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ÂÑÒÓÏ

За історично короткий період існування, ґрунтознав-
ство, як наука про ґрунти і ґрунтовий покрив плане-

ти, пройшло складний шлях свого становлення і розвитку. 
Як будь-яка наука, ґрунтознавство у своєму історичному 
розвитку диференціювалось на низку фундаментальних та 
прикладних розділів відповідно до тих чи інших аспектів і 
методів вивчення ґрунту. В останні десятиліття з виник-
ненням та необхідністю комплексного вирішення окремих 
завдань ґрунтознавчої науки, низки важливих глобальних 
та локальних екологічних проблем, викликаних інтенсив-
ним розвитком продуктивних сил, з’явилися нові підходи 
в ґрунтознавстві, серед яких важливе місце посіли сучасні 
методи дослідження та аналізу даних ґрунтових обстежень 
за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС). 

Беззаперечним є той факт, що на сучасному етапі 
розвитку ґрунтознавства ГІС-технології треба викорис-
товувати під час проведення досліджень просторових змін 
властивостей ґрунту та їхніх взаємозв’язків. Незважаючи 
на майже 40-літній період розвитку, до цього часу не існує 
єдиного термінологічного апарату ГІС. Багато авторів, в 
тім числі і закордонні, по-різному трактують саме по-
няття ГІС. Найбільш прийнятним є визначення, подане 
І. Ю. Савіним: “ГІС – це комп’ютерна база просторово-ко-
ординованих даних, поєднана зі спеціальним програмним 
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забезпеченням та технічними засобами, які забезпечують 
можливість їх введення, збереження та аналізу”.

Вивчення будь-якої геоінформаційної системи вима-
гає ознайомлення з її основними структурними компонен-
тами: апаратного комплексу, програмного комплексу та 
інформаційного блоку.

Важливим є висвітлення у навчально-методичному 
посібнику загальних принципів організації та функці-
онування ГІС, основних напрямів використання методів 
ГІС у ґрунтознавстві, даних дистанційного зондування, 
методів ГІС-аналізу. 

Основним завданням посібника є здобуття знань та 
навиків у роботі з окремими ГІС-пакетами та можливість 
їхнього прикладного застосування у ґрунтознавчих дослід-
женнях. Головну увагу спрямовано на практичне застосу-
вання програмного пакету ArcView 3.2a.

Рекомендується як навчальний посібник під час вив-
чення курсів „ГІС у ґрунтознавстві”, „Прикладні ГІС”, 
„ГІС у землекористуванні” для студентів географічних 
факультетів за напрямами „Географія” та „Екологія і 
охорона навколишнього середовища” та спеціалізацією 
„Екологія землекористу вання і агробізнес”. Посібник ре-
комендований для сту дентів сільськогосподарських вузів 
та природничих і екологічних коледжів, а також для спе-
ціалістів, які працюють з просторовою інформацією, на-
самперед для географів, ґрунтознавців, землевпорядників, 
екологів тощо.



×ÀÑÒÈÍÀ 1

Ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ òà àêòóàë³çàö³¿ 
ãåîãðàô³÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÐÎÇÄ²Ë 1
ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ 
ÒÀ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß Ã²Ñ

1.1. Âèçíà÷åííÿ, ñòðóêòóðà ³ ôóíêö³¿ Ã²Ñ

На сьогодні існує чимало визначень поняття ГІС, які мають 
багато спільного і водночас частково відрізняються за детальністю 
опису окремих її складових. Наприклад, ГІС – це:

– комплекс апаратно-програмних засобів та діяльності люди-
ни зі збереження, маніпулювання та відображення географічних 
(просторових) даних (Abler, 1987) [27];

– інформаційна система, створена для роботи з просторовими 
або географічними координатами (Star, Estes, 1990) [46];

– науково-технічні комплекси автоматизованого збирання, 
систематизації, опрацювання та представлення геоінформації в 
новій якості з умовою приросту знань про досліджувані просто-
рові системи (Сербенюк, 1991) [24].

В. С. Тикунов, аналізуючи численні визначення ГІС, наведені 
в літературі, звів їх до декількох напрямів [25]:

І. База просторово розподілених даних і система керування 
нею.

ІІ. Інформаційна технологія одержання, опрацювання та ві-
зуалізації територіальних даних.
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ІІІ. Засіб для аналізу, синтезу та виробництва нових карт.
ІV. Засіб інформаційного забезпечення або саме інформацій-

не забезпечення територіального моделювання та керування.
V. Засіб раціонального використання та організації інфор-

маційних ресурсів території.
VІ. Інформаційна модель території та система підтримки при-

йняття управлінських рішень для неї.
VІІ. Системно-організоване знання про територію.
Зауважимо те, що є характерним для всіх визначень ГІС. 

По-перше, ГІС – це інформаційна система, тобто „система опра-
цювання даних, яка володіє засобами накопичення, зберігання, 
поновлення, пошуку та представлення даних”. По-друге, така ін-
формаційна система відноситься до категорії автоматизованих ін-
формаційних систем, яка використовує персональний комп’ютер 
на всіх етапах опрацювання інформації. Зрозуміло, що комп’ютер 
є обов’язковим атрибутом і основою геоінформаційних техноло-
гій. По-третє, така інформаційна система здатна опрацьовувати 
просторову інформацію (див. рис. 1) [23]. 

Загальним для всіх поглядів буде використання ГІС як засо-
бу або інструментарію для вирішення завдань різних територій. 
Використання цього інструментарію припускає більше високу 
формалізацію геоінформації, аніж на традиційних (паперових) 
картах.

З наукового погляду, ГІС – метод моделювання та пізнання 
природних і соціально-економічних систем. ГІС – це система, 
застосовувана для дослідження природних, суспільних і природ-
но-суспільних об’єктів і явищ, які вивчають науки про Землю та 
суміжні з ними соціально-економічні науки.

У технологічному аспекті ГІС (ГІС-технологія) – це засіб зби-
рання, зберігання, перетворення, відображення та поширен-
ня просторово-координаційної географічної (геологічної, еко-
логічної) інформації. Отже, ГІС можна розглядати як систему 
технологічних засобів, програмного забезпечення та процедур, 
призначену для збирання просторових даних, їхнього аналізу, 
моделювання та відображення з метою вирішення комплексу 
завдань із планування та управління.

З виробничого погляду, ГІС – комплекс апаратних пристроїв і 
програмних продуктів (ГІС-оболонок), призначених для забезпе-
чення керування та прийняття рішень, причому найважливіший 
елемент цього комплексу – автоматичні картографічні системи. 
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►  Розділ  1 .  Загальні принципи організації та функціонування ГІС

ГІС використовує географічні дані, а також непросторові дані та 
має у своєму розпорядженні операційні можливості, необхідні 
для просторового аналізу. Призначення ГІС – забезпечення про-
цесу прийняття рішень з оптимального управління ресурсами, 
організації функціонування транспорту та роздрібної торгів-
лі, використання об’єктів нерухомості, водних, лісових та інших 
просторових ресурсів.

Отже, ГІС можна одночасно розглядати як метод наукового 
дослідження, технологію та продукт ГІС-індустрії [12].

До основних цілей географічних інформаційних систем (ГІС) 
відносять здатність створювати просторовий каркас, який вико-
ристовується для прийняття рішень щодо раціонального вико-
ристання ресурсів планети, а також для управління перетвореним 
людиною навколишнім середовищем. 

Особливістю ГІС вважають наявність в їхньому складі спе-
цифічних методів аналізу просторових даних, які в сукупності з 
засобами введення, зберігання, маніпулювання та представлення 
просторово-координованої інформації становлять основу техно-

Рис. 1. Загальна схема функціонування ГІС [20]
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логій географічних інформаційних систем, або ГІС-технологій. 
Саме через наявність сукупності специфічних методів аналізу, які 
здатні генерувати нові знання з використанням як просторових, 
так і непросторових атрибутів, і визначається головна відмінність 
ГІС-технологій від технологій, наприклад, автоматизованого кар-
тографування або систем автоматизованого проектування. 

У ГІС інформація переважно представлена у вигляді карт і 
символів. Картографічна основа дає знання про те, де заходиться 
об’єкт, що це за об’єкт, про зв’язки з іншими об’єктами, певну ін-
формацію про прилеглі об’єкти тощо. Завдяки ГІС ми отримуємо 
інформацію про об’єкти через інтерактивне спілкування з картою, 
використовуючи персональний комп’ютер. Така інтерактивна ін-
формація переважно відсутня на друкованих картах.

Основні функції, які реалізуються в ГІС:
– внесення та оновлення даних;
– зберігання та маніпулювання даними;
– аналіз даних;
– виведення та представлення даних і результатів.

Функціонування ГІС повинне бути побудоване на застосу-
ванні таких принципів [12]:

1. Відповідність структури ГІС та її тактико-технічних харак-
теристик пропонованим вимогам користувачів. Відповідно до 
цього принципу ГІС повинні виконувати основні вимоги, які став-
ляться не тільки до складу інформаційної системи, функціональних 
можливостей, оперативності, виробничої потужності, але також 
і до картографічних моделей, насамперед,  електронних і циф-
рових карт. Цей принцип реалізують під час розробки варіантів 
структури ГІС та її тактико-технічних характеристик. 

2. Застосування системного підходу під час створення та ви-
користання ГІС. Цей принцип полягає у розгляданні об’єкта дос-
лідження як цілісної системи, що складається з низки підсистем і 
має функціональні залежності і зв’язки усередині системи та між 
її підсистемами. Системний підхід забезпечує єдність створення 
технічного, математичного, інформаційного та лінгвістичного 
забезпечення, їхню сумісність, визначає методи  дослідження  та  
проектування  ГІС,  її структуру.

3. Комплексність системи. Цей принцип полягає у можливос-
тях спільного аналізу більших груп параметрів у їхньому взаємному 
зв’язку, що важливо для вивчення складних природних, територіаль-
них, економічних, екологічних і соціальних явищ і процесів.
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4. Ефективність системи. Цей принцип полягає у підвищенні 
ефективності функціонування ГІС і ефективності вирішення на її 
основі завдань. Ефективність ГІС визначається співвідношенням 
витрат на створення та експлуатацію системи та одержуваних 
результатів. Ефективність роботи користувачів ГІС підвищують 
шляхом своєчасного доведення до них необхідної та достатньої 
інформації про місцевість і процеси, що відбуваються на ній, за 
допомогою створюваних як єдине ціле електронних і цифрових 
карт.

5. Повнота інформаційного забезпечення управлінням роз-
витку території в процесі експлуатації системи. Структура баз 
даних ГІС повинна відповідати структурі адміністративно-тери-
торіальної системи.

6. Відкритість системи, що забезпечує можливість модифі-
кацій і переналагодження системи розроблювачами та користу-
вачами з метою її підтримки на сучасному рівні. Трансформації 
необхідні як для забезпечення еволюційності системи, так і для 
вирішення різних завдань.

ГІС використовують для вирішення різноманітних завдань, 
основні з яких можна згрупувати в такий спосіб:

· пошук і раціональне використання природних ресурсів;
· територіальне та галузеве планування і розміщення про-
мисловості, транспорту, сільського господарства, енерге-
тики, фінансів;

· забезпечення комплексних і галузевих кадастрів;
· моніторинг екологічних ситуацій і небезпечних природ-
них явищ, оцінка техногенних впливів на середовище і їхні 
наслідки, екологічна безпека країни та регіонів, екологічна 
експертиза;

· контроль умов життя населення, охорона здоров’я, соціаль-
не обслуговування, забезпеченість роботою тощо;

· забезпечення діяльності органів законодавчої та виконавчої 
влади, політичних партій і рухів, засобів масової інформа-
ції;

· забезпечення діяльності правоохоронних органів і силових 
структур;

· наукові дослідження та освіта;
· картографування (комплексне та галузеве): створення те-
матичних карт і атласів, відновлення карт, оперативне кар-
тографування.
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Функції ГІС:
· поєднувати в єдину систему просторову інформацію та ін-
формацію інших типів, створювати погоджену структуру 
для аналізу географічних і просторових даних;

· відкривати нові шляхи опрацювання та використання гео-
графічних знань і їхнього відображення завдяки переведен-
ню карт та інших джерел просторової інформації у цифро-
ву форму;

· забезпечувати взаємозв’язок між різними видами діяльності, 
ґрунтуючись на даних про географічну близькість.

1.2. Ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ Ã²Ñ

Будь-яка географічна інформаційна система поєднує в собі 
п’ять основних складових – кваліфікований персонал, просторо-

ву та дискретну інформацію (дані), 
аналітичні методи, апаратне та про-
грамне обладнання (див. рис. 2).

Кваліфікований персонал. Коли 
ви розробляєте модель даних, ство-
рюєте програмні аплікації чи пишете 
документацію для користувачів, важ-
ливим є чітке розуміння основного 
напряму вашої роботи. 

Виділяють декілька рольових 
участей людини під час створення 
ГІС:

Map user (користування картою) – 
рівень досвідченого користувача ГІС. 

Використання карт в ГІС на цьому рівні має загальний або спеці-
альний характер. Будь-яка людина може належати до цього рівня. 

Map builder (створювання карт) – на цьому рівні людина вико-
ристовує тематичні шари карти з різних джерел, різних картогра-
фічних підоснов, додає певні дані і, як наслідок, створює новий 
картографічний матеріал.

Map publisher (видання карт) – друк картографічних матеріалів. 
На цьому рівні відбувається високоякісний поліграфічний роз-
друк картографічних матеріалів.

Рис. 2. Складові ГІС
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Analyst (аналітичне опрацювання) – дає змогу вирішувати 
складні географічні проблеми, наприклад, поширення хімічного 
забруднення в просторі, пошук найкращих шляхів та напрямів 
руху, місце розташування тощо.

Data builder (формування даних) – створення та підримка гео-
графічних даних з використанням декількох методів, зокрема: 
редагування, конвертування та доступ до даних.

Database administrator (адміністрування бази даних) – управ-
ління ГІС базами даних, забезпечення безперебійного та ефек-
тивного функціонування ГІС. 

Database designer (конструюван  ня бази даних) – створення ло-
гічних моделей даних та впровадження фізичної структури баз 
даних.

Developer (розробник) – розробка програмних ГІС-аплікацій 
та програмного середовища для спеціальних потреб виробниц-
тва, сільського господарства тощо.

Типи даних у ГІС. Можливості ГІС є настільки великими, що 
дають змогу опрацьовувати будь-які дані, які мають просторову 
складову. 

Рис. 3. Типи даних у ГІС:
1 – фрагмент растрового сателітного знімку;

2 – векторний шар ізоліній висот;
3 – фрагмент векторної ґрунтової карти;

4 – фрагмент векторної карти землекористування
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Просторова інформація досить різноманітна – це можуть бути 
аерофотознімки, сателітні знімки, група наземних контурів, на-
приклад: ґрунтових, цифрові карти ґрунтового покриву певної 
території, ізогіпси, спеціальні записи з реєстру прав власності на 
землю тощо (див. рис. 3).

Відомо, що географічні дані є майже в усіх сферах життя лю-
дини. Наприклад, великі торговельні компанії зберігають дані про 
своїх клієнтів у базі даних, яку можна назвати географічною, чи 
просторовою базою даних, оскільки, використовуючи ГІС можна 
здійснити пошук місця розташування за поштовою адресою.

Опрацювання та аналіз. Спеціалісти, які працюють з ГІС, 
оперують певними функціями, методами та рішеннями. Такий 
колективний людський досвід є обов’язковим компонентом ГІС.

Наведемо деякі приклади аналітичних функцій ГІС:
– існування окремих наук у просторовому контексті, напри-
клад: гідрологія, метереологія, географія ґрунтів, епідеміо-
логія тощо;

– процедура перевірки якості даних на точність, інформа-
тивність та коректність;

– алгоритми для вирішення просторових запитів під час 
аналізу лінійних сіток або полігональної топології;

– використання знань із застосування основних картогра-
фічних принципів для оптимального представлення ГІС 
карт.

Апаратний комплекс. Ефективна робота сучасних ГІС-па-
кетів і створюваних на їхній базі прикладних аплікацій можлива 
лише у разі наявності потужної технічної підтримки. Технічні 
засоби ГІС повинні забезпечувати зберігання великих масивів 
даних, якісно виводити картографічну та іншу інформацію на 
монітор чи папір, вводити дані з різноманітних джерел, засобів, 
швидко виконувати пошук, сортування та опрацювання інфор-
мації. Для проведення цих операцій у програмних оболонках ГІС 
передбачена можливість підключення та налаштування різно-
манітних апаратних платформ та периферійних засобів.

Апаратний комплекс включає в себе електронно-обчислю-
вальну машину (комп’ютер) з достатньо великими (обумовлених 
для кожного окремого випадку) об’ємами оперативної та постій-
ної пам’яті, швидкодією, набір периферійного обладнання, який 
забезпечує ввід та вивід інформації – сканери, принтери, плотери, 
популярні колись дігітайзери. 
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Досягнення у ГІС є настільки відчутними, що фактично для 
будь-якого комп’ютера існує можливість підібрати відповідне 
програмне ГІС-середовище. Розвиток Internet технологій, тобто 
з’єднання комп’ютерів у глобальну мережу, дає можливість швид-
кого обміну даними та доступу до них.

Іншим позитивним досягнення є зростання ролі GPS (Global 
Position Station) у визначенні в реальному часі місця розташуван-
ня людей та об’єктів.

Програмний комплекс. Забезпечує реалізацію основних 
функцій ГІС. Виділяють шість базових модулів:

1) внесення та верифікація даних;
2) зберігання та маніпулювання даними;
3) перетворення системи координат і трансформація карто-

графічних проекцій;
4) аналіз та моделювання;
5) вивід та представлення даних;
6) взаємодія з користувачами.
На світовому ринку присутня достатньо велика кількість ко-

мерційних програмних пакетів, які забезпечують функціонуван-
ня вище перерахованих модулів. До найбільш відомих відносять 
– програмні продукти фірми ESRI –ArcView х.х., ArcGis х.х та 
ArcInfo х.х; фірми MapInfo Corporation Troy – MapInfo х.х.  Для 
вирішення окремих задач використовують спеціалізовані ГІС-
програми – Erdas Imagine 8.2, WinTopo Professional, Vextractor 
1.30, Research Systems ENVI 3.4. Крім спеціальних ГІС-пакетів, 
під час створення ГІС та під час аналізу результатів досліджень, 
використовують стандартні офісні та графічні програми (MS 
Offi ce XP: Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Word; Adobe 
Photoshop, Corel Draw).

1.3. Åòàïè ðîçâèòêó òà ïðèíöèïè ðåàë³çàö³¿ Ã²Ñ

Із самого розвитку обчислювальної техніки утворилися два 
головних напрями її використання:

1) застосування обчислювальної техніки для виконання об-
числень. Становлення цього напряму сприяло інтенси-
фікації методів чисельного вирішення складних мате-
матичних завдань, розвитку класу мов програмування, 
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становленню зворотного зв’язку з розроблювачами нових 
архітектур ЕОМ;

2) використання засобів обчислювальної техніки в автоматич-
ній або автоматизованій інформаційній системі. Звичайно 
обсяги інформації, які використовують в таких системах, 
досить великі, а сама інформація має складну структуру. 
Класичні приклади інформаційних систем – банківські 
системи, системи резервування авіаційних або залізнич-
них квитків, місць у готелях тощо.

Перші геоінформаційні системи були створені в Канаді та 
США в середині 60-х років.

Це було спричинено декількома чинниками:
· розвитком технологій і вдосконаленням апаратних засобів, 
особливо графічних;

· розвитком і застосуванням теорії просторових процесів в 
економічній і соціальній географії, антропології, краєзнав-
стві та інших галузях знань;

· зростанням освітнього рівня та мобільності населення, по-
силенням соціальної та екологічної напруженості;

· збільшенням інтенсивних транспортних потоків тощо.
В Інституті географії Вашингтонського університету в 1958–

1961р. розробляли статистичні методи, комп’ютерні програми та 
машинну картографію.

Метою Канадської географічної інформаційної системи 
(КАНГІС), розроблення якої почали в середині 60-х років, був 
аналіз даних інвентаризації земель Канади і одержання статис-
тичних результатів для використання під час розроблення планів 
системи землекористування у великих сільських районах країни. 
Були створені карти (масштаб 1:50000) систематизації земель за та-
кими ознаками: придатність ґрунтів для землеробства; можливість 
рекреації; умови перебування дикої фауни (копитні); умови пе-
ребування дикої фауни (водоплавні птахи); можливість ведення 
лісового господарства; сучасне використання земель; особливості 
прибережної смуги.

Було отримано сім вихідних карт, на кожній з яких були по-
казані ареали з однорідними характеристиками, а інші шари 
створилися на основі цих карт, наприклад, зони перепису насе-
лення.

Гарвардська лабораторія машинної графіки та просторово-
го аналізу вплинула на розвиток ГІС до початку 80-х років шля-
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хом розроблення прикладних програм, таких, як: SYMAP (пакет 
програм загальногеографічного картографування); CALFORM 
(використання графобудівника); SYMVU (тривимірне подання 
просторових даних); POLYVRT (формування ареалів).

В Інституті систем навколишнього середовища (ESRІ) на по-
чатку 80-х років створена система ARC/ІNFO, у якій була з’єднана 
стандартна реляційна система керування базами даних (ІNFO), що 
забезпечує маніпулювання таблицями властивостей, зі спеціалізо-
ваною програмою (ARC), що дає змогу маніпулювати об’єктами, 
збереженими у вигляді дуг.

ARC/ІNFO стала першої ГІС, що використовує переваги пер-
сональних комп’ютерів. Наступні ГІС могли базуватися на плат-
формі, вартість якої стала доступна багатьом, які здійснювали 
управління та використання природних ресурсів, у тім числі зе-
мельних. 

У середині 80-х рр. характерним є поява багатьох комерційних 
ГІС-пакетів, які мають вигляд програмного середовища, що дає 
змогу користувачу достатньо легко створювати геоінформаційні 
системи відповідно до його власних запитів та можливостей. 

Реалізація потужного потенціалу ГІС наприкінці 80-х років 
була втілена в міжнародних проектах з моніторингу природного 
середовища – GRID (Global Resource Information Database, Кана-
да, США, Норвегія, Швеція тощо, використання ArcInfo) CORINE 
(Coordination-Information-Environment, створення інформаційної 
системи Європейського Союзу).

На цьому етапі відбувається програмне вдосконалення існу-
ючих комерційних ГІС-пакетів, пошук нових напрямів та можли-
востей їхнього застосування.

Основні принципи реалізації ГІС. Існують досить високі 
вимоги до персоналу та технічних засобів під час проектування 
та реалізації прикладної ГІС. Виділимо декілька типових стадій 
у розробленні ГІС [13, 23]:

1. Усвідомлення необхідності використання ГІС для вирішен-
ня поставленого завдання;

2. Підтримка та зацікавленість у реалізації проекту з боку ке-
руючих органів та суміжних організацій (для державних 
установ);

3. Розроблення базового проекту, до якого належать: визначен-
ня набору даних та їхніх параметрів, визначення потенціалу 
розвитку, визначення необхідності в технічних засобах;
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4. Оцінка системи: вибір і тестування апаратних та програм-
них засобів, аналіз видатків та прибутків;

5. Реалізація системи: завершення технічного планування, 
створення прототипу системи та формування бази да-
них.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Дайте визначення поняттю „географічні інформаційні сис-
теми”.

2. Опишіть схему функціонування ГІС.
3. Назвіть основні функції, які реалізуються в ГІС.
4. Перелічіть принципи, на яких базується функціонування 
ГІС. 

5. Назвіть п’ять основних структурних одиниць ГІС.
6. На які рівні поділяється рольова участь людини як кваліфі-
кованого персоналу в ГІС?

7. Які існують типи даних у ГІС?
8. Опишіть апаратний комплекс як основу для створення висо-
котехнологічних ГІС.

9. Перелічіть базові модулі програмного комплексу в ГІС.
10. Які етапи розвитку ГІС ви знаєте?
11. Назвіть основні етапи створення будь-якої прикладної ГІС.



ÐÎÇÄ²Ë 2
ÄÀÍ² Â ÃÅÎ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

2.1. Êàðòà ÿê íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ïðî 
íàâêîëèøí³é ñâ³ò

З далекого минулого дійшли до нас згадки про відображен-
ня людиною земної поверхні та об’єктів на папері чи на інших 
матеріалах. Карта пройшла складний та тривалий шлях свого 
становлення і розвитку – розвивалася техніка представлення та 
класифікації об’єктів, ідентифікація та підписи до них, точність 
відображення земної поверхні тощо. З розвитком комп’ютерної 
галузі виникли ГІС-технології, карта перетворилася на друкова-
ний документ. Виникла можливість візуалізації та аналізу про-
сторових об’єктів за допомогою комп’ютера.

ГІС дали змогу людині ближче ознайомитись з картою; легко-
доступною та зрозумілою є манера викладу просторової картогра-
фічної інформації в ГІС, зручними є прості аналітичні можливості 
ГІС, зокрема, пошук місця розташування та окремих характерис-
тик об’єктів. За допомогою карти можна локалізувати місце розта-
шування об’єкта. Для цього необхідно в реальному часі визначити 
координати об’єкта за допомогою Global Position System (GPS) та 
отримати інформацію про те, де він знаходиться, як швидко ру-
хається і в якому напрямі [39].

ГІС дає можливість отримати специфічну інформацію з карт, 
наприклад: поширення, щільність, взаємозв’язки та тенденцію 
певних об’єктів, інтегрування та накладання різних картографіч-
них даних, пошук оптимальних шляхів та напрямів руху, моде-
лювання і прогнозування процесів у майбутньому тощо. Карта в 
ГІС перетворюється зі статичного об’єкта в динамічну презента-
цію просторових даних. 

Відомо, що карта є графічним представленням географічних 
даних. Для того, щоб служити ефективним джерелом інформа-
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Рис. 4. Карта створена та представлена засобами ГІС (ArcView 3.2a).
Візуалізація різних видів деградаційних процесів у ґрунтах верхньої 
частини басейну річки Дністер (карстові процеси (1); різні види деграда-
ційних процесів (2)
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ції, карта повинна бути максимально візуально зрозумілою (див. 
рис. 4). Принципи графічного дизайну – розміри, пропорції, роз-
міщення, баланс, символи, типографія – є необхідними для карти 
так само, як і для будь-якого іншого типу ілюстрацій.

Карта є свого роду зв’язковим елементом між географічними 
даними та нашим сприйняттям цих даних. Вона використовує 
притаманну людині здатність ідентифікувати просторові форми 
та забезпечує просторову інформацію про географічні об’єкти та 
їхнє місце розташування [34].

Іншими словами, карта – це своєрідна абстракція географіч-
них даних. Тобто, за допомогою карти можна виокремлювати пев-
ну інформацію для певного рівня користувачів. Карта є фільтром 
для просторової інформації, яку необхідно отримати. Карта також 
може спрощувати певні типи інформації, приховувати складні 
комплекси чи просторові структури. Карта додає більшої наоч-
ності відтворюваним даним – різноманітні позначки та підписи 
даних, категорії, типи та інша інформація (див. рис. 4).

Читаючи карту, можна отримати інформацію про форму та 
розташування географічних об’єктів, про певні атрибутивні дані, 
пов’язані з цими об’єктами, про певні просторові взаємозв’язки 
між об’єктами [33].

2.2. Ñïîñîáè ôîðìàë³çàö³¿ ïðîñòîðîâî¿ 
³íôîðìàö³¿

Просторова (картографічна) інформація є основою інформа-
ційного блоку ГІС, тому способи її формалізації вважають най-
важливішою складовою технологій географічних інформаційних 
систем. 

Просторова інформація в ГІС складається з метричної час-
тини, яка описує позиційні властивості об’єктів, та з пов’язаної з 
нею, змістової (семантична, тематична) частини, іншими словами 
атрибути (як їх називають в англомовній літературі). Атрибути 
поділяють на внутрішні та зовнішні [23]. До внутрішніх атрибутів 
належать ідентифікатори (унікальні записи) масивів однотипних 
даних, а також опис топології просторових об’єктів. Зовнішні ат-
рибути – це інформація, яка зазвичай зберігається в легенді кар-
ти. Наприклад, для гіпсометричної карти – це шкала висот, для 
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Рис. 5. Приклад накладання
(Верхньолужецька сільська рада,

1 – спрощена топооснова (гідрографія, рельєф, населені пункти); 
рівнем продуктивності; 4 – взаємозв’язок поширення
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тематичних шарів
Старосамбірський район Львівської області):
2 – пасовища накладені на топооснову; 3 – поділ пасовищ за різним 
певних видів птахів з різними типами пасовищ
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ґрунтової карти – ґрунтові класифікаційні одиниці, які виділяють 
на ній, для ландшафтної карти – одиниці ландшафту тощо.

Технологія введення просторових даних у комп’ютер, їхня 
інтерпретація та зберігання передбачає поділ карти на складові. 
Наприклад, для введення топографічної карти необхідним є її 
поділ на шари однорідної інформації, які містять дані про рельєф, 
гідрографічну сітку, населенні пункти, дорожню мережу, ад-
міністративні кордони тощо. Отже, банк картографічних даних 
у ГІС містить однорідні шари інформації, які в будь-який момент 
можуть бути об’єднані, можуть поєднуватися в різних комбінаціях, 
залежно від поставлених завдань та практичних цілей (див. рис. 5). 

Вже згадувалося, що існує два основних методи формаліза-
ції просторових даних – растровий та векторний, кожен з яких 
ґрунтується на відмінних між собою принципах опису (моделей) 
даних. Для першого способу просторова інформація представле-
на комірками регулярної сітки (растрове представлення даних), 
в другому випадку – використовується система елементарних 
об’єктів, розташування яких у просторі визначається за допомо-
гою координат (векторне представлення даних). Вибір способу 
формалізації визначається багатьма чинниками, серед яких виді-
ляють: характер просторової інформації, джерело отримання 
даних, специфіку поставлених завдань, технічні характеристики 
апаратних комплексів тощо.

Растрове представлення даних. Цей спосіб формалізації 
метричних даних має два різновиди – регулярні сітки (grid cells) 

Рис. 6. Растрове 
представлення даних  у ГІС
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та, власне, растровий (raster). Вони суттєво не відрізняються між 
собою, оскільки обидва ґрунтуються на принципі формалізації 
просторової інформації у вигляді комірок регулярної сітки, яка 
суцільно вкриває територію. У кожній комірці цієї сітки інфор-
мація відображається одним числом [34, 39]. 

Растровий спосіб формалізації просторових даних, іншими 
словами растрова модель просторових даних, у найпростішому 
варіанті зображається у вигляді мозаїки, яка суцільно вкриває 
певну територію і яку ми називаємо растром (див. рис. 6). Кожен 
елемент растру називається коміркою, або пікселем (від англій-
ського слова pixel, яке є скороченим варіантом словосполучення 
picture element – елемент зображення). 

У растровій моделі просторова інформація кодується у виг-
ляді прямокутної матриці – за стовпцями та рядками, розмір якої 
відповідає розміру растру. Тому місце розташування кожного 
елемента растру в просторі визначається номерами стовпця та 
рядка, в яких розташований цей елемент (див. рис. 7). 

Більша частина інформації про земну поверхню зберігається у 
формі аерофотознімків чи сателітних зображень, тобто у вигляді 
растрових даних. Такий растр використовується в основному як 
найнижчий, базовий шар для інших даних. Прикладом так званих 
регулярних сіток (grid cells) можуть бути растрові картографіч-
ні шари, які зазвичай зображають континуальні в просторі яви-
ща, наприклад: ґрунтовий покрив, температура, опади, рельєф 
тощо.

Векторне представлення даних. В основі векторного методу 
формалізації просторових даних лежить точка (point) – первин-

Рис. 7. Растрове представлення фрагмента векторної ґрунтової карти в ГІС
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ний графічний елемент з координатами (х, у), місце розташуван-
ня якої відоме з певною точністю. Дві точки з координатами (х1, у1) 
та (х2, у2) утворюють лінію (line) – відрізок прямої, яка з’єднує дві 
точки, а замкнута послідовність ліній – полігон (polygon) [34, 39].

Сукупність цих елементів цілком достатня для опису форми 
як лінійних, так і площинних картографічних об’єктів, які коду-
ються як сукупність координат точок та містять інформацію про 
взаємне розташування об’єктів. 

Отже, майже всі географічні об’єкти можуть бути зображені 
як точки, лінії та полігони (див. рис. 8). 

Точками зображають географічні об’єкти, які є настільки мали-
ми, щоб бути відображеними лініями чи полігонами. Наприклад, 
місця відбору зразків ґрунту, окремі дерева тощо. Також точками 
відображають місце розташування об’єктів, які не мають площі.

Лініями зображають географічні об’єкти, які є замалими, щоб 
бути відображеними площинами або прорізають поверхню. На-
приклад, річкові потоки, вулиці, ізогіпси тощо. 

Полігони – це замкнені фігури, які відображають форму та 
місце розташування гомогенних об’єктів, наприклад, таких як: 
ґрунтові контури, контури одиниць землекористування тощо.

Рис. 8. Три типи векторних даних (фрагмент ґрунтової карти)
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Растрові та векторні структури мають свої переваги та недолі-
ки. До переваг растрових структур відносять об’єднання позицій-
ної та семантичної атрибутики просторової інформації в єдиній 
прямокутній матриці, що спрощує операції з растровими зобра-
женнями, наприклад, оверлейновий аналіз. Основними недоліка-
ми растрового представлення даних є досить великі об’єми фай-
лів, недостатньо висока точність позиціювання точкових об’єктів 
та відображення ліній, що зумовлено усередненням інформації 
в межах комірки растру. 

Основними перевагами векторних даних є компактність їх-
нього зберігання (інколи в десятки разів вища, ніж для растру), 
необмежена точність позиціювання об’єктів. Проте векторні 
структури мають значно складнішу систему опису топологіч-
ної структури даних, у зв’язку з чим їхнє опрацювання вимагає 
вирішення складних геометричних алгоритмів для визначення 
положення вузлових точок, стикування сегментів, закриття полі-
гонів тощо.

Порівнювання переваг та недоліків цих двох основних струк-
тур просторових даних вказує на те, що вони взаємно протилежні 
один одному – часто переваги одного способу формалізації даних 
є недоліком іншого. Тому ця особливість зумовила необхідність 
доступності у найбільших програмних ГІС-пакетах опції двосто-
ронньої конвертації цих форматів (перетворення растр-вектор, 
вектор-растр) (див. рис. 9).   

Рис. 9. Три типи даних у векторному (1) та растровому (2) форматах
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Вирішення поставлених завдань треба здійснювати, вико-
ристовуючи найбільш прийнятний та ефективний формат да-
них. Зокрема, векторні структури зазвичай використовують для 
зберігання структурованої інформації з атрибутивними дани-
ми (напр., ґрунтові ареали, тип використання земель тощо), для 
аналізу мереж (напр., транспортних), різноманітних географіч-
них сіток, для збільшення якості відображення лінійних об’єктів 
під час картографування. Растрові структури треба використо-
вувати для швидкого накладання карт, просторового аналізу, 
як основу для картування певних об’єктів, під час моделювання 
певних поверхонь тощо.

Ідея вектор-растрового перетворення достатньо проста: точка 
замінюється коміркою, лінія – послідовністю комірок, полігон – су-
купністю комірок із заданим розміром (див. рис. 9) [14, 30, 34].

Принцип конвертації растрових структур теж є досить про-
стий – інформація кожної комірки зводиться до точки, положення 
якої відповідає зазвичай геометричному центру комірки [39]. 

2.3. Ïðåäñòàâëåííÿ â Ã²Ñ àòðèáóòèâíî¿ 
³íôîðìàö³¿

Ядром кожної інформаційної системи є база даних, під якою 
розуміють сукупність даних, що відображає стан об’єкта, його 
властивості та взаємини з іншими об’єктами, а також комплекс 
технічних і програмних засобів для ведення цих баз даних.

Формування структури ГІС починається з формування баз 
даних, заснованих на територіальній (географічній) прив’язці 
даних, оскільки всі мають справу тільки із просторово-коорди-
нованими даними. 

До бази даних ГІС належать графічні та атрибутивні дані, які 
можуть зберігатися разом або окремо [11, 12].

Для внесення, зберігання, маніпулювання та виведення атри-
бутивної (непросторової) інформації в ГІС використовують стан-
дартизовані системи управління базами даних (СУБД) – компле-
кси програм та мов програмування, які забезпечують створення, 
підтримку та використання баз даних. При цьому до атрибутів 
переважно не належать геометричні властивості, що описують то-
пологічні характеристики географічних об’єктів. Останні впоряд-
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ковуються й організуються з використанням особливих властивос-
тей ГІС. Необхідний зв’язок між геометричним описом об’єктів та 
їхніми змістовними атрибутами у такому випадку встановлюється 
через ідентифікатори – унікальні номери (коди) географічних 
об’єктів. Атрибутивну базу даних користувач може створюва-
ти автономно в будь-якій доступній йому СУБД (наприклад, в 
dBASE, Microsoft SQL Server, Oracle тощо), а потім за допомогою 
заповнення ідентифікаційних полів атрибутивної таблиці кодами 
об’єктів, та з використанням програмних засобів обміну даними 
користувач може зв’язати її із уже створеною географічною базою 
даних. „Золоте правило” для розробника міститься в точному до-
триманні відповідності (однозначності) номерів (кодів) об’єктів у 
географічній та атрибутивній базах даних.

СУБД ГІС здійснює автоматичний пошук у базі даних інфор-
мації, необхідної для опрацювання користувацьких запитів. Мож-
ливості СУБД, а також структура бази даних і обсяг інформації, 
що зберігається в ній, фактично визначають рівень складності 
користувацьких запитів, які система може опрацювати.

Різна природа просторових (графічних) і атрибутивних да-
них визначає проблему управління цими даними. В сучасних ГІС 
вирішення може бути  різним, при цьому кожний з підходів має 
свої переваги та недоліки.

Більшість сучасних ГІС має дві окремі СУБД для графічних 
і семантичних (атрибутивних) даних. СУБД семантичних даних 
повинна мати інтерфейс із СУБД графічних (картографічних) 
даних, для того щоб забезпечити: зберігання та маніпулювання 
точковими, лінійними та площинними графічними об’єктами; 
багаторівневе (пошарове) подання графічних даних; довільну 
вибірку та відображення будь-яких фрагментів графічних зобра-
жень. Такий підхід має деякі недоліки: необхідність призначення 
топологічних зв’язків між графічними об’єктами і їхніми семан-
тичними описами; недостатню гнучкість табличної організації 
семантичних даних; нездатність розпізнавати ієрархічні відноси-
ни класів об’єктів. Крім того, СУБД просторових і атрибутивних 
даних досить поєднана, це ускладнює маніпулювання атрибутив-
ними даними, оскільки їхня структура нереляційна. Зазначені 
недоліки можна усунути, застосувавши об’єктно-орієнтований 
підхід під час проектування бази даних ГІС.

