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 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

Мета викладання дисципліни “Геоінформаційні системи і технології в екології” 

полягає у формуванні у майбутніх фахівців цілісного розуміння основних концеп-

цій, що лежать в основі сучасних географічних інформаційних систем (ГІС) та тех-

нологій. Акцент робиться на прикладному використанні ГІС технологій при вирі-

шені екологічних питань, завдань збереження природи, екологізації сільськогоспо-

дарського виробництва, оптимізації діяльності в суміжних с с.г. галузях народного 

господарства, проведенні природоохоронних заходів та для раціонального природо-

користування. Значна увага приділяється формуванню нових та поглиблення вже 

набутих навиків застосування комп’ютерних технологій для обробки та аналізу про-

сторових даних. 

Завдання дисципліни. Сформувати у студентів цілісне розуміння ГІС як приклад-

ної науки. Забезпечити можливість створення, обробітку, аналізу та візуалізації да-

них і інформації за допомогою доступних на ринку пакетів ГІС програмного забез-

печення. Спонукати ентузіазм та зацікавленість в використанні ГІС технологій в с.г. 

виробництві, природоохоронній діяльності та ін. 

Лабораторний курс охоплює основні елементи ГІС технології – розуміння картогра-

фічного матеріалу, дизайн та розробка баз даних, трансформація даних, просторовий 

аналіз, оцінка точності електронних просторових даних та створених на їх основі 

карт, візуалізація карт та результатів просторового аналізу включаючи навики пре-

зентування результатів проекту аудиторії. 

Після завершення курсу студенти повинні вміти: 

Базуючись на знанні функціональних можливостей сучасних ГІС- технологій в умо-

вах виробництва використовувати їх для введення, редагування, зберігання, аналізу 

просторової інформації. Проводити збір географічної інформації для створення: 

просторової бази даних господарства; тематичних цифрових карт: екологічних карт, 

карт ґрунтового покриву, показників якості ґрунтів, прогнозування продуктивності 

культур, поширення хвороб та шкідників і т. ін., представляти інформацію, одержа-

ну на основі просторового аналізу з використанням методів інтерполяції у формі, 

зручній для прийняття управлінських рішень; приймати управлінські рішення на 

основі інформації, одержаної за допомогою просторового аналізу з метою прогнозу-

вання продуктивності і якості сільськогосподарських культур, ефективності викори-

стання засобів хімізації, техніко-економічного обґрунтування використання та охо-

рони земельних ресурсів. Керуючись методичними розробками та володінням ПК і 

програмним забезпеченням в умовах виробництва, здійснювати підготовку та друк 

картографічного матеріалу. 
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Лабораторна робота №1 

ГІС та GPS програмне забезпечення 
Цілі: 

Після завершення роботи студенти: 

 Повинні мати уяву про те, що існує велика кількість програмного за-

безпечення для роботи з просторовими даними, що може використову-

ватися для вирішення однакових задач, але відрізнятися як функціона-

льністю і напрямками використання так і ціною. 

Задачі: 

 Під час заняття студенти повинні під керівництвом викладача ознайо-

митися з найпоширенішими ГІС програмами. 

 Розуміти для вирішення яких завдань необхідно застосовувати те чи 

інше програмне забезпечення. 

 Ознайомитися з вимогами до апаратного забезпечення ГІС систем 

Матеріали та обладнання: 

 ПК 

 Демо- та ліцензовані версії програмного забезпечення ArcInfo, ArcPad, 

ArcExplorer, OziExplorer, Trimble Office Planning Tool. 

Розміщення даних: 

Усі данні для виконання роботи розміщені на комп’ютері 1004-server, група Agro, 

папка GIS. (мережа – agro – 1004-server – GIS – Practice – Lab_1 – Data) 

Інструкція: 

Під час заняття ознайомитися та обсудити основні функції, призначення та обме-

ження різних ГІС пакетів. Під керівництвом викладача запустити програми та по-

вторити основні операції. Після закінчення роботи виконати контрольні завдання. 

Порядок роботи: 

 

ЗНАЙОМСТВО З ЕЛЕМЕНТАМИ ARCGIS DESKTOP 

ArcMap 

ArcMap основний елемент ArcGIS Desktop. Воно використовується для всіх картог-

рафічних завдань, включаючи створення карт, аналіз карт і редагування даних. У 

цьому програмному модулі ви працюєте з картами. У карти є компоновка, що міс-

тить власне вид географічних даних, набір шарів карти, легенду, масштабні лінійки, 

стрілки напрямку на північ і інші елементи. У ArcMap є два варіанти відображення і 

роботи з картою - у вигляді географічних даних і у вигляді компоновки - в них мож-

на вирішувати різноманітні ГІС завдання. 

