому за 
допомогою Інтернету вчитель може підвищити географічну 
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допитливість учнів, адже проблема інтересу до географії в 
сучасній школі є дуже гострою. 

5. При вивченні географічних проблем, особливо в 
економічній і соціальної географії, учні за допомогою Інтернету 
опановують навички вирішення певних проблем, прогнозують 
очікувані результати свої діяльності та роблять їх доступними 
найширшому колу користувачів мережі Інтернет через 
публікацію на своїх сайтах або сайтах шкіл. 

Шкільна географія надає, з одного боку, широкі і навіть 
унікальні можливості для застосування Інтернет-технологій 
через створення Інтернет-проектів, з іншого боку, Інтернет 
володіє достатньою кількістю географічних даних для 
використання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 
 

7.3. Взаємодія ГІС і глобальної мережі 
 

Інтернет як «мережа мереж» став займати домінуюче 
положення у питаннях інформаційного обміну, перетворившись 
до теперішнього часу на невід'ємну частину глобальної культури 
та продовжує охоплювати все нові й нові області діяльності. 
Однією з таких областей стало створення і використання ГІС та 
геопросторових даних. Зараз Інтернет об'єктивно розглядається 
як засіб ефективного розповсюдження, одержання і 
використання географічної інформації в усіх її формах, 
включаючи карти, графіку, тексти тощо. 

Розвиток геоінформаційних технологій, пов'язаний з 
Інтернет-додатками, вже сформувалося. Упродовж короткого 
періоду часу була створена принципово нова технологічна база 
розвитку телекомунікацій, орієнтована на широке залучення 
непрофесійних користувачів до формування і розвитку єдиної 
глобальної інформаційної мережі. З'явилися та закріпилися нові 
напрями досліджень, сформувалася нова термінологія, 
наприклад, картографічний Інтернет – сервер (Internet Map 
Server – IMS), розподілена географічна інформація (Distributed 
Geographic Information – DGI), сформувався ринок 
спеціалізованих програмних продуктів. 

Звичайно, і для Інтернету поява інтерактивних 
картографічних ресурсів також мала велике значення, оскільки 
вони підвищили частку так званого «серйозного» контенту 
глобальної мережі. Однак поєднання геоінформаційних систем 
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та Інтернет-технологій став виключно корисний саме для ГІС. 
Вперше з'явилася реальна можливість організації та підтримки 
глобального обміну географічною інформацією. У свою чергу, 
такий обмін сприяє популяризації та професіоналізації 
застосування традиційних ГІС, залученню до активного 
використання накопичених і виробництву нових 
геоінформаційних ресурсів. Головним стало те, що завдяки 
Інтернету геоінформаційні технології суттєво розширили рамки 
своєї присутності в повсякденному житті суспільства. 

Інтернет-послуги в області геоданих постійно 
розширюються і технологічно удосконалюються, торкаючись 
різних сторін геоінформаційної діяльності: виробництво і 
розповсюдження цифрових геоданих, їх стандартизацію та 
класифікацію, створення ГІС з можливостями віддаленого 
доступу для широкого кола користувачів за допомогою 
«відкритих» мереж (тобто не потребують створення особливих 
інформаційно-технологічних інфраструктур), здійснення 
комплексних науково-дослідних ГІС-проектів, підготовку 
професійних кадрів в області ГІС.  

Ключовою проблемою подальшого вдосконалення 
розвитку ГІС-індустрії в Інтернеті є створення спеціалізованих 
ГІС-технологій. Вже зараз запропоновані та реалізовані 
різноманітні технологічні рішення. Ця різноманітність диктується 
бажанням врахувати широкий спектр функціональних і 
користувальницьких вимог, пропонованих до мережевих ГІС-
додатків, серед яких швидкість формування, передачі та 
виконання запитів, набір геоінформаційних послуг, що 
надаються сервером, можливість доступу і обробки великих 
масивів географічної інформації, зручність та легкість роботи 
клієнта. 

Незважаючи на таке розмаїття вимог, фірми-виробники 
програмного забезпечення ГІС, дослідницькі та університетські 
колективи, які працюють у цій галузі, пропонують і розробляють 
практично лише одне принципове рішення, засноване на 
інтеграції ГІС- і WWW-технологій. 