Під час вибору СУБД керуються певними вимогами [12]:
· можливістю оперувати даними різного типу;
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· наявністю мови запитів високого рівня;
· зберіганням даних в одному зі стандартних форматів або 

наявністю конвектора для відповідних перетворень;
· можливістю роботи в мережах;
· можливістю опрацювання великих обсягів інформації;
· наявністю системи захисту від можливих втрат даних, зу-

мовлених технічними збоями.
Елементарні поняття технологій БД. Технічно процес ство-

рення атрибутивної бази даних побудований на принципі пере-
несення інформації із традиційних паперових документів (таб-
лиць, картотек) на жорсткі диски комп’ютера.

Вихідні дані, які записуються на жорсткий диск комп’ютера 
у вигляді певної послідовності, називають файлом бази даних. 
Файл бази даних складається з окремих записів, кожен з яких міс-
тить інформацію, що традиційно зберігається на окремій картці 
картотеки або в окремому рядку таблиці. Отже, кількість записів 
у файлі бази даних відповідає кількості карток у картотеці або 
кількості рядків таблиці, інформація з якої переноситься у файл 
даних.

Запис файлу складається з окремих полів, кількість яких від-
повідає числу граф таблиці або числу заповнюваних рядків кар-
тки.

Поля запису містять дані, які можуть бути віднесені до одного 
з декількох можливих типів. 

Існує декілька типів атрибутивних полів, до найбільш поши-
рених відносять [13, 39] такі.

Континуальні числові значення (довгі та дробові числа). 
Такі атрибути містять числові значення, наприклад: 3,4. Такі дані 
є змінними, тобто їх можуть обчислювати чи вимірювати, напри-
клад, відстані чи процеси. Описуваний тип даних такого об’єкта 
як дороги міститиме інформацію про довжину, ширину та від-
стань дороги.

Дискретні числові значення (короткі та цілі числа). Деякі 
атрибути можуть містити такі числа, які є зазвичай додатними 
цілими числами. Наприклад, для тих самих доріг такий тип ат-
рибутів характерний для поля, яке містить інформацію про кіль-
кість дорожніх смуг.

Кодовані значення у вигляді коротких цілих чисел та тек-
сту. Атрибути можуть бути кодованими. Тобто, кодоване значен-
ня по своїй суті не містить жодної прямої інформації, а є прос-
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то коротким символом, яке відображає певну характеристику 
об’єкта, що може додатково вказуватися в окремих описах. Пе-
реваги таких атрибутів у тому, що вони займають мало місця, а 
недоліки – у втраті наочності та простоти атрибутів.

Описовий текст. Для опису чи назви певних об’єктів вико-
ристовують текстові атрибути. Наприклад, текстовими є поля, 
які зберігають назви адміністративних районів, типів виробничої 
спеціалізації сільського господарства, назви ґрунтових контурів 
тощо. 

Часові атрибути. Поле, що містить дату ґрунтового обсте-
ження, можна визначити як символьне. Однак можна отримати 
досить корисні додаткові можливості опрацювання даних, якщо 
дату визначити як спеціальний тип – дата. У цьому випадку мож-
на, наприклад, знаючи номер місяця отримати його назву, визна-
чити кількість днів між двома заданими датами тощо.

Ідентифікатори об’єктів. Завдяки цьому типу атрибутів мо-
жуть існувати реляційні бази даних. Саме ідентифікатори дають 
змогу об’єднувати велику кількість атрибутивних баз даних між 
собою.

Мультимедійні атрибути. Таблиці в ГІС можуть містити так 
звані BLOB об’єкти (binary large object). Це дає змогу інтегрувати 
в ГІС мультимедію, а саме: відео, зображення та звук. Наприклад, 
це може бути окреме поле точкового шару ґрунтових розрізів з 
фотографіями цих розрізів чи горизонтів.

Створення атрибутивної бази даних завжди починається з 
опису структури записів, що зберігаються в ній. Для кожного за-
пису вказують, скільки і які поля він міститиме. Кожному полю 
привласнюється ім’я або ідентифікатор, що дасть змогу зверта-
тися до нього для того, щоб прочитати дані, записати їх або зро-
бити над ними інші дії.

Наступним кроком після опису структури є формування бази 
даних, а саме внесення даних. У процесі внесення даних може тра-
питися так, що структура описана не зовсім точно й потрібно її 
змінити (модифікувати). Наприклад, може з’ясуватися, що зазна-
чена в описі довжина поля „назва ґрунту” дорівнює 10-ти сим-
волам, але є недостатньою і необхідно задати 15 символів. Тому 
здійснюється так звана поточна модифікація бази даних. 

У процесі модифікації структури бази даних можна пере-
визначити довжину полів, змінювати їхній тип, імена, додавати 
в опис структури додаткові поля тощо.
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Прийнято, що програми СУБД забезпечують користувача 
зручними засобами перегляду документів бази даних, внесен-
ня в них виправлень та змін. Процес внесення змін і виправлен-
ня помилок у документах бази даних називається редагуванням 
(editing).

Термін супровід бази даних характеризує операції, виконувані 
над базою даних для підтримування її в актуальному стані. Про-
цес актуалізації зазвичай охоплює:

• доповнення бази даних новими документами (наприклад, 
черговими відомостями про стан ґрунтового покриву, про-
веденими польовими дослідження тощо);

• видалення існуючих документів (наприклад, записів, що 
містять застарілі відомості про врожайність, одиниці зем-
лекористування);

• зміна даних в окремих записах у зв’язку зі зміною облікових 
даних (наприклад, змінився тип виробничої спеціалізації 
сільського господарства району тощо).

Використання бази даних передбачає виконання низки дій 
– пошуку та одержанню в бажаному вигляді збереженої в ній ін-
формації. При цьому можуть виконуватися операції з вибірки 
записів, які відповідають певним умовам. За бажанням користу-
вача записи можуть бути відсортовані, наприклад, за абеткою 
значень одного або декількох символьних полів, за зростанням 
або спаданням числових полів тощо.

Записи бази даних також можуть включати поля, які не були 
заповнені під час внесення даних. Значення в такі поля можуть 
бути внесені в результаті виконання арифметичних, аналітичних 
або інших операцій. Користувач може за бажанням отримати 
суми або середні арифметичні значення певних полів записів, 
що зберігаються в базі даних; підрахувати кількість записів тощо. 
Подібні операції відносять до аналізу даних. Результати аналізу 
можуть бути представлені на екрані дисплея або виведені через 
принтер у вигляді різних довідок і звітів.

Розрізняють три типи СУБД за загальним виглядом структури 
даних – ієрархічні, мережеві та реляційні. Найбільш поширени-
ми та прийнятними вважають реляційні бази даних. Ієрархічні 
та мережні моделі значно їм поступаються в кількості реалізацій 
у комерційних СУБД.

I. В ієрархічних моделях дані організовані у вигляді ієрар-
хічної структури (у вигляді „дерева”), в якій вихідні елементи по-
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роджують інші елементи, які, відповідно, породжують наступні 
елементи й т. д. Елементи (поля), що зв’язують верхні й нижні 
рівні ієрархії, відображають принципову особливість ієрархіч-
ної організації даних: кожен запис набуває певного змісту лише 
тоді, коли його розглядають в певному контексті. Іншими слова-
ми, будь-який підлеглий елемент не може існувати без свого по-
передника за ієрархією. Варто зазначити, що ієрархічні моделі 
БД надзвичайно привабливі для досягнення цілей географіч-
них досліджень, оскільки забезпечують природний, адекватний 
метод інформаційного моделювання ієрархічно організованих 
географічних об’єктів, таких як: економічних районів і природ-
них ландшафтів, систем розселення та гідрографічних мереж, 
систем обслуговування та адміністративно-територіальних оди-
ниць. Проте, незважаючи на те, що ієрархічна модель по своїй 
суті орієнтована на організацію даних у територіальному розрізі, 
будь-які інші вибірки (галузеві, класифікаційні) хоча й можливі, 
але пов’язані зі значними витратами часу на пошук необхідної 
інформації. У цьому полягає основний недолік ієрархічної мо-
делі даних.

ІІ. Мережеві моделі допускають будь-які групування даних 
та довільні зв’язки між ними, і саме в такому контексті вони є 
універсальними. Однак структура мережної моделі зазвичай на-
багато складніша від ієрархічної, і для переходів (навігації) все-
редині такої БД необхідні додаткові обчислювальні ресурси. На 
відміну від ієрархічної, у мережній структурі можна легко усуну-
ти застарілу інформацію без ризику втратити потрібні відомості 
та зв’язки. „Слабке місце” мережного підходу полягає у необхід-
ності вибору стратегії пошуку необхідної інформації (ця пробле-
ма аналогічна пошуку найкоротшого шляху між двома пункта-
ми складної й розгалуженої мережі), що пов’язано насамперед із 
труднощами програмного й обчислювального характеру.

Незважаючи на зазначені недоліки, ієрархічна й мережна 
моделі будуть існувати та подекуди використовуватися, оскільки 
на створення відповідних БД витрачені значні засоби та накопи-
чений певний досвід.

III. Реляційну модель бази даних запропонував у 1970 році 
американський учений Кодд. Ґрунтується вона на представлен-
ні даних у вигляді зв’язків між ними. При цьому відображення 
цих зв’язків певним чином формалізується чи іншими словами 
нормалізується – це так званий покроковий процес приведення 
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до двомірної табличної форми, причому інформація про зв’язки 
зберігається повністю (див. рис. 10). 

Представлення даних у вигляді двомірних таблиць є при-
родним і добре сприймається користувачами. Під таблицями в 
цьому випадку розуміють „прямокутні масиви”, які володіють 
такими властивостями: 

• елементу даних відповідає єдиний вхід у таблицю; 
• у кожному зі стовпчиків таблиці розташовуються елемен-

ти деякого виду; 
• кожному стовпчику привласнюють ім’я; 
• не допускаються рядки таблиць зі співпадаючими значен-

нями всіх стовпчиків; 
• стовпчики й рядки таблиць можуть проглядатися у будь-

якій послідовності. 

Зв’язки в реляційній моделі бази даних представлені табли-
цями, в яких кожен із рядків містить певні значення властивостей 
(або атрибутів), якими володіє деякий об’єкт даного типу; кожний 
зі стовпців відповідає безлічі значень, які приймає деякий атри-
бут цього типу. Сукупність значень одного атрибута (відповідає 

Рис. 10. Схема організації даних у реляційні моделі БД
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стовпцю таблиці) називається його доменом. Для опису відносин 
і маніпуляцій над ними в реляційній моделі даних використову-
ють чітку математичну мову. При цьому можливі три рівні зв’язків 
користувача з базою даних: 

– на вищому рівні користувач формулює свої запити в термі-
нах реляційного обчислення, визначаючи, які нові зв’язки 
він бажає створити з існуючих; 

– на середньому рівні запит формулюється як послідов-
ність операцій реляційної алгебри, які виконуються над 
зв’язками; 

– на найнижчому рівні користувач визначає кроки отриман-
ня деякого масиву зв’язків (масивами називаються рядки 
таблиць зв’язків), тобто керує пошуком даних у базі да-
них.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Що таке карта?
2. Який внесок ГІС у розвиток карти як носія інформації про 
навколишній світ?

3. Перелічіть складові просторової інформації в ГІС.
4. Що означає термін „пошаровий поділ карти”?
5. Що таке растр?
6. Що таке вектор?
7. Які переваги растрового представлення даних?
8. Які переваги векторного представлення даних?
9. Що таке СУБД?
10. Перелічіть типи атрибутивних полів, які використовують у 
ГІС.

11. Які етапи створення типової атрибутивної бази даних ви 
знаєте?

12. Назвіть найпоширеніші типи СУБД.
13. Що таке ієрархічна модель бази даних?
14. Що таке мережева модель бази даних?
15. Що таке реляційна модель бази даних?



ÐÎÇÄ²Ë 3
ÂÍÅÑÅÍÍß ÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍß 
ÄÀÍÈÕ Ó Ã²Ñ

3.1. Äæåðåëà, ñòàíäàðòè òà ôîðìàòè äàíèõ 
ó Ã²Ñ

Джерелами даних можуть бути паперові та цифрові карти, 
різні геодезичні прилади, аерофото- і космічні знімки (опрацьо-
вані на спеціалізованих робочих станціях). Така інформація може 
бути внесена з клавіатури за допомогою сканера або отримана з 
іншої комп’ютерної системи. Як відзначалося раніше, більші по-
тенційні можливості для збору даних у ГІС відкриває GPS (Global 
Posіtіonіng System) – тexнологія, призначена для збирання висо-
коточної цифрової інформації про місцевість, збирання фактич-
них топографічних даних (географічних координат та висоти 
рельєфу в певній точці місцевості), під час якої точність вимірів 
досягає декількох сантиметрів.

Усі вихідні дані можуть бути поділені на дві групи: цифрові 
та нецифрові (аналогові), оскільки від форми даних залежить 
простота, вартість та точність внесення цих даних у цифрове се-
редовище ГІС.

Найбільш зручним та ефективним джерелом даних для фор-
мування тематичних структур є географічні карти, оскільки вони 
мають просторову складову, не мають розривів територіальної 
цілісності в межах описуваної ділянки та в більшості випадків є 
частково формалізовані для векторизації.

Топографічні та загальногеографічні карти різних масштабів 
у геоінформатиці слугують для двох цілей – отримання інфор-
мації про зазначені просторові об’єкти, та про їхнє розташуван-
ня в просторі. Також різні групи тематичних карт є важливим 
джерелом формування спеціалізованих баз даних – ґрунтових, 
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геологічних, метеорологічних, геоботанічних, ландшафтних, еко-
номічних, політичних тощо (див. рис. 11). 

Оперативність отримання вихідних даних та постійне онов-
лення баз даних є основною вимогою багатьох прикладних ГІС. 
Це завдання може бути вирішене за рахунок використання даних 
дистанційного зондування. Сьогодні дані дистанційного зонду-
вання поряд із традиційною картографічною інформацією ста-
новлять базову інформаційну основу ГІС-технологій. При цьому 
відбувається постійне збільшення питомої ваги даних дистанцій-
ного зондування порівняно із векторизацією наявних паперових 
карт, що зумовлено необхідністю отримання актуальної та опе-
ративної інформації в ГІС. 

Рис. 11. Фрагмент підготовленої для векторизації 
растрової карти ґрунтового покриву України



 36
 Частина 1. Принципи створення та актуалізації 
 географічних інформаційних систем     ◄

Якість, оперативність і доступність даних дистанційного зон-
дування залежить від низки чинників та умов: типу сенсора, ме-
тоду отримання зображення, орієнтації осі знімального апарата, 
кількості та градації фіксованих спектральних діапазонів, гео-
метричних особливостей одержуваного зображення, кількості 
фіксованих градацій яскравості в кожному діапазоні, часових 
характеристиках можливого повтору зйомки тощо. Дистанційне 
зондування землі здійснюють за допомогою літаків (аерофотоз-
німання) та космічних супутників. 

Найбільш поширеним джерелом матеріалів для ГІС залиша-
ються дані аерофотознімання та їхньої опрацювання стереотопог-
рафічним методом (див. рис. 12). Майже всі топографічні плани 
і карти створюються стереотопографічним методом за матеріа-
лами аерофотознімання, які є основою для створення ГІС. Для 
аерофотознімання використовують різні оптичні фотокамери з 
фокусною відстанню (від 50 мм до 1 000 мм) [19].

Рис. 12. Аерофотознімок на центральну частину м. Львова (фрагмент)
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З кожним роком збільшується питома вага супутникових да-
них.

Для використання даних у ГІС супутники ділять на три 
типи:

– супутники для визначення координат; 
– для знімання об’єктів на земній поверхні;
– для знімання рельєфу земної поверхні.
Для визначення координат були створені супутникові сис-

теми, наприклад: GPS (США), ГЛОНАС (Росія), GALILEO (ЕU). 
Системи цих трьох типів практично подібні між собою, GPS і 
ГЛОНАС мають три орбітальні площини  на висоті над земною 
поверхнею близько 20 000 км, на яких розташовані 21 активний 
супутник і 5–6 запасних. Супутникова система GALILEO почала 
функціонувати з початку 2006 року і теж має три орбітальні пло-
щини на висоті над земною поверхнею близько 24 000 км, на яких 
розташовані 30 супутників (по 10 супутників на кожну площину). 
Кожен із супутників постійно передає на землю зашифровану ін-
формацію про координати власного актуального місця розташу-
вання (координати х, у, z і всесвітній час t (грец. – тау)). Для GPS 
приладів необхідно отримати вищезгадані чотири параметри як 
мінімум із чотирьох різних супутників. 

Рис. 13. Монохромний сателітний знімок      Спектральний сателітний знімок  
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Для отримання зображень об’єктів, розташованих на зем-
ній поверхні, наприкінці минулого століття використовували 
знімальні системи оптичного діапазону, які давали змогу отри-
мувати сателітні знімки роздільною здатністю 1–2 м. Викорис-
товували моно- та багатоспектральні камери, які працювали у 
різних діапазонах, у тім числі ультрафіолетовому й інфрачер-
воному (див. рис. 13). Завдяки такій високій роздільній здатності 
на отриманих зображеннях можна було відстежувати межі зон з 
різною температурою, вологістю, густотою та типом рослинного 
покриву тощо.

Основним недоліком фотографічних систем є недостатня опе-
ративність – необхідно чекати повернення плівки зі супутника, 
проявлення, а для використання в ГІС її ще необхідно сканувати. 
Тому сьогодні найбільшого поширення набули цифрові знімальні 
системи – сканери, які застосовують насамперед для цілей опера-
тивного моніторингу.

Серед найбільш відомих космічних багатозональних систем 
можна виділити: SPOT (Франція), LANDSAT (від 7 м), ICONOS 
(1 м), QuickBird (0,6 м) (США). Такі системи можуть проводити 
безперервну зйомку території й передавати сигнал на наземні 
прийомні станції в режимі реального часу. Для комерційних за-
мовників розроблені пересувні станції для прийому й поперед-
нього опрацювання сигналу із систем SPOT, LANDSAT, ICONOS 
(радіус прийому до 2 500 км), розроблена станція для прийому 
сигналу із супутників серії Ресурс-Ф (Росія).

Особливої уваги заслуговують радарні знімки. Основною їх-
ньою перевагою є незалежність від часу доби та року, погодних 
умов (хмари не становлять перешкоди для радара). Радіохвилі 
довжини менше 10 см чутливі до нерівностей поверхні (розрізнен-
ня 15–50 м). Більш довгі хвилі є чутливі до вмісту вологи, у деяких 
випадках вони здатні проходити крізь поверхневі шари та пере-
давати інформацію про підповерхневі явища [24, 29, 31].

Що стосується отримання інформації про рельєф земної по-
верхні, то, як приклад, можна згадати проведену в березні 2000 
року десятиденну місію космічного корабля багаторазового ви-
користання, протягом якої було відзнято рельєф близько 80% 
земної поверхні з точністю 4–16 м. 

У 1995 році Національним космічним агентством України 
був запущений супутник „Січ-1”, який забезпечує мінімальне 
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розділення 410 м, а цього зовсім недостатньо для більшості при-
кладних ГІС. У грудні 2004 року був запущений космічний апа-
рат „Січ-1м” з камерою роздільної здатності близько 15 метрів. 
Проте, внаслідок певних технічних проблем космічний апарат 
не був виведений на заплановану орбіту. 

У 2007 році Україна планує запустити космічний апарат „Січ-2”.
Конкретні реалізації різних структур даних зумовлюють по-

яву безлічі їхніх форматів, які використовують у програмних 
засобах ГІС. Більша частина цих форматів не є „геоінформацій-
ними”, оскільки були створені для потреб векторних систем ав-
томатизованого проектування (DXF для AUTOCAD, DGN для 
Microstation) або растрових графічних редакторів (TIFF, PCX, GIF, 
PICT тощо) [23, 49, 57]. 

До форматів, які розроблені спеціально для програмних за-
собів ГІС відносимо SHP – ArcView, ArcGIS; Coverage – ArcInfo; 
DAT – MapInfo; DMF – Digital тощо.

Необхідність доопрацювання в галузі стандартизації обміну 
просторовими даними вже давно була усвідомлена провідними 
розроблювачами ГІС і тому зараз існує можливість конвертува-
ти між собою практично всі формати даних. Сучасні розвинені 
стандарти прагнуть включати якомога більше моделей подання 
просторової інформації.

На базі стандартів просторових моделей даних будуються 
специфікації обміну даними в різних предметних галузях (лан-
дшафтознавстві, земельному кадастрі), де визначаються класи-
фікатори інформації, переліки об’єктного складу, структури баз 
алфавітно-цифрової інформації, системи умовних знаків та інші 
елементи.

Важливою проблемою є практична реалізація єдиного стан-
дарту для користувача. Специфікація стандарту повинна опи-
сувати структуру файлів даних, протоколи обміну, визначати 
набори функцій та їхніх параметрів. На практиці це повинно 
виглядати як певні рекомендації з використання таких форматів, 
тобто опис структури текстового файлу із супровідною інфор-
мацією. Користувачі також повинні одержати рекомендації для 
оцінки можливого використання тих або інших даних у їхніх 
системах.
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3.2. Âíåñåííÿ, âèâåäåííÿ òà ïðåäñòàâëåííÿ 
äàíèõ ó Ã²Ñ

Основне функціональне завдання внесення даних у ГІС – це 
створення цілісного інформаційного цифрового образу дослід-
жуваного об’єкта або явища на основі перетворення графічної 
інформації у цифровий вигляд та внесення її в комп’ютер. Тому, 
це найважливіший і трудомісткий етап організації прикладних 
ГІС. За оцінками фахівців, вартість внесення даних часто стано-
вить 80% від загальної вартості проектувальних та організаційних 
робіт, оскільки практично всі технології внесення даних досить 
трудомісткі [12, 23].

На сучасному етапі зростає роль автоматизованих техноло-
гій внесення даних у ГІС. Проте автоматизоване внесення часто 
ускладнює процес корекції та редагування, тому частіше вико-
ристовують „напівавтоматизовані” технології, коли кожен крок 
машини контролює досвідчений оператор. Крім того, до вихід-
них документів, призначених для автоматизованого внесення, 
ставляться чіткі вимоги (формат, чіткість, контрастність), що для 
більшості існуючих картографічних та інших матеріалів означає 
громіздкі підготовчі роботи.

Правильна організація вихідних даних може скоротити ма-
теріальні затрати і час, необхідні для етапу внесення даних у 
ГІС. Поділ цифрових даних на окремі шари – це один із способів 
оминути слабке місце внесення – геокодування, тобто процес 
зв’язування просторових й атрибутивних даних. Картографіч-
ні дані розділяються на тематичні шари, які містять однотипні 
просторові об’єкти – будинки, ділянки землекористування, ґрун-
тові контури, після чого кожен тематичний шар векторизується 
окремо. 

Вихідні карти можуть мати різні проекції й масштаби, тому 
для спільного використання в одній базі даних вони повинні 
бути приведені до єдиної координатної системи. Атрибутивну 
інформацію систематизують, і якщо буде потреба, кодують та 
приводять до табличної форми. 

Найпоширенішими є три способи перетворення графічної 
інформації у цифрову форму: точковий, лінійний і сканування. 
Під час точкового способу використовують пристрої, які в літера-
турі називають по-різному: кодирувальний планшет, цифрував, 
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дигітазер (від англ, dіgіt – цифра), а сам процес – дигіталізацією 
(цифруванням). Під час ручного або лінійного способу дигіталі-
зації споживач має можливість попередньо відсортувати інфор-
мацію, опрацьовувати різноманітні плани, карти і креслення без 
спеціальної їхньої підготовки [12, 32, 33].

Існують різні способи внесення даних.
Непросторові дані вводять зазвичай за допомогою клавіатури, 

однак іноді такий спосіб застосовують і для просторових даних 
(внесення координат у спеціальний текстовий файл). Для масо-
вого внесення просторових даних використовують спеціальні 
пристрої: дигітайзери та сканери.

Дигітайзери вважать технологічно застарілим способом вне-
сення даних (див. рис. 14). Основним принципом роботи дигі-
тайзера є зчитування з робочого поля пристрою координат окре-
мих точок з їхнім подальшим перетворенням у координати ГІС. 
Перед початком векторизації вводять встановлені координати 
контрольних точок, відносно яких розраховують основне робоче 
поле та прив’язку. Мінімально необхідна кількість таких точок 
– чотири, збільшення кількості точок до деякої міри підвищує 
точність внесення. Як контрольні точки на карті вибирають ста-
ціонарні відносно незмінні об’єкти, позначені на картах різних 
масштабів, для яких можливе точне визначення географічних 
або топографічних координат. Це можуть бути пункти тріангу-
ляційної геодезичної мережі, перехрестя доріг, вежі, вишки, кути 
великих будинків тощо. Координати контрольних точок можуть 
зберігати у спеціальних списках та використовувати для подаль-
шої просторової прив’язки карт.

  Рис. 14. Зразок дигітайзера
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Режими внесення за допомогою дигітайзерів визначаються 
можливостями програмного забезпечення. Зчитування коорди-
нат точок з дигітайзера здійснюється у двох режимах: ручному й 
потоковому (stream). У ручному режимі користувач сам визначає, 
де й з якою частотою він ставить точки; у потоковому задаєть-
ся мінімальна відстань, на якій система автоматично розставляє 
точки, в той час як користувач просто веде курсором дигітайзера 
вздовж межі об’єкта [30, 34].

Точність внесення за допомогою дигітайзерів визначається 
кількома чинниками. Найперше, це – картографічні похибки, 
наприклад, залізна й автомобільна дороги, які проходять поруч, 
на карті займають набагато більшу ширину, ніж реально на міс-
цевості. Часто суттєві похибки виникають у разі прив’язки карт 
за допомогою контрольних точок. Це похибка під час визначення 
координат точок або під час позиціювання курсору на полі дигі-
тайзера під час векторизації. 

Дигітайзери можуть мати розміри робочого поля від 12” на 
12” до 32” на 62” при точності внесення даних до 0,05 мм (у біль-
шості – до 0,1 мм).

До пристроїв автоматичного й напівавтоматичного внесення 
просторової інформації відносять сканери (scanner), за допомогою 
яких можна зчитувати (сканувати) з певною роздільною здатніс-
тю все поле карти чи іншого зображення, та перетворювати його 
у графічний растровий файл (див. рис. 15). Швидкість внесення 

Рис. 15.  Зразок сканера формату А0



                    
►                 Розділ  3 .  Внесення та представлення даних у ГІС  43

інформації за допомогою сканера досить велика: аркуш форма-
ту A3 зазвичай сканується 5 секунд для монохромного варіанта, 
10–20 секунд для кольорового. Зрозумілим є те, що відскановані 
карти – це растрові зображення, тому в більшості випадків їх век-
торизують.

Для якісного сканування карт необхідно дотримуватись та-
ких вимог:

– скановані документи повинні бути чистими, тобто не мати 
сторонніх знаків, ліній або написів;

– лінії повинні мати ширину не менше 0,1 мм;
– лінії повинні мати по можливості просту форму (не мати 

розривів, потовщень, текстових включень тощо) [23].
Якщо вихідні документи добре оформлені і відповідають ви-

щезгаданим вимогам, то подальше опрацювання даних не займе 
багато часу.

У процесі векторизації здійснюється аналіз зображення та роз-
пізнавання картографічних символів. Відомо, що найбільш доб-
ре розпізнають суцільні відтинки прямих ліній та інші графічні 
символи (кола, прямокутники). У випадку розривів ліній, зміни 
товщини, перетинання з іншими лініями або текстом, наявності 
фонового заповнення або точкових перешкод, процес розпізна-
вання значно ускладнюється і вимагає більш інтелектуальних 
алгоритмів векторизації.

Для векторизації застосовують спеціальні програмні ком-
плекси – векторизатори, які є складовою сучасних ГІС. Крім того 
існує спеціалізоване програмне забезпечення, яке працює поза 
пакетами ГІС й інколи навіть прирівнюється з ними за складністю 
та рівнем інтерфейсу. Зокрема, серед найбільш відомих вектори-
заторів треба зазначити TRACK, Easy Trace, MapEDIT та ін.

Ще одним важливим джерелом даних можуть бути бази даних 
інших систем (див. рис. 16). Більшість оболонок ГІС охоплюють 
функції перетворення (імпорту/експорту) даних з інших розпов-
сюджених систем і стандартних графічних форматів [39, 45].

Готові бази даних, які вільно продаються на ринку спеціалі-
зованими комерційними компаніями чи державними органі-
заціями, мають найрізноманітніше тематичне й територіальне 
охоплення. Зокрема, найбільшою популярністю користуються 
електронні бази даних дорожньої мережі та пов’язаної з нею ін-
фраструктурою як локального, так і національного рівня. Існує 
кілька варіантів цифрового Атласу світу (масштаб 1:1000000), який 
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включає набори тематичних шарів (рельєф, гідрографія, держав-
ні й адміністративні межі, рослинність, ґрунти, клімат, населен-
ня тощо).

Останніми роками для опису просторових елементів (особ-
ливо в галузях освіти та бізнесу) все частіше використовують фо-
тозображення та відеозображення. 

Порівняно з традиційною картографією завдяки ГІС 
з’являються принципово нові можливості відображення просторо-
вої інформації, при одночасному збереженні старих картографіч-
них прийомів. Звичайні паперові карти обмежені двома вимірами, 
в межах яких часто намагаються розмістити різноманіття трьох- і 
чотирьохмірних просторово-тимчасових об’єктів та явищ. Обме-
ження поліграфічних можливостей або акуратність картографа 
безпосередньо відображається на зовнішньому вигляді карт: різ-
на товщина та кольори ліній, бідна кольорова гама, нерівномір-
ність зафарбування або штрихування тощо. Комп’ютерні кар-
ти візуалізуються та представляються за допомогою спеціально 
розроблених пристроїв, зокрема, монітори, принтери, пристрої 
відеоанімації – поєднуються растрові та векторні зображення, 
накладаються в різних комбінаціях тематичні шари, визначають-
ся різні шкали градацій кольорів, текстури та тонів заповнення 
контурів, підключаються бібліотеки динамічно масштабованих 
умовних знаків і шрифтів, будуються тривимірні моделі, можли-
вий показ тимчасових або просторових серій карт (анімація).

Рис. 16. Принцип впорядкування даних у ГІС
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Розробляють та широко впроваджують у повсякденну практи-
ку системи автоматизованого картографування (Maplnfo, ArcGIS, 
ArcView та інші), даючи можливість все більшій кількості користу-
вачів самостійно створювати та продукувати картографічну про-
дукцію. Проте зауважимо, що процес аналізу та представлення 
просторової інформації – це не тільки простий підбір тематичних 
шарів, умовних знаків і масштабів.

Візуалізація – це процес перетворення (перенесення) інфор-
мації, закодованої в базі даних ГІС у більш доступну для її ро-
зуміння людиною [23]. Що саме оператор-картограф намагається 
передати користувачеві інформацією і яке відношення це має до 
змісту бази даних? 

Інформація в базі даних – це свого роду формалізація об’єктів 
і явищ реальної дійсності. Інформація, передана кінцевому ко-
ристувачеві у вигляді картографічної продукції, повинна відо-
бражати реальну дійсність, а не вихідну базу даних. Для процесу 
візуалізації необхідна наявність таких компонентів:

– бази даних, які містять інформацію;
– апаратних засобів для відображення інформації (монітор, 
принтер тощо.);

– візуальних здатностей людини;
– опрацювання сприйнятєвого образу в свідомості людини.
Правильне сприйняття залежить від функціонування всіх 

цих компонентів, але головним є суб’єктивне сприйняття кар-
ти користувачем. Окремі користувачі можуть не мати навиків 
читання карт, інші можуть працювати із дуже складними й на-
сиченими інформацією зображеннями, проте швидко втрача-
ють інтерес і шукають альтернативні джерела. Процес створення 
оптимальної для кожного конкретного випадку карти – це своєрід-
на фільтрація інформації з метою усунення небажаної складності, 
показу важливих особливостей або певних тенденцій. Візуаліза-
ція повинна містити певний рівень деталізації, необхідний для 
конкретної категорії користувачів, від загального короткого 
огляду до детального розуміння.

Ефективна візуалізація вимагає розуміння картографічних 
символів користувачем. В ідеальному випадку набір картографіч-
них символів зрозумілий будь-якому користувачеві, немає двоїс-
тих тлумачень змісту символів, набір символів може розширятися 
та модернізуватися. Класи картографічних символів звичайно 
відповідають класам просторових об’єктів: точка, лінія, полігон.
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Саме візуальні розбіжності серед символів карти передають 
інформацію. Людське око оцінює взаєморозташування та від-
стані між символами, їхні кольори, насиченість, взаємний розмір 
і форму, інтервал, орієнтацію тощо. Тому розбіжності символів 
повинні бути помітні. 

Картографи виділяють:
– найменші відмінності, які можуть бути встановлені між сим-

волами, їхніми розмірами, забарвленням, формою тощо;
– найменші практичні відмінності, які відтворюються проце-

сом машинної картографії.
Чутливість ока до різних графічних наборів може бути різ-

ною, наприклад, жовто-червоні набори символів краще пере-
дають небезпеку, несприятливість певних явищ. Багато інших 
кольорів та форм теж мають сталі асоціації з певними явищами 
й концепціями. Проте психологічні ознаки сприйняття багато в 
чому залежать від розуміння природи явищ.

Також впливає на візуалізацію часовий фактор, який залежить 
від швидкодії апаратного комплексу, особливо його відеоадап-
тера. Скільки часу потрібно на перемальовування зображення у 
процесі редагування карти, скільки потрібно чекати результатів 
пошуку в базі даних – від цього залежить комфортність й ефек-
тивність роботи. Стандартом для добре спроектованої та збалан-
сованої системи є майже миттєве опрацювання даних при простих 
операціях і максимум 2–5-секундне очікування для найскладні-
ших. Особливо це актуально при анімації картографічних зобра-
жень або під час роботи із тривимірною графікою – цифровими 
моделями рельєфу тощо.

Тривимірні зображення є „найвидовищнішим” елементом 
у відображувальних можливостях ГІС (див. рис. 17). Більшість 
систем працюють з контурними тривимірними зображеннями у 
вигляді прямокутних (DEM-модель) або трикутних (ТIN-модель) 
мереж пересічених ліній [40, 49, 51]. 

Сучасні ГІС містять спеціальні модулі для роботи з тривимір-
ними зображеннями, наприклад, функції згладжування та запов-
нення рельєфу. Таке кольорове заповнення наочно відображає 
положення на висоті над рівнем моря, орієнтацію щодо джерела 
світла (Сонця) або будь-яку іншу якісну або кількісну характерис-
тику. Іноді на отриману в такий спосіб модель рельєфу можуть 
накладатися двомірні карти для візуального аналізу або тривимір-
ні умовні знаки (див. рис. 17).
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Зовнішній вигляд та якість картографічних документів, що 
виготовляються за допомогою ГІС, визначаються технічними ха-
рактеристиками доступних периферійних пристроїв: моніторів, 
плотерів та принтерів (струменевих та лазерних) (див. рис. 18). 

Монітори та принтери відображають інформацію за допомо-
гою масивів кольорових крапок – пікселів (pixels). Розмір пікселя 
визначає найменший розмір умовного знака – точність позицію-
вання та роздільну здатність. 

У більшості випадків принтери використовують для виведен-
ня малоформатної документації (текстові документи, невеликі 
одноколірні креслення, схеми).

Для виведення широкоформатних креслень у кольорі ви-
користовують пристрої, що одержали назву плотерів (від англ. 
blot – наносити на карту). За принципом побудови зображення 
розрізняють векторні і растрові плотери. Через низьку продуктив-
ність векторних плотерів практично всі відомі фірми припинили 

Рис. 17. Тривимірна модель рельєфу території Верхньолужанської сіль-
ської ради Старосамбірського району Львівської області з накладеним 

тематичним шаром землекористування
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їхнє виробництво. Проте цей 
тип плотерів не втратив своєї 
актуальності у високоточному 
виробництві. Серед растрових 
технологій (електростатичних, 
лазерних, термотехнологій) 
виділяються плотери зі стру-
меневою технологією друку. У 
разі виведення креслень, карт, 
схем підвищеної складності, на-
сичених кольоровими елемен-
тами, струменеві плотери наба-
гато ефективніші від растрових 
[12, 39].

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Які існують джерела даних у ГІС?
2. Опишіть географічні карти як один із ефективних та поши-
рених джерел даних у ГІС.

3. Як поділяються космічні супутники за типом даних, які ви-
користовуються в ГІС?

4. Які ви знаєте формати даних, що використовують у ГІС?
5. Опишіть автоматизований та напівавтоматизований способи 
внесення даних у ГІС.

6. Назвіть головні недоліки дігітайзера як одного із засобів вне-
сення просторових даних у ГІС.

7. Назвіть вимоги, що ставляться перед даними, які потрібно 
сканувати.

8. Які існують нові можливості відображення просторової ін-
формації в ГІС?

9. Як відбувається візуалізація даних у ГІС?
10. Опишіть технологічні можливості представлення даних у 
ГІС.

Рис. 18.  Зразок плотера
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Однією з основних прикладних можливостей ГІС є цифрова 
картографія. Створення цифрових картографічних матеріалів 
з подальшим наповненням атрибутивної бази даних є одним із 
важливих напрямів сучасного ґрунтознавства. Важливий внесок 
у розвиток цього напряму здійснює Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського, м. Харків. Цим інститутом було 
створено низку тематичних ґрунтових карт та картосхем, серед 
яких виділяють ґрунтову карту України масштабу 1:2 500 000 (див. 
рис. 19). Використання цієї векторної підоснови та атрибутивної 
бази дасть змогу в подальшому здійснювати просторовий аналіз 
ґрунтового покриву на загальнодержавному рівні та створити 
цілу низку тематичних картосхем.

 Необхідно зауважити, що через численність задач, які вирі-
шуються за допомогою цифрових карт, якість цифрової карти 
складається із таких базових складових: інформативність, точ-
ність, повнота та коректність внутрішньої структури [23].