ArcCatalog 

Додаток ArcCatalog необхідний для структурування і управління всіма даними ГІС 

проекту. Він надає інструменти для пошуку і проглядання географічних даних, 
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створення і проглядання метаданих, швидкого перегляду будь-якого набору даних, а 

також інструменти для структуризації географічних даних. 

ArcToolbox 

ArcToolbox це додаток, що містить безліч інструментів обробки геоданних (конвер-

тація, геообработка даних, оверлейний аналіз, організація карт). Є дві версії 

ArcToolbox: повна версія входить в ArcInfo (більше 150 інструментів), полегшена, - 

в ArcView і ArcEditor (20 найбільш часто використовуваних інструментів конверта-

ції і управління даними). 

 

В ArcInfo, ArcEditor та ArcView 9.0 можна: 

Взаємодіяти з картою за допомогою інструментів: переміщення і масштабування, 

ідентифікації, гарячих зв'язків і гіперпосилань на зовнішні додатки і URL, інтерак-

тивні вибірки, підказки карти, вікна огляду даних, просторових закладок, таблиць і 

діаграм. 
Створювати карту за допомогою інструментів відображення даних (прозорі шари, 

зміна картографічних проекцій векторних даних і растрів «на льоту», включаючи 

трансформацію геодезичної основи системи координат), класифікація даних, встав-

ки символів і написів, компонувати карти і готовити їх до друку (вставка заголовків 

і легенд, декількох фреймів даних, майстри і готові стилі для створення легенд і сі-

ток, експорт в графічні формати і т.д.). 
Аналізувати карту за допомогою інструментів операцій вибору (інтерактивна вибі-

рка, вибір по атрибуту, вибір по місцеположенню), операцій аналізу (буфер, вирізу-

вання, злиття, перетин, об'єднання, просторове з'єднання), візуального уявлення і 

аналізу (діаграми і звіти). 
Створювати дані за допомогою інструментів редагування шейп-файлів і персона-

льних баз геоданих, трансформації растрів, повороту і віддзеркалення растрів, побу-

дови і редагування просторових об'єктів, замикання, підтримки планшетного діги-

тайзера, геокодування. 
Управляти даними за допомогою інструментів імпорту проектів і легенд ArcView 

GIS старих версій, інструментів підтримки даних (створення нових файлів даних, 

експорт і імпорт даних, пряма підтримка безлічі форматів), управління табличними 

даними, перегляду і редагування метаданих, пошуку даних в ArcCatalog. 
Для знайомства з зовнішнім виглядом інтерфейсу ArcView 9.0 необхідно з меню 

Пуск-програми-ArcGIS запустити програми ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox. Під 

керівництвом викладача ознайомитися з інтерфейсом та основним призначенням. 

Детально дані програми будуть вивчені в наступних заняттях. 

ЗНАЙОМСТВО З OZIEXPLORER  

OziExplorer - це програмний продукт для роботи з растровими картами і підтримую-

чий обмін навігаційними даними з GPS навігаторами виробництва Magellan, Garmin, 

Lowrance і Eagle (також можлива робота з більшістю інших GPS пристроїв для відо-

браження положення обєкту на карті). OziExplorer дозволяє користувачам додавати 

путьові точки, маршрути і шляхи на карту одним натисненням кнопки і завантажу-
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вати ці дані в GPS навігатор. OziExplorer здатний працювати з будь-якою растровою 

картою, зокрема відсканованою самостійно, для чого потрібно здійснити прив'язку 

карти до реальних координат по декількох контрольних точках; можливо викорис-

товувати карти різних цифрових форматів (BSB, Maptech, USGS DRG); підтриму-

ється обмін путьовими точками, маршрутами і шляхами з більшістю GPS навігато-

рів; можливо створення елементарних метаданих до карт, створення коментарів і 

розміщення на картах спеціальних значків; підтримується більше 100 картографіч-

них систем; підтримується велике число координатних систем (UTM, BNG, IG, 

Swiss, Swedish, NZG і д.р.); підтримується велике число проекцій карти; можливий 

друк карт і списків путьових точок.  