Web-сервер (World Wide Web) вже давно став своєрідною 
«візитною карткою» і символом глобальної мережі Інтернет. 
Web-GIS-технології дозволяють додати геоінформаційні функції 
широкому спектру програм, заснованих на мережевому доступі і 
використовуються у бізнесі, управлінні та освіті. Ряд подібних 
технологічних рішень розробляється одночасно і як Інтернет-
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додатки, розширюючи можливості локальних мереж, що 
функціонують в багатьох організаціях у галузі роботи з геоданих. 

Основний напрям досліджень в області технологічних 
Web-GIS-додатків стосується створення систем програмного 
забезпечення, які б знаходилися на незалежних платформах і 
виконувалися на відкритих TCP/IP-мережах, що забезпечує 
підключення до Інтернету будь-якого комп'ютера за допомогою 
стандартного Web-браузера. 

В Інтернеті вже є чимало ресурсів у вигляді Web-серверів, 
де такі рішення реалізовані за допомогою різних, в першу чергу 
спеціалізованих, програмних засобів. Причому вже зараз можна 
виділити кілька різних напрямків їх функціонального 
застосування: 

 довідково-інформаційне картографічне обслуговування; 

 довідково-аналітичне картографічне обслуговування; 

 тематико-картографічне обслуговування; 

 візуально-картографічне уявлення цифрових баз даних в 
інтересах їх розповсюдження. 

Усі перераховані напрями завжди спираються на 
картографічне представлення запиту або його результату, що 
дозволяє вважати практично всі Web-GIS-сеpвери – 
картографічними Інтернет-серверами. 

 
 

Питання для самоконтролю до частини 7 
 

1. Назвіть області застосування геоінформаційних технологій. 
2. Як використовуються ГІС адміністраціями міст? 
3. Опишіть значення ГІС для збройних сил. 
4. Охарактеризуйте роль ГІС для транспорту. 
5. Як ГІС використовують у фінансовій сфері? 
6. Яку роль геоінформаційні технології відіграють в освітньому 

процесі? 
7. Перерахуйте та охарактеризуйте функції, які ГІС виконують у 

школі? 
8. Для чого вчителям географії потрібен Інтернет? 
9. Як відбувається взаємодія ГІС та Інтернету? 
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ПІСЛЯМОВА 
 
 
Геоінформаційні системи забезпечують оперативне 

оновлення та обробку графічної та описової інформації. 
Технології, які базуються на ГІС, багатофункціональні і тому 
застосовуються у багатьох сферах діяльності людини. При 
цьому вони дозволяють прискорити процедуру прийняття 
рішень та істотно підвищити ефективність робіт за рахунок 
підготовки низки альтернативних варіантів, з яких розробнику 
залишається вибрати найбільш прийнятний.  

Запропоновані у цьому навчальному посібнику матеріали 
про геоінформаційні технології орієнтовані в першу чергу на 
студентів педагогічних вузів, які навчаються за географічними 
спеціальностями. Для формування фахової компетентності 
майбутнього вчителя географії потрібно не просто вміння 
працювати з геоінформаційними системами, але й 
кваліфіковано володіти ГІС-технологіями.  

Для ефективного засвоєння знань про геоінформаційні 
технології та оволодіння навичками роботи з ГІС для студентів 
обов’язковими є лабораторні роботи з сучасними ГІС-
продуктами. Такі заняття забезпечуватимуть закріплення 
теоретичного матеріалу з цього посібника. 

Геоінформаційні системи зовсім недавно стали 
доступними широкому колу користувачів, але їхня роль у 
розвитку підходів при вирішенні прикладних завдань зараз не 
можна недооцінювати. Хотілося б сподіватися, що матеріали, 
представлені в посібнику, допоможуть студентам зорієнтуватися 
у динамічно мінливому світі ГІС-технологій та стати 
висококваліфікованими вчителями географії. 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Апаратне забезпечення – технічне обладнання системи 
обробки інформації (на відміну від програмного забезпечення, 
процедур, правил і документації), що включає власне комп'ютер 
і інші механічні, магнітні, електричні, електронні та оптичні 
периферійні пристрої або аналогічні прилади, які працюють під її 
управлінням або автономно, а також будь-які пристрої, необхідні 
для функціонування системи. 

Атрибутивні дані – дані в ГІС, що вказують на координати 
чи місце розміщення об'єктів, або дані, що описують кількісні і 
якісні характеристики просторових об'єктів. 

База даних (БД) – сукупність відповідним чином 
формалізованих і структурованих даних, для організації 
введення, збереження і доступу до яких розробляються 
спеціальні правила. Збереження даних у БД забезпечує 
централізоване керування, дотримання стандартів, безпеку і 
цілісність даних, скорочує надмірність і усуває суперечливість 
даних. 