Інформативність. Карті як моделі дійсності притаманні деякі 
гносеологічні властивості, наприклад: змістовна відповідність 
(науково-обґрунтоване відображення основних особливостей дій-
сності), абстрактність (генералізація, перехід від індивідуальних 
понять до загальних, відбір типових характеристик об’єктів та 
усунення другорядних), просторово-часове відображення (гео-
метричне відображення розмірів та форм, часові характеристики, 
зв’язки, підпорядкування об’єктів), вибірковість та синтетичність 
(відокремлене представлення споріднених явищ та чинників, а 
також єдине цілісне відображення явищ та процесів, які в реаль-
них умовах проявляються окремо). 
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Легенда до карти ґрунтів України (масштаб 1:2500000)

Назва на 
карті Назва ґрунту (номенклатура до карти ґрунтів 1:2500000), 1977 року

1 Дерново-слабопідзолисті піщані та глинисто-піщані
2 Дерново-середньопідзолисті супіщані
3 Дерново-слабопідзолисті піщані та глинисто-піщані
4 Дерново-середньопідзолисті супіщані
5 Дерново-середньо та сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні (Передкарпаття)
6 Ясно-сірі та сірі опідзолені ґрунти
7 Темно-сірі опідзолені
8 Чорноземи опідзолені
9 Темно-сірі реградовані
10 Чорноземи реградовані
11 Чорноземи типові малогумусні та слабогумусні
12 Чорноземи типові середньогумусні
13 Чорноезми звичайні мало- та середньогумусні глибокі та ті самі міцелярно-

карбонатні
14 Чорноземи звичайні середньогумусні 
15 Чорноземи звичайні малогумусні та ті самі міцелярно-карбонатні 
16 Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та ті самі міцелярно-карбонатні

17 Чорноземи південні малогумусні та слабогумусовані та ті самі міцелярно-
карбонатні

18 Чорноземи переважно солонцюваті на важких глинах
19 Чорноземи та дернові ґрунти щебенюваті на елювії щільних безкарбонатних 

порід (пісковиків та сланців)
20 Чорноземи та дернові ґрунти щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід 

(мергелю, крейди, вапняку)
21 Чорноземи типові залишково солонцюваті
22 Чорноземи південні залишково солонцюваті
23 Лучно-чорноземні
24 Лучно-чорноземні поверхнево солонцюваті
25 Лучно-чорноземні глибоко солонцюваті
26 Темно-каштанові залишково солонцюваті
27 Темно-каштанові солонцюваті
28 Каштанові солонцюваті
29 Лучні
30 Лучні солонцюваті
31 Лучно-болотні та болотні
32 Торфово-болотні ґрунти та торфовища низинні
33 Солонці переважно солончакові
34 Лучно-чорноземні та дернові осолоділі глейові ґрунти та солоді
35 Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти в 

комплексі зі слабогумусованими пісками
35К Дернові піщані та глинисто-піщані переважно неоглеєні ґрунти в комплексі зі 

слабогумусованими пісками та чорноземними піщаними ґрунтами, місцями з 
кучугурним рельєфом

36 Дернові опідзолені суглинкові ґрунти та оглеєні їхні види
37 Буроземно-підзолисті ґрунти та поверхнево оглеєні їхні види
38 Бурі гірсько-лісові щебенюваті та дерново-буроземні ґрунти в комплексі з 

оглеєними їхніми відмінами
39 Дерново-буроземні та гірсько-лучні ґрунти
40 Коричневі гірські щебенюваті ґрунти
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Повнота передання змісту. Характер цього параметра загалом 
залежить від технології створення карти, тобто від того, наскіль-
ки чітким є контроль процесу векторизації оператором об’єктів. 
Для контролю може бути використана копія цифрової карти з 
геокодованою топоосновою. 

Точність. До точності цифрової карти належать такі поняття, 
як: похибка розміщення оцифрованих контурів відносно карто-
графічної основи, точність передання розмірів та форм об’єктів 
під час оцифровування, а також похибка розміщення контурів 
цифрової карти відносно місцевості, що пов’язано з джерелом 
цифрового картографування (деформація паперу, спотворен-
ня растрового зображення під час сканування тощо). Крім того, 
точність залежить від програмного забезпечення, використовува-
ного обладнання (наприклад, нещодавно використовували дигі-
тайзери для введення інформації, що вносило суттєву похибку 
в отримані дані).

Коректність внутрішньої структури. Створена цифрова кар-
та повинна мати коректну внутрішню структуру. Вона визнача-
ється вимогами, які ставляться перед картами такого типу. Напри-
клад, ядром картографічної підсистеми в ГІС, які використовують 
цифрові векторні карти, є багатошарова структура карт (layers). 
Під час використання таких структур обов’язковими є операції 
наскрізного пошуку, накладання з утворенням похідних цифро-
вих карт та зберіганням зв’язків для ідентифікаторів об’єктів між 
вихідними та похідними картами. Для підтримки цих операцій до 
топологічної структури цифрових карт в ГІС ставлять суворі ви-
моги. Це пов’язано з тим, що контури об’єктів різних карт (шарів) 
повинні бути чітко погоджені, оскільки часто на практиці, навіть 

Рис. 20. Приклад незбігання меж між різними тематичними шарами
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незважаючи на досить точну векторизацію кожного шару окре-
мо, з’являються неточності у вигляді накладань, перетинів, дуг, 
зайвих полігонів тощо. Це особливо неприйнятно для подальшо-
го функціонування прикладних ГІС, а саме коли для вирішення 
різноманітних завдань використовується чіткий математичний 
апарат (див. рис. 20). 

Тобто, всі лінії та полігони повинні мати чітку лінійно-вузло-
ву (з’єднання на перетинах, початок-кінець лінії тощо), а також 
багатошарову структуру (відповідні межі з різних шарів збіга-
ються, відбувається чітке взаєморозташування об’єктів одного 
шару з іншим).

Виділимо методологічні та технологічні особливості цифро-
вого картування засобами ГІС [9, 10]:

– комп’ютерна графіка – за допомогою алгоритмів 
комп’ютерної графіки в ГІС можна створювати спеціальні 
тематичні карти, які виконати вручну практично немож-
ливо. Наприклад, спеціальні картограми (створені точ-
ково-матричним способом, де степінь зафарбування та 
щільності точок обчислюється автоматично (див. рис. 21), 
тривимірне тематичне картування (див. рис. 22), анімація 
(технології віртуальної реальності) тощо;

Рис. 21. Приклад представлення ґрунтових даних (вмісту гумусу) 
за допомогою методу щільності точок
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– інтерактивність – електронну (дисплейну) тематичну карту 
можна розглядати як своєрідний варіант графічного інтерфейсу, 
який повинен забезпечувати виконання інформаційно-пошуко-
вих та аналітичних процедур шляхом безпосереднього вказуван-
ня на об’єкти карти. Унаслідок наближеного перегляду виділяють 
три види інтерактивності: інформаційно-пошукова (довідкова), 
обчислювально-аналітична та оформлення (дизайн);

– багатомірність – ГІС дає можливість суттєво розширити про-
стір тематичного картування, додаючи до нього, наприклад, третій 
просторовий вимір (об’ємне картування) та час (комп’ютерна 
анімація). Отже, стає можливим реалізація п’ятивимірної карто-
графічної моделі: три просторові координати, час та атрибути 
(тематична складова);

Рис. 22. Тривимірна модель рельєфу території Верхньолужанської сіль-
ської ради Старосамбірського району Львівської області з накладеним 

тематичним шаром ґрунтового покриву
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– мультимедіа – ГІС-технології забезпечують можливість під-
ключення до електронної тематичної карти звуку та відеозоб-
раження (гіпертекст – дисплейна карта разом зі всіма вставками 
(звуками, фото, анімацією)).

Одним із напрямів застосування ГІС є земельний кадастр. Ко-
ротко зупинимось на основних технологічних етапах створення 
земельних інформаційних систем (ЗІС) кадастрового призначен-
ня [12, 23]:

– векторизація паперових карт землекористування та інших 
тематичних картографічних даних, зокрема ґрунтових карт, карт 
ерозійної деградації тощо;

– формування довідників та стандартів;
– заповнення атрибутивних баз даних;
– коректування креслень та баз даних;
– побудова тем, які забезпечуватимуть реалізацію типових 

запитів користувачів, а також виконання певних аналітичних 
процедур.

Кінцевою метою використання ЗІС є підтримка процесу при-
йняття рішень у сфері управління земельними ресурсами в ре-
гіоні: землеустрій, планування ландшафту, облік та реєстрація 
власності на землю, вирішення фіскальних завдань (податки на 
землю), кадастрові задачі, моніторинг землекористування.

За останній період достатньо широко ГІС застосовують у 
практиці. Для кращого розуміння ГІС-технологій та можливос-
тей їхнього практичного застосування варто розглянути увесь 
спектр існуючих ГІС-аплікацій та застосувань.

Зробимо короткий огляд характеристик окремих ГІС-аплі-
кацій різних тематик та напрямів, який поданий у підручнику 
„Моделюючи наш світ” на основі матеріалів щорічних конфе-

ренцій ESRI [39].

Сільське господарство. У долині Сан-Джокін (штат 
Каліфорнія, США) ГІС було застосовано для моделювання джерел 
забруднення ґрунтів. Створені ГІС карти наочно відображають 
засолення ґрунтів та їхнє просторове поширення.

Запобігання негативним впливам у веденні сільського госпо-
дарства стало можливим під час використання сателітних знім-
ків, на яких зображено землекористування Бразилії у поєднанні 
із моделюванням зміни погодних умов, зокрема El Nino.
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У США використання GPS (Global Position System) в реаль-
ному часі в комплексі з портативним ГІС-забезпеченням дало 
можливість більш точного та ефективного внесення добрив та 
пестицидів. 

У рамках українсько-німецького проекту „Трансформаційні 
процеси в верхній частині басейну р. Дністер” було розроблено 
концепцію агроекологічного районування України з використан-
ням ГІС-технологій. 

Під агроекологічним районуванням території розуміють її 
диференціацію за комплексом параметрів, що характеризують 
сучасний стан агроекосистем з урахуванням природного та ан-
тропогенного впливів, і які спричиняють еволюцію цих систем. 
Агроекологічне районування використовується для вирішення 
низки агроекологічних і соціально-економічних проблем, в тім 
числі для визначення оптимальних, з агроекологічного та еконо-
мічного погляду, територій  вирощування сільськогосподарських 
культур шляхом визначення їхнього агроекологічного потенці-
алу, встановлення ареалів деградації земель (ерозія, ущільнення, 
дегуміфікація тощо).

До системи класифікаційних одиниць ієрархічного агроеко-
логічного районування рівнинної території належать такі ієрар-
хічні одиниці:

1. Агроекологічна зона.
2. Агроекологічна провінція.
3. Агроекологічний округ.
4. Агроекологічний район.
5. Агроекологічна місцевість.
6. Агроекологічна ділянка.

Картування ієрархічних одиниць та наповнення бази даних 
здійснювалось засобами ГІС, що детально показано в додатках 
1–6.

Екологія та охорона довкілля. У Колумбії (США) ство-
рені ГІС дали змогу виділити землі, які знаходилися поза 
межею впливу місцевого національного парку. 
У Кенії за допомогою ГІС встановлено, що великі ссавці саван 

протягом вологого періоду поширюються на достатньо великі те-
риторії, а в посушливі періоди навпаки концентруються в межах 
басейнів рік. Дослідження такої схеми сезонної міграції ссавців 
дало змогу оптимізувати доступ води в посушливий період.
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Океанічний офіс США використовує дистанційні дані для 
вивчення змін температури води, прогнозу океанічних фронтів 
та вихрів.

У штаті Вашингтон (США) за допомогою ГІС проводять кар-
тографування сучасної берегової лінії, обчислюють темпи, ха-
рактер та напрями її змін, проектують можливі втрати у випадку 
берегової ерозії.

В Україні, Харківським інститутом ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського, в 2005 році було розроблено геоінформа-
ційну систему „Деградація ґрунтів України” (автори: В. В. Мед-
ведєв, Г. М. Лактіонова, Н. М. Бреус). 

Розроблення є складовою частиною європейської бази даних 
деградації ґрунтів. Її створено на принципах єдиного для європей-
ських держав уніфікованого підходу до критеріїв оцінки основних 
типів деградації (аридизація, переущільнення, замулювання та 
кіркоутворення, просідання та пониження рівня території, за-
болочування, підтоплення, підкислення, забруднення важкими 
металами, залишками пестицидів, радіонуклідами, водна ерозія, 
зсуви, осипи, селі, забруднення водоймищ ерозійними наносами, 
вітрова ерозія, засолення, осолонцювання, підлужування, втрата 
родючості ґрунту). Основні складові частини розроблення: ме-
тодика оцінки деградації ґрунтів України, класифікація типів 
деградації; автоматизована база даних деградації ґрунтів (на ос-
нові ґрунтової карти України масштабу 1:2500000), що охоплює 
такі параметри: 

а) поширення (площа) окремих типів деградації;
б) ступінь ураження земельних ресурсів деградаційним про-
цесом; 

в) спрямованість впливу деградаційних явищ; 
г) швидкість розвитку процесу деградації ґрунту; 
ґ) причини виникнення та продовження деградаційного про-
цесу. 

Атрибутивна частина бази даних пов’язана з картографічною 
основою. Для кожного ґрунтового виділу на карті існує повна 
інформація щодо ураження ґрунтів деградаційними явищами. 
Розроблення може бути використано для оцінки екологічного 
стану ґрунтів та земельних ресурсів України загалом або окремих 
регіонів. Потенційними замовниками можуть бути Мінекології, 
Мінагрополітики, обласні управління земельних ресурсів, інші 
організації, що виконують функції контролю за станом ґрунтів 
та інших земельних ресурсів, землевласники. 
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Використання природних ресурсів та менеджмент нав-
колишнього середовища. У Кореї аналіз типів зонування 
території в межах національних парків здійснювався із вико-

ристанням таких критеріїв: пейзажність, абсолютна та відносна 
висоти, крутизна схилів та природний стан. Завдяки застосуванню 
ГІС під час аналізу цих критеріїв було встановлено, що в деяких 
парках зонування було проведено некоректно. 

ГІС використовують під час створення тривимірної бази да-
них для місць зберігання ядерних відходів, пошуку мінералів та ко-
рисних копалин, для моніторингу ґрунтових та підземних вод.

У Західній Вірджинії (США) ГІС використовують для моні-
торингу дренажу кислот із шахт у поверхневі води. Відбувається 
порівняння умов рельєфу, гідрологічних особливостей, площ 
кар’єрів та якості води.

Освіта та наука. Освітні заклади використовують ГІС для 
того, щоб допомогти студентам відкрити для себе географію 

та виховати в собі критичне мислення та зацікавленість.
Вища школа впроваджує курси ГІС для того, щоб дати мож-

ливість студентам відчути простір, а також показати їм як індиві-
дуальні дії людини можуть впливати на навколишнє середовище 
в глобальному масштабі.

Економіка та бізнес. Поширеним напрямом використан-
ня ГІС є просторовий аналіз ефективного розміщення офісів 

чи магазинів підприємств. 
Тобто ГІС використовують для пошуку привабливого комер-

ційного простору за економічними, соціальними, демографічни-
ми та транспортними параметрами.

Більшість провідних компаній та агентств із продажу нерухо-
мості використовують ГІС для створення метабаз даних об’єктів 
нерухомості. Однією з обов’язкових умов таких ГІС є on-line доступ 
до інформації та можливість швидкого моніторингу.

Військова галузь. Повітряна авіація США використовує 
ГІС-технології для управління, аналізу та візуалізації вели-

чезної кількості записів погодних умов.
Міністерство оборони Швеції виконало складну роботу зі 

створення власних символів у ГІС для всіх військових та цивіль-
них об’єктів з метою поліпшення військового планування.
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Електроенергетика та телекомунікації. Бейрут здійс-
нює аналіз за допомогою ГІС власної електроенергетичної 

схеми з метою мінімізації втрат. Завдяки ГІС моделюються сце-
нарії оптимального місця розташування спеціального енергетич-
ного обладнання.

Енергетична компанія штату Нью-Мексико (США) викорис-
товує ГІС для управління власними конструкціями та підтримки 
близько 4 000 кілометрів ліній електропередач. 

Енергетична агенція Данії створила просторову базу даних 
із використання електроенергії. Існування достатньої інформації 
по кожному будинку країни дає змогу планувати використання 
енергії країни на майбутнє.

Надзвичайні ситуації та безпека населення. У 1997 році 
було запущено космічний корабель для дослідження плане-

ти Сатурн. ГІС використовували для оцінки ризику забруднення 
земної поверхні плутонієм, який був  на борту корабля.

Національна сейсмічна служба Італії створила інтегровану 
інформаційну систему для формування в реальному часі таблич-
них звітів та створення карт землетрусів.

Управління країною. Більшість муніципалітетів роз-
винутих країн світу користуються земельними інформа-

ційними системами для ефективного управління локальними 
природними, насамперед, земельними ресурсами, планування 
землекористування, реєстрації прав власності тощо. 

Лісова промисловість. Служба дикої природи США 
створила посібник з менеджменту лісів, в якому були зафік-

совані рідкісні тварини (наприклад, червоноголові дятли тощо). 
ГІС застосовували для обчислення їхніх площ поширення та бу-
ферних зон.

Охорона здоров’я та медицина. Дослідники одного з 
університетів США використали ГІС для аналізу поширення 

можливої епідемії рідкісного захворювання та оцінили індивіду-
альну піддатливість до навколишніх факторів ризику.

У Колорадо встановлено найвищий процент для США недо-
ношених дітей. ГІС було використано для просторового дослід-
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ження таких показників місцевого населення як вік, расова при-
належність, освіта, доступ до соціальних програм тощо.

Транспорт. У Кореї в реальному часі за допомогою ГІС 
здійснюють моніторинг за кількістю транспорту на дорогах 

для запобігання заторів тощо.
У штаті Джорджія ГІС-технології застосовують для спостере-

ження за дорожнім покриттям. Дослідження проводять на ділян-
ках доріг, які є найбільш перевантаженими.

Водні ресурси. Зростання населення Єгипту зумовило 
сільськогосподарську експансію, яка найперше залежить від 

водних ресурсів території. Уряд країни побудував управлінську 
систему на базі ГІС для менеджменту каналами р. Ніл, дренажни-
ми системами та насосами.

У штаті Флорида гідравлічну комп’ютерну систему викорис-
товують для запобігання забруднення території стічними водами 
та відходами. Наприклад, коли наближається шторм чи ураган, 
використовуючи сателітні зображення, ГІС-модель обчислює ве-
личини опадів та передає дані на насосні станції очисних спо-
руд.

Отже, як бачимо, використання ГІС на практиці є досить бага-
тогранним. Підсумовуючи вищесказане, треба зауважити, що:

– часто, ГІС інтегрується з іншими моделями чи програмами 
для здійснення просторового наукового аналізу; 

– відкрита архітектура даних ГІС дає можливість їхнього віль-
ного інтегрування з іншими типами даних (дані в реально-
му часі, зображення, корпоративні бази даних тощо);

– водночас, як друковані карти ще залишаються одним з ос-
новних джерел інформації, важливу роль у вирішенні ак-
туальних прикладних питань відіграють картографічні 
матеріали, розміщені в Інтернеті. Завдяки Інтернету існує 
можливість одночасного доступу до даних великої кількості 
користувачів;

– вибір правильної структури даних є важливим для досяг-
нення поставлених цілей. Наведені приклади можливостей 
ГІС вказують на те, що світ можна моделювати та вивчати 
як континуальну (безперервну) поверхню, як растр, або як 
набір дискретних об’єктів у векторному форматі.
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Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Опишіть інформативність як одну з важливих якісних скла-
дових цифрової картографії.

2. Від чого залежить повнота передання змісту в цифровій кар-
тографії?

3. Що розуміють під точністю цифрової карти?
4. Опишіть коректність внутрішньої структури як обов’язкову 
умову цифрової карти.

5. Дайте визначення поняттю комп’ютерної графіки та інтер-
активності в цифровій картографії.

6. Дайте визначення поняттю багатомірності та мультимедії в 
цифровій картографії.

7. Перелічіть етапи створення прикладних земельних інформа-
ційних систем (ЗІС).

8. Назвіть приклади застосування ГІС у сільському господарстві, 
екології та використанні природних ресурсів.

9. Назвіть приклади застосування ГІС у військовій галузі та енер-
гетиці.

10. Назвіть приклади застосування ГІС в охороні здоров’я та ос-
віті.



ÐÎÇÄ²Ë 5
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Географічні об’єкти мають певні характеристики та трапля-
ються у різних виглядах. Вони займають певний простір, мають 
певну форму, обриси чи площу; межують з іншими об’єктами; 
можуть бути похідними або навпаки першоджерелом для інших 
об’єктів; можуть мати атрибути, які можна злічувати, оцінювати, 
створювати категорії чи описи; можуть певним чином реагувати 
на зовнішні впливи чи зміни.

Об’єкти, які використовують в географічній базі даних, мають 
низку властивостей, наприклад: векторну форму, зв’язки, атри-
бути та поведінку. Всі ці властивості загалом відображають весь 
діапазон географічних об’єктів у геобазі даних.

Для багатьох цілей векторні дані є найбільш універсальним 
представленням географічних даних. Такий формат даних най-
більш властивий для географічних об’єктів, які мають чіткі та 
постійні межі. Інші об’єкти, які можуть відображатися у вигляді 
змінних явищ, найкраще моделювати у вигляді растру чи TIN-
формату.

Розглянемо основні 
властивості векторних 
об’єктів [33, 39, 40].

Форма  об ’єкта . 
Форма об’єкта збері-
гається у спеціально-
му полі таблиці класу 
об’єкта – це так звана 
геометрія. Об’єкти мо-
жуть бути представлені 
у вигляді одного з цих 
трьох типів геометрії 
(див. рис. 23):

Рис. 23. Три типи геометрії об’єктів у ГІС
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– Points та multipoint – точкові об’єкти; 
– Polylines – формуються лінійними сегментами, які можуть 
бути пов’язані або непов’язані між собою;

– Polygons – полігональні об’єкти, які формуються із закри-
тих ліній.

Об’єкти мають просторове 
місце розташування. Об’єкти в 
ГІС зберігаються з х- та у-коор-
динатами. Зазвичай координати 
об’єктів дають змогу геопозиціо-
нувати об’єкти відносно земної 
поверхні (див. рис. 24). 

Об’єкти зберігають свої ат-
рибути у вигляді полів в атри-
бутивній базі даних. Такі атри-
бутивні бази даних можуть бути 
реляційними. Атрибутам присвоюють певні стандарти та визна-
чені властивості, наприклад, типи даних – числовий, текстовий, 
графічний тощо (див. рис. 25).

Рис. 24. Просторове розташування 
об’єктів у ГІС

Рис. 25. Векторна ґрунтова карта та її атрибутивна база даних
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Об’єкти мають підтипи. Тобто, будь-які об’єкти можна 
об’єднати чи розбити на класи. Такі класи можуть бути ство-
рені на основі певних гомогенних даних, наприклад, тип ґрун-
ту. Об’єкти в межах класу типу ґрунту діляться на чорноземи, 
алювіальні, дерново-підзолисті тощо. Ми, відповідно, можемо 
ділити і на дрібніші класи – на підтипи ґрунтів, роди тощо. Ще 
один приклад – типи будівель – житлові, нежитлові, комерційні 
тощо (див. рис. 26). 

Об ’єкти  хара -
к т е р и з у ю т ь с я 
взаємозв’язками. Ко-
жен із географічних 
об ’єктів  має  певні 
взаємозв’язки з інши-
ми об’єктами. Окрім 
того, чіткі взаємозв’язки 
спостерігаються в різ-
них класах об’єктів. 

Крім того, можна 
згадати непросторові взаємозв’язки між об’єктами, наприклад, 
зв’язок між власником та його будинком (див. рис. 27).

Атрибутивн і 
дані можуть мати 
певні обмеження. 
Тобто, для того, щоб 
досягти точності та 
максимальної ефек-
тивності у внесенні 
та зберіганні даних, 
будь-які атрибути 
містять певні харак-
теристики-обмежен-
ня (т. зв. список можливих значень). Крім того, кожен атрибут 
має автоматично встановлений тип чи характер даних (по за-
мовчуванню). 

Наприклад, розміри дослідних полів – від 10 га до 20 га (це 
діапазон), або кількість ґрунтових розрізів на цих полях може бути 
1, 2, 3, 4 або 5 (чітко визначені кількісні показники) тощо.

Об’єкти можуть бути підпорядковані певним правилам. 
Тобто, майже всі об’єкти в світі підпорядковуються певним пра-

Рис. 26. Поділ об’єктів на класи

Рис. 27. Взаємозв’язки між об’єктами
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вилам розташування і динаміки. В ГІС можна використовувати та 
пристосовувати певні правила, згідно з якими ті чи інші об’єкти 
взаємодіють між собою. Наприклад, може бути тільки один влас-
ник на певну земельну ділянку (правило-умова). 

Об’єкти мають топологію. Багато типів об’єктів мають дуже 
чіткі взаємозв’язки, які відображаються через топологію. 

Земельні ділянки в межах певної територіальної одиниці по-
винні чітко прилягати одна до одної, без утворення різноманітних 
помилкових пустот чи накладань. Це можна назвати площинною 
топологією. Що стосується ліній, то вони як такі, що формують 
певні сітки, повинні 
бути континуальни-
ми та чіткими у трак-
туванні просторових 
зв’язків таких сіток. 
Це будемо називати 
геометричними сіт-
ками чи мережами.

Об’єкти можуть 
мати комплексну по-
ведінку. Найпрості-
ша поведінка об’єктів 
проявляється під час визначення їхнього типу та топології, до-
слідження взаємозв’язків, в обумовленні атрибутивних специфі-
кацій та правил.

Більш комплексна поведінка об’єктів проявляється під час 
їхнього аналізу (подрібнення) програмними засобами, присвоєн-
ня нових програмних кодів тощо. Такі об’єкти характеризують-

ся  комплексною 
поведінкою, нап-
риклад: комплек-
сна взаємодія, внут-
рішні аналітичні 
властивості, карто-
графічна інтерпре-
тація тощо.

Відомо, що од-
ним із головних ти-
пів представлення 
даних у ГІС є век-

Рис. 28. Принципи площинної топології в ГІС

Рис. 29. Принцип комплексної поведінки 
об’єктів у ГІС
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торний формат даних. Такий формат даних має деякі переваги 
[13, 19, 27]:

1. Дані зберігаються як окремі одиниці з певним набором 
атрибутів, взаємозв’язків та поведінкою. Це дає змогу досягати 
максимальних результатів у моделюванні таких даних.

2. Об’єкти мають дуже точне місце розташування з добре ви-
раженими геометричними формами. 

3. Об’єкти можуть відображатися на карті різним зафарбу-
ванням, з різною товщиною ліній, заповненням та іншими кар-
тографічними символами. Також можна створювати карти, які 
відображатимуть атрибутивні дані об’єктів у вигляді символів, 
вибирати різноманітні масштаби карти, відповідно буде різною 
деталізація об’єктів.

Основою будь-яких об’єктів у геобазі даних є їхня геометрія 
та форма. Саме тому варто детальніше зупинитися на цих пи-
таннях.

Кожному об’єкту в ГІС притаманна певна геометрія (форма), 
дані про яку зберігаються в спеціальному полі класу об’єкта, який 
називають „форма” (shape) [39]. 

Треба зазначити, що в об’єктному геометричному моделю-
ванні виділяють два геометричні рівні об’єктів – перший, який 
визначає форму об’єкта, другий – компоненти цих форм. 

Уже згадувалося, що об’єкти можуть бути представлені у виг-
ляді трьох типів геометрії: Points та multipoint – точкові об’єкти; 
Polylines – формуються лінійними сегментами, які можуть бути 
пов’язані або непов’язані між собою; Polygons – полігональні 
об’єкти, які формуються із замкнених ліній (див. рис. 8) [3, 9, 11, 
39].

Головною перевагою географічної бази даних є те, що од-
носкладові та багатоскладові геометричні об’єкти можуть поєд-
нуватися в одному геометричному класі. Тобто, лінійний гео-
метричний клас об’єктів може одночасно містити окремі лінії та 
комбінації окремих лінійних сегментів. Так само і полігональний 
клас об’єктів – одночасно містить окремі полігони та поєднання 
полігонів. Це дає більшу свободу у моделюванні форм об’єктів 
та спрощення структури географічної бази даних.

Points та multipoint. Точки є безвимірними геометричними 
об’єктами. Вони містять х-, у-координати, часто інформацію про 
висоту об’єкту (z-координата), розмір самої точки, та ідентифі-
катори IDs. Точки використовуються для показу на карті невели-
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ких об’єктів, наприклад: водних джерел, точок відбору ґрунтових 
зразків тощо. 

Багатоточковий об’єкт є невпоряд-
кованим набором точок зі спільними ат-
рибутами, наприклад, набір ґрунтових 
розрізів, які складають окрему одиницю. 

 Polylines. Полілінії – це впорядко-
ваний набір ліній (траєкторій), які можуть бути окремими або 
об’єднаними між собою. Полілінії використовуються для пред-
ставлення всіх лінійних об’єктів у ГІС. 

Полілінії використовуються для зображення доріг, річок, різ-
номанітних контурів тощо. Найпростіший лінійний об’єкт зоб-
ражають у вигляді полілінії з одним сегментом. Комплексний 
лінійний об’єкт, наприклад, дорогу, зображають полілінією з ба-
гатьма сегментами.

Polygons. Полігони – це набір багатокутників, які впорядко-
вані згідно з їхніми змістовними взаємозв’язками. 

Полігони використовуються для представлення у ГІС всіх 
площинних об’єктів. Найпростішим полігональним об’єктом вва-
жають полігон з одним багатокутником. У випадку, коли бага-
токутники знаходяться один в одному, відбувається утворення 
внутрішніх та острівних багатокутників. Багатокутники в межах 
одного полігонального шару можуть бути об’єднаними або відо-
кремленими, але вони не можуть накладатися один на одного.
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Z-координата. Відомо, що окрім двох площинних координат 
х та у, існує координата, яка відповідає за розміщення об’єкта на 
осі z. Кожен з вищеописаних типів геометричних об’єктів може 
містити цю координату.

Переважно z-координата вказує на висоту (відносно моря) 
об’єкта. Часто її використовують для відображення інших власти-
востей об’єктів, наприклад: кількість опадів, вміст гумусу тощо. 

 Z-координата може бути використана для таких геометрич-
них об’єктів як річки, лінії вододілів (полілінії) чи озера (полі-
гони). Наприклад, лінія вододілу – це профіль поверхні. Існує 
можливість присвоювати або змінювати цю координату для будь-
якої точки вздовж цієї лінії. Полігон озера також матиме і набір 
z-координат вздовж свого периметра. 

Зрозуміло, що використання цієї z-координати є досить ши-
роке. Її використовують (слугує вхідними даними) для побудови 
тримірної нерегулярної сітки (TIN) [31]. Також її використовують 
для цивільної інженерії, геології, ґрунтознавства тощо (складання 
комп’ютерних тримірних розрізів, графіків тощо).

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Перелічіть форми об’єктів у ГІС.
2. Як визначається просторове місце розташування об’єктів?
3. Який є поділ об’єктів на підтипи?
4. Назвіть зв’язки, правила підпорядкування та обмеження 
об’єктів у ГІС.

5. Опишіть топологію та комплексну поведінку об’єктів у ГІС.
6. Які є переваги векторного формату даних?
7. Дайте детальний опис трьох форм геометрії векторних даних 
у ГІС.

8. Які особливості застосування z-координати в ГІС?
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Просторові дані, які зберігаються в цифрових форматах ГІС, 
у більшості випадках враховують вимоги швидкого доступу до 
інформації для того, щоб виконати над ними традиційні види 
картометричних операцій. До таких операцій найперше відносять 
вимірювання довжин, площ та периметрів об’єктів, визначення 
дистанції та напряму між об’єктами, побудову профілів, розраху-
нок об’ємів тощо. Проте, в сучасних ГІС-пакетах картометричні 
операції використовуються в ширшому аспекті.

Усі методи аналізу картографічних цифрових матеріалів 
значно змінюються, залежно від технічного оснащення. Існують 
різні рівні автоматизації картографічних досліджень [9, 10]:

– візуальний аналіз, тобто  читання карт, окомірне зіставлен-
ня та зорова оцінка досліджуваних об’єктів;

– інструментальний аналіз – застосування вимірювальних 
приладів і спеціального обладнання;

– комп’ютерний аналіз, який виконують в автоматичному 
або інтерактивному режимі з використанням спеціальних 
алгоритмів, програм або геоінформаційних систем.

Усі прийоми на різних рівнях автоматизації можуть бути ви-
користані для роботи з окремою картою або з серіями карт чи 
атласами.

Метод опису за допомогою карти – традиційний і загаль-
новідомий метод аналізу карт. Його мета – виявити досліджувані 
явища, особливості їхнього розміщення і взаємозв’язку. Такий 
науковий опис повинен бути логічним, упорядкованим і послі-
довним. Він відрізняється відбиранням і систематизацією фактів, 
уведенням елементів порівняння й аналогій. В опис часто вводять 
кількісні показники й оцінки, включають таблиці й графіки. У 
висновку формулюються кінцеві положення та рекомендації. 
Описи можуть бути загальними, тобто комплексними (наприклад, 
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загальногеографічні описи) або поелементними (наприклад, опис 
тільки карстового рельєфу).

Навіть у цей час, коли для аналізу карт широко залучають 
математичні методи й комп’ютерні технології, описи не втра-
тили свого значення. Виконуючи якісний аналіз явищ та їхніх 
взаємозв’язків, досвідчений дослідник здатний часом прийти до 
висновків значно глибших, ніж у разі дотримування певних ал-
горитмів, чи під час поділу дослідження на елементарні логі-
ко-математичні операції. Метод опису побудований, головно, 
на візуальному аналізі карт, і дає змогу сформувати образне й 
цілісне уявлення про досліджуваний об’єкт та зробити висновки 
синтетичного характеру, застосовуючи для цього неформальні 
евристичні підходи.

До графічних методів належать побудова по картах різних 
профілів, розрізів, графіків, діаграм, блок-діаграм, інших дво- і 
тривимірних графічних моделей.

Різноманіття графічних побудов можна систематизувати в 
такий спосіб:

• Р = f (х) або Р = f (у) – профіль за заданим на карті напря-
мом х або у;

• Р = f (z) – вертикальний розріз, для побудови якого необ-
хідно використати набір карт різних рівнів;

• Р = f (t) – часовий розріз, створюваний за серією різночасо-
вих карт;

• Р = f (х, у) – власне картографічне зображення (проекція 
на горизонтальну площину);

• Р = f (х, z) або Р = f (у, z) – фронтальне зображення, тобто 
проекція об’єкта на вертикальну площину;

• Р = f (х, t), або Р = f (у, t), або Р = f (z, t) – метахронний (різ-
ночасовий) розріз, для створення якого використовують-
ся серії різночасових або разнорівневих (різновисотних) 
карт;

• Р = f (х, у, z) – блок-діаграма або об’ємний, тривимірний 
малюнок об’єкта, на якому зображення поверхні сполучені 
з вертикальними розрізами;

• Р = f (х, у, t), або Р = f (х, z, t), або Р = f (у, z, t) – метахронна 
блок-діаграма, побудована за серіями різночасових і різ-
норівневих карт, за умови, коли одна з осей блок-діаграми 
показує зміну стану об’єкта в часі.
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Для аналізу серій карт різної тематики зручно використову-
вати комплексні профілі, на яких сполучаються, наприклад, гіп-
сометричний профіль, геологічний розріз, ґрунтово-рослинний 
покрив, графіки гідрокліматичних показників тощо.

Графоаналітичні методи аналізу карт – картометрія та мор-
фометрія – призначені для виміру та обчислення на картах показ-
ників розмірів, форми і структури об’єктів. Ці методи найбільш 
докладно розроблені в картографічному методі дослідження.

Методи картометрії дають змогу безпосередньо вимірювати 
такі показники:

· географічні та прямокутні координати;
· довжини прямих і звивистих ліній, відстані;
· площі;
· об’єм;
· вертикальні та горизонтальні кути та кутові величини.
Крім того, за допомогою картометричних методів встанов-

люється точність вимірів на картах.
На відміну від картометрії, морфометрія займається розра-

хунком показників форми і структури об’єктів. Їхня кількість до-
сить велика – до декількох сотень, і важко аналізується. Найбільш 
поширеними є такі групи показників і коефіцієнтів:

· обрис (форма) об’єктів;
· кривизна ліній і поверхонь;
· горизонтальне розчленування поверхонь;
· вертикальне розчленування поверхонь;
· нахили та градієнти поверхонь;
· щільність, концентрація об’єктів;
· густота, рівномірність мереж;
· складність, роздробленість, однорідність/неоднорідність 
контурів.

Прийоми математико-картографічного моделювання. Фор-
малізоване картографічне зображення може досить просто під-
даватися математичному аналізу. Як згадувалося вище, кожній 
точці на карті з координатами х і у поставлено у відповідність 
лише одне значення картографованого параметра z, що дає змо-
гу відобразити дане явище як функцію z = Р (х, у). В інших ви-
падках картографічне зображення зручно відображати як поле 
випадкових величин і використати для його аналізу статистичні 
методи та методи теорії ймовірності.
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Під час вивчення картографічних операцій у ГІС важливо 
знати, що будь-які карти, паперові або електронні, завжди побудо-
вані на певній координатній основі. Координати використовують 
для ідентифікації місця розташування об’єкта в просторі відносно 
певних точок відліку. У традиційній картографії та в електрон-
них картах використовують два типи координатних основ: пла-
нову та глобальну. На паперових картах, залежно від масштабу, 
можна використовувати одну з координатних основ: зазвичай 
це широта і довгота (глобальна основа) або топографічна сітка 
(планова основа). Деякі спеціальні карти можуть бути виконані в 
інших системах координат, наприклад, полярних, або спеціально 
розроблених для конкретного випадку локальних координатах 
[23, 46, 49].

Незручності пов’язані з інтеграцією різних картографічних 
джерел з різнорідною математичною основою, у тім числі різно-
типність проекцій, з’являються вже на етапі внесення картогра-
фічної інформації в базу даних ГІС. У більшості систем векторне 
та растрове представлення просторових об’єктів описують за їх-
нім місцезнаходженням в умовних одиницях: прямокутних дека-
ртових координатах карти-джерела. Для трансформації записів 
координат об’єктів з однієї системи координат або картографіч-
ної  проекції в іншу потрібні відомості про параметри проекції 
карти-джерела.

Відомості про координатну основу цифрових даних – це ви-
мога, яка часто є обов’язковою навіть для завдань, які не стосу-
ються трансформації координат і проекцій. Багато пакетів ГІС 
вимагають перед початком роботи вказати математичну основу 
просторових даних.