 
Для знайомства з зовнішнім виглядом інтерфейсу OziExplorer необхідно з меню 

Пуск-Програми-OziExplorer запустити пакет OziExplorer. Під керівництвом викла-

дача ознайомитися з інтерфейсом та основним призначенням. 

Недороге рішення для проектів по збору даних, ArcPad відображає стандартні дані 

векторних карт, які зберігаються в стандартному для індустрії форматі шейп-файлів, 

підтримуваному ArcView GIS і іншим звичайним програмним забезпеченням ГІС. 

ArcPad виконує функції ГІС в польових умовах, дозволяє додавати нові тематичні 

шари. З його допомогою можна легко використовувати Windows Explorer на звичай-

ному персональному комп'ютері і переносити бази ГІС даних на портативний ком-

п'ютер, що працює в середовищі Windows CE; використовувати, оновлювати і змі-

нювати дані прямо в полі, потім завантажувати і вносити зміни в основній базі да-

них, що знаходиться в офісі.  
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ЗНАЙОМСТВО З ARCPAD 7.01 

Опційно, користувачі в полі можуть зв'язатися з картографічним Web сайтом, керо-

ваним розробленою ESRI могутньою новою технологією ArcIMS, і з її допомогою 

прямо з польового портативного комп'ютера зв'язатися з базою ГІС даних, що зна-

ходиться на сервері або персональному комп'ютері в офісі. ArcPad має графічний 

інтерфейс для системи глобального позиціонування (GPS) або диференціальної сис-

теми глобального позиціонування (DGPS). Графічні вікна показують інформацію 

про розташування (UTM або географічні координати), висоту, швидкість, азимут і 

навігаційні параметри, такі як відстань до путьової точки. ArcPad розширює можли-

вості GPS технології, забезпечуючи, крім традиційного надання інформації про роз-

ташування (координати) даної точки на місцевості, також відображення цієї точки 

курсором (у вигляді перехрестя) прямо на карті. Тобто, ArcPad надає можливості 

візуальної перевірки правильності розташування точки на карті, що відсутнє в тра-

диційних GPS навігаторах та даталогерах. Для знайомства з зовнішнім виглядом 

інтерфейсу ArcPad необхідно з меню Пуск-Програми-ArcGIS-ArcPad  запустити па-

кет ArcPad 7.0.Під керівництвом викладача ознайомитися з інтерфейсом та основ-

ним призначенням. Ми будемо використовувати ArcPad 7.0 з кишеньковим 

комп’ютером HP iPac 1910. 

ЗНАЙОМСТВО З ARCEXPLORER 

ArcExplorer від ESRI є безкоштовним засобом проглядання ГІС-даних. Він створе-

ний для того, щоб змінити підхід до перегляду і розповсюдження географічних да-

них усередині організацій і по всьому світу. ArcExplorer може використовуватися 
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декількома способами: як автономний додаток, що працює з локальними даними та 

як клієнт в Internet. 
Як автономний додаток ArcExplorer є повноцінним засобом проглядання даних, що 

дозволяє користувачеві відображати і запрошувати широкий спектр стандартних 

джерел даних. З його допомогою ви можете:  

 використовувати шейп-файли ESRI, покриття ARC/INFO і шари SDE 

 проглядати зображення в багатьох форматах 

 панорамувати і масштабувати багатошарову цифрову карту 

 відображати тематичні карти з використанням класифікації, символізування 

і надписування 

 пізнавати і запрошувати географічні і атрибутивні дані 
ArcExplorer містить також легенди, оглядові карти, множинні перегляди, прогля-

дання збереження і вибірки, друк карти. 
Крім того, ArcExplorer може бути використаний як клієнт і як сервер в Інтернет. 

Більш того, ви можете вибирати і завантажувати дані через Internet в стандартному 

форматі шейп-файлу. 
Можна скачати ArcExplorer з домашньої сторіночки ESRI www.esri.com/arcexplorer . 

Інформація російською мовою і русифікатор програми знаходяться на сайті компанії 

Data+ (Росія) за адресою http://www.dataplus.ru/Support/Download/Index.htm  
До складу продукту входить електронна версія навчального посібника у форматі 

PDF, в другому розділі підручника приведені уроки швидкого навчання роботі з цим 

програмним продуктом. 