Банк даних – система програмних, мовних, організаційних 
і технічних засобів, призначених для централізованого 
накопичення і колективного використовування даних, а також 
самі дані, збережені в базах даних. 

Блок живлення – вторинне джерело живлення, 
призначене для забезпечення живлення електроприладу 
електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: 
напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших 
джерел живлення. 

Браузер – програмне забезпечення для комп'ютера або 
іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до 
Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з 
текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій 
веб-сторінці. 

Вектор – 1. Величина, яка характеризується числовим 
значенням і напрямом. 2. Спрямований відрізок прямої, сегмент; 
набір координатних пар в цифровому представленні 
просторових об'єктів. 

Векторизація – технологія напівавтоматизованого 
розпізнавання просторових об'єктів на растрових (найчастіше – 
сканованих) зображеннях з подальшою побудовою векторних 
об'єктів. 
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Векторна модель, або векторний спосіб подання 
просторових даних, – спосіб формалізації просторових даних, 
що базується на використанні певного набору елементарних 
графічних об'єктів, чи «графічних примітивів», до яких належать: 
точка, лінія, полігон, дуга або сегмент. 

Візуалізація – проектування і генерація геозображень та 
іншої графіки на пристроях відображення (переважно на екрані 
дисплея) на основі вихідних цифрових даних і правил та 
алгоритмів їхнього перетворення. 

Вьювер (від англ. – viewer, син. – в'ювер) – порівняно 
недорогий, полегшений пакет з обмеженою можливістю 
редагування даних, призначений в основному для візуалізації і 
виконання запитів до баз даних, підготовлених у середовищі 
інструментальних ГІС. 

Географічна інформаційна система (Geographical 
Information System, син. – геоінформаційна система, ГІС) – 
інтегрована сукупність апаратних, програмних та інформаційних 
засобів, що забезпечують введення, збереження, обробку, 
маніпулювання, аналіз і відображення (подання) просторово-
координованих даних. 

Геоінформатика – наука, технологія і прикладна 
діяльність, пов'язані зі збором, збереженням, обробкою, 
аналізом і відображенням просторових даних, а також із 
проектуванням, створенням і використанням географічних 
інформаційних систем.  

Геоінформаційні технології – сукупність засобів, способів 
і методів автоматизованого збору, зберігання, маніпулювання, 
аналізу і відображення (подання) просторової інформації. 

Геозображення – будь-яка просторово-часова масштабна 
генералізована модель земних (планетних) об'єктів або 
процесів, подана в графічній образній формі (дво- або 
тривимірній, анімованій та ін.). 

ГІС-пакет, або комерційний ГІС-пакет (син. – 
інструментальна ГІС) – сукупність програмних засобів, 
призначених для розробки геоінформаційних систем або 
розв'язання теоретичних або прикладних завдань, пов'язаних із 
просторово-координованою інформацією, з використанням 
геоінформаційних технологій. 

Глобальні системи позиціонування (Global Роsitiоning 
Systern, GPS, GPS-system, SGS) – технологічні комплекси, 
призначені для позиціонування об'єктів – знаходження їх 
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координат в тривимірному земному просторі шляхом 
вимірювання дальності від приймача позиціонування до 4 або 
більшої кількості супутників. 

Дані дистанційного зондування Землі (ДДЗЗ) – дані, 
отримані методами реєстрації випромінювання від поверхні 
Землі (відбитого чи випромінюваного) за допомогою 
електронно-оптичних систем, встановлених на космічних 
супутниках або літаках. 

Дигітайзер – периферійний пристрій для ручного введення 
просторових даних. Діє за принципом реєстрації 
електромагнітного імпульсу від курсору, що зчитує, мережею 
провідників, рівномірно розміщених у площині дигітайзера по 
осях Х та У. 

Дигітизування (син. – дигіталізація, цифрування) – 
технологія введення даних з використанням апаратного або 
екранного дигітайзера, яка полягає в ручному обведені 
курсором дигітайзера або миші контурів окремих просторових 
об'єктів. 

Дисплей, відеоекран, пристрій відображення (display, 
displaydevice) – пристрій (система) виведення, яка здійснює 
візуальне представлення (відображення, візуалізацію) 
виведених даних на екран (монітор) комп'ютера. 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – різного роду 
зйомки з літальних апаратів – атмосферних і космічних, – у 
результаті яких отримують зображення земної поверхні в 
якомусь діапазоні (діапазонах) електромагнітного спектра – дані 
дистанційного зондування Землі; одне із основних 
інформаційних джерел для ГІС. 