Сучасні комерційні програмні засоби ГІС не вимагають від 
користувача досконалого знання параметрів проекцій. Ці пара-
метри заздалегідь введені в спеціальну базу даних, що дає змогу 
вибирати нові картографічні проекції простим вибором зі списку. 
Список доступних проекцій у різних системах може бути різний. 
Нижче наведемо частковий перелік проекцій і пов’язаних з ними 
координатних основ, використовуваних у широко розповсюдже-
них пакетах ГІС – MapInfo та ArcView:
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Програмні засоби ГІС надають користувачеві можливість 
виконувати низку трудоємних операцій: зміну масштабу та ге-
нералізацію карт, розрахунок площ, довжин ламаних ліній, ко-
ординат центроїдів полігонів. У більшості ГІС-пакетах площу 
і периметр відносять до обов’язкових атрибутів полігонів. Їхні 
значення автоматично вносять в поля спеціальних реляційних 
таблиць. Також обов’язкові атрибути є в таблицях похідних полі-
гональних шарів, які генеруються в процесі виконання операцій 
видалення або доповнення границь полігонів, у разі виконання 
оверлейнових операцій. Для векторного представлення даних ви-
користовуються алгоритми, які базуються на формулах аналітич-
ної геометрії: розрахунок довжин ліній як суми лінійних сегмен-
тів, обчислення площ полігонів шляхом сумування позитивних і 
негативних площ трикутників, з яких вони складаються тощо. У 
випадку растрового подання просто підраховують кількість ко-
мірок, які мають те чи інше значення (див. рис. 30) [23, 49].

Під час вимірювання відстаней між об’єктами використову-
ються різні алгоритми, залежно від типу координатної основи, 
способу подання даних та поставленого завдання (див. рис. 31). 
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Рис. 30. Приклад автоматичного обчислення  площ ґрунтових контурів

Рис. 31. Приклад автоматичного обчислення  довжин річок
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Деякі системи під час побудови моделі даних використовують 
параметри еліпсоїдів, які відображають форму земної поверхні. 
У цьому випадку вимірювання здійснюють з урахуванням кри-
визни земної поверхні, що дає змогу уникнути значних похибок, 
пов’язаних з використанням картографічних проекцій, особливо 
на дрібномасштабних картах. 

Більш складні алгоритми використовують під час вимірю-
вання відстаней та площ на цифрових моделях рельєфу. Вимірю-
вання можуть проводити у двох варіантах: „in air” – визначення 
площ та відстаней без урахування складності земної поверхні та 
„on ground” – визначення площ та відстаней здійснюється з ура-
хуванням всіх нерівностей рельєфу.

Існують деякі проблеми, що суттєво можуть впливати на точ-
ність вимірів у ГІС. Наприклад, у системах з растровим представ-
ленням даних для запису координат використовують цілі числа. 
У цьому випадку максимальна точність визначення координат, і, 
відповідно, всіх пов’язаних із цим вимірів не перевищує 1, рівної 
розміру комірки. Векторні системи використовують для запису 
координат реальні числа (із плаваючою крапкою), що суттєво 
підвищує точність запису. Залежно від кількості знаків після коми, 
поле координат може бути представлене безперервним числом. 

Точність картометричних вимірів у векторних системах також 
визначається встановленими одиницями виміру. Системи з роз-
виненим інтерфейсом містять налаштування, які розроблені спе-
ціально для певних галузей використання ГІС: дво- і тривимірне 
картографічне креслення, архітектурне креслення, машинобудів-
не креслення тощо. Крім того, у більшості систем є можливість 
вибирати різні стандартні або національні одиниці виміру від-
станей і площі: милі, кілометри, фути, метри.

Точність прив’язки даних і, відповідно, точність вимірів може 
зростати за рахунок використання нових технологій внесення да-
них. Зрозуміло, що найбільші похибки виникають під час ручного 
внесення інформації. 

Трохи зменшується ймовірність похибок під час сканування 
карт. У разі сканування просторова точність визначається якістю 
оригіналу карти та роздільною здатністю сканера. 

Дуже високої точності досягають під час використання тех-
нологій GPS. Деякі моделі приймачів GPS здатні визначати місце 
розташування з точністю до 1/10000 кутової секунди, що на міс-
цевості відповідає 3–6 мм [31]. Координати просторових об’єктів 
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зчитуються з дисплея приймача і можуть бути отримані в режимі 
так званого точного внесення. Деякі системи містять спеціальні 
програмні модулі для прямого зчитування координат об’єктів з 
накопичувача приймача GPS. Ця технологія дає змогу усунути 
із процесу внесення та опрацювання даних порівняно неточні 
та ненадійні карти на паперовій основі, здійснюючи векториза-
цію будь-яких просторових об’єктів безпосередньо в польових 
умовах.

Розроблені та широко використовуються у картовидавничих 
установах пакети ГІС для фотограмметрії та складання топогра-
фічних карт за матеріалами наземних вимірів, аеро- і космозні-
мання. Ці системи орієнтовані на опрацювання високоточних 
знімків за допомогою спеціальних станцій, що дають змогу бу-
дувати цифрові моделі рельєфу за підібраними стереопарами 
знімків.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Які особливості використання картографічних операцій в 
ГІС?

2. Назвіть координатні системи та проекції в ГІС.
3. Які існують прості картографічні операції в ГІС (вимірювання 
площ та відстаней).

4. Опишіть точність картографічних операцій з растровими та 
векторними даними в ГІС.

5. Які особливості використання сканера та технологій GPS у 
ГІС?



ÐÎÇÄ²Ë 7
ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç Ó Ã²Ñ. 
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7.1. Ïðîñòîðîâ³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ 
îá’ºêòàìè â Ã²Ñ

Описана в попередніх розділах геометрична система об’єктів 
у ГІС характеризується набором логічних операцій, які відстежу-
ють просторові взаємозв’язки між базовими та порівнюваними 
геометричними об’єктами в ГІС. Ці операції (команди) можуть 
бути використані для всіх геометричних об’єктів, а саме: точко-
вих, багатоточкових, поліліній та полігонів [19, 31, 39]. 

Базові геометричні об’єкти слугують основою для операцій-
них запитів системи, в той час як порівняльні геометричні об’єкти 
виступають лише як параметри. Результатом таких реляційних 
запитів є логічна оцінка системи. Зауважимо, що в процесі цих 
операцій жодних нових геометричних об’єктів не створюється.

Коротко розглянемо основні типи просторово-реляційних 
взаємозв’язків у ГІС.

Ідентичність (тотожність або рівність) об’єктів (equals).
Запит: Чи ідентична базова геометрія порівнюваній?
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Для того щоб це було справді так, необхідно, щоб усі точки 
геометричних фігур базових та порівняльних об’єктів мали од-
накові координати.

Вмістимість об’єктів (містити об’єкти) (contains).
Запит: Чи може містити базова геометрія об’єкти з порівню-

ваної геометрії?

Базова геометрія може містити порівнювану геометрію у ви-
падку, коли вся множина точок порівнюваної міститься всередині 
базової геометрії.

Включення (бути всередині) об’єктів (within).
Запит: Чи може містити базова геометрія об’єкти порівню-

ваної?
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Для базової геометрії бути включеним в порівнювану геомет-
рію означає містити в середині порівнюваної геометрії всю свою 
множину точок.

Перетин об’єктів (crosses).
Запит: Чи перетинає базова геометрія об’єкти порівнюваної?

Для базової геометрії перетинати порівнювану геометрію означає 
частково її перекривати (трохи більше половини геометрії).

Дві лінії можуть перетинатися в окремих точках, а лінія та полігон 
– в певних відтинках ліній.

Поняття перетину полігонів цих двох геометрій немає. В такому 
випадку ми говоримо про накладання.

Окремість (роз’єднаність) об’єктів (disjoint).
Запит: Чи є окремими базова геометрія від порівнюваної?
Для того щоб це було справді так, необхідно, щоб всі точки геомет-

ричних фігур базових об’єктів не накладалися на порівнювану геометрію.
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Перекриття об’єктів (overlaps).
Запит: Чи перекриває базова геометрія об’єкти порівнюва-

ної?

Базова геометрія перекриває порівнювану геометрію тоді, 
коли базова геометрія частково збігається з порівнюваною гео-
метрією.

Дотичність об’єктів (touches).
Запит: Чи є базова геометрія дотичною до об’єктів порівню-

ваної?

Два геометричних об’єкти дотикаються один до одного тіль-
ки у випадку, коли їхні межі накладаються.
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7.2. Ïðîñòîðîâ³ òîïîëîã³÷í³ îïåðàòîðè

Геометрична система у ГІС дає змогу виконувати низку опе-
рацій з геометричними фігурами. Завдяки цим операціям іс-
нує можливість аналізу геометрії всіх трьох типів геометричних 
об’єктів у ГІС. 

Розглянемо основні типи просторових топологічних опера-
цій у ГІС [39].

Різниця (difference).
Ця операція залишає геометрію, 

яка є „чистою” (тобто не міститься в 
порівнюваній) у базовій геометрії і ви-
різає всю з порівнюваної.

Буфер (buffer).
Завдяки цій операції будується бу-

ферна зона (полігон) навколо заданих 
геометричних об’єктів. Відстань від 
межі буфера до геометричного об’єкта 
є меншою або дорівнює заданій буфер-
ній відстані. 

Охоплення (clip).
Завдяки цій операції утворюють-

ся геометричні об’єкти, які знаходять-
ся всередині або на межі наперед зада-
них фігур. 
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Випукла оболонка (convex hull).
Завдяки цій операції утворюють-

ся геометричні об’єкти, в яких відбува-
ється з’єднання та замикання всіх точок 
фігури. Іншими словами утворюється 
найменший полігон, який може вміщу-
вати певну геометричну фігуру.

Вирізання (cut).
Завдяки цій операції відбува-

ється поділ геометричної фігури на 
дві частини (іншими словами полігон 
або полілінія розрізається чи ділиться). 
Зрозуміло, що для точкових об’єктів 
цю операцію не застосовують. 

Перетин (intersect).
Ця операція порівнює базову гео-

метрію з іншою (порівнюваною) гео-
метрією, яка частково перекриваєть-
ся базовою. Як наслідок, залишаються 
тільки ті фрагменти (точки, сегменти 
ліній,  частини полігонів), які містять 
точки з обох типів геометрій. 

Симетрична різниця (symmetric 
difference).

Ця операція порівнює базову гео-
метрію з іншою (порівнюваною) гео-
метрією, яка частково перекривається 
базовою. Як наслідок, залишаються 
фрагменти (точки, сегменти ліній,  час-
тини полігонів), які містять точки з 
обох типів геометрій, окрім фігур, які 
накладаються з обох типів геометрій. 
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Об’єднання (union). 
Ця операція порівнює базову гео-

метрію з іншою (порівнюваною) гео-
метрією, яка частково перекрива-
ється базовою. Як наслідок, відбува-
ється об’єднання (злиття) двох типів 
геометрій.

7.3. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâà ñòàòèñòèêà

Методи та процедури статистичного аналізу і моделювання 
широко використовуються у географічних дослідженнях багатьох 
географічних явищ, як природних, так і соціально-економічних. 
Поряд з використанням стандартних нeпросторових статистич-
них алгоритмів, широко представлені такі методи математичної 
статистики як просторова статистика або іншими словами – гео-
статистика.

Які особливості має й що нового дає статистичне моделюван-
ня й аналіз у середовищі ГІС?

Однією з основних переваг просторової ГІС-статистики є ши-
рокі можливості візуалізації процесу статистичного моделювання 
на всіх його етапах, починаючи з вибору, необхідних для аналізу 
географічних об’єктів, інтерактивного графічного подання про-
міжних результатів у вигляді різних комп’ютерних діаграм і ди-
намічно зв’язаних „вікон”, та закінчуючи складними тримірними 
зображеннями геостатистичних поверхонь та об’ємів. У такий 
спосіб створюється інформаційне середовище, в якому дослідни-
кові набагато легше приймати рішення у процесі статистичного 
моделювання й аналізу географічних явищ.

Ще одним напрямом розвитку просторової ГІС-статистики 
є розроблення інтерфейсу, що забезпечує можливість тіснішого 
поєднання комерційних ГІС-пакетів із стандартними статистич-
ними пакетами. При цьому для експорту необхідних файлів з 
ГІС використовують, зазвичай, формат ASCII (кодування тексту) 
[23].
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Одним з прикладів моделювання просторових процесів є ство-
рений автором ГІС-модуль для обчислення ерозійних втрат ґрун-
ту з певної території. Ознайомлення з цим модулем дасть змогу 
краще зрозуміти особливості просторового ГІС-аналізу та при-
кладні можливості новітніх ГІС-технологій. Коротко розглянемо 
формулювання та використання цього ГІС-модуля.

Ïðèêëàäíèé Ã²Ñ-ìîäóëü ErosionRUSLE

(Модуль знаходиться у вигляді розширення ArcView (extension) у 
папці ErosionRUSLE на компакт-диску, який додають до посібника. 
Також на компакт-диску записані всі необхідні допоміжні тематичні 
векторні та растрові шари).

Ерозія ґрунту як фактор його деградації та показник еколо-
гічної небезпеки оцінюється, насамперед, інтенсивністю змиву та 
об’ємами матеріалу, що виноситься. Проектування та впровад-
ження на практиці комплексу протиерозійних та ґрунтозахисних 
заходів потребує кількісних оцінок цих показників, які можна от-
римати у разі наявності значної кількості моделей ерозії. Однією 
з найбільш відомих є емпірична модель – модифіковане універ-
сальне рівняння оцінки ерозійних втрат ґрунту (Revised Universal 
Soil Loss Equation), яка надалі буде позначатися як RUSLE [43]. 

У 1978 році Вісчмеєр та Сміт, на основі 20-річних досліджень 
на понад 10 000 дослідних ділянках в 21 штаті США встановили та 
теоретично обґрунтували універсальне рівняння оцінки ерозій-
них втрат ґрунту (USLE) [52, 53]. У 1991 році, після введення Ре-
нардом та Фостером деяких поправок для визначення складових 
цього рівняння, воно отримало назву Revised Universal Soil Loss 
Equation (RUSLE) [43]:

A=R*K*L*S*C*P,
де А – втрати ґрунту на одиницю площі (т/га); R – фактор опадів; 
К – фактор властивостей ґрунту; L – фактор довжини схилів; 
S – фактор крутизни схилів; С – фактор рослинного покриву; 
Р – фактор протиерозійних заходів. 

Згідно з дослідженнями деяких авторів, найбільш точні ре-
зультати для даного рівняння характерні при довжинах схилів до 
120 м, їхній крутизні 3–80, наявності рослинного покриву та пев-
ного обробітку ґрунту, для яких відповідні фактори (C та Р) вже є 
встановлені [36, 41, 44]. Крім того, достовірність оцінки ерозійних 
втрат буде залежати від правильності визначення умов середови-
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ща, характеру обробітку та точності обчислення за формулами 
та номограмами.

Методика застосування поданого рівняння потребує детальні-
шої характеристики кожного з факторів, які впливають на ерозій-
ні втрати.

Фактор опадів (R) або зливовий ерозійний індекс характе-
ризується величиною та інтенсивністю зливових дощів та, від-
повідно, винесенням шляхом площинного змиву водним пото-
ком ґрунтового матеріалу. R-фактор визначається на основі двох 
параметрів – кінетичної енергії дощу (Е) та його 30-хвилинної 
інтенсивності (І30). Зливовий ерозійний індекс R визначається за 
формулою:

де                          для кількості злив і, а  j = кількості злив протягом 
N років.

Показник EL30 характеризує енергію дощу чи зливи протягом 
її найбільшої 30-хвилинної інтенсивності. Оскільки енергія (Е) за-
тяжного, проте малоінтенсивного, дощу може бути еквівалентна 
енергії короткочасного, але інтенсивного дощу (зливи) у формулі 
використовується компонент І30. Кінетична енергія (Е) для RUSLE 
обчислюється за таким рівнянням:

де Е – мДж*га-1*мм-1, і – мм*год-1.
К-фактор є комплексною характеристикою основних влас-

тивостей ґрунту, які є визначальними для оцінки можливості 
відокремлення ґрунтових часток під впливом дощових краплин 
та винесення дощовими потоками. Тобто, К-фактор характери-
зує вплив ґрунтових властивостей на величину втрат ґрунтової 
маси під час злив.

Виділено чотири групи властивостей ґрунту, які мають най-
більший вплив на його ерозійну небезпеку: вміст різних грануло-
метричних фракцій у ґрунті; вміст органічної речовини (гумусу); 
структура ґрунту; пористість та водопроникність ґрунту.



 86
 Частина 1. Принципи створення та актуалізації 
 географічних інформаційних систем     ◄

Визначення фактора властивостей ґрунту (К) базується на 
експериментально встановлених відношеннях і виражається у 
вигляді лінійного рівняння:

де М = (% фракції 0.1-0.002 мм)×(% фракції 0.1-0.002 мм + % фрак-
ції 2-0.1 мм), а – вміст гумусу (%), b – код структури, с – клас во-
допроникності.

Для застосування даного рівняння для території України ав-
тор розробив спеціальні таблиці переходу для визначення зна-
чень b (код структури) та c (клас водопроникності) [6].

Топографічний або орографічний чинник в RUSLE пред-
ставлений у вигляді LS-фактора. На основі практичних спостере-
жень на ділянках крутизною 3–180 та довжиною схилів від 10 до 
100 м встановлено, що фактор LS буде дорівнювати 1 для схилу 
довжиною 22.1 м та крутизною 90. Для інших схилів цей фактор 
змінюється в межах 0.2–6. На основі проведених досліджень виве-
дено низку формул для визначення факторів, які застосовували 

Рис. 32. Використання засобів ГІС для обчислення та візуалізації 
ерозійних втрат ґрунту на основі модифікованого 

універсального рівняння – RUSLE [39]
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в ArcView за допомогою мови програмування Avenue, що дало 
змогу в поєднанні з наявними можливостями ГІС отримувати ко-
ефіцієнт LS, який зумовлений морфометричними характеристи-
ками рельєфу певної території (див. рис. 32). 

Відомо, що наявність рослинного покриву значно зменшує 
можливість прояву ерозійних процесів. С-фактор визначає вели-
чину ерозійних втрат ґрунту з певним типом рослинності щодо 
ґрунту без рослинного покриву. Для того, щоб визначити річний 
С-фактор, необхідно його розділити на окремі періоди [52, 53]:

 осінній період – осіння оранка;
 посівний період – від другої оранки весною до посіву та 
формування рослинного покриву, який вкриває 10% тери-
торії;
 період росту – до 50% покриття площі листяним покри-
вом;
 період розвитку – до 75% покриття площі листяним покри-
вом;
 період дозрівання – від 75% листяного покриву до збору 
врожаю;
 період стерні – від залишків рослин (стерні) до оранки та 
нового посіву.

Для визначення річного С-фактора, з урахуванням вищезгада-
них періодів, створено шість релятивних таблиць, які представлені 
в методиках USLE та RUSLE. Виділяють шість основних пунктів, 
які впливають на визначення річного С-фактора за цими табли-
цями: 1) різні періоди росту та розвитку рослин; 2) особливості 
листяного покриву різних рослин; 3) важливість періоду стерні; 
4) різний тип обробітку ґрунту; 5) врахування впливу залиш-
ків рослин у верхніх горизонтах ґрунту; 6) особливості землеко-
ристування території (внесення органічних добрив, мульчуван-
ня тощо).

За табличними даними та відповідними формулами, окремі 
автори створили зведені таблиці з усередненими річними зна-
ченнями С-фактора для окремих культур при певному обробіт-
ку та сівозмінах.

Фактор Р відображає вплив на інтенсивність ерозійних про-
цесів антропогенних ефективних протиерозійних заходів, таких 
як: оранка вздовж схилів, терасування, контурний обробіток ґрун-
ту на схилах різної крутизни, гребнювання, захисні лісосмуги, 
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дренаж тощо. У випадку, коли ґрунтозахисні заходи не прово-
дяться, Р-фактор дорівнює 1.

Фактор протиерозійних заходів (Р) не враховує такі види 
діяльності як оранка, мульчування, внесення добрив тощо. Всі 
ці заходи беруть до уваги під час визначення фактора рослин-
ного покриву (С). 

Вивчення всіх факторів показує, що при визначенні впли-
ву більшості з цих факторів потрібне застосування нелінійних 
рівнянь. Наприклад, фактор LS є нелінійною функцією довжи-
ни схилу та його крутизни, а фактор рослинного покриву (С) є 
нелінійною функцією від характеру рослинного покриву. Необ-
хідно зауважити, що за допомогою USLE можна визначити лише 
втрати від струменевої ерозії, оскільки для визначення площин-
ного змиву необхідно залучати більш складні фактори, які його 
зумовлюють. Також, подане рівняння не враховує втрати ґрунту 
при обробітку, виносу його разом з врожаєм та за рахунок бічної 
річкової чи вітрової ерозії.

Проте, велика кількість праць щодо застосування USLE та 
RUSLE для територій різних за площею та з неоднаковими при-
родними умовами і антропогенним навантаженням, свідчать про 
його універсальність та важливе значення для розроблення прак-
тичних рекомендацій щодо раціонального використання земель-
них ресурсів та ведення ефективного сільськогосподарського ви-
робництва.

Застосування ГІС-технологій при розрахунку параметрів 
RUSLE значно полегшує процедуру отримання кінцевого резуль-
тату та сприяє більш комплексному його аналізу. Програмним 
продуктам фірми ESRI ArcView 3.2 та ArcGis 8.0, а також засобам 
мови програмування – Avenue, характерна повна інтеграція з 
ерозійною моделлю RUSLE (див. рис. 32). На поданому рисунку 
схематично зображено всі складові процесу введення та розра-
хунку факторів RUSLE в ГІС, які ми застосовували для побудови 
ерозійної моделі для досліджуваної території [6].

Отже, RUSLE рекомендоване для розрахунку довготривалих 
середньорічних втрат ґрунту із розораних територій, може засто-
совуватися для розроблення комплексу заходів із впровадження 
сталого землекористування з організацією та подальшим фун-
кціонуванням еколого-безпечних агроекосистем [6]. 
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7.4. Îâåðëåéíîâèé àíàë³ç ó Ã²Ñ

Оверлейнові операції (операції накладання) є одними із най-
розповсюдженіших аналітичних алгоритмів, які використовують-
ся у середовищі ГІС. Ці операції базуються на накладанні двох і 
більше картографічних шарів з подальшим створенням похідних 
об’єктів, які виникають під час такого геометричного накладан-
ня. Атрибутивна інформація, прив’язана до вихідних об’єктів, 
може переходити до похідних об’єктів у незмінному вигляді або 
з використанням різних обчислювальних алгоритмів (обчислен-
ня середнього, підсумовування тощо). Часто в обчислювальних 
алгоритмах операцій накладання використовуються логічні опе-
рації типу AND, OR або NOT [23].

В оверлейнових операціях можуть використовуватися різні 
типи просторових об’єктів: точкові, лінійні та полігональні. На-
приклад, аналіз вартості прокладання кабелю через кілька різних 
ділянок повинен містити операцію накладання карти, траси, ка-
белю (лінійні дані) на карту землекористування (полігональні 
дані). При цьому визначається довжина ділянки траси, що про-
ходить через кожну одиницю землекористування, і залежно від 
типу ділянки, визначається вартість прокладання. Можуть також 
аналізуватися перетини з іншими підземними комунікаціями, 
розташованими на різних глибинах, наявність додаткових спо-
живачів тощо. Однак найбільш поширеним є накладання двох 
полігональних шарів.

Програмна реалізація векторних оверлейнових алгоритмів 
досить складна і пов’язана з певними витратами машинного часу 
на пошуки координат усіх перетинів та складових полігонів чи 
лінійних сегментів. Аналіз перетину двох ліній – це основна дія 
оверлейнового аналізу. 

На практиці набагато частіше трапляються випадки аналізу 
перетинів складних ліній, що складаються з безлічі окремих сег-
ментів. Вони можуть бути опрацьовані простим алгоритмом, який 
перевіряє кожен сегмент в одному лінійному шарі проти кожно-
го сегмента в іншому. Кількість роботи, яку необхідно зробити, 
пропорційна кількості сегментів.

Цифрове опрацювання оверлея полігонів досить трудомістке, 
саме тому є складною операцією для векторних ГІС. Наприклад, 
через помилки векторизації (некоректне оцифровування даних), 
межі полігонів будуть мати дещо різні координати і кілька разів 
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перетинатися. У результаті оверлея на їхній межі може утворю-
ватися ланцюжок маленьких витягнутих “паразитних” полігонів, 
які згодом потрібно видаляти власноруч. 

Сучасні програми ГІС, які використовують оверлей, передба-
чають можливість автоматичного видалення таких несумісностей 
у процесі роботи. Критерії для відбору полігонів, які необхідно 
видалити в автоматичному режимі, можуть бути такі [23, 45]:

· за розміром генерованого полігона (менше заданої умо-
ви); 

· форма полігонів надто вузька й витягнута;
· кількість дуг, що утворюють полігон, становить 2, що до-
сить рідко зустрічається у справжніх полігонах (зазвичай 3, 
4 і більше);

· регулярне чергування дуг у ланцюжку суміжних полі-
гонів.

Також оверлейнові операції широко використовують під час 
опрацювання та аналізу растрових даних. Залежно від системи 
та типу операції можна працювати з декількома шарами одно-
часно, наприклад, при пошуку середніх значень або можливих 
комбінацій значень. Аналізовані матриці растрових даних зазви-
чай повинні бути однакового розміру та мати однаковий розмір 
комірок растру, тому оверлейновим операціям переважно пере-
дують операції взаємного узгодження розмірів.

7.5. Ìîäåëþâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè

Відомо, що економічною основою світу є інфраструктура: до-
роги, комунікації, трубопроводи – все те, що забезпечує існування 
та рух людини, енергії, речовини та ідей.

Саме тому важливим об’єктом досліджень у географії є різні 
географічні мережі, що представляють собою сукупності ліній-
них фрагментів природного (наприклад, річкові, орографічні, 
тектонічні) і антропогенного (наприклад, дорожні, електричні, 
комунікаційні) характеру. Загалом до поняття „географічна мере-
жа” належать усі просторові (територіальні) зв’язки та відносини, 
важливі для вивчення просторової організації природних і со-
ціально-економічних систем. У цьому випадку географічна реаль-
ність може бути представлена у вигляді суперпозиції (об’єднання, 
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накладання) великої кількості різноманітних просторових відно-
син і зв’язків (транспортних, технологічних, екологічних, мігра-
ційних, інформаційних) між різними географічними об’єктами 
(населеними пунктами, підприємствами, адміністративними й 
економічними районами, екосистемами, земельними ресурсами 
та ґрунтовим покривом тощо). При цьому географічність відно-
син полягає в тому, що в зазначеній суперпозиції завжди є взаєм-
не розташування, що надає всьому комплексу територіального, 
іншими словами географічного характеру.

Загалом будь-які геометричні мережі складаються з двох час-
тин: відтинків та вузлів [39]. Простими прикладами відтинків мо-
жуть бути водні потоки, вулиці, комунікації, труби тощо. Щодо 
вузлів, то до них можна віднести перетини вулиць, водозбори 
тощо. Відтинки з’єднуються на вузлах і потік (автомобілі, вода, 
речовина тощо) рухається від одного відтинку через вузол до ін-
шого.

Метою вивчення географічних мереж є виявлення засобами 
ГІС закономірностей їхньої будови, 
формування та розвитку, а також 
моніторинг, оптимізація та управ-
ління (наприклад, у випадку тран-
спортних і комунікаційних мереж). 

Перевагами геометричних ме-
режних моделей, які використовуються у ГІС є [39]:

1. Значно спрощене їхнє редагування. Наприклад, під час 
додавання нових лінійних об’єктів існують можливості їх-
нього точного приєднання до всієї мережі за існуючими 
правилами мереж.

2. Мережні об’єкти можна поділяти на категорії чи групи, 
розбивати та об’єднувати в тематичні класи тощо.

3. Сучасні ГІС-аплікації дають змогу досить швидко опрацьо-
вувати великі масиви геометричних мережних даних.

4. Існує можливість дистанційного поповнення, редагування 
та аналізу мережних моделей (із використанням Inetrnet).
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7.6. Ìîäåëþâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
íåéðîñ³òîê òà ñèñòåì ç íå÷³òêîþ ëîã³êîþ

Часто наукове прогнозування поведінки природних систем є 
досить складно (або взагалі неможливо) провести на основі стан-
дартних чи класичних методів математичного моделювання. 
Причиною цього є багатофакторність проблеми, залежність її 
від безлічі взаємопов’язаних подій і процесів, які відбуваються 
одночасно або послідовно, але не завжди зі зрозумілим (хоча б 
на рівні тенденцій) причинно-наслідковим зв’язком. Таке про-
гнозування практично не допускає універсального підходу, а 
вимагає кожного разу детального та конкретного аналізу (часом 
дуже трудомісткого). При цьому розвиток ситуації в цілому по-
винен представлятися як безперервний процес, а не як статичний 
набір фактів та подій. З математичної точки зору мова йде про 
складноформалізовані завдання, в яких досить часто не можуть 
бути коректно враховані навіть основні й принципові фактори, 
які впливають на розвиток ситуації, і на яких повинен, по суті, 
ґрунтуватися науковий прогноз.

Але навіть у випадку вирішення завдання за допомогою роз-
глянутої моделі дослідник часто приречений на одержання до-
сить скромного результату, оскільки така модель ґрунтується на 
достатньо примітивізованій схемі, що є, по суті, головним неви-
рішеним недоліком такого підходу. Це зумовить обмеженість та 
малу ефективність прогнозів, одержуваних при такому дослід-
женні, яке з самого початку не враховує багато важливих факторів 
розвитку події. Тому отримані результати доводиться „поліпшу-
вати”, щоб наблизитися до реальної ситуації, але часто це ро-
биться досить некоректним і формальним способом у вигляді 
звернення до перевірених фактів, які не є взяті до уваги в аналізі 
під час поставлення завдання [39, 49]. В результаті такої корекції 
одержувані висновки можуть суттєво відрізнятися від прогнозо-
ваних для такої моделі, тому така процедура аналізу та пошук 
оптимального рішення (досить трудомісткий та складний) у пев-
ному плані губить зміст.

Вирішення цього фундаментального протиріччя вимагає 
принципово іншого підходу до проблеми прогнозування, який 
ґрунтується на інших принципах, методах прогнозованої мате-
матики та сучасних комп’ютерних нейросіток та архітектур з 
нечіткою логікою. Цей підхід лежить в основі функціонування 
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систем штучного інтелекту, які створюються і самовдосконалю-
ються на перевірених, надійних та сталих фактах, і які побудо-
вані на принципах інтуїтивного (ситуаційного) мислення. Такий 
підхід дає змогу здійснювати конкретне прогнозування навіть у 
разі відсутності заздалегідь відомих функціональних зв’язків і 
взаємозалежностей між різними факторами, без знання алгорит-
мів і базових параметрів поведінки складної системи. Отже, це не 
вимагає складення та вирішення певних рівнянь, які пов’язують 
численні параметри досліджуваного явища. Саме на цих прин-
ципах побудована робота мозку людини – найбільш досконалої 
нейросітки створеної природою.

Нейрокомп’ютерні мережі та методи нечіткої логіки. Інтенсив-
ний розвиток теорії штучного інтелекту зумовив можливість 
вирішення окремих нечітких системних завдань. Дослідження 
штучного інтелекту спрямовані на те, щоб створити пристрої 
(програму, апарат), які діятимуть так само, як людський мозок. 
Такі пристрої прийнято називати нейросистемами, або нейросіт-
ками.

Процес навчання нейросистеми для її подальшого вико-
ристання у прогнозуванні проводиться за допомогою тренуван-
ня на багаторазових випробуваннях. Після цього важливого ета-
пу робота із системою значно спрощується. Процедура навчання 
повинна бути досить ефективною для прогнозування періодично 
повторюваних природних явищ, наприклад, паводків, коли є до-
статня статистика для прогнозування на основі даних, які фіксу-
ються для конкретних регіонів різними державними службами 
протягом  багатьох років.

Розвиток нейрокомп’ютерних мереж інтенсивно почався з 
90-х рр. минулого століття. Тоді було розроблено нейромереже-
вий пакет Braіn-Maker фірми CSS [39]. На сьогодні в цьому напря-
мі проведено багато нових напрацювань.

Призначення пакета таких програмних продуктів – це вирі-
шення завдань, для яких поки не знайдено формальних методів 
та алгоритмів, а вхідні дані неповні, „замасковані” і суперечливі. 
До таких завдань відносяться передбачення, прогнозування, мо-
делювання природних і техногенних кризових ситуацій, розпізна-
вання об’єктів та явищ тощо.

Під час вирішення поставлених завдань використовують ма-
тематичний апарат теорії нейронних мереж. При цьому в опера-
тивній пам’яті будується модель багатошарової нейронної мережі, 
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яка має властивість навчатися на безлічі прикладів, оптимізовую-
чи при цьому свою внутрішню структуру. Під час навчання ме-
режі на досить великій кількості прикладів можна досягти високої 
вірогідності та достовірності результатів.

Принцип роботи нейронної мережі. Нейронна мережа утво-
рюється шляхом об’єднання виходів нейронів із входами. При 
цьому тип міжнейронних з’єднань може бути ациклічним або 
довільно циклічним. Вид з’єднань є одним із класифікаційних 
ознак типу нейронної мережі.

Нейронна мережа здатна по частинах визначити цілий об’єкт. 
Якщо невідома точна залежність, але відомо, що вона існує, ней-
ронна мережа здатна знайти взаємозв’язок. На відміну від про-
грам, що ґрунтуються на правилах типу „якщо А, то роби Б”, 
нейронна мережа може екстраполювати результат.

Ще одна перевага перед програмами, що ґрунтуються на 
„правилах”, полягає в тому, що облік нових фактів полягає у пе-
ренавчанні мережі за їхньою участю, а не в переробленні правил 
програми та її переписуванні.

Навчання мережі здійснюється шляхом представлення при-
кладів, які складаються з набору вхідних даних в сукупності з 
відповідними результатами, отриманими під час спостережу-
вального навчання. Ефективність вирішення завдань залежить 
від обраної структури нейронної мережі, використовуваного 
алгоритму навчання та повноти наявної бази даних прикладів.

Під час навчання сигнал помилки поширюється мережею. 
Виробляється корекція входів нейронів, що запобігає повторній 
появі цієї помилки. В однорівневих мережах корекція викону-
ється досить просто. У багаторівневих мережах корекція внутріш-
ніх рівнів є досить складним процесом.

Інтелектуальні програми й моделі використовують також і під 
час опрацювання даних дистанційного зондування. Так, нейро-
мережева технологія Scan Ex Ne RІS GІS ґрунтується на системі, 
створеній для інтегрального опрацювання наявної в ГІС просто-
рової інформації та представлення результатів у вигляді карто-
графічних образів. При цьому в базі даних може акумулюватися 
інформація різного виду: векторна, растрова, таблична тощо, яка 
інтегрується та уніфікується. Користувач має можливість побуду-
вати власну експертну систему, формуючи різні взаємозв’язки між 
об’єктами та процесами. Навчання нейронної мережі дає змогу 
сформувати декілька варіантів розвитку досліджуваної події чи 
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явища. Звичайно, це дуже продуктивна технологія, особливо у 
разі виявлення та оцінювання різних техногенних і екологічних 
ризиків та управління ними.

Останнім часом з’явилися програмно-апаратні засоби, побу-
довані на практичних результатах, отриманих у ще одній мате-
матичній галузі – нечіткій логіці.

Нечітка логіка дає змогу вирішувати широкий спектр завдань, 
які не піддаються формалізації.

Одним із найпростіших, недорогих і широко застосовуваних 
є програмне забезпечення FuzіCalc, побудоване на принципах 
нечіткої логіки. Це електронна таблиця, в полях якої, крім даних 
і формул, можна записати припущення, які представлені про-
стими графіками-припущеннями. Якщо деяку систему можна 
з необхідною точністю описати такою електронною таблицею, 
то надалі  таблицю можна швидко і просто використовувати для 
досить точного прогнозування та моделювання.

Інформаційне моделювання. Природні об’єкти і процеси, на-
приклад, ґрунт як система і біокосне тіло, характеризуються 
складністю функціонування, яка полягає в різноманітті та неод-
нозначності різних зв’язків. Не випадково в екологічних дослід-
женнях предметом вивчення є екосистеми, біогеоценози, гео-
системи, педоценози, всередині яких відбуваються біотичні та 
абіотичні взаємодії. Саме тут інформаційне моделювання є най-
більш конструктивною та продуктивною науковою технологією 
для пізнання природних процесів, які відбуваються у навколиш-
ньому світі [19].

Інформаційні моделі створюються для формалізованого ро-
зуміння про елементи об’єкта або системи з метою виявлення їх-
нього співвідношення, взаємодії факторів, що зумовлюють фун-
кціонування системи. Технологія інформаційного моделювання 
спрямована на створення, інтерпретацію та прогнозування роз-
витку досліджуваного об’єкта або явища унаслідок зміни окре-
мих параметрів.

Такий метод отримав назву „системний підхід”. При систем-
ному аналізі визначаються найбільш загальні частини структури 
– її елементи. Подальша деталізація таких елементів здіснюється 
вже в межах структурного аналізу. При цьому структура об’єкта 
моделювання подається у вигляді сукупності різних функцій. 
Отже, відбувається перетворення інформаційної моделі з якісного 
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абстрагованого рівня на кількісний, оскільки структурний аналіз 
здійснюється з реальними даними в єдиній системі.

Розвиток сучасного інформаційного моделювання відбува-
ється в напрямі якісного переходу від інформаційних описових 
моделей до ресурсних і від ресурсних до інтелектуальних, і в 
цьому й полягає його роль як сполучної ланки між інформацій-
ним та інтелектуальним суспільством майбутнього.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Дайте характеристику таким типам просторово-реляційних 
взаємозв’язків у ГІС як ідентичність (тотожність або рівність) 
об’єктів (equals) та вмістимість об’єктів (contains).

2. Дайте характеристику таким типам просторово-реляційних 
взаємозв’язків у ГІС як включення об’єктів (within) та перетин 
об’єктів (crosses).

3. Дайте характеристику таким типам просторово-реляцій-
них взаємозв’язків у ГІС як окремість (роз’єднаність) об’єктів 
(disjoint) та перекриття об’єктів (overlaps).

4. Дайте характеристику такому типу просторово-реляційних 
взаємозв’язків у ГІС як дотичність об’єктів (touches).

5. Що таке різниця (difference) та буфер (buffer) як одні з поши-
рених просторових топологічних операцій у ГІС?

6. Що таке охоплення (clip) та випукла оболонка (convex hull) 
як одні з поширених просторових топологічних операцій у 
ГІС?

7. Що таке вирізання (cut) та перетин (intersect) як одні з поши-
рених просторових топологічних операцій у ГІС?

8. Що таке симетрична різниця (symmetric difference) та 
об’єднання (union) як одні з поширених просторових топо-
логічних операцій у ГІС?

9. Які переваги просторової ГІС-статистики?
10. Назвіть  основні  принципи  побудови  ГІС-модуля 

ErosionRUSLE. Виконайте обчислення ерозійних втрат ґрун-
ту за допомогою цього модуля, використовуючи дані, записані 
на компакт-диску. 

11. Що таке оверлейнові операції у ГІС?
12. Опишіть специфіку операції накладання векторних та рас-
трових даних.