 9 

 
 

Для знайомства з зовнішнім виглядом інтерфейсу ArcExplorer необхідно з меню 

Пуск-Програми-ArcGIS-ArcExplorer 9.1.0 запустити програму ArcExplorer 9.1.0 . Під 

керівництвом викладача ознайомитися з інтерфейсом та основним призначенням. 

ЗАВДАННЯ: коротко описати призначення, переваги та обмеження кожного з про-

дуктів та відобразити усе в таблиці: 

Продукт Призначення Переваги Недоліки 

ArcView, ArcGIS 9.0    

OziExplorer    

ArcPad    

ArcExplorer    

 

Зберегти таблицю у форматі <ваше прізвище>.doc в папці “Для виконаних 

завдань” на комп’ютері 1004-server, група Agro, папка GIS. (мережа – agro – 1004-

server – GIS – Practice – Lab_1 – Для виконаних завдань) 
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Лабораторна робота №2 

Основи роботи з ArcMap, ArcCatalog та ArcToolbox 
 

Цілі: 

Після завершення заняття студенти повинні: 

 мати навички роботи з основними елементами ArcGIS Desktop, вміти 

редагувати просторові та атрибутивні дані, створювати нові шари да-

них. 

Задачі: 

 навчитися запускати компоненти ArcGIS та додавати нові шари даних 

до проекту; 

 створити нові просторові об’єкти в ArcCatalog; 

 навчитися запускати існуючий проект в ArcMap та додати до нього нові 

шари даних; 

 навчитися змінювати параметри відображення даних; 

 розуміти принцип зв’язку графічних даних в ArcGIS з їх атрибутивними 

характеристиками. 

Матеріали та обладнання: 

 ArcGIS. 

 Данні для виконання роботи 

Розміщення даних: 

Усі данні для виконання роботи розміщені на комп’ютері 1004-server, група Agro, 

папка GIS. (мережа/agro/1004-server/GIS/Practice/Lab_2/Data). ВАЖЛИВО: доступ 

до вихідних даних для цієї та наступних робот обмежується тільки читанням даних, 

тобто ви не можете данні змінити. Для виконання завдань, створення нових даних, 

коригування вихідних даних необхідно скопіювати файл, що буде редагуватися в 

вашу власну директорію (призначається на першому занятті). Доступ до персональ-

ної директорії повний, кількість одночасно працюючих з директорією користувачів 

– 1. Для запобігання неавторизованого доступу до вашої папки необхідно на почат-

ку заняття зразу відкрити цю папку в ArcCatalog. При цьому ніхто інший вже не бу-

де мати до неї доступу. 

 

Інструкція: 

В даній роботі ви ознайомитеся з основними компонентами ArcGIS: ArcCatalog, 

ArcToolbox та ArcMap. ArcCatalog це програма, яка дозволяє маніпулювати з дани-

ми (копіювання, переміщення та ін), проводити деякі види редагування даних, ство-

рювати нові шари інформації. ArcToolbox  дозволяє проводити різні операції, 

пов’язані з конвертацією даних з різних форматів, імпорту даних, зміни проекції та 

ін. ArcMap – продукт, який використовується для візуалізації даних та створення 

карт. 

 

Порядок роботи: 
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ЕТАП 1 – ЗАПУСК ARCGIS НА КОМП’ЮТЕРІ. 

Запустити програмні компоненти ArcGIS можна двома способами – через пеню 

ПУСК, або натиснувши на ярлики відповідної програми на робочому столі 

комп’ютера 

 Запустити ArcCatalog натиснувши на ярлик на робочому столі комп’ютера 

ArcCatalog складається з трьох частин: директорії в лівій частині інтерфейсу, ін-

струментів та меню у верхній частині та вікно для огляду даних справа. 

 Перейти до папки Data (мережа/agro/1004-server/GIS/Practice/Lab_2/Data) в 

директорії та розкрити папку натиснувши на знак + біля неї. 

В розкритій папці ви побачите декілька шарів даних, які там зберігаються. Для 

отримання інформації про ті шари можна продивитися їх властивості та те, які фай-

ли в них зберігаються. 

 Для початку натиснемо на один з шарів з папки Lab_2/Data - 

DelawareFields.shp. В вікні огляду даних ви побачите дані, які описують ін-

формацію, відображену даним шаром. 