Електронна карта – зображення, сформоване на екрані 
дисплея на основі растрових і векторних цифрових карт, баз 
даних, умовних знаків, легенд та інших елементів 
картографічного оформлення у визначеному стандарті і 
масштабі. 

Запит – завдання на пошук інформації в базі даних, 
оформлене за певними правилами. У запиті зазначаються 
необхідні атрибути і їхні значення, а також різні оператори і 
функції, що уточнюють чи обчислюють значення шуканих 
атрибутів. 

Ідентифікатор (identifier) – унікальний номер, який 
надається просторовому об'єкту шару; може присвоюватися 
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автоматично або призначатися користувачем; служить для 
зв'язку позиційної і не позиційної частини просторових даних. 

Ізолінії – лінії на карті, що з'єднують однакові значення 
будь-якої величини. 

Інтернет (Intеrnеt) – всесвітня мережа мереж, відкрита для 
загального доступу і забезпечує зв'язок комп'ютера користувача 
з іншими комп'ютерами для організації та підтримки обміну 
інформацією між ними: передачі файлів, пересилання 
повідомлень електронної пошти, пошуку та перегляду 
інформації, існуючої в різних формах – Веб-сторінках, каталогах, 
базах даних і т.д. 

Інтерполяція – обчислення проміжних значень будь-якої 
змінної за деякими відомими її значеннями. 

Інтерфейс – сукупність засобів і правил, що забезпечують 
взаємодію пристроїв обчислювальної системи та програм; 

Інформаційна система – система обробки даних про яку-
небудь предметну галузь із засобами накопичення, зберігання, 
оновлення, пошуку і видачі даних. Відповідно до засобів 
виконання інформаційного завдання розрізняють інформаційні 
системи ручні, механізовані і автоматизовані. 

Карта розширення (адаптер) – плата, яку поміщають в 
слот розширення материнської плати комп'ютерної системи з 
метою додавання додаткових функцій.  

Клавіатура – сукупність розміщених у певному порядку 
клавіш пристрою, що використовується для введення і 
редагування даних, а також керування виконанням окремих 
операцій. 

Клієнт – апаратний або програмний компонент 
обчислювальної системи, який надсилає запити серверу. 

Конвертація – перетворення даних з одного формату в 
іншій, який сприймається іншою системою (як правило, при 
експорті або імпорті даних). 

Координати – числа, наданням яких визначається 
положення точки на площині, поверхні або в просторі. 

Маніпулятор типу «миша» – один з вказівних пристроїв 
уведення, який дає змогу користувачеві через інтерфейс 
взаємодіяти з комп'ютером. 

Материнська плата – плата, на якій містяться основні 
компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку роботи. 

Метадані – дані про дані: каталоги, довідники, реєстри та 
інші форми опису наборів цифрових і аналогових даних, що 
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містять відомості про їх склад, зміст, статус, походження, 
місцезнаходження тощо. 

Мережна модель даних – модель даних ГІС, що 
використовує зв'язані лінійні (ребра) і точкові (з'єднання) 
елементи (геометрична мережа). Властивості окремих ребер, 
з'єднань і методів їх взаємодії описані в спеціальній 
атрибутивній БД (логічна мережа). 

Модель даних – фіксована система понять і правил для 
подання структури, стану і динаміки проблемної області в базі 
даних. У різний час послідовне застосування одержували 
ієрархічна, мережна і реляційна моделі даних. У наш час 
найбільш поширеною є реляційна модель, але все більшого 
поширення набуває об'єктно-орієнтований підхід до організації 
баз даних ГІС. 

Оверлейний аналіз – операції накладення один на одного 
двох або більше шарів, у результаті якого утворюється або 
графічна композиція (графічний оверлей) вихідних шарів, або 
один похідний шар, топологічні і семантичні атрибути якого є 
похідними від значень атрибутів вихідних шарів. 

Оперативна пам’ять – пам'ять ЕОМ, призначена для 
зберігання коду та даних програм під час їх виконання. У 
сучасних комп'ютерах оперативна пам'ять переважно 
представлена динамічною пам'яттю з довільним доступом 
DRAM. 

Оптичний привід (оптичний накопичувач) – 
електричний пристрій для зчитування і (залежно від конструкції) 
запису інформації з оптичних носіїв (наприклад, CD-ROM або 
DVD-ROM). 