13. Дайте визначення поняттю географічної мережі та особли-
вості її моделювання.
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14. Що таке комп’ютерні нейросітки та архітектури з нечіткою 
логікою?

15. Опишіть принципи роботи нейтронної мережі.
16. Що таке інформаційне моделювання у ГІС?



ÐÎÇÄ²Ë 8
ÀÍÀË²Ç ÄÀÍÈÕ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÇÎÍÄÓÂÀÍÍß. ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÇÈÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß GPS

8.1. Äèñòàíö³éíå çîíäóâàííÿ ÿê îäèí 
³ç âàæëèâèõ ìåòîä³â  äîñë³äæåííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Çåìë³

Дистанційне зондування Землі – це отримання інформації з 
використанням апаратури, встановленої на борті аеро- або кос-
мічних апаратів. Дистанційне зондування – це основне джерело 
для підтримки оперативності та актуальності ГІС. Одним із най-
сучасніших  напрямів розвитку ГІС є поєднання ГІС-технологій та 
опрацювання даних дистанційного зондування [10, 22, 26, 31].

Дистанційні методи характеризуються значним віддален-
ням приладу, який здійснює знімання від досліджуваного об’єкта 
(відстань може вимірюватися сотнями і тисячами кілометрів). Це 
створює максимальний огляд поверхні та дає змогу одержувати 
максимально генералізовані зображення поверхні.

Під час дистанційних досліджень отримують інформацію 
про об’єкти в різних спектральних діапазонах: рентгенівському, 
ультрафіолетовому, видимому та інфрачервоному. Різні відбивні 
властивості досліджуваного об’єкта та стан навколишнього сере-
довища впливають на характеристики випромінювання і фік-
суються приладами дистанційного зондування. В такий спосіб 
збираються і накопичуються дистанційні дані, складові різних 
баз ГІС.

На якісні характеристики матеріалів дистанційного зонду-
вання впливають: форма, нахилення та висота орбіти, період 
обертання, положення встановленої апаратури відносно Сонця 
тощо [22, 29, 45].
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Форма орбіти. Космічні носії зі встановленою знімальною апа-
ратурою рухаються по кругових або еліптичних орбітах. Для 
спостереження з космосу доцільніше використати кругові орбі-
ти, оскільки на них супутник рухається приблизно на однаковій 
відстані від Землі, деякі коливання відстаней спричинені тим, що 
реальна форма земної поверхні має неправильну геометричну 
форму. Для еліптичних орбіт відстань до земної поверхні змі-
нюється від мінімального в перигеї до максимального в апогеї.

Нахилення орбіти (і) – це важлива характеристика, що визна-
чається кутом між площиною орбіти і площиною екватора. 

Розрізняють орбіти: екваторіальні, де відхилення немає, по-
лярні (з нахилом 90°) і похилі, що займають проміжне положення. 
Похилі орбіти можуть бути прямими (мають північно-східний 
напрям висхідного оберту) і зворотними (мають північно-захід-
ний напрям висхідного оберту).

Під час руху по орбіті супутник прокладає шлях, який нази-
вається трасою, що є, по суті, проекцією орбіти на земну повер-
хню.

Нахилення визначає широтний пояс, охоплюваний зйомкою. 
Наприклад, супутники, що мають нахил орбіти 30°, покривають 
зону між 30° пн. ш. і 30° пд. ш. 

Висота. За висотою орбіти можна поділити на три групи:
· 100–500 км – орбіти для пілотованих кораблів і орбітальних 
станцій (частіше 200–400);

· 500–2000 км – орбіти для ресурсних і метеорологічних су-
путників (ресурсні – 600–900, метеорологічні – 900–1400);

· 36 000–40 000 км – орбіти для геостаціонарних супутни-
ків. Швидкість руху таких супутників дорівнює швидкості 
обертання Землі, тому вони постійно перебувають над пев-
ною територією.

Період обертання (Т) – час обертання супутника навколо Землі, 
від якого залежить кількість обертів за добу. Звичайно супутники 
на навколоземних орбітах рухаються зі швидкістю 11 км/с, один 
оберт навколо Землі роблять за 1,5 год. Тобто протягом доби здій-
снюють близько 16 обертів.

Від періоду обертання залежить міжобертова відстань. Для за-
значеного супутника міжобертова відстань становить 22,5°, що на 
екваторі відповідає 2 500 км. Охоплення ж знімків становить 100–
200 км. Отже, між знімками послідовних обертів будуть розриви. 
Якщо траса розрахована на щодобове повторення, то й розриви 
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будуть повторюватися. Тому звичайно траси розраховують так, 
щоб був невеликий добовий зсув і можна було б робити зніман-
ня з перекриттям. Тоді унаслідок щодобового зсуву супутник за 
кілька діб зможе сфотографувати всю Землю. 

Для постійного спостереження за певною ділянкою зем-
лі використовують геостаціонарні орбіти (Т – 24 год, висота – 
36 000 км). Геостаціонарні супутники розташовують на еква-
торіальній орбіті. Вони ніби зависають над однією точкою, тому 
кілька таких супутників, розташованих на рівних відстанях один 
від одного, забезпечують постійний огляд усієї поверхні Землі, 
окрім полярних областей.

Добові геосинхронні періодичні супутники перебувають на 
похилій орбіті (Т – 24 год). Космічний апарат над однією і тією ж 
точкою буде з’являтися через кожні 24 години.

Положення орбіти відносно Сонця – це кут між площиною орбі-
ти та напрямом до Сонця. Для одержання знімків при постійних 
умовах освітлення використовують сонячно-синхронні орбіти. У 
таких орбіт кутова швидкість зсуву щодо Сонця відповідає швид-
кості обертання Землі навколо Сонця (360° у рік). Перебуваючи на 
сонячно-синхронній орбіті, супутник з’являється над тим самим 
місцем, у той самий час, і умови освітлення території залежать 
тільки від пори року.

Вплив атмосфери. Зйомка з космосу здійснюється через товщу 
атмосфери, стан і властивості якої впливають на одержувані ма-
теріали дистанційного зондування. Тут необхідно брати до уваги  
вплив т. зв. екрану, хмарності, поглинання сонячних променів, 
розсіювання, впливу атмосферного пилу тощо.

Звичайно зйомці в оптичному діапазоні заважає хмарність, що 
у кожен момент часу закриває більше 50% поверхні земної кулі. 
Деякі території закриті хмарами більшу частину року, отже, під 
час планування досліджень необхідно мати відомості про хмар-
ність у цьому районі. Але навіть при безхмарному небі частина 
променів поглинається. Це поглинання вибіркове та залежить 
від довжини хвилі. Атмосфера затримує більшу частину гамма-
випромінювання, рентгенівського й ультрафіолетового випромі-
нювання, а також частину видимих та інфрачервоних променів, 
у тім числі фіолетових, синьо-зелених зонах видимої частини 
спектра. Тому зйомку звичайно виконують у тих зонах спектра, 
де електромагнітне випромінювання не поглинається. Такі зони 
називаються „вікнами прозорості”.
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Розсіювання променів неоднакове в різних зонах спектра. 
Атмосферний пилі туман знижують контрастність зображення 
об’єктів на космічних знімках, спотворюють колір об’єктів. Най-
більш сильно позначається вплив цього явища у синій та голубій 
зонах спектра.

8.2. Òèïè êîñì³÷íèõ çí³ìê³â òà ¿õí³ ÿê³ñí³ 
õàðàêòåðèñòèêè

Знімок – двовимірне зображення, отримане в результаті дис-
танційної реєстрації технічними засобами власного або відбитого 
випромінювання, і використовується для виявлення, якісного та 
кількісного вивчення об’єктів, явищ і процесів шляхом дешиф-
рування, виміру і картографування [3, 7, 22].

Основні типи космічних знімків. Здійснення космічної зйомки 
можливе завдяки здатності об’єктів випромінювати або відбивати 
електромагнітні хвилі.

За спектральним діапазоном космічні знімки поділяють на 
три основні групи:

· знімки у видимому та ближньому інфрачервоному (світ-
ловому) діапазоні;

· знімки в тепловому інфрачервоному діапазоні; 
· знімки в радіодіапазоні.
Електромагнітні хвилі класифікують за довжиною. Відти-

нок оптичних хвиль (0,001 – 1000 мкм) включає ультрафіолето-
вий (менше 0,4 мкм), видимий (0,4 – 0,8 мкм) та інфрачервоний 
діапазони. Видимий діапазон, у якому око розрізняє відтінки 
кольору, ділять на зони з позначенням кольору: фіолетовий 
(390–450 нм), синій (450–480 нм), голубий (480–510 нм), зелений 
(510 –550 нм), жовто-зелений (550–575 нм), жовтий (575–585 нм), жов-
тогарячий (585–620 нм) і червоний (620–800 нм). Інфрачервоний 
діапазон поділяється на: ближній (менше 1,5 мкм), середній (1,5–
3 мкм) і далекий або тепловий (більше 3 мкм). Видимий, ближній 
і середній інфрачервоні діапазони об’єднують у загальний світ-
ловий діапазон, для знімання якого використовується спеціальне 
обладнання.

Тип знімання визначає технологію створення зображення. 
За типом знімання знімки поділяють на: фотографічні, фототе-
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левізійні, сканерні, багатоелементні, теплові інфрачервоні, радіо-
метричні, радіолокаційні, мікрохвильові радіометричні.

Коротко розглянемо властивості космічних знімків та їхню 
класифікацію за цими показниками. 

Значна оглядовість знімків забезпечується охопленням вели-
ких площ земної поверхні. При цьому великі регіони покрива-
ються зйомкою одноразово у разі тих самих умов. У результаті 
з’являється можливість проводити дослідження у глобальному і 
навіть планетарному масштабі.

Комплексне відображення компонентів геосфери. На знімках од-
ночасно відображаються різні компоненти геосфери – літосфера, 
гідросфера, педосфера, біосфера, атмосфера, що дає змогу вив-
чати їхню взаємодію та взаємозв’язки.

Регулярна повторюваність зйомки. Інтервали між зйомками 
можуть становити роки, місяці, години, хвилини. При цьому за-
безпечується одержання знімків на ту саму територію при одна-
кових умовах, що дуже важливо при організації моніторингових 
досліджень.

Генералізація зображення полягає в значній узагальненості зоб-
раження. Характер геометричного і тонового узагальнень малюн-
ка залежить від низки факторів, як технічних (масштаб, розділь-
на здатність знімка, метод зйомки, спектральний діапазон), так і 
природних (вплив атмосфери, особливості території).

У результаті генералізації лінії випрямляються, відбувається 
спрощення форм, узагальнення кольорів і тонів, чорні та білі тони 
змінюються на менш контрастні. Зображення багатьох об’єктів 
земної поверхні звільняється від дрібних деталей, в той самий час 
окремі деталі поєднуються в єдине ціле. Тобто найбільш важливі 
властивості об’єктів виступають на перший план. Це важливо під 
час ландшафтних досліджень для виявлення різних рівнів лан-
дшафтних структур.

Необхідний ступінь генералізації досягається спеціальними 
засобами. Наприклад, підбором відповідного масштабу знімка. 
Вплив генералізації на дешифрування може бути як позитивним, 
так і негативним. З одного боку, сильне узагальнення зображення 
зменшує можливість точного картографування і може призвести 
до похибок. З іншого боку, це є важливою перевагою знімків, тому 
що в результаті генералізації з’являється новий зміст і космічні 
знімки можна використовувати безпосередньо для тематичного 
картографування.
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Масштаб та оглядовість знімків. За масштабом космічні знімки 
поділяють на такі групи:

· дрібномасштабні (1:10 000 000–1:100 000 000). Їх отримують 
із геостаціонарних і метеосупутників на навколоземних 
Орбітах;

· середньомасштабні (1:1 000 000–1:10 000 000). Отримують із 
пілотованих кораблів і орбітальних станцій;

· великомасштабні (понад 1:1 000 000). Отримують зі спе-
ціальних картографічних супутників.

Оглядовість – це площа охоплення території одним знімком. 
За цим параметром розрізняють знімки:

· глобальні, які охоплюють освітлену частину однієї півкулі. 
Отримують ці знімки із міжпланетних космічних кораблів 
і геостаціонарних супутників. Територіальне охоплення 
їх становить десятки і навіть сотні мільйонів квадратних 
кілометрів;

· регіональні, на яких відображено частину материка або 
великий регіон. Отримують ці знімки із метеорологічних і 
ресурсних супутників. Охоплення обчислюється млн. кв. км. 
Ширина зони охоплення змінюється від 500 до 3 000 км;

· локальні, на яких відображено частини великих регіонів. 
Отримують ці знімки із пілотованих кораблів, орбітальних 
станцій, ресурсних і картографічних супутників. Знімки 
можуть охоплювати декілька тисяч квадратних кіломет-
рів.

Роздільна здатність – це мінімальна лінійна величина об’єкта, 
що відображається на знімку. За цією характеристикою знімки 
класифікуються на:

· знімки дуже низької роздільної здатності (десятки кіломет-
рів). Сьогодні такі знімки є малопоширеними, головно, це 
радіометричні знімки;

· знімки низької роздільної здатності (кілька кілометрів). Ці 
знімки досить поширені, до них відносяться телевізійні та 
сканерні знімки з ресурсних  та метеосупутників;

· знімки середньої роздільної здатності (сотні метрів). Такі 
знімки отримують сканерами середньої роздільної здат-
ності та тепловими інфрачервоними апаратами ресурсних 
супутників;

· знімки високої роздільної здатності (десятки метрів). Така 
роздільна здатність притаманна для популярних фотогра-
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фічних знімків з пілотованих космічних кораблів, автома-
тичних картографічних супутників і орбітальних станцій, 
а також для сканерних знімків з ресурсних супутників. Ця 
група знімків ділиться ще на знімки достатньо високої роз-
дільної здатності (50–100 м); високої роздільної здатності 
(20–50 м); дуже високої роздільної здатності (10–20 м); над-
високої роздільної здатності (менше 1 м).

Детальність – це кількість інформації на одиницю площі знім-
ка. За цим показником виділяють знімки малої детальності – робо-
та з ними можлива в масштабі оригіналу; середньої детальності, 
що дає змогу працювати при подвійному збільшенні; детальні 
знімки, що вимагає збільшення оригінального знімка від двох 
до десяти разів.

Повторюваність зйомки. Розглянуті вище класифікації стосу-
ються просторових характеристик космічного зображення. Однак 
для дослідження географічних об’єктів, насамперед їхньої дина-
міки, важливі також тимчасові параметри зйомки. Їх відображає 
така класифікація.

1. Зйомка з періодичною повторюваністю виконується зі всіх 
метеорологічних супутників, які працюють на геостаці-
онарних та навколоземних орбітах, а також з ресурсних 
супутників. Період повторення залежить від особливостей 
орбіти супутника, звичайно залишається незмінним увесь 
час функціонування супутника і становить від 10 хвилин 
до 16–18 діб. Багаторазові внутрішньодобові знімки отри-
мують із геостаціонарних супутників, які „зависають” над 
певним районом Землі. Щоденна зйомка виконується зі всіх 
метеорологічних супутників Землі, які за добу забезпечу-
ють повний огляд земної поверхні. Ресурсні супутники, які 
продукують знімки високої роздільної здатності, мають не-
велике охоплення території, а повторюваність їхньої зйомки 
становить 16–18 діб.

2. Періодична, обмежено регульована зйомка виконується з 
деяких ресурсних супутників. Знімки виконуються з нечас-
тою повторюваністю, однак у разі необхідності можуть бути 
виконані з більшою частотою.

3. Регульована зйомка. Виконується з орбітальних станцій, 
фотографічних автоматичних супутників, які запускаються 
на короткий час, а також з космічних апаратів, призначе-
них для зйомки інших планет. Можливості регулювання і 
вибору термінів зйомки максимальні.
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8.3. Íàâ³ãàö³éí³ ñèñòåìè. Ñòðóêòóðà 
íàâ³ãàö³éíî¿ ñèñòåìè

Глобальні системи позиціонування GPS є однією з технологій 
збору даних в геоінформатиці. Повна назва цієї системи – „Мережна 
супутникова радіонавігаційна система (МСРНС)”, пов’язана з аме-
риканською розробкою GPS (Global Posіtіonіng System Navіgatіon 
Satellіte wіth Tіme and Rangіng). У нашій країні частіше вживають її 
спрощену назву Global Posіtіonіng System (GPS) – глобальна система 
позиціонування. Відноситься вона до супутникових навігаційних 
систем другого покоління [10, 11, 15, 26].

Супутникові радіонавігаційні системи першого покоління 
з’явилися на початку 60-х рр. Перша космічна навігаційна система 
„Транзит” розроблена у США в 1964 р. на замовлення військово-
морського флоту для навігаційного забезпечення атомних підвод-
них човнів, оснащених балістичними ракетами. Потім її почали 
використовувати на суднах торговельного флоту для підвищення 
точності судноводіння, і подальше вдосконалювання цієї техно-
логії вже здійснювалося як технології подвійного призначення. 
Супутникові навігаційні системи почали застосовувати для наві-
гації наземних рухомих об’єктів (легкові та вантажні автомобілі), 
літаків, а також для визначення параметрів руху космічних апа-
ратів, для систем керування рухом.

Для вдосконалення системи „Транзит” була розроблена GPS, 
що відноситься до нових інформаційних технологій точного 
визначення положення об’єктів на земній поверхні. Положення 
розраховують за сигналами, які надходять із серії штучних супут-
ників Землі NAVSTAR.

Програма GPS NAVSTAR розроблена і впроваджена фірмою 
Rockwell. У 1993 р. вона була виведена на проектовану потужність 
і включає:

· космічний сегмент (24 штучних супутники Землі на навко-
лоземних орбітах);

· наземний сегмент (станції спостереження);
· обладнання споживача (GPS-приймачі). 
Орбіти GPS NAVSTAR розташовані таким чином, що, вико-

ристовуючи GPS-приймач, можна визначити власне місце розта-
шування майже на всій території Землі (приблизно до 80-х широт) 
і протягом  усієї доби.
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GPS-приймачі невеликих розмірів, низьке енергоспоживання 
і невисоку вартість. Для передання даних із штучних супутни-
ків використовується шумоподібний сигнал малої потужності. 
В основу визначення координат покладено метод тріангуляції. 
Використовуючи спеціальний алгоритм, GPS-приймач вибирає 
штучні супутники, які придатні для обчислення свого місця роз-
ташування у дво- або тривимірній системі координат. Вимірюючи 
затримку сигналів, GPS-приймач обчислює відстані до кожного 
зі штучних супутників та виконує геометричне завдання, визна-
чаючи власне положення як точку перетину сфер з відповідни-
ми радіусами.

Приймач із невеликою антеною здатний визначати своє поло-
ження у тривимірному просторі з інтервалом від однієї години до 
менше ніж однієї секунди. Типовий GPS-приймач здійснює обчис-
лення раз в секунду, має інтерфейс для зв’язку із зовнішніми при-
строями і працює з використанням стандартних протоколів.

Використовуючи GPS-приймач, можна одержати інформа-
цію про місце розташування (координати в певній геометричній 
проекції), швидкість, напрям та час. Для режиму 2D-навігації по-
милка звичайно не перевищує 100 метрів. Для режиму 3D-наві-
гації похибка визначення може становити близько 6–10 метрів, а 
в диференціальному режимі – до 1 см.

При абсолютному методі вимірів координат використову-
ється тільки один приймач, і два при диференціальному: один 
стаціонарний, інший пересувний. Один приймач встановлю-
ється нерухомо на точці з відомими координатами, робить виміри 
дальності до всіх видимих супутників, а також визначає постійно 
мінливі характеристики тропосфери та іоносфери як середовищ 
поширення навігаційних радіосигналів. За результатами аналізу 
вимірів стаціонарним приймачем обчислюються диференціальні 
виправлення на дальність і швидкість кожного супутника.

Рухомий приймач послідовно встановлюється на точки з не-
відомими координатами. Координати точок місцевості можуть 
визначати як у реальному часі, так і в режимі поступового аналі-
зу. Визначення координат у реальному часі вимагає передання 
виправлень радіоканалом від стаціонарного приймача до рухо-
мого. Для цього існують спеціальні приймачі, які називають ба-
зовими станціями.

Навігаційні системи – це комп’ютерні програми, за допомогою 
яких здійснюється контроль за рухливими об’єктами.
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Основною функцією навігаційної системи є робота з різними 
пристроями з метою встановлення двостороннього зв’язку між 
системою GPS і рухливим об’єктом. Такими пристроями можуть 
бути GPS-модеми, диференціальна станція тощо.

Розглянемо основні складові навігаційної системи [19, 22]. 
Оболонка забезпечує зручний для користувача інтерфейс сис-

теми та надає можливість будь-якому програмному розширенню 
доповнювати його. Вона містить коди управління вікнами, які 
містять картографічну інформацію та відображає на них рухомі 
об’єкти.

Ядро забезпечує зв’язок між будь-якими компонентами сис-
теми, як існуючими, так і тими, які будуть розроблені в майбут-
ньому. Це реалізується за допомогою двох механізмів – сервісів 
та інтерфейсів. Сервіс можна розглядати як шлюз, що гарантує 
доставку даних від одного модуля до іншого, а ідея інтерфейсів 
запозичена із СОМ (Component Object Model).

Диспетчер розширень використовують для того, щоб розши-
рення системи не привело до зміни коду якого-небудь із існуючих 
компонентів, особливо  ядра.

Розширення – це модуль, який містить певну функцію і здат-
ний інтегрувати в середовище навігаційної системи. При цьому 
система побудована так, що нове розширення може взаємодіяти із 
кожним з наявних компонентів або повністю перевизначити їхню 
функцію. Усі частини системи (окрім оболонки і ядра) побудовані 
у вигляді розширень, а їхні інтерфейси чітко стандартизовані.

Картографічний модуль складається з двох частин, одна з яких 
(растеризатор) обробляє структуру електронних карт і конвер-
тує інформацію з векторного вигляду в растровий. Інша части-
на (каталог) здійснює впорядкування атрибутів картографічних 
об’єктів, забезпечуючи їхнє правильне відображення.

Растеризатор містить кілька об’єктів. Головний з них – об’єкт 
„каталог карт”. Його функції – зберігання та підбір електронних 
карт. Кожна карта в каталозі представляється об’єктом „карта”. 
У її функції входить обчислення координат, пошук об’єктів і від-
криття видів карти. Вид карти займається растеризацією вектор-
ної інформації. Для того, щоб дане непріоритетне завдання не 
переривало більш важливих операцій, таких, наприклад, як при-
ймання та опрацювання даних, вона реалізована в паралельному 
потоці. 
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Така структура дає змогу з легкістю додавати новий формат 
карти і розширювати список відображуваних об’єктів без зміни 
існуючого коду.

Диспетчер цілей – це сервер бази даних, який містить інфор-
мацію про рухливий об’єкт. Будь-який модуль навігаційної сис-
теми може одержати доступ до цієї інформації та повідомлення 
про її зміну. Джерелами інформації є пристрої зв’язку з рухоми-
ми об’єктами. Сервер передбачає одночасне звертання до нього 
безлічі клієнтів, автоматично синхронізуючи їхні запити.

Навігаційні системи поділяють на мобільні та диспет-
черські.

Мобільна система встановлюється на рухомих об’єктах. Вона 
відображає місце розташування об’єкта на електронній карті, ви-
конує найпростіші навігаційні завдання (пошук шляху), інколи 
збирання та аналізування інформації реального часу (перехрестя, 
затори, світлофори тощо).

Диспетчерська система обслуговує два або більше рухомих 
об’єктів (до 1–2 тис.). В її завдання входить постійне спостережен-
ня за всіма контрольованими рухомими об’єктами, реєстрація 
інформації про рух, контроль (наприклад, дотримання розкла-
ду тощо).

Навігаційні системи відрізняються також за характером 
розв’язуваних завдань і залежно від  цього поділяються на де-
кілька класів.

Наземні системи характеризуються більшою різноманітністю 
функцій. Наприклад, при ґрунтово-картографічних зніманнях 
в реальному часі можна відображати на карті точки відбирання 
ґрунтових зразків чи інші важливі об’єкти на місцевості. Ще одним 
прикладом може бути забезпечення інкасаторських служб спосте-
реження за графіком руху, цілісністю автомобілів, попередження 
можливих інцидентів, перехоплення керування автомобілями 
(блокування коліс, двигуна, дверей). Система, встановлена в ав-
тобусному парку, може контролювати завантаженість маршрутів 
і точність дотримання графіка.

Морські системи використовують безліч міжнародних стан-
дартів. Більшість портів світу не приймає кораблі, які не облад-
нані навігаційними системами. Прикордонна служба, наприклад, 
окрім системи спостереження та розпізнавання, повинна мати в 
своєму розпорядженні набір потужних алгоритмів, які допома-
гають перехоплювати корабель супротивника, здійснювати різні 
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маневри тощо.  Система на базі електронної карти автоматично 
вказує штурманові небезпечні місця і рекомендує оптимальні 
маршрути.

Авіаційні системи використовують електронні карти невисо-
кої якості, але характеризуються підвищеними засобами безпеки 
та збільшеною швидкістю реакції на різні події.

Для оцінки навігаційних систем використовують декілька 
параметрів:

· Кількість рухомих об’єктів, які обслуговує система.
· Кількість електронних карт та їхніх форматів, розпізнава-
них системою.

· Якість відображуваної інформації та швидкість її опрацю-
вання. Система повинна фіксувати інформацію, яка надхо-
дить від рухомого об’єкта. Отже, потрібно, щоб усі інші її 
функції, зокрема  відображення карти, були відокремлені 
та незалежні від функції приймання і реєстрації даних.

· Диспетчерська система зобов’язана в будь-який момент 
за вказівкою диспетчера зв’язатися з кожним рухомим 
об’єктом, отримати всі дані про нього або задіяти один з 
його датчиків.

· Мобільний варіант системи повинен бути „сумісним” з усі-
ма міськими (або районними) інформаційними службами 
для того, щоб мати можливість отримувати оперативну ін-
формацію.

8.4. Âèêîðèñòàííÿ GPS

На сьогодні система GPS доступна для цивільних організацій 
і широко використовується в геодезії, картографії, землекористу-
ванні, екології, освіті, метеорології, демографії, охороні здоров’я 
тощо. Вона використовується для створення диспетчерських сис-
тем, які дають змогу контролювати з єдиного центру переміщен-
ня рухливі об’єкти в межах певної території. Залізничні компанії 
використали GPS для першої в історії точної зйомки заліз-
ниць США та для спостереження за рухом поїздів. За допомогою 
GPS були уточнені висоти багатьох гірських вершин, у тім числі 
г. Монблан [10, 22, 26].
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Досить ефективне застосування цієї системи для вирішення 
завдань землевпорядкування, оскільки точність визначення ко-
ординат пунктів за допомогою GPS значно вища, ніж у випадку 
застосування традиційної зйомки, а витрати менші, оскільки не-
потрібно здійснювати прокладання теодолітного ходу. Крім того, 
є можливості проведення робіт у разі відсутності прямої види-
мості між вимірюваними пунктами; запису в процесі вимірюван-
ня координат у внутрішню пам’ять приймача; експорту резуль-
татів опрацювання у зручному для подальшого використання 
ГІС-форматі. Необхідно відзначити взаємозв’язок GPS-зйомки з 
тахеометричною.

Незалежно від класу розв’язуваних завдань, будь-яка наві-
гаційна система може бути використана для автоматизованого 
картографування. Ця технологія дає змогу будувати цифрові 
моделі, збережені в ГІС. Відповідно цифрові моделі можуть бути 
використані для подальшої побудови електронної карти та її па-
перового оригіналу. Зазвичай, дані GPS вносять на вже існуючу 
електронну карту.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Що таке дистанційне зондування Землі?
2. Назвіть основні параметри, які впливають на якісні характе-
ристики даних дистанційного зондування?

3. Як нахил орбіти та період обертання штучного супутника 
впливає на якісні характеристики даних дистанційного зон-
дування?

4. Як впливає стан атмосфери та положення орбіти штучного 
супутника відносно Сонця на якісні характеристики даних 
дистанційного зондування?

5. Назвіть типи космічних знімків за спектральним діапазо-
ном.

6. Назвіть властивості космічних знімків.
7. Що таке роздільна здатність космічного знімка?
8. Опишіть масштаби та оглядовість космічного знімка.
9. Що таке глобальна система позиціонування GPS?
10. Перелічіть принципи роботи GPS-приймачів.
11. Що таке навігаційна система?
12. Назвіть складові навігаційної системи в ГІС.
13. Дайте характеристику наземним, морським та авіаційним 
навігаційним системам.



ÐÎÇÄ²Ë 9
ÃÅÎ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÄÀÍÈÕ 
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÇÎÍÄÓÂÀÍÍß

9.1. Åòàïè îïðàöþâàííÿ äàíèõ ó 
äèñòàíö³éíîìó çîíäóâàíí³

Дані дистанційного зондування містять великий обсяг ін-
формації про місцевість. Проте така інформація первинна, і вона 
вимагає подальшого опрацювання. Завдання опрацювання по-
лягає в інтерпретації наявних даних для одержання інформації 
про властивості досліджуваних об’єктів. Саме для цього активно 
використовують геоінформаційний аналіз ДДЗ, що забезпечує 
оперативність та об’єктивність одержуваної інформації [22, 26]. 

Виділяють декілька стадій опрацювання даних у дистанцій-
ному зондуванні (див. рис. 33) [26]:

· На першому етапі опрацювання здійснюється імпорт да-
них, отриманих із супутника, або сканування даних.

· Другий етап передбачає аналіз даних для подальшого 
складання плану їхнього опрацювання.

· На третьому етапі здійснюється реєстрація зображення, 
тобто зображенню присвоюється певна картографічна проек-
ція.

· На четвертому етапі можливі об’єднання або комбіну-
вання декількох зображень з метою одержання цілісної картини 
досліджуваного об’єкта або явища.

· На п’ятому етапі зображення, синтезоване з декількох ін-
ших, піддається обробці з метою поліпшення якості та приведен-
ню всіх його характеристик до єдиних показників.

· На шостому етапі здійснюється автоматизована класифіка-
ція об’єктів зображення та групування за властивостями (атрибу-
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тами). Цей етап суттєво спрощує процес організації атрибутивних 
даних на основі автоматизованого вирішення цього завдання. 

· Сьомий етап створює основу для подальшого використан-
ня ГІС-технологій. На цьому етапі відбувається створення 
структури атрибутивних даних відповідно до  вимог кон-
кретних ГІС, також створюється структура взаємозв’язків 
позиційних і атрибутивних даних.

· На восьмому етапі здійснюється векторизація растрового 
зображення з використанням поданих класифікації та ор-
ганізованого зв’язку „координати-атрибути”. На цьому ета-
пі здійснюється значне (на 2–3 порядки) стискання вихідних 
даних з одночасним збереженням інформації про обрані 
об’єкти.

· На дев’ятому етапі будують цифрову модель як основу 
зберігання даних та моделювання в ГІС.

· На десятому етапі здійснюються процедури геоінформа-
ційного моделювання, які можуть повторно включати і по-
передні дії, такі як: комбінування об’єктів, ректифікація, 
класифікація тощо. 

Рис. 33. Технологічна схема аналізу даних дистанційного зондування [26]
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Розділ  9 .  Геоінформаційний аналіз 
► даних дистанційного зондування

Геоінформаційний аналіз (ГІС-аналіз) – багатоаспектне по-
няття. За методами та результатами опрацювання даних аналіз у 
геоінформатиці поділяють на якісний і кількісний. За способами 
опрацювання – на візуальний, автоматизований, статистичний, 
аналіз рядів даних. За якісним рівнем аналізу даних його поді-
ляють на: системний, узагальнений, семантичний (значеннєвий), 
параметричний (оцінний) [7, 22].

Першим етапом ГІС-аналізу традиційно є візуальний аналіз 
зображень.

У процесі опрацювання космічний знімок сканується, в ре-
зультаті чого створюється інформаційна цифрова модель знімка 
в растровому форматі (див. рис. 34). 

Подібну модель також створюють під час використання циф-
рових фотокамер і сканування карт. Візуальний якісний аналіз, 
зазвичай, передує автоматизованому опрацюванню знімків і 
включає такі дії: оцінка растрового зображення як самостійного 
об’єкта; виявлення системи об’єктів, що підлягають розшифрову-

Рис. 34. Фрагмент сателітного знімка на територію 
Сколівського району Львівської області
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ванню та інтерпретації; оцінка особливостей візуального сприй-
няття об’єктів; визначення ієрархії класів зображення; виділення 
та оцінка ознак, за якими буде проводиться розшифрування та 
інтерпретація.

Рівні візуального аналізу. Об’єкти, які інтерпретують, вимага-
ють різного візуального та індикаторного аналізу. Виділяють чотири 
рівні візуального аналізу: узагальнений, формальний, безпосередній 
семантичний та опосередкований семантичний [26].

Узагальнений рівень аналізу даних починається з вивчення рас-
трового зображення без поділу його на окремі об’єкти. Головну 
увагу звернено на іконічні (першочергові) характеристики, за 
якими здійснюється класифікація зображення. Потім також за 
іконічними характеристиками на зображенні розглядають ок-
ремі об’єкти.

На наступному етапі здійснюється вибір статистичних ме-
тодів опрацювання та опису даних.

На завершальному етапі узагальненого аналізу виділяють 
взаємозв’язки між об’єктами зображення.

Формальний рівень аналізу спрямований на дослідження вла-
сне об’єкта без пошуку взаємозв’язку із загальним зображенням. 
Власне кажучи, це аналіз структури і частин структури зобра-
ження за деякими „формальними ознаками”: середній розмір 
деталей зображення; екстремальні значення та розподіл дета-
лей; характер чергування деталей; середня оптична щільність 
та її екстремальні значення; періодичність коливання оптичних 
щільностей тощо.

Безпосередній семантичний рівень аналізу пов’язаний зі смисло-
вим сприйняттям стандартних об’єктів – наприклад, гідрографіч-
них, ґрунтово-рослинних, антропогенних і їхніх комплексів.

Під час аналізу окремих об’єктів, представлених на растрово-
му зображенні, використовують зазвичай прямі дешифрувальні 
ознаки, але можуть бути задіяні й непрямі ознаки. Це означає, що 
візуальний аналіз часто доповнюється індикаторним.

В результаті кожен клас зовнішніх об’єктів характеризується 
своєю структурою, своїм набором дешифрувальних ознак. Так, 
наприклад, елементи гідрографічної мережі розшифровуються 
за своїми прямими ознаками (колір, звивистість тощо). Типи боліт 
– за поєднанням прямих і непрямих ознак: характерна форма, 
неоднорідний тон та своєрідний малюнок, геоморфологічне по-
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ложення, характер мікрорельєфу, пригнічений характер дере-
востану тощо.

Опосередкований семантичний рівень аналізу. Четвертий рівень 
пов’язаний з індикаційним, логічним аналізом елементів окремих 
об’єктів. До них відносяться, наприклад, внутрішні компоненти 
ландшафту – гірські породи та геологічна будова, гідрогеологіч-
ні умови тощо. Для їхнього аналізу застосовують індикатори, які 
включають групу непрямих і комплексних індикаційних ознак.

Непрямі індикатори (власні індикатори) – це індикатори, які 
умовно можуть бути розділені на групи, відповідно до основних 
компонентів ландшафту: ґрунтові, геоморфологічні, гідрографіч-
ні, геоботанічні, антропогенні тощо. Ці індикатори корелятивно 
пов’язані з літогенною основою ландшафту.

До комплексних індикаторів належить макроструктура фо-
тозображення, пов’язана із внутрішньою будовою ландшафту.

Кожен клас внутрішніх компонентів ландшафту характери-
зується певною зовнішньою структурою, своїм набором дешиф-
рувальних ознак.

Візуальний аналіз здійснюється за прямими і непрямими де-
шифрувальними ознаками.

Дешифрувальні ознаки – це властивості об’єктів, їхніх 
взаємозв’язків та явищ, за допомогою яких вони можуть бути 
розпізнані на знімку. Дешифрувальні ознаки поділяються на пря-
мі та непрямі [7].

Прямими дешифрувальними ознаками називаються ті влас-
тивості об’єктів, які є безпосередньо видимі на знімках. До них 
відносять: форму, розміри, колір, фототон, тіні, структуру зоб-
раження.

Форма – це ознака фотозображення об’єкта на знімку, яка 
передає його загальні обриси, об’єм та характер меж. Стійкість 
ознаки зберігається зі зміною масштабу зйомки.

Розрізняють геометрично визначену та невизначену форми. 
Перша властива, зазвичай, для різноманітних споруд (будівлі, 
мости тощо) і є надійною дешифрувальною ознакою. Друга ха-
рактерна для багатьох природних об’єктів (ліс, луки) і часто не 
може використовуватися як дешифрувальна ознака.

Також розрізняють компактну, лінійну (витягнуту), плоску 
та об’ємну форми. Для дешифрування важливо те, що витягнуту 
форму, на відміну від компактної, можна розпізнавати на знімках 
дрібнішого масштабу. Малюнок витягнутої (ізометричної) фор-
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ми часто є важливою дешифрувальною ознакою (наприклад, за 
характером звивистості можна відрізнити дорогу від ріки). Отже, 
просторова форма об’єкта є важливою дешифрувальною ознакою 
для розпізнавання штучних і природних об’єктів.

Розмір – це довжина, ширина та стереоскопічна висота фо-
тозображення об’єкта. Ознака змінюється зі зміною масштабу 
зображення. За цією ознакою об’єкт може бути виділений серед 
однорідних об’єктів шляхом зіставлення їхніх розмірів.

Фототон зображення на чорно-білих знімках є важливою пря-
мою дешифрувальною ознакою, проте часто нестійкою. Фототон 
залежить від багатьох чинників: найперше від характеру поверхні, 
її відбиваючої здатності, від умов фотографування тощо.

На знімках вдається виділіти до 25 градацій фототону. На 
практиці ж застосовують шкалу із семи позицій:

· білий фототон;
· майже білий;
· ясно-сірий;
· сірий;
· темно-сірий;
· майже чорний;
· чорний.

Зазначимо, що фототон – це не дуже надійна ознака і зазви-
чай використовується в поєднанні з іншими ознаками. Об’єкти 
місцевості рідко мають однорідний тон, оскільки він властивий 
тільки гладким або дуже одноманітним поверхням (наприклад, 
вода, сніг). Здебільшого  на загальному тлі однорідного тону зус-
трічаються більш темні або більш світлі неоднорідності. Під час 
дешифрування варто враховувати важливу закономірність зміни 
тону. Здебільшого об’єкти, які відображаються крайніми величи-
нами шкали тональностей, є більш стійкими, ніж ті, які відобра-
жаються середніми показниками.

Тінь розрізняють власну і падаючу. Власною тінню називають 
тінь, яка вкриває неосвітлену сонцем частину поверхні об’єкта. 
Вона підкреслює об’ємність і характер поверхні предмета (форма 
даху будинку, звивистість гірського хребта).