Ви також можете побачити вигляд шару натиснувши на вкладку попереднього про-

смотру (Preview) 

 

 
 

 Натисніть на вкладку попереднього просмотру (Preview) шару даних 

DelawareFields.shp 

Якщо ви хочете побачити таблицю, асоційовану з даним шаром перейдіть з геогра-

фічного режиму в табличний (з вкладки Geography перейти в Table в вікні просмот-

ру). В таблиці буде відображено перелік усіх об’єктів електронної карти з вказанням 
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порядкового номеру, типу даних (точки, лінії чи полігони та інші атрибутивна інфо-

рмація). Поверніться в географічний режим. 

 

Питання 1: Скільки об’єктів відображено в шарі DelawareFields.shp та 

GPSpoints.shp? Який тип даних електронних шарів? Скільки полів відведено під 

люцерну (alfalfa) в шарі DelawareFields.shp? 
 

ArcCatalog може працювати з різними типами та форматами даних – ГІС дані, фото-

графії, таблиці даних, та складні бази даних. В директорії Lab_2/ Data знаходяться 

*.shp файли та зображення. Ви бачите різні іконки, які представляють дані шари в 

директорії Lab_2/Data. Дані в зображеннях збережені у вигляді растру, данні зібрані 

за допомогою GPS приймача представлені точками і ними ж вони відображаються в 

директорії. 

 

Для отримання більшої інформації про шар натисніть на нього та виберіть інформа-

цію у вікні, що відкриється. 

 

 Для отримання інформації про шар GPSpoints натисніть на назву шару в ди-

ректорії ArcCatalog 

 У відкритому вікні властивостей шару (Shapefile Properties) ви побачите усі 

колонки атрибутивної таблиці та типи даних, які в ній збережені. Натисніть 

ОК для закриття вікна. 

Як уже казалося ArcCatalog створений для управління даними, включаючи створен-

ня нових шарів. В наступному розділі ми створимо новий шар даних. 

 

ЕТАП 2 – СТВОРЕННЯ НОВОГО SHAPEFILE (*.SHP) В ARCCATALOG . 

Серед даних у директорії Lab_2 – Data немає шару, який представляє, наприклад, 

загони для худоби у північно-західній частині карти. Завдання – створити такий шар 

даних в ArcCatalog, це буде спочатку пустий файл, який пізніше наповнимо даними. 

 

 Виділити персональну папку, наприклад мережа/agro/1004-

server/GIS/Practice/Lab_2/Finished/Group_1 в директорії ArcCatalog одним 

кліком. В меню Fail перейти в New – Shapefile. З’явиться діалогове вікно 

створення нового shapefile  
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 Почнемо з назви файлу – “Cowsheds”. Це буде точковий файл, тобто кож-

ному з об’єктів на карті буде відповідати одна точка. У діалоговому вікні 

залиште властивості об’єкту як точка Feature Type – Point. 

Кожен з шарів повинен бути географічно прив’язаним, тобто ви повинні знати де 

відносно інших шарів розташовано у просторі об’єкти, представлені шаром. В папці 

Lab_2/Data є інші шари з географічною прив’язкою, тому просто скопіюємо геогра-

фічну інформацію з них. 

 

 Для вводу просторової інформації для шару Cowsheds.shp натиснути кнопку 

редагування (Edit) у відкритому нами вікні. 

 У новому вікні коригування просторової прив’язки (Spatial Reference 

Properties) натиснути кнопку імпорту (Import) та перейти в папку 

Lab_2/Data і вибрати наприклад файл GPSpoints.shp та натиснути кнопку 

Додати (Add)  

 
 

У вікні Details ви побачите детальну інформацію про просторову прив’язку шару 

(проекція, система координат, датум та ін).  
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Питання 2: З вікна Spatial Reference перепишіть назву системи координат та 

геодезичної основи (Projected Coordinate System). 

 

 Натисніть ОК для виходу з діалогового вікна.  

 Для завершення створення нового шару даних натиснути ОК в діалоговому 

вікні (Create New Shapefile). 

Новий шар даних Cowsheds.shp з’явиться у папці …Practice/Lab_2/Finished/Group_1. 

 

ЕТАП 3 – ЗНАЙОМСТВО З ARCTOOLBOX. 

ArcToolbox – програма в пакеті ArcGIS, яка містить значну кількість інструментів, 

які використовується не тільки для управління шарами даних а й для проведення 

аналізів та конвертації даних в/з різні формати. В даному завданні ми ознайомимося 

з основними з них. 