Персональний комп'ютер (ПК) – комп'ютер, конфігурація 
якого призначена для виконання широкого кола системних і 
прикладних завдань одним користувачем або невеликою групою 
користувачів. 

Платформа комп'ютера — низький рівень, утворений 
мікроархітектурою, мікропрограмою управління ядром 
мікропроцесора та архітектурою набору команд на апаратній 
базі конкретних мікросхем процесора, чіпсета, інших фізичних 
компонентів, які в сукупності становлять апаратну модель 
обчислювальної системи. 

Плоттер – периферійний пристрій для виведення тексту і 
графіки на папір та інші типи великоформатних аркушів або 
рулонних матеріалів. 
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Постійний запам'ятовувач – енергонезалежна пам'ять, з 
якої може проводитись лише зчитування даних. 

Принтер – периферійний пристрій для виведення тексту і 
графіки на папір та інші типи аркушів або рулонних матеріалів. 

Програмне забезпечення – сукупність програм системи 
обробки інформації та програмних документів, необхідних при 
експлуатації цих програм. Разом з апаратним забезпеченням 
утворює апаратно-програмне забезпечення. 

Просторовий аналіз – сукупність методів аналізу 
просторових даних, до складу яких у ГІС звичайно вводять 
побудову буферів, аналіз географічного збігу і включення, 
зонування території з використанням полігонів. 

Растр – прямокутна решітка, основа растрової моделі 
просторових даних; елементом растра є комірка або піксель, 
характеристиками є кількість рядків, кількість стовпців, розмір 
комірки. 

Растрова модель, або растровий спосіб подання 
просторових даних, – спосіб формалізації просторових даних за 
елементами (комірками) растра, який суцільно покриває 
територію. 

Реляційна модель даних – найбільш поширена модель 
бази даних; дані організовані у вигляді таблиць, що складаються 
з рядків (записів) і стовпців (полів). Зв'язок між різними 
таблицями здійснюється за допомогою ключових полів. 

Розрішення, роздільна здатність (resolution, spatial 
rеsоlutiоn) – здатність вимірювальної системи (сенсора, 
приймача або пристрою відображення) забезпечувати 
розрізнення деталей об'єкта або його зображення і міра, яка 
використовується для оцінки розміру найменшого з об'єктів, які 
розрізняються. 

Сервер – комп'ютер, що виконує певні функції 
(збереження даних, друк, обчислення) у складі локальної або 
глобальної обчислювальної мережі. 

Система управління базою даних (СУБД) – програмне 
середовище для створення і підтримки баз даних. Містить ряд 
компонентів, що виконують різні функції. Програмні модулі 
СУБД підтримують різні операції з даними, включаючи 
введення, збереження, маніпулювання, обробку запитів, пошук, 
вибірку, сортування, відновлення, збереження цілісності і захист 
даних від несанкціонованого доступу або перебоїв програмного 
й апаратного забезпечення. 
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Сканер – периферійний пристрій для автоматизованого 
введення просторових даних, діє за принципом реєстрації 
світлочутливими елементами відбитого світла від документа, що 
сканується. 

Сканування – аналого-цифрове перетворення 
зображення в цифрову растрову форму за допомогою сканера; 
є одним з етапів цифрування графічних або картографічних 
матеріалів. 

Стример – запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці з 
послідовним доступом до даних, за принципом дії – звичайний 
магнітофон. 

Трафік – узагальнений термін, яким позначають 
інтенсивність руху, транспортування; потік, навантаження на 
комунікаційну систему (звернення, кількість переданих за 
одиницю часу пакетів або повідомлень) в різних системах, 
мережах, в тому числі телекомунікаційних та транспортних 
мережах, а також обсяг переданих або прийнятих даних. 

Центральний процесор (ЦП) – функціональна частина 
ЕОМ, що призначена для інтерпретації команд. 

Цифрова карта – цифрова модель просторових об'єктів 
або явищ, створена шляхом цифрування паперових 
картографічних джерел, фотограмметричної обробки ДДЗЗ, 
цифрової реєстрації даних польових зйомок або просторового 
моделювання; сформована з урахуванням законів 
картографічної генералізації в прийнятих для карт проекціях, 
системах координат і висот. 

Цифрова модель рельєфу (ЦМР, Digital Elevation Model, 
DEM, інколи Digital Terrain Model, DTM) – цифрове подання 
топографічної поверхні у вигляді регулярної мережі комірок 
заданого розміру (grid DEM), або нерегулярної трикутної мережі 
(TIN DEM). 
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