Падаючі тіні передають форму об’єктів, проектуючи їх на 
підстилаючу поверхню. Часто падаючі тіні слугують єдиною де-
шифрувальною ознакою, і досить надійною для точного розпізна-
вання об’єктів (окремі дерева, труби тощо).
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Колір об’єктів. Кольорові знімки відрізняються більшою чіт-
кістю визначення об’єктів, ніж чорно-білі. Для характеристики 
кольорів об’єктивних стандартних критеріїв немає.

Структура (мозаїка) відображення об’єкта на знімку є най-
більш стійкою комплексною ознакою, яка практично не залежить 
від умов фотозйомки і відображає співвідношення площ і форм 
об’єктів, їхню кількість, розміри, фототони. Характерні мозаїки 
для фотозображення виділяють за геометричним принципом.

Приклади структур є такі: зерниста, смугаста, плямиста, пля-
мисто-зерниста, сітчаста. Плямиста структура – це сполучення 
крапок різного діаметру; зернистий малюнок формується за ра-
хунок об’єднання дрібних випуклих крапок (характерний для 
лісової та чагарникової рослинності). Смугастий малюнок утво-
рюється зі смуг, розташування яких є важливою дешифрувальною 
ознакою. Рівномірне і паралельне розташування смуг характерне 
для орних угідь. Звивисті смуги різного тону, які не мають чітких 
границь, вказують на наявність схилів. Тонка, звивиста смугастість 
характерна для еолових утворень.

Структура також може бути однорідною (безструктурний 
малюнок), невизначеною, розмитою. Безструктурне зображення, 
при якому весь контур зображується одним тоном, характерне 
для водних і більшості антропогенних об’єктів.

Часто об’єкти або їхні характеристики не відображаються на 
знімку (наприклад, невеликі мости, пристані); або можуть не мати 
чітких дешифрувальних ознак (наприклад, прямокутну форму 
може мати житловий будинок або сарай). Тому у випадку, коли 
прямих дешифрувальних ознак часто недостатньо для розпізна-
вання об’єктів, також використовуються непрямі.

Непрямі ознаки (індикатори) відображають закономірності 
між об’єктами, які проявляються у вигляді певних взаємозв’язків  
між об’єктами, а також у зміні властивостей одних об’єктів в ре-
зультаті впливу на них інших об’єктів.

За взаємозв’язками між об’єктами на знімках можна розпізна-
ти такі об’єкти [22]: 

· об’єкти, які неможливо розпізнати за прямими ознаками. 
Такі об’єкти здебільшого виражені на знімках неповністю 
або недостатньо чітко. Наприклад, у селах житлові будівлі 
розташовані ближче до вулиці, ніж нежитлові. Дороги або 
стежки, що підходять до річки, а потім продовжуються на 
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іншому березі, вказують про наявність порома, човнового 
перевозу або броду;

· об’єкти, які відображаються на знімку однаковим тоном. 
Наприклад, сніжники та пісок у тундрі;

· об’єкти, які закриті іншими об’єктами. Наприклад, дешиф-
руючи верхній ярус відомої рослинної асоціації можна виз-
начити рослини, які заселяють нижні яруси;

· об’єкти, яких тимчасово немає на момент зйомки (напри-
клад, пересихаючі влітку водойми можуть дешифруватися 
за наявністю котловиноподібних понижень).
За змінами властивостей відомих об’єктів можна дешифру-
вати об’єкти, які зумовили такі зміни. Серед таких об’єктів 
можна виділити:

· об’єкти, які закриті іншими об’єктами. Наприклад, пригні-
чені ліси на болотах мають меншу висоту дерев, зімкнутість, 
більш світлі та дрібні крони, що дає змогу розпізнавати за-
болочені ділянки;

· об’єкти, яких немає на поверхні землі. Вони впливають  на 
властивості об’єктів, які їх закривають, тобто зумовлюють 
зміну прямих ознак. Такі об’єкти можуть бути встановлені 
за прямими ознаками об’єктів, які їх закривають. Напри-
клад, підземні осушувальні системи (дрени) змінюють умо-
ви вологості ґрунту. Такі зміни відображаються на знімках 
більш світлим тоном, ніж на проміжних між цими дренами 
ділянках. Тобто світлий тон дає змогу дешифрувати дре-
нажну систему.

Також непрямою ознакою може бути певна діяльність або 
функціонування об’єкта. Зазвичай це стосується антропогенних 
об’єктів, таких як: кар’єри, гідровузли тощо.

Використання непрямих ознак для дешифрування об’єктів у 
разі відсутності прямих ознак можливе лише за умови детально-
го вивчення території та врахування ймовірності появи тієї або 
іншої ознаки.

Комплексні дешифрувальні ознаки, які відображають струк-
туру природно-територіальних комплексів, є більш надійними 
та стійкими, ніж прямі ознаки їхніх елементів. Вони становлять 
основу ландшафтного методу дешифрування. Тональна струк-
тура зображення складається з таких компонентів: форми, площі 
та тонів.
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9.2. Äåøèôðóâàííÿ ð³çíèõ ïðèðîäíî-
àíòðîïîãåííèõ îá’ºêò³â

Дешифрування гідрографічних об’єктів. Розпізнавання водойм 
і водостоків на знімках, зазвичай, не вимагає значних зусиль, ос-
кільки їхні берегові лінії здебільшого мають досить чіткі обриси, а 
відображення водної поверхні добре відрізняється від навколиш-
ніх ділянок суші. На тон фотозображення водних об’єктів вплива-
ють умови зйомки, глибина, колір дна, чистота, прозорість, колір 
та поверхня води, наявність водної рослинності. Тон зображення 
буде темнішим зі збільшенням глибини водойми, коли дно скла-
дене з мулу, глини або торфу. Дрібні ріки та озера з піщаним або 
кам’янистим дном мають на знімку світлий тон. Мутна та спінена 
вода також надає зображенню більш світлого тону [26].

Важко дешифрувати невеликі ріки та струмки, які сховані під 
пологом лісу та чагарником. Звичайно при цьому необхідний ре-
тельний стереоскопічний перегляд знімків. Можна використати 
таку непряму ознаку, як зміна фототону малюнка крон дерев.

Пересихаючі гідрографічні об’єкти характеризуються де-
кількома смугами різного тону, що відповідають поступовому 
зниженню рівня води та появі ліній висихання. Найнижча сму-
га, яка є найтемнішою, відображає найбільш зволожену ділянку 
водойми.

Дешифрування рельєфу. Об’єктами топографічного дешиф-
рування рельєфу є зазвичай такі форми, які мають різкі переги-
ни, оголені та незадерновані схили. Також це може бути частина 
задернованих, проте невеликих за розмірами форм: наприклад, 
обриви, зсуви, осипи, скелі, гірські льодовики, яри.

Дешифрування лісів і чагарників. Ліси та чагарники мають на 
знімках зернистий рисунок. Розмір зерен залежить від величини 
крон дерев, тому зернистість зображення деревостою крупніша, 
ніж чагарників.

У зображеннях на знімках деревостою чітко виділяється не-
правильна зернистість, створювана чергуванням округлих крапок 
– проекцій крон дерев і тіней, які відображаються у вигляді тем-
них плям. Колір фотозображення, розмір цих округлих крапок, 
їхній розподіл всередині контура визначає склад, вік та бонітет 
деревостою. Також на структуру поверхні впливає склад порід: 
ялинники мають темніше зафарбування, змішані ліси – світліше, 
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соснові ліси та діброви мають строкате зафарбування контурів 
через суттєву розрідженість їхніх деревостоїв.

Суцільні зарості чагарників характеризуються дрібною зер-
нистістю, іноді – трохи змазаною структурою фотомалюнка. Ха-
рактерна риса напівчагарникової рослинності – її розрідженість, 
між окремими особинами можна дешифрувати поверхню землі 
або трав’яного покриву.

Рілля на знімках має чіткі границі, переважно у вигляді чо-
тирикутників. Для них характерний паралельний смугастий ма-
люнок, який відповідає борознам оранки. Різновидом ріллі є го-
роди, які відрізняються невеликими розмірами та близькістю до 
будівель.

Перелоги мають ознаки дешифрування ріллі, але структура 
фотозображення менш чітка. Часто вони маскуються природ-
ною рослинністю.

Дешифрування луків. Заливні луки характеризуються безструк-
турним або розріджено-точковим малюнком і визначаються на 
основі контакту з лініями рік. Сінокісні заливні луги, крім пере-
рахованих вище ознак, мають зображення слідів сінокосіння (на-
приклад, стіг сіна у вигляді опуклих рисок, рядки скошеної трави 
– світлі зиґзаґоподібні лінії тощо). Суходільні луги дешифруються 
за контурами невизначеної форми, безструктурному малюнку та 
оточені переважно лісами або ріллею. Сінокісні суходільні луги 
дешифруються за ознаками сінокосіння.

Дешифрування боліт. Різні типи боліт на знімках виглядають 
по-різному, але для більшості з них властива неправильна фор-
ма з округлими плавними обрисами. Зерниста структура вказує 
на залісненість боліт. У разі відсутності дерев малюнок щільний, 
різної тональності та залежить від характеру рослинності.

Дешифрування населених пунктів не має суттєвих труднощів. 
Будинки чітко відокремлюються від інших об’єктів більш-менш 
правильним розташуванням та характерною формою (різкість 
обрисів, вертикальність стін, наявність тіні тощо).

Дешифрування доріг. Залізниці відрізняються прямолінійністю з 
плавними та округлими поворотами. Відсутність крутих поворотів, а 
також наявність великої кількості насипів та уступів дає змогу відріз-
нити на знімках залізниці від шосейних доріг. Природні ґрунтові 
дороги зображають у вигляді тонких, зазвичай світлих ліній різної 
ширини. На відміну від доріг вищих класів, вони характеризуються 
більшою звивистістю та крутими поворотами.
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9.3. Àâòîìàòèçîâàíèé àíàë³ç äàíèõ 
äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ

Класифікаційні методи аналізу. Під класифікацією треба ро-
зуміти методи аналізу інформації, побудовані на віднесенні 
досліджуваних об’єктів до відомих класів та у разі необхідності 
утворення нових класів та впорядкування цих класів. Саме для 
даних дистанційного зондування використовують класифіка-
ційні методи аналізу [7, 19, 22, 25]. Це спричинено величезним 
обсягом первинної інформації, яку практично неможливо опра-
цювати вручну.

Здебільшого аналізу піддаються растрові зображення. Виді-
ляють такі методи класифікації аналізу первинних даних у ГІС: 
автоматизована (автономна, неконтрольована), напівавтомати-
зована та спеціальна класифікації. Також аналіз може бути од-
нокласовим або багатокласовим. Більшість методів класифікації 
реалізуються за допомогою кластерного аналізу.

У процесі класифікації пікселі растрового зображення ділять-
ся за спектральними значеннями на декілька категорій. Кожен 
піксель отримує певне значення, яке включається у заздалегідь 
задану дискретну множину. Тобто, класифікація – це перетво-
рення безперервного растрового зображення у тематичне, котре 
може містити такі класи, як, наприклад, типи земельних угідь, 
ґрунтові контури або ландшафти. Якість класифікації насампе-
ред залежить від якості вихідних даних.

Автоматизована класифікація (автономна класифікація або клас-
тер-аналіз) – це автоматичний метод визначення категорій да-
них. Вона дає змогу користувачеві задати основні параметри для 
визначення моделі класифікації у вигляді деяких статистичних 
характеристик, але саме визначення класів і віднесення пікселів 
зображення до того чи іншого класу відбувається повністю авто-
матично [26].

Автономну класифікацію зазвичай використовують, коли є 
інформація про те, що вхідні дані належать до відомих класів або 
підкласів. Така класифікація автоматично ідентифікує кластери 
подібних даних.

Процедура класифікації із загального набору даних виділяє 
ті об’єкти, які належать до відомих класів. При цьому необхідно 
задавати деякі параметри або ознаки, які є підґрунтям для аналізу 
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та дають змогу віднести певні дані до відомого класу. Для простої 
класифікації визначають тільки вхідний та вихідний набори да-
них. Після цього програма автоматично виконує класифікацію, 
використовуючи задані параметри класу.

Існує два види автоматизованої класифікації: параметрична 
та непараметрична.

Параметрична класифікація найбільш широко представлена 
у ГІС. Вона вимагає чітких даних про діапазон числових значень 
параметрів досліджуваних об’єктів та явищ.

Непараметрична класифікація менш відома, її застосовують 
рідше і вона ґрунтується на інформації про межі близькості між 
досліджуваними об’єктами. Саме ця галузь класифікації більше 
відкрита для інтелектуалізації класифікаційних процедур, ос-
кільки в ній значно більше евристичних процедур, ніж у пара-
метричній класифікації.

Напівавтоматизована класифікація дає змогу здійснювати не 
тільки дешифрування об’єктів, але у разі необхідності визначити 
для них нові класи у випадку відсутності існуючих. Вона почи-
нається з визначення областей дослідження (навчальних вибірок, 
еталонів) [26]. 

Наступним етапом є пошук областей, які містять пікселі, що 
відповідають еталонам. У результаті отримуємо дані, які містять 
набір визначених класів. Тобто відповідний клас буде відповідати 
класу галузі вивчення. При цьому зберігається можливість реда-
гувати параметри кожного класу.

Результати будь-якої контрольованої або неконтрольованої 
класифікацій можуть бути використані послідовно. Можна спо-
чатку виконати неконтрольовану (автоматизовану) класифіка-
цію даних. Після цього для зменшення числа класів її результати 
використати як вхідні дані для проведення контрольованої (на-
піватоматизованої) класифікації.

Найбільш доцільно застосовувати контрольовану класифіка-
цію, у випадку, коли є відомі класи, до яких відносяться дослід-
жувані об’єкти.

До спеціальних методів класифікації відносять однокласовий 
метод. Його застосовують у випадку, коли потрібно виділити одну 
групу об’єктів або обмежене число класів. Цей підхід широко ви-
користовують під час дослідження природних ресурсів.

Існують різні способи формування одного класу. Наприклад, 
використовують діаграму розсіювання для визначення спек-
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тральної області класу певного об’єкта. Такий підхід доцільний, 
коли клас можна легко виділити за спектром (наприклад, водну 
поверхню).

Ще один вид спеціальної класифікації – класифікація з на-
кладанням маски. Іншими словами, це формулювання певних об-
межень, які візуально виділяються за оптичними характеристи-
ками певної просторової області – „маски”. Наприклад, під час 
класифікації областей з рослинністю маскують усі інші, які не є 
рослинністю. Потім проводять класифікацію виділених районів. 
Можна використовувати маскування не для виключення, а для 
включення класифікованих об’єктів. 

Одним із ефективних методів застосування класифікації як 
інтелектуальної технології в ГІС є векторизація даних. Тобто, кла-
сифікацію використовують для виділення зображень, які зго-
дом будуть векторизуватися. Особливо ефективно ця процедура 
використовується для векторизації сканованих картографічних 
зображень.

Ще один напрям використання класифікації – аналіз та поліп-
шення якості зображення. Тобто така класифікація формує ло-
кальні області класів, які складаються з невеликого числа комірок. 
Існує можливість зменшення числа локальних областей шляхом 
згладжування та вибіркового фільтрування цих даних.

Результати класифікації використовуються для інтерпрета-
ції та ідентифікації територій, об’єктів і явищ. Комірки або їхнє 
поєднання зіставляють з конкретними числовими значеннями, 
які визначають класи або характеристики класу. Далі ці класи 
можуть ідентифікувати рослинність, корисні копалини, ґрунтові 
виділи, екологічну ситуацію тощо.

Аналіз даних за  спектрально-відбиваючими характеристиками 
об’єктів. Відомо, що сонячне електромагнітне випромінювання, 
досягаючи земної поверхні, частково поглинається і відбивається 
від неї. Всі об’єкти земної поверхні є джерелом електромагнітного 
випромінювання, оскільки містять власне та відбите від них со-
нячне випромінювання. Усі дослідження об’єктів за допомогою 
дистанційного зондування ґрунтуються на тому, що характер 
електромагнітного випромінювання залежить від виду і стану 
об’єкта.

Зображення у видимій частині спектра формується головно 
унаслідок відбитого випромінювання, величину якого характе-
ризують декількома параметрами. Для дослідження ландшафтів 
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використовують коефіцієнти інтегральної та спектральної яскра-
вості [26, 45].

Коефіцієнт інтегральної ахроматичної  яскравості (R), або 
коефіцієнт яскравості (альбедо) – це відношення інтегральної 
яскравості об’єкта в напрямі В до яскравості ідеального розсіюва-
ча – поверхні, яка повністю відбиває радіацію, в тому ж напрямі 
В°, за однакових умов їхнього освітлення.

R=B/ В°.
Значення R може бути від 1 до 0, при цьому максимальне зна-

чення R відповідає  свіжому снігу, мінімальні коефіцієнти мають 
чорнозем, асфальт тощо.

Проте об’єкти земної поверхні відбивають світловий потік 
по-різному в різних зонах спектра. Це залежить від спектральної 
відбивної здатності об’єктів, яка характеризується коефіцієнтом 
спектральної яскравості:

Rλ=Bλ/ В°λ.
Коефіцієнт яскравості подається у табличній формі, ко-

ефіцієнт спектральної яскравості – в табличній та графічній (спек-
тральні криві відбиття). Очевидно, що коефіцієнт спектральної 
яскравості містить більше інформації, ніж інтегральний. Завдяки 
йому можна виявити суттєві відмінності у властивостях об’єктів, 
коефіцієнти яскравості яких приблизно однакові. Характер спек-
тральних кривих відбиття є однією з дешифрувальних ознак при-
родних та антропогенних об’єктів. Метод дешифрування, за-
снований на аналізі спектральних кривих об’єктів, називають 
спектрометричним.

9.4. Ïðîãðàìí³ çàñîáè àíàë³çó äàíèõ 
äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ

Інтегровані ГІС містять пакети програм для опрацювання 
та аналізу зображень. Це дає змогу здійснювати спільний аналіз 
даних дистанційного зондування з картографічною та іншою 
просторовою інформацією. До таких програмних пакетів можна 
віднести: ER Mapper, Erdas, MGE Base Іmage, ІDRІSІ й ін.

Коротко розглянемо загальні операції, які можуть виконувати 
перелічені програмні пакети [22, 26, 55, 57].
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Радіометрична корекція: радіометричне калібрування, сонячна 
та атмосферна корекції, корекції кута візування.

Геометрична корекція: інверсія та обертання зображення, на-
кладання сітки на зображення, корекція кривизни Землі.

Перетворення: маніпуляція з таблицями, кодування, матема-
тичні та логічні операції, метод основних компонентів тощо.

Фільтрація: підкреслення границь, фільтрація низьких і висо-
ких частот, медіанна фільтрація, фільтраційна статистика.

Текстурний аналіз: вимірювання варіацій.
Генерація спектральних образів: складання масивів ключової 

інформації, статистичний аналіз.
Класифікація зображення та оцінка точності: метод максима-

льної правдоподібності, оцінка точності на основі класифікацій-
них таблиць і тематичного порівняння.

Сервісні операції: внесення-представлення даних, редагуван-
ня тощо.

Отже, аналіз зображень для одержання географічного ре-
зультату – це послідовність стандартних процедур, в які входять: 
трансформування знімка по контрольних точках, класифікація, 
визначення класів за ключовою інформацією, екстраполяція 
класів на більшу територію.

Системи опрацювання зображення сумісні з ГІС, містять про-
грамне забезпечення, яке складається з трьох основних груп: ко-
рекція зображення, поліпшення якості та аналіз. Операції з аналі-
зу зображень не є обов’язковим елементом технології ГІС, тому 
лише деякі програми містять повний набір, аналогічний фун-
кціональним можливостям спеціалізованих засобів опрацювання 
зображень (наприклад, ГІС ERDAS (ERDAS, Іnc) або EASІ/PAC).

Відрізняється професійне програмне забезпечення для аналі-
зу даних дистанційного зондування від систем опрацювання зоб-
ражень загального призначення (наприклад, Photoshop), тісним 
взаємозв’язком з програмним забезпеченням ГІС. Важливою озна-
кою програмного забезпечення з опрацювання даних дистанцій-
ного зондування є можливість швидкого переходу від результатів 
тематичного дешифрування до виконання операцій моделюван-
ня та просторового аналізу засобами ГІС. 

Серед найпоширеніших програмних засобів з аналізу даних 
дистанційного зондування виділимо ERDAS Іmagіne, EASІ/PACE, 
VІ2STA, Іntegral, ENVІ, ER Mapper, TNTmіps. 
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Більшість існуючих програмних пакетів спрямовані на вирі-
шення декількох конкретних завдань, пов’язаних з опрацюванням 
та аналізом даних. Так, редактори растрової графіки дають змогу 
вирішувати завдання із відображення, класифікації, поліпшення 
зображення. Географічна прив’язка, ГІС-аналіз та представлення 
результатів виконується за допомогою векторних ГІС. Тому час-
то для проведення всього циклу робіт, користувачеві необхідно 
мати у своєму розпорядженні декілька програмних продуктів. 
Лише деякі програмні пакети забезпечують здійснення всього 
комплексу робіт з аналізу даних дистанційного зондування, се-
ред яких варто згадати програмний продукт Erdas Іmagіne, який 
дає змогу вирішувати завдання з опрацювання та аналізу даних 
дистанційного зондування від першої стадії імпорту даних з об-
мінних форматів різних джерел до підготовки якісних цифрових 
звітів та роздруків.

Erdas Іmagіne є повнофункціональним програмним пакетом з 
опрацювання растрової графіки. Тобто, це завершена географічна 
інформаційна система, яка має модульну структуру. Кожен кон-
кретний користувач може придбати тільки ті модулі, які необхід-
ні для вирішення поставлених перед ним завдань.

Опрацювання та аналіз даних охоплюють декілька етапів. 
Зупинимося коротко на кожному з них [26]. 

1. Відображення – представлення даних у зручному для ко-
ристувача вигляді. Це невід’ємна частина аналізу просторової 
інформації у дистанційному зондуванні. Залежно від джерела 
походження, дані дистанційного зондування можуть бути в циф-
ровому форматі або ж їх треба переводити в цей формат для 
подальшого автоматизованого опрацювання. Проте, незалежно 
від типу джерела, всі цифрові дані дистанційного зондування є 
растровими зображеннями.

Відображення даних в Erdas Іmagіne виконується за допомо-
гою модуля Vіewer, що є, по суті, самостійним програмним засо-
бом з великим набором функцій.

2. Покращення – зміна параметрів зображення з метою підви-
щення чіткості, зменшенням впливу перешкод. Покращення зоб-
раження полегшує подальший візуальний аналіз та автоматизо-
ване опрацювання матеріалу. Покращення досягається різними 
шляхами, наприклад, зміною яскравості, контрастності, філь-
трацією перешкод, поліпшенням колірного балансу. У процесі 
покращення зображення відбуваються зміни у вихідних даних: 
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корекція спектральних характеристик пікселів та складових зоб-
раження.

3. Геометричне трансформування – приведення зображення до 
заданого масштабу і картографічної проекції з усуненням зсувів 
через нахил осі зйомки, рельєфу місцевості, кривизни поверхні 
Землі та інших геометричних спотворень.

4. Географічна прив’язка – ідентифікація зображеної на знімку 
ділянки земної поверхні та присвоєння кожній точці цього зоб-
раження відповідних координат.

5. Класифікація – розпізнавання на знімку ділянок, які від-
повідають різним категоріям об’єктів, і побудова на цій основі 
нового (або тематичного) зображення, на якому об’єкти, що на-
лежать до однієї категорії, відображаються однаково (одним ко-
льором).

Якість класифікації залежить від вхідних даних. Кращі ре-
зультати отримують під час використання багатозональних знім-
ків з високою роздільною здатністю. 

Класифікацію растрових знімків застосовують під час скла-
дання ландшафтних карт, карт структури землекористування, 
лісової таксації, в екологічному моніторингу, коректуванні то-
пографічних карт, коректуванні для відкритих територій даних 
ґрунтово-картографічних обстежень.

6. ГІС-аналіз – аналіз взаємного просторового положення та 
атрибутивної (описової) інформації об’єктів на знімку. Метою 
ГІС-аналізу є вирішення різноманітних прикладних завдань, 
пов’язаних з менеджментом природних ресурсів, екологічним 
моніторингом, плануванням землекористування тощо.

Основними етапами ГІС-аналізу є:
· пошуки та ідентифікація об’єктів;
· вимірювання просторових параметрів об’єктів;
· аналіз просторової та атрибутивної інформації;
· виконання різних дій над об’єктами (створення, виділен-

ня, переміщення, злиття).
Залежно від  складності розв’язуваних завдань ГІС-аналіз здій-

снюється на двох рівнях: простому і комплексному.
Простий ГІС-аналіз передбачає проведення простих однокро-

кових перетворень даних (зазвичай з одного файлу).
Комплексний ГІС-аналіз передбачає виконання складного ба-

гатокрокового аналізу даних з використанням декількох джерел 
інформації, складних перетворень та алгоритмів. Такий аналіз 
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здійснюється на основі побудови графічних моделей (алгорит-
мів) за допомогою спеціального інструмента, поданого в Erdas 
Іmagіne. Під час моделювання можуть бути використані растрові, 
векторні дані, а також їхні комбінації. 

Найбільш вдалим та динамічно прогресивним є прикладний 
ГІС-аналіз [19, 22, 45]. Завдання, які можна вирішити за допомо-
гою ГІС-аналізу, постійно розширюється, а методи та алгоритми 
вдосконалюються.

7. Підготовка звіту – створення якісних звітних інформаційних 
матеріалів, які містять результати опрацювання та аналізу даних, 
супроводжуються необхідними ілюстраціями, поясненнями тощо.  
Здебільшого підготовка звіту є кінцевим етапом опрацювання та 
аналізу даних.

Під час створення звіту опрацьовують та впорядковують ма-
теріали дистанційного зондування для подальшого використання 
в електронному вигляді або роздруку. 

Такий процес охоплює декілька етапів:
· попереднє компонування композиції;
· підготовку всіх необхідних зображень;
· встановлення формату та розміру;
· створення і розміщення на сторінці кінцевого зображен-
ня;

· додавання і розміщення на сторінці легенди, координатної 
сітки, поміток, масштабної лінійки, заголовків, підписів, 
стрілки, яка вказує сторони горизонту.

Для вирішення завдань на кожному з перелічених етапів оп-
рацювання та аналізу даних розроблено велику кількість методів 
і алгоритмів, які реалізовані в Erdas Іmagіne. Отже, Erdas Іmagіne є 
повнофункціональним пакетом програм опрацювання растрової 
графіки і є завершеною геоінформаційною системою, яка вико-
ристовує зручний графічний інтерфейс.

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Назвіть порядок опрацювання даних у дистанційному зон-
дуванні.

2. Які ви знаєте рівні візуального аналізу?
3. Що таке дешифрувальні ознаки?
4. Назвіть прямі дешифрувальні ознаки.
5. Назвіть непрямі дешифрувальні ознаки.
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6. Назвіть особливості дешифрування гідрологічних об’єктів.
7. Як здійснюється дешифрування рельєфу? 
8. Назвіть особливості дешифрування лісів, чагарників та 
боліт. 

9. Яка різниця між автоматизованою та напівавтоматизованою 
класифікаціями даних дистанційного зондування?

10. Опишіть аналіз даних за  спектрально-відбиваючими харак-
теристиками об’єктів.

11. Як визначається коефіцієнт інтегральної та спектральної 
яскравості?

12. Назвіть етапи аналізу даних дистанційного зондування в 
Erdas Imagine.



ÐÎÇÄ²Ë 10
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÄÀÍÈÕ 
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÇÎÍÄÓÂÀÍÍß ÄËß 
ÂÈÂ×ÅÍÍß ҐÐÓÍÒÎÂÎÃÎ ÏÎÊÐÈÂÓ

10.1. Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ 
äèñòàíö³éíèõ ìåòîä³â äëÿ êàðòóâàííÿ 
ґðóíòîâîãî ïîêðèâó

Дистанційне вивчення ґрунтів, рослинності, водних об’єктів 
може бути здійснене шляхом вимірювання відбитої або випроме-
неної сонячної радіації. Спектри відбиття залежать від хімічних та 
мінералогічних властивостей відбиваючих поверхонь (наприклад, 
ґрунтового покриву), а також від зовнішніх (стосовно об’єкта) ме-
теорологічних умов. Наприклад, гранулометричний склад ґрунту 
впливає на співвідношення між кількістю та величиною відбитої 
радіації [16, 22, 41, 50].

Основним принципом дистанційного методу вивчення ґрун-
ту є використання даних про кількість та розподіл діапазонів 
спектра радіації для одержання інформації про фізичні та хімічні 
властивості ґрунту.

Принципи і методи дешифрування ґрунтів спочатку були 
розроблені для аерофотознімків, які використовувались для ґрун-
тового картографування у великих і середніх масштабах. Поява 
космічних знімків дала змогу використовувати їх під час скла-
дання та коректування середньо-, дрібномасштабних і оглядових 
ґрунтових карт.

Дешифрування аерознімків для картографування ґрунтів поді-
ляється на генетичне та контурне. Генетичне дешифрування дає 
змогу встановити ґрунтовий зміст контуру. Контурне дешифру-
вання забезпечує точне проведення границь між різними ґрунтами 
(див. рис. 35).
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Для дешифрування ґрунтів можна використовувати прямі 
дешифрувальні ознаки (тон, колір, розмір і форму контурів, ма-
люнок зображення поверхні, а при багатозональних знімках – 
спектральний вигляд об’єкта) [16, 26]. Проте завжди необхідно 
пам’ятати про те, що ґрунт як цілісний природний об’єкт, часто 
не відображається безпосередньо на знімках. Тільки у випадку 
оранки та відсутності посівів на знімках стає видимою поверхня 
ґрунту та проявляються окремі його властивості (гумусованість, 
вологість, карбонатність, засоленість, гранулометричний склад 
верхнього шару тощо). Проте однієї поверхні ґрунту недостат-
ньо, щоб визначити окремі ґрунтові одиниці. Тому в ґрунтово-
му дешифруванні дуже важливу роль відіграють непрямі озна-
ки: форми рельєфу, рослинність, геологічна будова, результати 
господарської діяльності людини, компоненти ландшафту. Для 
дешифрування ґрунтів заліснених територій, алювіальних, луч-
них, болотних ґрунтів найбільший ефект дає застосування спек-
трозональних знімків.

Рис. 35. Фрагмент сателітного знімка з накладеними ґрунтовими 
контурами на територію с.р. Верхній Лужок Сколівського району 

Львівської області
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Пряме дешифрування. Тон і колір фотозображення ґрунту за-
лежать від вмісту гумусу; характеру зволоження ґрунту; вмісту в 
ґрунті легкорозчинних солей, карбонатів, гіпсу; гранулометрич-
ного складу ґрунту [26, 29, 31].

Структура фотозображення ґрунту виникає найчастіше  че-
рез  неоднорідність ґрунтового покриву в межах контуру і виз-
начається:

· мікрокомбінаціями (комплекси та плямистості), які форму-
ють ґрунтовий покрив та утворюють на аерозображеннях 
дрібну плямистість;

· мезокомбінаціями (поєднання та варіації), які утворюють 
на зображенні велику плямистість і смугастість;

· приорюванням підзолистого горизонту, в результаті чого 
з’являється дрібна переривчаста смугастість;

· ерозією ґрунту, яка відображається лініями неправильної 
форми.

Тип використання певної земельної ділянки визначає її фор-
му та розмір. Природні контури майже ніколи не бувають пра-
вильні, наприклад, прямокутні. Розмір та форма природніх кон-
турів залежать від особливостей рельєфу території – чим крупніші 
елементи рельєфу, тим більші контури. Контури сільськогоспо-
дарських угідь мають рівні, правильні межі, які визначаються 
структурою посівів.

Непряме дешифрування. Важливою непрямою ознакою ґрунто-
вого дешифрування є рельєф. Від характеру рельєфу залежать: 
тип зволоження, ступінь змитості, оглеєння, ступінь опідзолення 
та інші генетичні ознаки ґрунтів.

Дешифрування рослинності також містить важливу інфор-
мацію для ґрунтового картографування. Відомо, що ялинники, 
осикові насадження найчастіше приурочені до ґрунтів важкого 
і середнього гранулометричного складу. Соснові ліси ростуть 
на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Низинні болотні 
ґрунти вкриті більш темною за забарвленням рослинністю, кон-
тури верхових боліт через світлозафарбовану поверхню мохів 
відображаються на знімках як світлі плями.

Для виявлення та виділення ґрунтових контурів територій 
вкритих чагарниками та культурною рослинністю необхідні по-
льові дослідження, оскільки в камеральних умовах вони прояв-
ляються досить погано.
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Так, наприклад, ґрунти тайгово-лісової зони дешифруються 
за непрямими дешифрувальними ознаками (наприклад, рельєф 
і рослинність).

Розорані дерново-підзолисті ґрунти на фотознімках мають 
найбільш світлий тон порівняно з іншими ґрунтами. Грануломет-
ричний склад цих ґрунтів корелює з рельєфом і відображається 
різними тонами: піщані та супіщані підзолисті ґрунти є найбільш 
світлими; середньо- і темносуглинкові відображаються на знімках 
більш темним забарвленням.

Підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти під лісами на фо-
тознімках розрізнити досить погано. Підзолисті та дерново-під-
золисті глеєві ґрунти характеризуються зернистою структурою 
темного кольору, розташовуються найчастіше  в пониженнях і 
не розорюються.

Ґрунти низинних і перехідних боліт мають неоднорідний 
тон, зумовлений зображенням на знімку водних поверхонь, ку-
пин, різної болотної рослинності, та крупноплямистий малюнок, 
зумовлений зарослями лісу та чагарнику на краях боліт. Ґрунти 
верхових боліт дешифруються за світлим тоном зображення та 
дрібнозернистій структурі.

Ґрунти річкових долин приурочені до долин рік мають різ-
ний тон, залежно від зволоження.

Зазначимо, що найбільш ефективним є застосування аерофо-
тознімків при картографуванні ґрунтів у районах з неоднорідним 
ґрунтовим покривом, де строкатість пов’язана з наявністю мезо- 
і мікрорельєфу. Під час роботи зі знімками в різних природних 
зонах число контурів ґрунтів та структур ґрунтового покриву 
на одиницю площі виділених на ґрунтових картах зростає у 1,5–
5 разів порівняно з картами, складеними без знімків, а інформа-
тивність карт стає багатшою завдяки відображенню елементар-
них ґрунтових структур.

Велику інформативність мають космічні знімки. При роз-
дільній здатності космічних знімків на місцевості 20–25 м у всіх 
природних зонах теоретично може відобразитися більше 80% за-
плавних та ярово-балкових ґрунтів. Проте, наприклад, у південно-
тайговій зоні через незначні контрасти відображається менший 
відсоток ґрунтів долин. В той час як у лісостеповій і степовій зо-
нах відображається до 100% заплавних і ярово-балкових ґрунтів. 
Важлива властивість космічних знімків полягає в тому, що один 
знімок охоплює більшу територію при однакових умовах зйомки, 
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що забезпечує надійність дешифрування ґрунтового покриву. 
Великомасштабні знімки 1:100 000 і крупніше містять вже готові 
генералізовані контури ґрунтів для можливого подальшого їх-
нього відображення на ґрунтових картах. На цих знімках добре 
проглядається внутрішньоконтурна неоднорідність ґрунтового 
покриву.

На космічних знімках середніх і дрібних масштабів має місце 
досить суттєва генералізація, тому внутрішньоконтурний малю-
нок практично зникає. Через це виникає необхідність збільшення 
космічних знімків 1:1 000 000 масштабу до 1:200 000.

Досвід дешифрування ґрунтового покриву різних природ-
них зон на космічних знімках різних типів у масштабі 1:1 000 000 
та дає змогу говорити про те, що в підзоні дерново-підзолистих 
ґрунтів у разі складання дрібномасштабних та оглядових ґрунто-
вих карт дешифрування варто проводити на збільшених знімках. 
Саме тоді на них з’являються деталі, які характеризують форми, 
розміри об’єктів, характер границь, внутрішньоконтурну неод-
норідність, що полегшує дешифрування ґрунтового покриву та 
дає певне обґрунтування правомірності виділення того чи іншо-
го контуру.

Складання карти – це не єдиний спосіб застосування дис-
танційних методів у ґрунтознавстві. На сьогодні розробляють 
різноманітні методики використання дистанційних матеріалів 
для вивчення властивостей ґрунтів. Ґрунтознавці на основі знан-
ня властивостей і станів конкретного ґрунту прагнуть виявити 
зв’язки між ґрунтовими процесами та зовнішніми їхніми про-
явами, які можуть реєструватися дистанційним обладнанням. 
Створюються нові моделі, що встановлюють взаємозв’язок між 
відбивною здатністю ґрунту та його фізичними властивостями, 
наприклад, вологістю, вмістом органічної речовини, наявністю 
мінеральних плівок, гранулометричним складом, структурою 
тощо.

10.2. Âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ґðóíò³â íà 
îñíîâ³ äàíèõ äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ

Гумусованість ґрунтів. Відомо, що гумус має темне забарвлен-
ня (до майже чорного у чорноземів). Встановлено, що чим світліше 
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забарвлення певного ареалу ґрунтового покриву на знімках, тим 
менше гумусу містить ґрунт, але за умови сталих інших факторів. 
За допомогою дослідження встановлено, що зміна вмісту гумусу 
на 0–7% впливає на відбивні властивості ґрунтів і може фіксува-
тися на знімках [26]. При великому вмісті гумусу колір ґрунту 
змінюється несуттєво, і його змін непомітно через інші фактори. 
Отже, космічні знімки можна використовувати для вивчення бід-
них на гумус ґрунтів, і вони практично не придатні для оцінки 
гумусованості чорноземів, у яких вміст гумусу варіює 6–12%.

Вологість ґрунту дуже непостійна в часі. Однак оцінка цього 
показника для сільського господарства має велике практичне зна-
чення. Волога в ґрунті перебуває в різних станах. Повітряно-сухий 
ґрунт характеризується міцнозв’язаною водою, яка не впливає на 
її відбивні здатності. Гігроскопічна волога впливає на його колір і 
фізичні властивості – м’якість, пластичність. Відбивні властивості 
ґрунтів найбільш тісно пов’язані саме із цим видом вологи при її 
градаціях 1–5% для піщаних ґрунтів, 2–12% для супіщаних ґрун-
тів і 4–22% для суглинкових [22, 26, 31].

Вільна або гравітаційна волога, характерна для мокрого ґрун-
ту, загалом не впливає на його відбивні властивості, але при ве-
ликому надлишку іноді навіть трохи збільшує відсоток відбитого 
випромінювання, а отже, висвітлює ґрунт на знімках.