 

 
 

 Для запуску ArcToolbox необхідно натиснути червону іконку ArcToolbox, 

що знаходиться в стандартній панелі інструментів ArcCatalog. 

Інструменти ArcToolbox діляться на 10 груп : 3D аналіз (3D Analyst Tools), аналіз 

(Analysis Tools), картографія (Cartography Tools), трансформація даних (Conversion 

Tools), управління даними (Data Management Tools), геокодування (Geocoding 

Tools), геостатистичний аналіз (Geostatistical Analyst Tools), маніпулювання з ліній-

ними об’єктами (Linear Referencing Tools), просторовий аналіз (Spatial Analyst Tools) 
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та просторова статистика (Spatial Statistics Tools). Усі інструменти використовують-

ся через запуск окремих діалогових вікон або виконання покрокових запитів, що 

гарантує збирання необхідної інформації для якісного проведення операцій. 

 

 В даній роботі ми не будемо користуватися жодним з інструментів 

ArcToolbox, тому лише ознайомимося з доступними можливостями. 

ЕТАП 4 – ВИКОРИСТАННЯ  ARCМАР ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ШАРІВ ГІС ДА-

НИХ. 

В даному завданні ви завантажите та попрацюєте в ArcMap з декількома шарами 

даних. ArcMap  застосовується для відображення та створення професійних карт. 

Спочатку ознайомимося з компонентами ArcMap. 

 

 Запустіть ArcMap натиснувши на іконку програми в ArcCatalog. Після запу-

ску програми ви можете звернути ArcCatalog. 

В папці Lab_2/Data є вже створений для вас файл Exercise_Lab2.mxd. Ви будете ви-

користовувати даний файл як основу для вашої роботи, додавати нові дані та зміню-

вати вже існуючі. 

 

 В панелі інструментів ArcMap натисніть кнопку відкрити (Open) та виберіть 

з папки Lab_2/Data файл Exercise_Lab2.mxd. Натисніть Open щоб загрузити 

файл. 

 
 

Декілька шарів даних вже завантажено і їх перелік ви можете бачити в вікні в лівій 

частині інтерфейсу, яке називається менеджер шарів даних (TOC). Самі шари даних 

можна бачити в правій частині – у  вікні обзору. Самі дані можна побачити в вікні 
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обзору даних в правій частині інтерфейсу. У верхній частині екрану розташована 

панель інструментів з розкриваючимися меню. 

 

Одна з цих панелей – Інструменти (Tools) містить засоби, які можна використовува-

ти для переміщення в вікні обзору даних. Ви можете збільшити або зменшити мас-

штаб, здвинути шар даних (Pan) та визначити відстані між об’єктами. Спочатку збі-

льшить масштаб в північно-західній частині вікна обзору даних для більш детально-

го ознайомлення з даними. 

 

 Виберіть інструмент у вигляді лінзи для збільшення масштабу обзору даних 

 Наведіть інструмент на ділянку, масштаб якої ви хочете збільшити, натис-

ніть ліву кнопку миші та утримуючи її виділіть інструментом бажану ділян-

ку даних. Відпустивши клавішу ви збільшите масштаб у виділеному блоці. 

Аналогічно ви можете змінити масштаб натиснувши праву кнопку на шарі 

image.img в ТОС та вибрати інструмент зміни масштабу. 

Після збільшення масштабу ви бачите аерофотознімок ферми з шаром контурів по-

лів, який знаходиться поверх нього. Незважаючи на те, що шар DelawareFields.shp 

знаходиться поверх фото, ви можете бачити данні під ним. Це можливо через те, що 

встановлено режим напівпрозорості даного шару. Ви можете убрати флажок на шарі 

DelawareFields.shp в ТОС для того щоб цей шар зник в вікні обзору даних. 

 

 
 

 В ТОС натисніть на флажку шару DelawareFields. Це приведе до зникнення 

шару DelawareFields, через що аерофото буде видно чіткіше. Поставте фла-

жок на місце – чіткість аерофото зміниться. 
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 Виберіть опцію повного обзору (Fool Extent) для обзору усіх шарів даних. 

ЕТАП 5 – ДОДАВАННЯ НОВИХ ШАРІВ ДАНИХ ТА ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ У ВІКНІ ПРОСМОТРУ. 