Для оцінки вологості можна використовувати теплові знім-
ки, оскільки сухі та вологі ґрунти відрізняються за теплоємністю 
і температурою поверхні, особливо в періоди їхнього нагрівання 
Сонцем. Наприклад, надлишкове зволоження ґрунтів дешиф-
рується за потемнінням фототону зображення у ближній інфра-
червоній області.

За допомогою знімків також розпізнаються різні несприятливі 
процеси в ґрунті та ґрунтовому покриві. 

Щебнистість ґрунту викликає потемніння його поверхні, заму-
лювання на заплавах після паводків зумовлює посвітління. Також 
світлі ареали на знімках характерні для ділянок з поширенням 
водної та вітрової ерозії ґрунтів.

Засолення ґрунтів виділяється на знімках тільки у випадку 
появи сольових кірок. Це характерно для солончаків, але не для 
солонців, які характеризуються накопиченням солей на певній 
глибині. У сухому стані засолені ґрунти світліші від незасолених, 
а у вологому, навпаки, темніші. Тому для вивчення на знімках 
ареалів засолення ґрунтів важливо знати погодні умови.
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Еродованість ґрунтів виділяється завдяки формам водної 
ерозії. Площинний змив дешифрується за чергуванням світлих 
плям змитих ґрунтів на піднесених ділянках і темних плям на-
митих ґрунтів у пониженнях. Дефляція визначається за світлими 
плямами видування ґрунтів, які витягнуті за напрямом вітру.

Розвиток дистанційних методів може бути досить корисним 
під час оцінювання внеску ґрунтів у радіаційний баланс суші (потоки 
тепла із ґрунту та у ґрунт, випромінювання земною поверхнею). 
Дистанційні виміри температури поверхні та альбедо відповідно 
до наявних метеорологічних даних можуть бути надійною осно-
вою для прогнозування евапотранспірації екосистем. Зараз завдя-
ки вимірюванню тепловідбивання з поверхні суші можна щодня 
одержувати відомості про запаси вологи в ґрунті. Отже, можливий 
моніторинг водозбірних басейнів і прогнозування обсягу стоку, а 
також моніторинг ерозійної небезпеки. Можна фіксувати також 
динаміку осушення поверхні ґрунтових горизонтів та встановлю-
вати взаємозв’язок з  режимами верховодки та ґрунтових вод.

Інтенсивні та системні спостереження можуть бути основою 
для екстраполяції даних про фізичні і хімічні властивості ґрунтів 
модельних територій на цілі ґрунтові ландшафти.

Збирання систематичних супутникових даних у певні момен-
ти часу може бути корисним для оцінки динаміки глобальних 
процесів, спричинених характером ландшафтів, ґрунтотворними 
породами, кліматичними змінами.

Дистанційні методи надають більшої можливості для моніто-
рингу ґрунтових ресурсів у світовому масштабі для оцінки внеску 
ґрунтів у динаміку парникових газів і глобальних змін клімату, 
пов’язаних з порушенням просторових закономірностей альбе-
до та евапотранспірації. У вивченні екосистем на глобальному і 
регіональному рівнях дистанційні методи можуть забезпечувати 
систематизацію та достовірну екстраполяцію даних одиничних 
натурних спостережень, здебільшого недостатніх для характе-
ристики великих територій.

Ріст суспільної зацікавленості у розширенні орних площ із 
метою збільшення виробництва продуктів харчування змушує 
звертатися саме до дистанційних методів як до надійного засобу 
прискорення робіт із ґрунтової зйомки, моніторингу ґрунтових 
умов та потенційної продуктивності ґрунтів, відповідних реакцій 
ґрунту на антропогенні впливи.
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Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Опишіть генетичне та контурне дешифрування ґрунтового 
покриву.

2. Які прямі ознаки треба використовувати під час дешифру-
вання ґрунтового покриву?

3. Назвіть основні непрямі ознаки для дешифрування ґрунто-
вого покриву.

4. Як здійснюють визначення вмісту гумусу за допомогою даних 
дистанційного зондування?

5. Назвіть особливості визначення вологості, щебнистості, засо-
лення та ерозійних процесів у ґрунтах із застосуванням кос-
мічних знімків.  



ÐÎÇÄ²Ë 11
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11.1. Âèâ÷åííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó, éîãî 
ñòàíó òà ïðîäóêòèâíîñò³ çà äîïîìîãîþ 
äàíèõ äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ

Зрозуміло, що на космічних знімках насамперед відображаєть-
ся рослинність. Вона добре визначається за допомогою прямих 
ознак, зокрема, майже на усіх знімках чітко розрізняються лісові 
й безлісні території. Використовуючи космічні знімки, можна 
виявити межі рослинних асоціацій або перехідні зони, розподіл 
усередині асоціацій рослин різних видів, зміну рослинності з пів-
ночі на південь або від рівнин до гір [16].

Як вже згадувалося у попередньому розділі, рослинний пок-
рив часто є індикатором для дешифрування підстилаючих порід, 
ґрунтів тощо.  Методи цифрового опрацювання космічних знімків 
дають змогу здійснювати картографування рослинного покриву, 
а також вивчати його стан, динаміку, порушеність тощо.

Вивчення стану лісових угідь. Дослідження лісових масивів про-
водиться з метою їхнього раціонального використання, зокрема, 
завдання їхньої охорони та контролю за відтворенням, для чого 
з успіхом використовується геоінформаційний аналіз космічних 
знімків на базі сучасного програмного забезпечення. Це суттєво 
підвищує оперативність і точність лісовпорядних робіт та дає змо-
гу вивчити антропогенне навантаження на лісові масиви. Геоін-
формаційні методи опрацювання космічних знімків побудовані 
на принципі аналізу їхньої спектральної відбивної здатності.
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Спектральна відбивна здатність лісових насаджень і чагарни-
ків змінюється залежно від  пори року та фази вегетації. 

Усе різноманіття кривих відбиття лісових насаджень і чагар-
ників можна звести до чотирьох основних типів [16, 26].

Тип 1 характеризує відбивну здатність листяних порід лісу в 
зимовий період і відповідає майже нейтральному сірому фону з 
ледве помітним жовтуватим або буруватим відтінком. Найтем-
нішим є молодий деревостан берези і модрини. Більш світлим є 
молодий деревостан дуба, далі – спілого деревостою липи та мо-
лодого деревостою осики. Найсвітлішим у цей період є спілий де-
ревостій берези. Крива показує, що відбивна здатність поступово 
і несуттєво зростає від фіолетового до червоного спектра. 

Тип 2 відповідає темно-зеленому слабонасиченому фону і ха-
рактеризує відбивну здатність хвойних порід лісів у зимовий пе-
ріод (найтемнішою породою є сосна, у неї коефіцієнт яскравості 
навіть у максимумі (550 нм) дорівнює лише 0,021). У цих об’єктів 
відбивна здатність у всій видимій області спектра залишається на 
низькому рівні, для довжини хвилі 550 нм спостерігається слаб-
кий максимум.

Тип 3. До цього типу відносять деревостій листяних порід з 
молодим листям і хвойні породи з молодою хвоєю. У міру роз-
витку молодого листя й хвої (фаза „повний лист”) насадження 
трохи темніє. У фазі „пізня зелень” відбивна здатність листяних 
порід знову стає високою, навіть дещо вищою ніж у фазі „молодий 
лист”, тобто листяні ліси світлішають, а хвойні породи навпаки 
стають більш темними, наближаючись до зимового виду.

Крива показує, що відбивна здатність у видимій області спек-
тра для зазначених об’єктів помітно вища, ніж у попередньому 
типі, максимум спостерігається для жовто-зелених хвиль (550 нм), 
відбивна здатність у ближній області інфрачервоного спектра, по-
чинаючи з 700 нм, різко зростає і залишається дуже високою. Від-
бивна здатність лісів у ближній області інфрачервоного спектра, 
починаючи з 700 нм, є різною для різних порід. Найтемнішими є 
сосна і ялина, більш світлими – береза й осика.

Тип 4 відповідає оранжево-червоному фону та осінньому роз-
фарбуванню всіх листяних лісів. Відбивна здатність залишається 
в діапазоні 400–500 нм, тобто такою ж як і в попередньому типі, 
однак зростає в червоній і ближній ділянках інфрачервоного 
спектра.

Інвентаризація лісів. Традиційно аеро- і космознімки викорис-
товують для інвентаризації лісів та охорони їх від пожеж, хвороб 
та шкідників [16, 22].
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Вважають доцільним під час картографування лісового фон-
ду виділяти дві зони. Перша зона – це територія, яка активно ви-
користовується у господарстві. На ній проводять лісовпорядні 
роботи, головно за матеріалами наземних досліджень. Друга зона 
– це територія лісового фонду, який не планують найближчим 
часом  залучати в активну господарську діяльність. Тут здій-
снюють інвентаризацію лісів, використовуючи при цьому аеро- і 
космознімки.

Під час проведення інвентаризації переважно використову-
ють фотостатистичний і картографічний методи. Під фотоста-
тистичною інвентаризацією розуміють суцільне дешифрування 
космічних знімків. На основі цих знімків здійснюється стратифі-
кація території (поділ її на виділи-страти). Потім по аерознімках 
масштабів 1:5 000–1:10 000 здійснюють вибіркове дешифруван-
ня фотопроб площею близько 1 га для контролю правильності 
дешифрування космознімків, а також для визначення середніх 
таксаційних характеристик (висота, діаметр крон, зімкнутість 
пологу). Частину фотопроб обстежують на місцевості. Після про-
ведених досліджень складаються плани лісонасаджень і карти 
лісгоспів у масштабі 1:50 000–1:100 000.

Картографічна інвентаризація проводиться без визначення 
таксаційних показників і побудована також на дешифруванні кос-
мічних знімків, що супроводжується вибірковим дешифруванням 
аерознімків і наземним обстеженням. У результаті складаються 
карти лісів у масштабі 1:100 000–1:200 000.

Оцінка порушеності лісів. Космічні знімки дають змогу про-
водити спостереження за станом лісів і виділяти території, пору-
шені в результаті господарської діяльності або внаслідок певних 
природних явищ [16].

Для вивчення порушеності лісів використовують такі матеріа-
ли:

· Космічні знімки середньої роздільної здатності (наприклад, 
із супутника „Ресурс”) використовують для дешифруван-
ня великих порушень та змін, викликаних господарською 
діяльністю людини (сільськогосподарські території, ма-
сиви суцільних вирубок і молодих вторинних лісів). Їхнє 
використання дає змогу виключити з подальшого аналізу 
значно дорожчі знімки високої роздільної здатності.

· Космічні знімки високої роздільної здатності (Landsat 
ЕТМ+, Ресурс МСУ-Э, SPOT HRV) застосовують для деталь-
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ного вивчення ділянок, порушених господарською діяль-
ністю людини, і корекції границь малопорушених лісових 
територій.

Використання космічних знімків середньої роздільної здат-
ності є недостатнім для виявлення певних об’єктів, важливих з 
погляду антропогенної порушеності ландшафтів. За допомогою 
цих знімків не можуть бути виявлені багато лінійних об’єктів 
(наприклад, більшість лісовозних та інших господарських доріг), 
дрібні вирубки та ділянки сільськогосподарських угідь, ділянки 
вторинних лісів на їхньому місці, дрібні кар’єри тощо.  Найбільш 
складним є виявлення за допомогою цих знімків невеликих за 
площею антропогеннопорушених територій в умовах гірських 
і передгірних ландшафтів зі складною мозаїкою різних типів 
екосистем.

Часто використання космічних знімків високої роздільної 
здатності неможливе чи ускладнене через погодні (відсутність 
безхмарних днів влітку) та фінансові причини.

Оцінка порушеності лісів побудована на аналізі спектральної 
відбивної здатності лісових насаджень і чагарників. На сьогодні 
розроблені цифрові методи опрацювання космознімків для об-
числення площ лісів, обліку вирубок, дешифрування типів лісів, 
розрахунку обсягів згорілого лісу та їхніх площ тощо.

Наприклад, контроль за вирубуванням лісів може бути здій-
снений шляхом кластерного аналізу і дешифрування за спек-
тральними кривими вирубок різного ступеня давнини на основі 
спеціального програмного забезпечення. Вирубки розділяють на 
свіжі та старі. Аналіз знімків дає змогу визначити площу території, 
на якій вирубані ліси в різні проміжки часу, а також, використо-
вуючи більш ранні знімки, визначити тип рослинності, яка була 
поширена на цих територіях та її площі.

Трав’яний покрив. Дешифрування різних видів трав’яного пок-
риву і оцінка його стану побудована на аналізі його спектральної 
відбивної здатності з використанням спеціальних геоінформа-
ційних технологій.

Розглянемо спектральну відбивну здатність трав’яних пок-
ривів. За характером середніх кривих спектральної відбивної здат-
ності вони можуть бути поділені на чотири типи [26]. 

Тип 1 характерний для сухих літніх трав і пустель, які мають 
піщано-жовте зафарбування. Крива показує характерну для цих 
об’єктів високу відбивну здатність на всьому спектрі, вона круто 



 142
 Частина 1. Принципи створення та актуалізації 
 географічних інформаційних систем     ◄

піднімається вгору від фіолетового до червоного кінця спектра. 
Близько позначки 600 нм спостерігається максимум. У ближній 
області інфрачервоного спектра крива продовжує підніматися.

Тип 2 характеризує стару минулорічну траву, яка з’являється 
після танення снігу, зарослі полину та бур’яну наприкінці  літа, 
коли вони починають засихати. 

Об’єкти, що відносять до цього типу, мають сірувато-бурувате 
зафарбування та меншу яскравість порівняно з першим типом. 
Крива відбиття типу розташована нижче попередньої, має більш 
пологий вигляд і поступово піднімається вгору в напрямі від фіо-
летової до червоної ділянок спектра.

Тип 3 характеризує суходільні луки, заплави рік і цілинні 
степи наприкінці  літнього періоду. Зазначені природні об’єкти 
мають зеленкувате зафарбування. Крива схожа на другий тип, 
але має максимум біля довжини хвилі 560 нм. У ближній інфра-
червоній частині спектра відбивна здатність збільшується.

Тип 4 характеризує трав’яний покрив із густою рослинністю, 
який має яскраво-зелене фарбування. Крива відбиття має різко 
виражений максимум у жовто-зелених променях (близько 550 нм). 
На ній добре простежується ефект Вуда – у ближній інфрачер-
воній області рослини мають максимальну відбивну здатність, що 
зі збільшенням довжини хвилі знижується (починаючи з довжини 
хвилі 700 нм крива круто піднімається нагору, і близько 850 нм 
досягає максимуму).

Отже, можна відзначити сезонні зміни кривих відбивної здат-
ності трав’яної рослинності. Навесні молода трава має криву чет-
вертого типу, потім, у міру в’янення, крива переходить у третій 
і другий типи.

Криві спектральної відбивної здатності квіткових луків за-
лежать від виду квіткових рослин та їхнього кольору. Польові та 
городні культури подібні за відбивною здатністю до трав’яного 
покриву та мають схожий сезонний хід кривих.

У деяких випадках середні криві спектральної відбивної здат-
ності різних природних об’єктів збігаються, тому, як наслідок, 
виникають труднощі з їхнім дешифруванням.

Наприклад, здійснюючи порівняння кривих відбиття 
трав’яних покривів і лісів зауважимо, що крива відбиття трав’яних 
покривів четвертого типу у видимій області спектра збігається з 
кривою відбиття листяних лісів третього типу, а крива трав’яних 
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покривів третього типу – з кривою лісових насаджень хвойних 
порід літнього періоду. Це може викликати ускладнення при де-
шифруванні цих груп природних об’єктів.

Пізно восени до появи снігу та ранньої весни після танен-
ня снігу середні криві відбиття оголених територій і ґрунтів, 
трав’яних покривів другого типу та лісових насаджень першого 
типу дуже подібні між собою, внаслідок цього контраст ланд-
шафту на знімках знижується і дешифрування об’єктів виконати 
практично неможливо.

Необхідно відзначити, що описані типи кривих спектральної 
відбивної здатності є усередненими. Водночас кожен ландшафт 
характеризується індивідуальними особливостями та унікальни-
ми взаємозв’язками компонентів між собою. Тому для правиль-
ного розпізнавання та опису об’єктів необхідне вивчення їхньої 
відбивної здатності, характерних для даного типу ландшафту 
в різних умовах і станах, а також проведення польових дослід-
жень.

Для вивчення стану рослинного покриву використовують ме-
тоди, побудовані на лінійних комбінаціях спектральних каналів, 
або вегетаційні індекси.

Метод вегетаційних індексів дає змогу отримувати кількісні 
оцінки проективного покриття рослин [15, 22].

Для визначення фітомаси використовується коефіцієнт про-
стого зонального відношення q або вегетаційний індекс, який по-
будований на відношенні каналів ближнього інфрачервоного і 
червоного та визначається відношенням коефіцієнта яскравості 
в ближній частині інфрачервоного спектра Р1 до коефіцієнта 
яскравості в червоній Р2:

q = Р1/ Р2.
Відношення каналів дає змогу уникнути багатьох чинни-

ків, які ускладнюють дистанційне визначення фітомаси. Ви-
бір каналів червоного і ближнього інфрачервоного спектрів при 
цьому підході пояснюється спектральними властивостями зеле-
ної рослинності.

Для оцінки зеленої фітомаси пропонуємо кілька формул:
R45 = СН4 / СН5,

де СН4, СН5, СН6, СН7 – яскравість у діапазоні довжин хвиль 
відповідно 0,5–0,6 мкм, 0,6–0,7 мкм, 0,7–0,8 мкм й 0,8–1,1 мкм, що 
відповідають 4, 5, 6 і 7 каналам MSS Ландсат.
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Використовується також коефіцієнт складного зонального 
відношення Q, у якому різниця зональних коефіцієнтів яскра-
вості нормалізується до їхньої суми:

Q = (P1 – Р2) / (P1 + Р2),
де P1 – коефіцієнт яскравості в ближньому інфрачервоному спек-
трі і Р2 – червоної частини спектра.

В американській літературі цей індекс називають вегетацій-
ним індексом нормалізованої різниці та позначають NDVІ:

NDVІ= (СН7-СН5)/(СН7+СН5).
Для апаратури Ландсат:

ND6 = (СН6-СН5)/(СН6+СН5);
ND7 = (СН7-СН5)/(СН7+СН5).

Вегетаційний індекс підкреслює контраст зеленої рослин-
ності відносно інших природних об’єктів, наприклад, ґрунтів та 
сухої рослинності.

Застосовують також трансформований вегетаційний індекс, 
який позначається TVІ або TQ:

TVІ6=(ND6+0,5)1/2

TVІ7=(ND7+0,5)1/2.
Трансформований вегетаційний індекс вводять для того, щоб 

уникнути негативних значень NDVІ при малих величинах яскра-
вості ґрунту.

Методи цифрового опрацювання зображень, зокрема  вегета-
ційні індекси, використовують для контролю динаміки рослин-
ного покриву, оцінки фітомаси, продуктивності та стану рослин-
ного покриву.

11.2. Âèêîðèñòàííÿ äàíèõ äèñòàíö³éíîãî 
çîíäóâàííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ñòðóêòóðè 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Методи цифрового опрацювання космічних і аерознімків 
дають змогу більш ефективно вирішувати питання раціональ-
ного використання земельних ресурсів. Ці методи зараз широко 
використовуються в різних галузях сільського господарства. По-
яснюється це значними площами сільськогосподарських угідь 



   Розділ  11 .  Використання даних дистанційного зондування 
► для дослідження природних і антропогенних об’єктів  145

та кращою здатністю дешифрування культурної рослинності 
[26, 29, 32].

Основні види робіт з обліку земель і проведення землевпо-
рядних робіт проводять за допомогою аерознімків масштабів 
1:25 000, 1:10 000 і крупніше, дешифрування яких дає змогу одер-
жувати дані про місце розташування та характеристику контурів 
об’єктів, які підлягають обліку.

Контурами і об’єктами сільськогосподарського дешифруван-
ня є: межі землекористування, рілля, перелоги, сіножаті та пасо-
вища, сади, виноградники, землі, непридатні або малопридатні 
для використання у сільському господарстві, різні форми рель-
єфу, деякі об’єкти топографічного дешифрування. Розпізнавання 
окремих видів сільськогосподарських культур в цьому випадку не 
здійснюється. Під час дешифрування можна показати фактичний 
стан сільськогосподарських угідь на момент зйомки.

На основі великомасштабного дешифрування також можуть 
проводитися роботи зі складання земельного кадастру для певної 
території. В процесі цієї роботи на різні види землекористування 
створюються плани різних масштабів, починаючи з 1:500 і дріб-
ніше. Загалом земельний кадастр повинен забезпечити облік і 
оцінку земель у масштабі всієї країни, а також юридичну основу 
землекористування.

Останнім часом для вивчення структури землекористування 
активно залучаються і космічні знімки. Землі різного використан-
ня дешифруються на них з різним ступенем детальності.

У США розроблено єдину для всього світу класифікацію видів 
земельних угідь на основі аеро- і космознімків. Вона має чотири 
рівні. 

Для першого рівня детальності виділяють дев’ять категорій 
угідь: міські та забудовані землі; сільськогосподарські землі; при-
родні пасовища; ліси; водні поверхні; незаселені заболочені землі; 
території, позбавлені рослинного покриву; тундри; сніги та льодо-
вий покрив. На цьому рівні використовують знімки з роздільною 
здатністю на місцевості 70–100 м. До другого рівня належать 35 
категорій, які виділяються на знімках з більш високою роздільною 
здатністю. На третьому та четвертому рівнях відбувається ще де-
тальніший розподіл за категоріями. На цих рівнях, крім космічних 
знімків, також використовують інші додаткові джерела.

Карти видів використання земель, складені на основі космо-
знімків, за якістю не відрізняються від аналогічних карт, викона-
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них з використанням великомасштабних планів землекористу-
вання, та характеризуються високою детальністю, точністю та 
оперативністю. Точність дешифрування видів земель становить 
80–90%. Складені за космознімками карти видів використання 
земель мають масштаб в 2–4 рази крупніше вхідного матеріа-
лу. Найпоширенішими  масштабами карт є 1:50 000–1:2 500 000. 
Карти масштабів крупніше 1:1 000 000 призначені для вивчення 
земельних ресурсів на рівні області, а карти менших масштабів 
– на рівні великих регіонів і країни.

Методика виявлення видів використання земель за космознім-
ками в цей час є найбільш розробленою і активно застосовується 
на практиці в більшості економічно розвинених  країнах світу. 
Але поряд із цим постійно з’являються нові напрями використан-
ня космічних знімків.

Так, космознімки дають змогу дешифрувати озимі культури 
в різному стані; визначити площу і проективне покриття рослин-
ності; дати прогноз про майбутній урожай, визначити вегетацій-
ний індекс рослинності (NDVІ), що характеризує стан сільсько-
господарських культур. 

Êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ

1. Як використовують дані дистанційного зондування для вив-
чення стану лісових угідь?

2. Назвіть чотири типи кривих відбиття лісових насаджень і ча-
гарників.

3. Назвіть особливості використання аеро- і космознімків для 
інвентаризації лісів, охорони їх від пожеж, хвороб та шкідни-
ків.

4. Які дистанційні дані використовують для оцінки порушеності 
лісів?

5. Опишіть чотири типи спектральної відбивної здатності 
трав’яного покриву.

6. Дайте визначення поняттю метод вегетаційних індексів.
7. Як використовують космічні знімки та аерознімки для впро-
вадження раціонального використання земельних ресурсів?



×ÀÑÒÈÍÀ 2

Ïðàêòè÷í³ ðîáîòè ç âèêîðèñòàííÿ 
ãåîãðàô³÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì 
ó ґðóíòîçíàâñòâ³

ÐÎÇÄ²Ë 1
ÎÇÍÀÉÎÌËÅÍÍß Ç ²ÍÒÅÐÔÅÉÑÎÌ 
ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÏÐÎÄÓÊÒÓ ESRI 
ArcView 3.2A

1.1. Îãëÿä ïðîãðàìíèõ ìîæëèâîñòåé 
òà ïàðàìåòð³â ñèñòåìè

ArcView – це програмне середовище, створене для представ-
лення, редагування, просторового аналiзу, пошуку та управлiння 
географiчними базами даних (див. рис. 1). Розробником ArcView 
є Iнститут дослiджень систем навколишнього середовища, США 
(Environmental Systems Research Inctitute Inc., ESRI) [1, 2, 28, 35].

ArcView слугує iнструментом для  розробки ГІС-аплікацій, 
завдяки якому здійснюється на якісно новому рівні опрацюван-
ня, аналіз та представлення географічних даних, виникають новi 
можливості управління географiчною інформацією. У цiй сис-
темi існує можливість будувати графiки i дiаграми, якi динамiч-
но будуть пов’язанi з об’єктами на картi, формувати складнi ло-
гiчнi запити для аналiзу просторової iнформацiї, робити рiзного 
роду позначки та підписи об’єктiв на картi, змiнювати масштаб, 
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проводити статистичнi обчислення для вибiрки iнформацiї з баз 
даних, оформлювати карти до друку чи видання.

Формат даних ArcView повнiстю сумiсний з iншими програм-
ними пакетами  фiрми ESRI, крім того, дані можуть конвертува-
тися у формати інших вiдомих ГІС-пакетiв. 

Iнтерфейс ArcView
Унаслідок завантаження програми ArcView на екранi 

з’являються два вiкна. В межах головного вiкна виконуються всі 
операцiї в ArcView. Зокрема, в ArcView можна працювати з пе-
реглядами (views), таблицями (tables), дiаграмами та графіка-
ми (charts), підготовленими листками для друку (layouts), сце-
наріями (scripts), якi зберiгаються в окремому спеціальному файлi 
– проектi (project fi le) (див. рис. 1). Вiкно, розташоване справа, 
називається вiкном проекту. Заголовок цього вiкна вiдображає 
iм’я робочого проекту, у цьому випадку “Untitled” (див. рис. 1, 
рис. 3). Активним може бути тільки одне вікно проекту. Iнтерфейс 

Рис. 1. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Головне вікно програми
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користувача ArcView змiнюється згiдно з тим, що знаходиться в 
активному вiкнi. 

В головному вiкнi, крiм вiкна проекту, зверху мiстяться стрiч-
ки: Меню, Кнопки, Інструменти (див. рис. 2).

стрiчка Меню

Ця стрiчка у верхнiй частинi вiкна мiстить вiдкриваюче меню 
ArcView. Щоб вибрати потрiбний режим з меню, необхідно клік-
нути правою кнопкою мишки на відповідний заговолок. Активнi 
режими меню можуть змiнюватися вiдносно того, що знаходиться 
в активному вiкнi.

стрiчка Кнопки

Рис. 2. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Перегляд (View).

(карта ґрунтів с.р. Волосянки Сколівського р-ну Львівської обл.)
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Ця стрiчка розташована під стрiчкою Меню у вiкнi ArcView 
i мiстить кнопки для швидкого реагування на команди в актив-
ному вiкнi програми.

стрiчка Iнструменти

Стрічка інструментів вмiщає рiзнi iнструментальнi засоби, з 
якими можна працювати в активному вiкнi програми. У разі ви-
бору iнших режимiв у стрiчцi також з’являються додаткові спе-
ціальні iнструменти.

Проект (Project)
Файл проекту містить назву 

проекту та має розширення apr, і 
дає змогу органiзувати всю робо-
ту в ArcView (див. рис. 1, рис. 3). У 
проекті зберiгається вся сукупнiсть 
компонентів ArcView, а саме: пере-
гляди, таблицi, діаграми та графіки, 
листки для друку та сценарiї. Також 
у проекті зберігаються абсолютні 
шляхи для всіх векторних шарів та 
баз даних. Усi компоненти проек-
ту – Views, Tables, Charts, Layouts, 
Scripts мiстяться у вiкнi проекту. 
Створити або вiдкрити компонен-
ти проекту можна, вибравши вiд-
повiднi кнопки у верхнiй стрiчцi 
його вiкна або через активiзацію 
вiдповiдної опцiї в стрiчцi Меню. 
Для того, щоб створити новий про-
ект або вiдкрити iснуючий, необхiд-
но вибрати з меню File опцiю Open 
Project (або New Project). Далi у діа-
логовому вікні Пошуку файлiв знай-

ти мiсцезнаходження файлiв з розширенням apr. При вiдкриттi 
проекту  в ArcView завантажуються всi його компоненти. 

Рис. 3. Інтерфейс програмного 
продукту ESRI ArcView 3.2a. 

Проект (Project)
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►  програмного продукту ESRI ArcView 3.2a

Перегляд (View)
Перегляд (View) – це iнтерактивна карта, яка дає змогу вiдоб-

ражати, аналізувати, робити запити та редагувати географiчнi 
дані в ArcView (див. рис. 2, рис. 4). 

В переглядi існує можливість відображати різними способами 
географiчнi данi. Особливістю даних, які містяться в перегляді, є 
те, що фактично зберігається інформація для цих даних про їхні 
абсолютні шляхи на жорсткому диску. Тобто, тi самi данi можуть 
демонструвати в рiзних переглядах. Якщо вихiднi данi змiнилися, 
то автоматично будуть внесенi корективи у всі перегляди, в яких 
ці дані застосовуються. Злiва на синій стрічці вказується назва 
перегляду. Нижче знаходяться теми, якими можна керувати, зок-
рема змінювати символи, забарвлення, порядок тем тощо. Також, 
за допомогою Avenue можна розширювати можливостi ArcView, 
створюючи свої функцiї, iнтерфейси користувача i прикладнi 
програми, тим самим вдосконалюючи режим перегляду. 

Рис. 4. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Перегляд (View). (Тематичні шари на територію Дублінської с.р. 

Самбірського району Львівської області)
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Тема – це набiр певним чином пов’язаних та впорядкованих 
географiчних даних. Наприклад, до теми можуть входити одно-
типні дані ґрунтового покриву певної території. Зберігаються 
векторні теми у вигляді шейп-файлів (shp-fi les). Растрові теми 
можуть зберігатися у форматі tiff, img, jpeg тощо. Назви тем у 
перегляді можна змінювати. Існує можливість показувати або 
не показувати будь-яку з тем перегляду (за допомогою check box). 
Якщо тема активна, то вона  виділяється у заголовку перегляду. 
Для того, щоб зробити активними бiльше, нiж одну тему, треба 
натиснути клавiшу SHIFT і вибрати потрiбнi теми. Обведений 
штриховою лiнiєю перемикач теми вказує, що ця тема редагуєть-
ся. Для будь-якої теми в ArcView існує можливість присвоєння в 
перегляді певної легенди (Legend). Легенда теми – це символи і 
кольори, якi використовуються для цієї теми. 

Таблиця (Table)
Одним із компонентів, який використовується в ArcView, є 

Таблиця. Цей компонент дає змогу працювати з атрибутивними 
даними просторових об’єктів, представлених в ArcView.

Рис. 5. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a
Таблиця (Table). 

(Зразок атрибутивних даних для векторного шару ґрунтового покриву)
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►  програмного продукту ESRI ArcView 3.2a

Носiями iнформацiї для таблиць є: атрибутивні таблицi гео-
графiчних даних, бази даних формату dBASE, текстовi файли з 
роздiлювачами тощо. Атрибутивні таблицi мiстять описову ха-
рактеристику об’єктiв, до яких вони вiдносяться.

Зробивши тему активною, можна відкрити атрибутивні дані, 
які під’єднані до цієї теми. ArcView автоматично встановлює 
зв’язок мiж темою та її атрибутами. Більше того, існує можливість 
працювати з атрибутами через локальну мережу чи Internet. Че-
рез локальну мережу можна з’єднатися iз робочим мiсцем, на 
якому розташована база даних, i за допомогою SQL запитiв СУБД 
(типу ORACLE або SYBASE) здійснити пошук необхідних даних. 
Крім того, ArcView дає змогу здійснювати об’єднання таблиць 
мiж собою, поєднуючи атрибутивні поля, які містять спільну ін-
формацію.  

Компонент Таблиця (Table) дає змогу здійснювати редагуван-
ня атрибутивних даних. В ArcView можна переглянути, зроби-
ти запити та проаналiзувати данi в таблицях. Існує можливість 
виділити окремі записи в таблицях та відобразити розміщення 
виділених об’єктів на картi. 

Дiаграма (Chart)
Діаграма – ще один компонент ArcView, завдяки якому здій-

снюється графiчне відображення табличних даних, що забезпе-

Рис. 6. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Діаграма (Chart)



 154
 Частина 2. Практичні роботи з використання 
 географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві     ◄

чує додаткове вiзуальне представлення атрибутiв географiчних 
об’єктiв (див. рис. 6).

Дiаграми в ArcView є динамічними, тобто вони показують 
теперiшнiй стан даних в таблицi. Під час редагування таблиці в 
ArcView, діаграма також буде показувати змiни, які були внесенi. 
Дiаграма може відображати або всi записи у таблицi, або лише за 
певним критерієм. Тi ж самi табличнi данi можуть вiдображатися 
на однiй i бiльше дiаграмах. У компоненті Діаграма поданий на-
бір кнопок та інструментальних засобів, які забезпечують більш 
швидке та зручне користування ним (див. розділ 1, п. 1.2).

Звіти (Layouts)
Окрім роботи з просторовими даними, ArcView дає змогу 

здійснювати підготовку до друку та роздрук картографічних ма-
теріалів. Цю функцію містить компонент звіт (layout) – це листок 
встановленого користувачем розміру, на якому можуть бути роз-
ташовані перегляди, дiаграми, таблиці, тексти та iншi графiчнi 
об’єкти і символи (див. рис. 7). 

Рис. 7. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Звіти (Layouts). Підготовлена до друку ґрунтова карта с.р. Верхній Лужок 

Староcамбірського району Львівської області
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Отже, у звіті здійснюють пiдготовку карти до друку чи для 
запису в растровому форматі (tiff, jpeg, bmp тощо). Растрові 
зображення в подальшому можуть використовуватися iншими 
програмними середовищами. Саме в звіті визначають, якi данi 
повинні бути показані i як вони будуть вiдображатися. Звіти є 
динамiчні, тобто зi змiною даних вони поновлюються. Однi i тi 
ж данi можуть вiдображатися у рiзних звітах. 

Звіти можуть містити об’єкти, створені в інших компонен-
тах ArcView: об’єкти перегляду, діаграми або таблиці, а також 
допомiжнi об’єкти на зразок масштабу, напрямів, легенд тощо. 
Крім того, за допомогою мови програмування Avenue, можна 
розширити можливостi ArcView, а саме звіту, створивши додат-
ковi функцiї, iнтерфейси користувача i картографiчнi шаблони, 
якi допоможуть оформити та представити карту.

Скрипти (Scripts)
Скрипт – це ще один компонент ArcView, який мiстить про-

граму користувача, написану мовою програмування Avenue (див. 
рис. 8).

Рис. 8. Інтерфейс програмного продукту ESRI ArcView 3.2a. 
Скрипт (Script)
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За допомогою скриптів існує можливість розробляти власні 
спецiальнi налаштування для управлiння програмою, створюва-
ти новi функцiї для збільшення можливостей ArcView. У скрипті 
можна виконувати виклик зовнiшньої програми.

Для створення нового або перегляду вже існуючого скрипту 
в меню проекту звертаються до режиму Scripts. В цьому режимі 
(чи компоненті) доступні спеціальні кнопки та меню для ство-
рення, компiляцiї, вiдладжування та виконання скрипту (див. 
розділ 1, п. 1.2). 

11.3. Äîâ³äíèê ôóíêö³é îñíîâíèõ êíîïîê 
òà ³íñòðóìåíò³â ArcView

      Перегляд
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     Таблиця
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   Дiаграма
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    Звіти



ÐÎÇÄ²Ë 2

ÏÅÐÅË²Ê ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ßÊ² ÒÐÅÁÀ 
ÂÈÊÎÍÀÒÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÇÀÑÂÎªÍÍß 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÊÓÐÑÓ „ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß 
Ã²Ñ Ó ҐÐÓÍÒÎÇÍÀÂÑÒÂ²”

Для закріплення практичних навиків із використання ГІС 
до навчального посібника додається компакт-диск з відповідним 
чином організованими практичними завданнями та набором 
необхідних векторних та растрових навчальних даних. Перед 
початком виконання практичної роботи рекомендується пере-
глянути відповідні навчальні відеофайли, які записані на ком-
пакт-диску. 

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 1
Îçíàéîìëåííÿ ç ArcView 3.2a. 
(ïàïêà: exercise 1)

1. Ознайомлення з можливостями ArcView. Короткий огляд 
програми (відкрийте відеофайл Exercise_1/video_1.avi).

2. Створення нових проектів. Додавання тем. Ознайомлення 
з атрибутивними таблицями. Виділення об’єктів на карті (відкрий-
те відеофайл Exercise_1/video_2.avi та Exercise_1/video_3.avi).

Для виконання завдання 2 необхідно ознайомитися з темами при-
кладу ArcView (папка: ex_ArcView_01). Також потрібно ознайомитися 
з тематичними  векторними даними, створеними в межах спільного 
українсько-німецького екологічного проекту „Дністер” (тематичні 
шари ґрунтового покриву та рельєфу на територію Верхньолужицької  
с.р. Старосамбірського району Львівської області (фрагмент)) (папка: 
Dnister_01).
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Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 2
Îçíàéîìëåííÿ ç ArcView 3.2a. 
Ðîáîòà ç âåêòîðíèì øàðîì
(ïàïêà: exercise 2)

1. Робота з векторним шаром. Зміна легенди. Поділ на класи 
(відкрийте відеофайл Exercise_2/video_4.avi). 

2. Ознайомлення з палетками. Підписування векторних да-
них (відкрийте відеофайл Exercise_2/video_5.avi).

Для виконання практичної роботи № 2 необхідно ознайомитися з 
темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_02). Виконайте дії, по-
казані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використовуючи 
надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологічного 
проекту „Дністер” (векторний шар землекористування та  ґрунтово-
го покриву на територію с.р. Дубляни Самбірського району Львівської 
області (фрагмент)) (папка: Dnister_02).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 3
Ðîáîòà ç âåêòîðíèì øàðîì. Ïîøóê äàíèõ
(ïàïêà: exercise 3)

1. Робота з векторним шаром. Отримання інформації з ви-
користанням атрибутивної бази даних (відкрийте відеофайл 
Exercise_3/video_6.avi).  

2. Пошук даних. Прості запити. Виділення об’єктів за допо-
могою атрибутів (відкрийте відеофайл Exercise_3/video_7.avi).

3. Створення простих умов та запитів (відкрийте відеофайл 
Exercise_3/video_8.avi).