В папці Lab_2 /Data є додатково шар, який не включений в проект та невидимий в 

ArcMap. Назва шару Waterways, від містить інформацію про річкову систему тери-

торії. Необхідно додати даний шар в проект Delaware.mxd. 

 Натиснути іконку додати дані (Add Data) та перейти в папку Lab_2 /Data. 

 Натиснути на файл Waterways.shp та додати. 

 

 
 

Гідрологічний шар зараз видимий в ArcMap. Необхідно змінити параметри відобра-

ження шару. Для зміни властивостей шару необхідно двічі натиснути на шарі в ТОС 

чи натиснувши праву кнопку на шарі вибрати вкладку властивості (Properties). 

 Двічі натисніть на шарі Waterways.shp в ТОС. 

З’явиться діалогове вікно властивостей з декількома вкладками. Продивіться різні 

категорії властивостей до того як вибрати категорію символів (Symbology). 

 Змініть колір яким відображується даний шар на темно-синій. Це можна 

зробити натиснувши на символ кольору та вибрати той, який нам необхід-

ний (декількома способами). 
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 Виберіть бажаний колір та натисніть ОК. Відмітьте, як зміниться забарв-

лення шару в ArcMap. 

 
 

ЕТАП 6 – ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВЛАСТИВОСТЯМИ ША-

РУ ТА АТРИБУТИВНИМИ ТАБЛИЦЯМИ. 

В цьому завданні ви дослідите взаємозв’язок графічного відображення шарів в вікні 

для обзору з атрибутивними таблицями, що містять інформацію, асоційовану з кож-

ним із шарів. Не багато сенсу в тому що в вас є графічне відображення контурів по-

лів без інформації асоційованої з цими полями. Данні про кожну з характеристик 

об’єкту в шарі зберігаються в відповідній колонці атрибутивної таблиці. ArcGIS 

управляє зв’язками між таблицями та графічним відображенням даних таблиць. Для 

того, щоб побачити цей зв'язок, необхідно щоб ви одночасно бачили як табличні 

дані шару так і його графічне відображення. Для прикладу будемо використовувати 

шар DelawareFields. 

 

 В ТОС натиснути праву кнопку миші на шарі DelawareFields та вибрати ма-

сштаб його відображення, при якому весь шар буде видно у вікні. 

 Для відкриття атрибутивної таблиці шару необхідно натиснути правою 

кнопкою на шару в ТОС та вибрати складку відкрити атрибутивну таблицю 

(Open Attribute Table). Розмістіть таблицю таким чином, щоб вона не закри-

вала шар DelawareFields. 
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В таблиці ви бачите усі записи до асоційованого з нею шару даних. В таблиці є 54 

записи, це означає те, що шар даних містить контури 54 полів. Таблиця містить де-

кілька колонок, основна носить назву Landcover (тип землекористування). Для того, 

щоб побачити як пов’язані записи в таблиці з графічним відображенням, необхідно 

вибрати один з об’єктів (поле) в вікні обзору. 

 

 
 

 Закрийте атрибутивну таблицю 

В меню вибору об’єктів (Selection) виберіть опцію встановлення вибираємих шарів 

(Set Selectable Layers). Виберіть тільки шар DelawareFields. Закрийте вікно. 

 

В меню інструментів (Tools) виберіть інструмент ідентифікації об’єктів (Select 

Features). 

 

 Помістіть курсор над одним з полів та натисніть ліву кнопку миші. Пери-

метр вибраного поля буде підсвічений блакитним кольором, вказуючи, що 

даний об’єкт вибрано. 
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 Відкрийте таблицю шару та знайдіть виділений атрибут. Це асоційовані з 

вибраним полем дані. 

 
 

Можливо вибирати декілька об’єктів одночасно утримуючи натиснутою клавішу 

Shift. Дана опція вам буде потрібна при проведені різних маніпуляцій з табличними 

даними. 

 

Процес вибору об’єктів зворотний, тобто можна проводити не тільки вибір графіч-

них об’єктів, а й вибирати необхідні записи в атрибутивній таблиці. Це важливо, 

коли ви зрозумієте, що є багато шляхів пошуку необхідних даних в таблицях. На-

приклад, вам потрібно виділити всі ділянки, які відносяться до класу ЛІС, для цього 

необхідно провести вибірку по атрибуту (Select By Attributes). В меню опції 

(Options) атрибутивної таблиці виберіть режим вибірку по атрибуту (Select By 

Attributes). Після цього в вікні обзору даних ви побачите усі вибрані об’єкти. 