Для виконання практичної роботи № 3 необхідно ознайомитися з 
темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_03). Виконайте дії, по-
казані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використовуючи 
надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологічного 
проекту „Дністер” (векторний шар землекористування та  ґрунтово-
го покриву на територію с.р. Волосянки Сколівського району Львівської 
області (фрагмент)) (папка: Dnister_03).
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Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 4 
Ðîáîòà ç âåêòîðíèìè øàðàìè. 
Âèì³ðþâàííÿ äîâæèí. Êîîðäèíàòí³ 
ïðîåêö³¿ â ArcView
(ïàïêà: exercise 4)

1. Одиниці вимірів в ArcView. Вимірювання довжин (від-
крийте відеофайл Exercise_4/video_9.avi). 

2. Внесення простих об’єктів та їхні заміри (відкрийте ві-
деофайл Exercise_4/video_10.avi).

3. Координатні проекції в ArcView (відкрийте відеофайл 
Exercise_4/video_11.avi).

Для виконання практичної роботи № 4 необхідно ознайомитися 
з темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_04). Виконайте дії, 
показані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використо-
вуючи надані вам векторні дані спільного українсько-німецького еко-
логічного проекту „Дністер” (векторні шари топографічної карти 
Львівської області реального масштабу 1:200 000 (фрагмент)) (папка: 
Dnister_04).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 5 
Ðîáîòà ç øàðàìè òà ìàñøòàáàìè â ArcView
(ïàïêà: exercise 5)

1. Робота з вікном перегляду (View). Масштабування 
просторових даних та підписи з використанням атрибутів (від-
крийте відеофайл Exercise_5/video_12.avi). 

2. Масштаби та візуалізація просторових даних (відкрийте 
відеофайл Exercise_5/video_13.avi).

Для виконання практичної роботи № 5 необхідно ознайомитися 
з темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_05). Виконайте дії, 
показані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використову-
ючи надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологіч-
ного проекту „Дністер” (окремі векторні шари топооснови реального 
масштабу 1:10 000  та ґрунтового покриву на територію Верхньолу-
жицької с.р. Старосамбірського району Львівської області (фрагмент)) 
(папка: Dnister_05).
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Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 6
Ðîáîòà ç àòðèáóòèâíèìè òàáëèöÿ â ArcView
(ïàïêà: exercise 6)

1. Робота з полями в атрибутивній базі даних. Види атри-
бутивних полів у ГІС (відкрийте відеофайл Exercise_6/video_
14.avi). 

2. Опрацювання атрибутивних даних. Редагування атри-
бутів. Створення та наповнення нових атрибутивних полів. От-
римання статистичних даних для окремого атрибутивного поля  
(відкрийте відеофайл Exercise_6/video_15.avi та video_16.avi).

Для виконання практичної роботи № 6 необхідно виконати ді,ї 
показані на переглянутих  відеофайлах,  використовуючи надані вам 
векторні дані спільного українсько-німецького екологічного проекту 
„Дністер” (окремі векторні шари топооснови реального масштабу 
1:10 000, ґрунтового покриву  на територію с.р. Горигляди Монасти-
рецького району Тернопільської області (фрагмент)) (папка: Dnister_06).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 7 
Ôîðìóâàííÿ ïðîñòèõ çàïèò³â â ArcView.  
Îá÷èñëåííÿ ïëîù òà ïîáóâàòè ïðîñòèõ ä³àãðàì  
(ïàïêà: exercise 7)

1. Формування простих запитів. Пошук та візуалізація 
об’єктів із заданими параметрами (відкрийте відеофайл Exercise_
7/video_17.avi). 

2. Обчислення площ для заданих об’єктів за певними па-
раметрами. Побудова діаграм в ArcView. (відкрийте відеофайл 
Exercise_7/video_18.avi).

Для виконання практичної роботи № 7 необхідно виконати дії, 
показані на переглянутих  відеофайлах,  використовуючи надані вам 
векторні дані спільного українсько-німецького екологічного проекту 
„Дністер” (окремі векторні шари топооснови реального масштабу 
1:10 000 та ґрунтового покриву на територію с.р. Колодру-
би Миколаївського району Львівської області (фрагмент)) (папка: 
Dnister_07).
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Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 8 
Âèêîíàííÿ ïðîñòèõ êàðòîãðàô³÷íèõ îïåðàö³é
(ïàïêà: exercise 8)

1. Вимірювання відстаней. Зміна параметрів View. Робота 
з графікою у View (відкрийте відеофайл Exercise_8/video_19.avi 
та video_20.avi). 

Виконайте дії, показані на переглянутих  відеофайлах цієї прак-
тичної, використовуючи надані вам векторні дані спільного україн-
сько-німецького екологічного проекту „Дністер” (векторний шар 
населених пунктів та автомобільних доріг реального масштабу 
1:200 000 фрагменту територію Львівської області (фрагмент)) (пап-
ка: Dnister_08).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 9
Ïîøóê îá’ºêò³â çà çàäàíèìè ïàðàìåòðàìè. 
Áóôåðí³ çîíè. Summary Table Definition
(ïàïêà: exercise 9)

1. Виділення об’єктів за заданими буферними зонами (від-
крийте відеофайл Exercise_9/video_21.avi та video_22.avi). 

2. Пошук сусідніх об’єктів. Використання Summary Table 
Defi nition (відкрийте відеофайл Exercise_9/video_23.avi).

Для виконання практичної роботи № 9 необхідно ознайомитися 
з темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_09). Виконайте дії, 
показані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використову-
ючи надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологіч-
ного проекту „Дністер” (векторні шари доріг (поліпшені шосе), місць 
закладання ґрунтових розрізів та меж Дублянської с.р. Самбірського 
району Львівської області реального масштабу 1:10 000 (фрагмент) 
(папка: Dnister_09).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 10
Ðîáîòà ç ä³àãðàìàìè â ArcView. 
(ïàïêà: exercise 10)

1. Створення атрибутивних таблиць. Опція Export table (від-
крийте відеофайл Exercise_10/video_24.avi). 

2. Побудова та оформлення діаграм за певними параметра-
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ми об’єктів. Робота з діаграмами (відкрийте відеофайл Exercise_
10/video_25.avi та video_26.avi).

Для виконання практичної роботи № 10 необхідно ознайомитися з 
темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_10). Виконайте дії, по-
казані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використовуючи 
надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологічного 
проекту „Дністер” (векторні шари ізоліній висот, ґрунтового покриву 
та меж Олешівської с.р. Монастирецького району Тернопільської облас-
ті реального масштабу 1:10 000 (фрагмент) (папка: Dnister_10).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 11 
Ôîðìóâàííÿ çâ³òó (Layout) â ArcView 
(ïàïêà: exercise 11)

1. Створення та оформлення картографічного звіту. Пара-
метри звіту (Layout). Карти, легенди, масштаби, напрями тощо 
(відкрийте відеофайл Exercise_11/video_27.avi). 

2. Наповнення звіту діаграмами та таблицями. Кінцеве офор-
млення звіту (відкрийте відеофайл Exercise_11/video_28.avi та 
video_29.avi).

Для виконання практичної роботи № 11 необхідно ознайомитися з 
темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_11). Виконайте дії, по-
казані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використовуючи 
надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологічного 
проекту „Дністер” (векторні шари меж адміністративних районів 
та міст Львівської області реального масштабу 1:200 000 (фрагмент) 
(папка: Dnister_11).

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ¹ 12
Ôîðìóâàííÿ çâ³òó (Layout) â ArcView 
(ïàïêà: exercise 12)

1. Виділення об’єктів та їхня конвертація в окремі векторні 
шари (відкрийте відеофайл Exercise_12/video_30.avi). 

2. Створення нових векторних шарів (полігональних). Ре-
дагування легенди. Робота з полігонами (відкрийте відеофайл 
Exercise_12/video_31.avi).

3. Створення та наповнення атрибутивних баз даних век-
торних шарів (відкрийте відеофайл Exercise_12/video_32.avi).
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Для виконання практичної роботи № 12 необхідно ознайомитися 
з темами прикладу ArcView (папка: ex_ArcView_12). Виконайте дії, 
показані на переглянутих  відеофайлах цієї практичної, використову-
ючи надані вам векторні дані спільного українсько-німецького екологіч-
ного проекту „Дністер” (векторні шари населених пунктів, гідрогра-
фії та адміністративних меж Львівської області реального масштабу 
1:200 000 (фрагмент) (папка: Dnister_12).



ÑËÎÂÍÈÊ ÒÅÐÌ²Í²Â ÒÀ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÜ

Автоматизоване картографування (Automated Mappіng (AM)). 
Комп’ютерна графічна система, за допомогою якої здій-
снюється управління базою атрибутивних даних, пов’язаних 
з об’єктами відображеними на карті. Основними властивос-
тями AM системи є зберігання, пошук, відновлення, маніпу-
лювання та відображення картографічної інформації. AM 
системи часто не володіють можливостями просторового 
аналізу.

Атрибут (Attrіbute). Описова характеристика об’єкта. Атрибут 
містить інформацію, яка відповідає запитам: що, де, розмір, 
кількість, коли тощо. Картографічні (або графічні) атрибути 
описують способи відображення інформації на карті (колір, 
довжина, висота, ширина тощо), в той час як неграфічні ат-
рибутивні дані описують властивості картографічних об’єктів 
(що це є, його якість, історія тощо).

База даних (Data Base). Сукупність даних, організованих за певни-
ми правилами, які регулюють особливості опису, зберігання 
та маніпулювання даними. Зберігання даних в базі даних за-
безпечує централізоване управління ними, дотримання стан-
дартів, безпеку та цілісність даних. База даних складається з 
більше ніж одного файлу даних.

Базова карта (Base Map). Базова картографічна інформація, пред-
ставлена у вигляді одного шару або комбінації шарів, які ви-
користовуються як стандартна структура, на яку накладають-
ся додаткові тематичні дані. Базова карта використовується 
для контролю усіх інших джерел просторових даних і пере-
важно включає геодезичну контрольну мережу. 

Буфер (Buffer). Місце в пам’яті комп’ютера для тимчасового роз-
міщення даних.

Буферизація (Bufferіng). Функція просторового аналізу, яка утво-
рює багатокутник (полігон) навколо точки, лінії або іншого 
полігона шляхом розміщення меж багатокутника на певній 
відстані від точки, лінії або полігона. Прикладом може бути 
створення багатокутника, межі якого перебувають в 150 мет-
рах від берега ріки (буферна зона річки).

Вектор (Vector). 1. Величина, яка характеризується числовим зна-
ченням та напрямом. 2. Направлений сегмент.
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Векторизатор (Vectorizer). Програмний засіб для виконання рас-
трово-векторного перетворення (векторизації) просторових 
даних.

Векторне представлення даних (Vector data structure). Цифрове 
представлення точкових, лінійних та полігональних просто-
рових об’єктів у вигляді набору координатних пар, з описом 
тільки геометрії об’єктів.

Вибір маршруту (Routіng). Функція просторового аналізу, яка 
використовує мережевий аналіз, щоб визначити шлях уздовж 
мережі, здебільшого для переміщення транспортного засобу 
чи іншого об’єкта від однієї точки мережі до іншої.

Вихідні дані (Output). Результат опрацювання даних за допомо-
гою комп’ютерної програми. Вихідні дані можуть бути у вигляді 
статистичних даних, таблиць, карт або інших даних на твердій 
основі, екрані або у вигляді файлу на жорсткому диску. 

Відносна точність карти (Relatіve Map Accuracy). Точність карти 
щодо місцевої мережі вимірів, яка не пов’язана з земним геої-
дом. Точність розміщення на карті, визначена відносно пев-
ної місцевої контрольної мережі, вважається відносною, тому 
що позиції є точними тільки в межах певної географічної об-
ласті, охопленої мережею. Карти, складені на основі вимірів, 
погоджених відносно місцевих вимірювальних мереж, важко 
накладаються на карти, прив’язані до земного геоїду.

Відображення у вікні (Wіndowіng). Одна з характеристик про-
грами автоматизованого картування, яка дає змогу операто-
рові виділити меншу географічну площу, ніж та, яка зобра-
жується на екрані, та показати її в більшому масштабі на тому 
ж екрані або суміжному екрані. Інший термін – „zoomіng”.

Географічна інформаційна система (GІS). Інформаційна сис-
тема, яка забезпечує збирання, зберігання, опрацювання, 
доступ, відображення та поширення просторових даних. За 
територіальним охопленням ГІС поділяють на: глобальні або 
планетарні (global GIS), субконтинентальні ГІС, національні ГІС, 
регіональні ГІС (regional GIS), локальні або місцеві ГІС (local GIS). 
Також ГІС відрізняються за предметною областю інформаційно-
го моделювання, наприклад, міські або муніципальні ГІС (urban 
GIS), природоохоронні ГІС (environmental GIS) тощо.
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Геоінформаційний аналіз (GIS based analysis). Аналіз розміщен-
ня, структури, взаємозв’язків об’єктів та явищ з використан-
ням методів просторового аналізу та геомоделювання.

Геоінформаційні технології (GIS technology). Технологічна ос-
нова створення ГІС, яка дає змогу реалізувати функціональні 
можливості ГІС. 

Геодезична контрольна мережа (Geodetіc Survey Network). Кон-
трольна мережа відносно геоїда землі. Виміри, зроблені від-
носно реперних точок, які прив’язані до геодезичної кон-
трольної мережі, дають змогу точно розташовувати об’єкти на 
місцевості. Протилежністю геодезичної контрольної мережі 
буде місцева контрольна мережа.

Геодезичний репер (Monument). Фізичний спеціальний об’єкт, 
встановлений на місцевості. Розташування геодезичного ре-
пера записується з метою подальшого його використання для 
здійснення просторового позиціонування об’єкта.

Геокод (Geocode). Визначник, який присвоюється як картогра-
фічному об’єкту, так і запису даних, які містять атрибути, з 
описом властивостей цього картографічного об’єкта. Загальні 
геокоди включають, наприклад, номери ґрунтових розрізів, 
природні та адміністративні райони, поштові адреси тощо. 
Геокоди також називаються „визначниками місця”.

Геокодування (Geocodіng). Процес присвоєння  геокодів  даним, 
які описують розміщені на карті об’єкти. 

Геометричне трансформування (Geometric transformation). 
Трансформація об’єктів до заданого масштабу та картогра-
фічної проекції з усуненням зміщення, зумовленого нахилом 
вісі знімання, рельєфу місцевості, кривизни поверхні Землі 
та геометричних спотворень.

Детальність знімків (Image resolution). Кількість інформації на 
одиницю площі знімка. 

Дешифрування знімків (Image interpretation). Виявлення та роз-
пізнавання об’єктів на знімках, що ґрунтується на певних 
закономірностях властивостей об’єктів та характері їхнього 
відображення на знімках.

Дистанційні методи вивчення Землі (Remote investigation). Не-
контактні дослідження природних та антропогенних утво-
рень шляхом реєстрації та аналізу власного чи відбитого елек-
тромагнітного випромінювання.
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Дигітайзер (Dіgіtіzer). Пристрій, керований людиною-операто-
ром для внесення картографічної та іншої інформації з па-
перових носіїв. Основний принцип полягає у переміщенні 
курсору на екрані комп’ютера та визначення за допомогою 
мишки положення картографічного об’єкта на твердій копії 
карти, розташованій на спеціальному столі.

Екологічний моніторинг (Ecological monitoring). Комплексна 
система спостережень, оцінювання та прогнозування змін 
стану біосфери під впливом природних та антропогенних 
факторів.

Елемент даних (Data Іtem). Найменша одиниця інформації, яка 
містить певну характеристику об’єкта. Елемент даних також 
називається „полем даних”, тобто це є фізичне місце збері-
гання запису в базі даних.

Запис (Record). Логічне або фізичне угруповання пов’язаних 
між собою полів даних, які опрацьовують на комп’ютері як 
одну одиницю. Наприклад, запис оцінки бонітетної вартості 
ґрунтів повинен містити всі дані, необхідні для розрахунку 
величини бонітетної оцінки конкретного ґрунтового індиві-
дууму.

Зміна масштабу зображення (Zoomіng) див. відображення у вік-
ні (Wіndowіng).

Ідентифікатор положення (Locatіon Іdentіfіer) див. геокод.
Ієрархічна структура файлу (Hіerarchіcal Fіle Structure). Один з 

основних типів збереження даних в системі управління базою 
даних. Існує інше визначення ієрархічної структури даних як 
„деревоподібної структури”, оскільки одні записи підпоряд-
ковуються іншим за принципом „один до багатьох” (так звані 
зв’язки типу „батьки-діти”). Доступ до запису здійснюється 
через „батьківський” запис.

Індексація (Indexation). Присвоєння унікального індексу даним 
для більш швидкого їхнього пошуку.

Інтеграція даних (Data Іntegratіon). Комбінація баз даних або 
файлів даних, що надходять від різних функціональних ор-
ганізаційних одиниць (від різних організацій), які збирають 
різні дані для одних і тих самих об’єктів, наприклад: земельні 
ділянки, ґрунтові контури, ландшафтні конутри тощо. Інтег-
рація даних створює додаткові значення для вже існуючих 
даних географічних об’єктів.



                
171►  Словник термінів та визначень

Інформаційна система (Іnformatіon System). Комп’ютерна систе-
ма, в якій накопичені дані будуть використовуватися так, що 
неможливо буде передбачити заздалегідь під час внесення 
первинної інформації. Див. інформаційна система з базою 
даних (Data Based Іnformatіon System).

Інформаційна система з базою даних (Data-Based Іnformatіon 
System). Комп’ютерна система, яка містить одну або більше 
баз даних, і які контролюються системою управління базами 
даних. Вона використовується для опрацювання вхідних за-
питів, пошуку інформації та узагальнення результатів. 

Кадастр (Cadastre). Спеціальний запис (реєстр) інтересів стосов-
но земельної ділянки, який охоплює природні, просторові та 
правові інтереси. Зазвичай, це є карти та інші описи земель-
них ділянок, а також ідентифікація тих, хто має певні юри-
дичні права на землю (такі як: володіння власністю, застава, 
сервітути, оренда та інші юридичні інтереси). Кадастрова 
інформація часто включає іншу додаткову описову інфор-
мацію про земельні ділянки.

Кадастрові карти (Cadastral Maps). Графічне зображення юри-
дичних описів земельних ділянок. Здебільшого кадастрові 
карти представлені у вигляді податкових карт, які створю-
ються та зберігаються в місцевій адміністрації для оцінки 
власності та розміру оподаткування. Вони також містять ін-
формацію про комунікації, громадські дороги, проїзди через 
інші ділянки, сервітути, які є необхідними для визначення 
всіх юридичних інтересів на землі. Джерелом інформації для 
кадастрових карт є топографічні знімання.

Картографічна база даних (Cartographic data base). Сукупність 
взаємопов’язаних картографічних даних певної предметної 
(тематичної) сфери, поданих у цифровій формі при дотри-
манні загальних правил опису, зберігання та маніпулюван-
ня даними. Картографічна база даних доступна багатьом 
користувачам, не залежить від характеру прикладних про-
грам, та управляється системою управління базами даних 
(СУБД).

Картографічна проекція (Map Projectіon). Трансформація карти 
зі сферичної в плоску поверхню. Через геометричні та мате-
матичні співвідношення кути, площі, відстані та напрями 
одночасно важко зберегти в картографічній проекції, тому 
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існує багато способів перетворення сферичної поверхні в 
плоску. Найбільш поширеними є картографічні проекції: 
конусоподібна Ламберта, поперечного меркатора та стерео-
графічна.

Картографічна сутність (Cartographіc Entіty). Фізичний об’єкт, 
який можна побачити на місцевості та показати на карті.

Картографічна характеристика (Cartographіc Feature). Це назва 
або позначення (наприклад: тип ґрунту, межі землевласників, 
ґрунтовий розріз, споруди тощо), яка може бути розміщена 
на карті.

Картографічні дані (Cartographіc Data). Атрибути картографіч-
них об’єктів, які певним чином пов’язані з цими об’єктами 
та зберігаються у комп’ютерній системі для відображення 
на карті.

Картографічний об’єкт (Cartographіc Object). Цифровий просто-
ровий запис, який містить атрибути (картографічні характе-
ристики) та зберігається у комп’ютерній системі.

Картографічний шар (Map Layer). Групування однорідної кар-
тографічної інформації (наприклад, ґрунтові контури), яка 
зберігається або визначається окремо від інших картографіч-
них шарів. Картографічний шар може бути проаналізований, 
змінений та відображений окремо або в комбінації з іншими 
шарами. Картографічний шар також називається „картогра-
фічним рівнем”, або „картографічним охопленням”.

Карти щільності точок (Dot-Densіty Map). Тематична карта, яка 
зображує певні якості, властивості об’єктів у вигляді точок 
на карті.

Кластер (Cluster). Просторове угруповання характеристик на 
карті.

Ключ (Key). Один з елементів даних, який використовується для 
визначення або пошуку запису у файлі даних.

Комп’ютерне картографування (Computer-Aіded Mappіng 
(CAM)). Використання комп’ютерної графіки для розробки, 
створення та ведення карт (див. CADD).

Конвертація форматів (Format conversion). Перетворення даних 
з одного формату в інший, який сприймається іншою систе-
мою (зокрема, при експорті/імпорті даних).
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Координатна трансформація (Coordіnate Transformatіon). Про-
грамне забезпечення автоматизованого картографування, за 
допомогою якого математично перетворюються координати 
з одного фрейму посилань в координати іншого. Більшість 
географічних інформаційних систем мають змогу, напри-
клад, переводити координати широти та довготи в систему 
плоских координат, використовуючи спеціальні програми 
координатного перетворення.

Крокова прив’язка (Snappіng). Функція автоматизованого карто-
графування, яка математично поєднує дві лінії під час про-
цесу перетворення даних у цифрову форму (під час векто-
ризації).

Курсор (Cursor). Символ, зображений на екрані комп’ютерного 
термінала, розміщення якого контролюється людиною-опе-
ратором за допомогою клавіатури, миші або дигітайзера. 
Зображається у вигляді хрестика або квадратика і викорис-
товується в ГІС для визначення положення, виділення кар-
тографічних об’єктів, зображених на карті, для подальшого 
комп’ютерного опрацювання.

Легенда карти (Map legend). Умовні позначення для картогра-
фічного зображення.

Масштаб (Scale). Математичне співвідношення між розміром 
об’єкта карти та його реальним розміром, виражене у вигляді 
відношення картографічного розміру до реального. Напри-
клад, масштаб карти 1:100 означає, що 1 см на карті відповідає 
100 см на земній поверхні.

Масштаб карти (Map Scale). Математичне співвідношення між 
відстанню на карті та реальними відстанями на місцевості, 
виражене у вигляді відношення у сантиметрах на карті та в 
метрах на землі. В ГІС картографічна інформація зберіга-
ється без масштабу, оскільки масштаб визначається тільки 
тоді, коли карта відображається в натурі (тверді копії).

Мережна структура файлу (Network Fіle Structure). Структура 
для нагромадження даних у системі управління базою даних, 
в якій існує більше одного типу запису. Мережна структура 
файлу забезпечує відносини „багатьох до багатьох”, де похід-
ний запис може мати більше ніж один первинний запис. Ме-
режна файлова структура також називається „переплетеною 
структурою”.
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Мережний аналіз (Network Analysіs). Функція просторового 
аналізу, яка використовує топологічну структуру ліній для 
того, щоб рухатися вздовж лінійної мережі та аналізувати ат-
рибутивні дані, пов’язані з лінійними сегментами.

Місцева система координат (Local Datum). Організація даних, яка 
найбільш точно відображає поверхню землі (геоїд) в певній 
її географічній області (наприклад: Україна, область, район 
чи місто).

Моделювання інформаційне (Data modeling). Моделювання, 
яке пов’язане зі створенням та перетворенням різноманіт-
ної інформації (текстової, графічної тощо) у вигляд, який 
задається користувачем.

Нормалізація (Normalіzatіon). Перетворення складної структу-
ри даних у прості файли (взаємозв’язки). Нормалізація ство-
рює окремі файли, які мають спільні поля даних, відновлю-
ючи при цьому зв’язок, відображений у покажчиках і ключах 
ієрархічної та мережної структури даних.

Об’єкт (Object). Визначення просторового елементу, який також 
називається геоелементом, і якому можуть підпорядковува-
тися геометрія та тематика. Кожен об’єкт належить до класу 
об’єктів.

Оверлейнові операції (Overlain operation). Процедура накла-
дання тематичних (двох або більше) шарів, в результаті чого 
відбувається генерація похідних об’єктів, які виникають при 
геометричному накладанні та привласненні похідних атри-
бутів.

Онлайн (On-Line Connection). Прямий зв’язок через мережу Ін-
тернет.

Оперативно доступний (On-Lіne). Стан комп’ютерної системи, 
при якому вхідні дані вносять у комп’ютер безпосередньо з 
їхнього місця походження, а вихідні дані передаються туди, 
де вони використовуються, переважно на комп’ютерний тер-
мінал.

Опрацювання полігона (Polygon Processіng). Функція просто-
рового аналізу, яка використовує межі багатокутників, щоб 
визначити, які точки, лінії та полігони в межах багатокутника 
необхіно вибрати для подальшого аналізу. 

Оцифровка (Dіgіtіze). Перетворення даних у числову форму. 
Дія, яка перетворює карту в цифрову форму шляхом коду-
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вання просторових координат об’єктів на карті за допомогою 
комп’ютера, називається векторизацією або раструванням 
(залежно від отриманого типу даних).

Перекриття багатокутників (Polygon Overlay). Функція просто-
рового аналізу, яка використовує Булеву логіку („та”, „або”, 
„не” тощо), для створення нових багатокутників у результаті 
перетинання меж багатокутників з двох різних карт. Прикла-
дом є перекриття карт ділянок районів затоплюваної рівнини 
та ґрунтових контурів для створення нових багатокутників, 
які представляють, наприклад, ґрунтові контури в межах за-
топлюваної рівнини.

Піксель (Pixel). Елементарна одиниця растрового зображення 
(точка).

Плотер (Plotter). Периферійне устаткування, за допомогою якого 
створюються великоформатні тверді копії графічних даних 
– карти, креслення, графіки тощо. 

Поле даних (Data fіeld). Див. елемент даних. Відповідає поняттю 
атрибут у реляційних базах даних та поняттю поле запису в 
мовах програмування.

Полігонізація (Polygonіzatіon). Функція просторового аналізу, 
яка створює багатокутники на карті з атрибутів об’єктів на 
підставі певного просторового або статистичного критерію. 
Див. Spatіal Aggregatіon й Bufferіng.

Прив’язка зображення (Image matchіng). Точна ідентифікація 
ділянки на поверхні Землі, відображеної на знімку, та при-
своєння кожній точці зображення реальних координат, які 
відповідають координатам на місцевості.

Проксимальний аналіз (Proxіmal Analysіs). Функція просторо-
вого аналізу, яка відображає на карті певні об’єкти, а потім 
визначає інші об’єкти, які найближче до них розташовані. 
Див. Nearest Neіghbor й Dot-Densіty Map.

Просторова еталонна мережа (Spatіal Reference Framework). Сис-
тема координат на основі вимірів топографічної зйомки, яка 
використовується для визначення відносного та/або абсо-
лютного розташування об’єктів у географічній інформацій-
ній системі.

Просторовий запит (Spatіal Query). Функція географічної інформа-
ційної системи, яка дає змогу користувачеві знаходити та відоб-
ражати об’єкти, розміщені на карті, або атрибути об’єктів.



 176
  
 Словник термінів та визначень    ◄

Растрове представлення (Raster data structure). Метод зображення 
або нагромадження графічних даних, при якому для опра-
цювання використовують окремі точки. Під час збереження 
й маніпулювання растровими даними кожна точка містить 
атрибутивні значення, які використовуються комп’ютерною 
програмою при геопросторовому аналізі. Тобто, растр може 
бути зображений сіткою точок, які індивідуально аналізують, 
узагальнюють і можуть представляти зображення або об’єкт 
більшого розміру.

Редагування (Edіt). Виправлення помилок в даних або віднов-
лення інформації в комп’ютерній системі. Після редагуван-
ня карти в системі ГІС, її картографічні об’єкти змінюються. 
Після редагування неграфічної бази даних, змінються зна-
чення атрибутів.

Реляційна база даних (Relatіonal Data Base). Структура бази 
даних, створена більше ніж одним простим файлом. Такі 
файли можуть легко комбінуватися за допомогою зв’язків 
між даними в записах. Дані в реляційній базі даних зберіга-
ються як двомірні множини, які можуть бути скомбіновані 
у вигляді нових взаємозв’язків для подальшого опрацювання 
комп’ютерною програмою. Протиставляється ієрархічним та 
мережним структурам баз даних.

Робоча станція (Work Statіon). Комбінація засобів та програм, яка 
використовується оператором для взаємодії з комп’ютерною 
системою. Робоча станція ГІС складається з: клавіатури, моні-
тора, сканера, плотера. Робоча станція повинна також скла-
датися з центрального процесорного пристрою (CPU) та 
комп’ютерної мережі. Завдяки такій організації розванта-
жується центральний комп’ютер та вільно переносяться про-
грами, файли та дані з одного комп’ютера на іншій. 

Роздільна здатність знімка (Image resolution). Мінімальна лінійна 
величина відображених на знімку деталей місцевості. За вели-
чиною роздільної здатності виділяють знімки: з дуже низькою 
роздільною здатністю (десятки кілометрів), з низькою (декіль-
ка кілометрів), з середньою (сотні метрів) та високою розділь-
ною здатністю (декілька метрів і навіть сантиметрів).

Розміщення тексту (Text Placement). Функція автоматизованого 
картографування, яка розташовує текстові рядки у визначе-
ному місці на карті.
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Система глобального позиціонування (Global Posіtіonіng System 
(GPS)). Метод, який використовується у топографічній зйом-
ці чи в інших дослідженнях, і ґрунтується на системі супут-
ників, які обертаються навколо Землі. GPS-технології дають 
змогу проводити точні геодезичні виміри, використовуючи 
спеціально створені приймачі. За допомогою цих пристроїв 
відбувається пошук трьох і більше супутників на орбіті та 
здійснюється позиціонування об’єкта. За допомогою геомет-
ричних обчислень тріангуляції визначаються координати 
точки на поверхні землі.

Система інформації про землю (земельні інформаційні систе-
ми – ЗІС) (Land Іnformatіon System (LІS)). Комп’ютеризована 
система управління базою даних, часто географічна інфор-
маційна система, яка містить кадастрові дані, дані про земле-
користування, інші дані, які описують земну поверхню.

Система управління банком даних (Data-Base Management 
System (DBMS)). Сукупність комп’ютерних програм, які ви-
користовуються для організації та аналізу даних, записаних у 
базі даних. До типових функцій DBMS відносять: логічний та 
фізичний зв’язки пов’язаних полів, пошук та підтвердження 
значень, інші функції управління даними, наприклад: забез-
печення таємності, архівація та відновлення.

Сканер (Scanner). Пристрій аналого-цифрового перетворення зоб-
раження для його автоматизованого внесення в ЕОМ у рас-
тровому вигляді з високою роздільною здатністю (300–600 dpi 
і більше) через сканування непрозорого або прозорого оригі-
налу у відбитому або наскрізному проходженні світла.

Скрипт (Script). Програма, яка написана для роботи в геоінфор-
маційній системі.

Співпадіння країв карти (Edge matchіng). Функція автоматизова-
ного картографування, яка змінює об’єкти на краях суміжних 
аркушів карт так, щоб вони співпадали на краях аркушів.

Схема бази даних (Data-Base Schema). Логічний опис даних, які 
зберігаються у базі даних. Схема не тільки визначає назву 
елемента даних, його розміри та інші характеристики, але 
також визначає зв’язки між елементами (наприклад, всі дані, 
пов’язані з ґрунтовим розрізом, є також пов’язаними з ґрун-
товим виділом, в якому закладений цей розріз).
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Тверда копія (Hardcopy). Одна з багатьох форм подання вихідних 
даних комп’ютерних систем. Тверда копія – це представлення 
інформації на папері або іншій твердій основі. Тверда копія 
карти виготовляється в ГІС на певній матеріальній основі у 
вигляді набору точок, ліній, символів та текстових рядків. 

Текст або текстовий рядок (Text or Text Strіng). Комбінація букв, 
цифр або слів, яка використовується в ГІС, за допомогою яких 
подають інформацію про об’єкти та дані.

Тематична карта (Thematіc Map). Карта, яка відображає дані пев-
ної тематики, наприклад, оцінка вартості землі, карта ерозій-
ної деградації ґрунтів, вмісту гумусу тощо. Дані можуть бути 
представлені на тематичній карті різними способами: щі-
льністю крапок, лініями, контурами тощо. Базовою картою 
здебільшого є топографічна основа, яка використовується як 
найнижчий шар для забезпечення географічної відповідності 
поданих даних.

Топографічна карта (Topographіc Map). Побудоване в карто-
графічній проекції зменшене зображення земної поверхні, 
яке дає змогу визначати як планове, так і висотне положен-
ня точок. Тобто, це графічне відображення природних та 
штучних об’єктів на поверхні землі. Топографічні карти є 
планіметричними картами, які також включають зображен-
ня контурів земної поверхні.

Топографічна мережа (Survey Network). Серія фізичних знаків 
(монументів), розміщених на землі, які використовують гео-
дезисти як реперні точки, для розміщення об’єктів, відобра-
жених на карті та в інших земельних записах. Положення цих 
знаків може бути еталонним для земного геоїда (в геодезичній 
мережі) або тільки в межах невеликих географічних площ (у 
місцевій мережі).

Топологічна структура даних (Topologіcal Data Structure). Екс-
пліковане визначення того, як пов’язані точкові, лінійні та 
площинні об’єкти на карті. Наприклад, лінійний відтинок 
річки матиме точки перетинання у місцях впадання інших во-
достоків. Певний набір лінійних об’єктів водної мережі може 
знаходитися частково або повністю в межах інших природних 
площинних утворень (наприклад: басейнів, одиниць земле-
користування тощо). Саме атрибутивні дані, які зберігаються 
в базі даних ГІС, визначають ці експліковані зв’язки.



                
179►  Словник термінів та визначень

Точність карти (Map Accuracy). Відповідність між розміщенням 
об’єкта, зображеного на карті, та його реальним положенням 
на земній поверхні. Точність визначається похибкою, вира-
женою в лінійних одиницях. Горизонтальна точність вказує 
на похибку у розташуванні на поверхні землі. Вертикальна 
точність вказує на похибку у визначенні висоти об’єкта від-
носно рівня моря.

Траса супутника (Satellite route). Проекція орбіти супутника на 
земну поверхню.

Файл (File). Блок інформації, який містить початок та кінець і 
зберігається на певному цифровому носії.

Центральний процесор (Central Processіng Unіt (CPU)). Голов-
ний процесор комп’ютера, який контролює виконання його 
функцій.

Цикл розвитку (Development Cycle). Серія завдань, які повин-
ні бути виконані під час створення інформаційної системи. 
До типових завдань належать: постановка проблеми, аналіз 
потреб та завдань, вивчення можливостей реалізації та затрат 
на впровадження, проектування системи, розробка системи 
(програмування), тестування, навчання та впровадження.

Цифрова карта (Dіgіtal Map). Подання об’єктів карти у формі, яка 
дає змогу комп’ютеру зберігати, маніпулювати та виводити 
значення їхніх атрибутів. Цифрова карта – це база даних або 
файл, які стають картою, у випадку коли ГІС створює тверду 
копію або зображення на екрані.

Цифрова картографія (Digital cartography). Розділ картографії, 
який включає теорію та методи створення і практичного ви-
користання цифрових карт та інших цифрових просторово-
часових картографічних моделей.

Цифрова модель рельєфу (Digital terrain model). Засіб цифрового 
представлення тривимірних просторових об’єктів (поверхонь, 
рельєфу) у вигляді тривимірних даних, як сукупності висо-
тних позначок або позначок глибин, чи інших значень аплі-
кат (координати Z) у вузлах регулярної сітки з утворенням 
матриці висот (Altitude matrix), нерегулярної трикутної сітки 
(TIN), сукупності записів горизонталей (ізогіпс, ізобат).
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Додаток 1. Схема агроекологічного районування України. 
Ієрархічні рівні та таксономічні одиниці (зона, провінція, округ)
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Додаток 2. Схема агроекологічного районування України. 
Ієрархічний рівень – округ
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Додаток 3. Схема агроекологічного районування України. 
Ієрархічні рівні та таксономічні одиниці (район)
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Додаток 4. Схема агроекологічного районування України. 
Ієрархічні рівні та таксономічні одиниці (ландшафт)
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Додаток 5. Схема агроекологічного районування України. 
Ієрархічні рівні та таксономічні одиниці (ділянка)
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Додаток 6. Схема агроекологічного районування України. 
Найнижчий ієрархічний рівень – агроекологічна ділянка. 

(Фрагмент векторної карти території с. р. Дубляни
Самбірського р-ну Львівської обл.)
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Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 
196 с.

ISBN
У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні принципи організації і функціонування 

географічних інформаційних технологій (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС у 
ґрунтознавстві. Велику увагу звернено на теоретичні основи ГІС-технологій та їхніх прикладних 
можливостей. Зокрема, в посібнику наведено ГІС-аплікації із вивчення ерозійної деградації ґрунтів та 
картографування ґрунтового покриву. Також розкрито особливості дистанційного зондування ґрунтового 
покриву із застосуванням програмних ГІС-пакетів. 

Актуальність навчально-методичного посібника визначається детальним аналізом сучасних напрямів 
та методологічних підходів до вичення ґрунтів та ґрунтового покриву із застосування ГІС-технологій, 
зокрема, оцінки ступеня ерозійної деградації ґрунтів, проведення просторової оцінки стану ґрунтового 
покриву, удосконалення методологічних підходів до проведнення ґрунтових досліджень тощо. 

Головним завданням посібника є здобуття знань та навиків у роботі студентів з окремими ГІС-
пакетами та можливість їхнього практичного застосування у ґрунтознавчих дослідженнях. Головну увагу 
спрямовано на застосування таких програмних пакетів як ArcView 3.2a та ArcGIS 9.0.

УДК 631.4:004.9
ББК П03+З973

Taras Yamelynets
Geographical information systems in soil science: Manual. – Lviv: Publishing Centre 

of Ivan Franko National University of Lviv, 2008. – 196 p.
Th e main principles of creation and performance of geographic information systems (GIS), the 

GIS methods application into soil science has being described in the manual. Th e detailed analysis of GIS 
modern trends and methodology for investigation of soils and soil cover has been carried out. Special sections 
are devoted to the theoretical footing of GIS and its application extension. Separate section deal with GIS-
application for estimation of soil erosion degradation and soil mapping in particular. Usage of GIS in complex 
with remote sensing technique for soil mapping has been taken into account.

Th e knowledge of the fundamentals of GIS and its extensions is of great importance for the students-
geographers of soil science during their studies and traineeship and further in the sphere of production 
while conducting soil researches. It’s focus attention on usage of GIS-applications such as ArcView 3.2a and 
ArcGIS 9.0. 
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