 

 В атрибутивній таблиці виберіть строку з FID = 42. В вікні обзору поле з та-

ким атрибутом буде виділено. 

 

Для визначення відстаней в ArcMap можна застосувати інструмент (Measure). Після 

натискування інструменту стрілка миші перетвориться на лінійку. Навівши його на 

початок вимірюваного відрізку, натиснувши на ліву клавішу, перемістити до кінця 

відрізку чи першого перелому кривої. В нижньому правому куту екрану буде вказа-

но довжину відрізку в одиницях виміру електронної карти. 
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Питання 3: За допомогою інструменту для замірів відстаней встановити відс-

тань від південно-західного до північно-східного кутів полів з порядковими номе-

рами в атрибутивній таблиці FID = 42, 45, 46. Вказати відстань у одиницях 

виміру карти. 

 

В ArcMap є додатковий модуль XTools, який можна використовувати для конверта-

ції та експорту даних та розрахунку площ, периметрів та відстаней. Відповідні ко-

лонки будуть додані в атрибутивну таблицю вибраного шару. По-перше активізуємо 

цей модуль. Поставити відмітку в переліку модулів (Extensions) навпроти XTools. 

Tools-Extensions 

 

Відкрити панель інструментів XTools 

(View-Toolbars-XTools). 

 

В лівій частині панелі вибрати XTools-

Calculate area, perimeter, length, acres and 

hectares. В меню вказати в яких одиницях 

представляти довжини та площі (акри чи 

гектари). Вибираємо фути для першого ві-

конця (одиниці виміру на карті), метри для 

другого та третього параметрів (відстані) та 

гектари для площ. Вибрати шар для якого 

розраховуємо ці параметри. 

Вибрати шар DelawareFields. Натиснути 

ОК. В атрибутивну таблицю буде добавле-

но 3 стовпчики: Area, Perimeter, Hectares. 

Для сортування полів в порядку збільшення 

чи зменшення якогось з їх параметрів нати-

снути правою клавішею на шапці відповід-

ного стовпчика. У відкритому меню вибра-

ти сортування по збільшенню (Sort Ascending) або зменшенню (Sort Descending). 

 

Питання 4: Який периметр (м) та площа (га) полів з порядковими номерами в 

атрибутивній таблиці FID = 42, 45, 46? Який номер (FID) у найменшого та 

найбільшого за площею полів? За периметром? 

Ви можете утримувати клавішу Ctrl при виборі декількох об’єктів в таблиці. Одно-

часно вони будуть підсвічені в вікні обзору. 

 

 Закінчіть вправу закривши атрибутивну таблицю. Відмініть вибір об’єктів 

шляхом вибору опцію відміни вибору об’єктів в меню вибору об’єктів 

(Selection > Clear Selected Features) 
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 Закрийте ArcMap без збереження змін в проекті. 

 

В наведеній нижче таблиці дати відповіді на питання 1-4. Зберегти таблицю для пе-

ревірки в файлі <ваше прізвище>.doc в папці “Для виконаних завдань” на 

комп’ютері 1004-server, група Agro, папка GIS. (мережа/agro/1004-

server/GIS/Practice/Lab_2/Для виконаних завдань) 

 

Завдання Відповіді 

Питання 1 

Скільки об’єктів відо-

бражено в шарі: 

DelawareFields.shp  

GPSpoints.shp  

Скільки полів відведено під люцерну (alfalfa) в шарі 

DelawareFields.shp 
 

Тип даних 
DelawareFields.shp  

GPSpoints.shp  

Питання 2 
Назва системи координат та геодезичної основи 

(Projected Coordinate System) шару Cowsheds.shp  
 

Питання 3 

Відстань від південно-

західного до північно-

східного кутів полів з 

порядковими номерами 

в атрибутивній таблиці: 

FID = 42  

FID = 45  

FID = 46  

Питання 4 

Периметр (м) та площа 

(га) полів з порядковими 

номерами в атрибутив-

ній таблиці: 

FID = 42  

FID = 45  

FID = 46  

Який номер (FID) у 

найменшого та найбіль-

шого за площею полів? 

Найменше поле  

Найбільше поле  

Який номер (FID) у 

найменшого та найбіль-

шого за периметром 

полів? 

Найменше поле  

Найбільше поле  
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Лабораторна робота №3 

Оцифровування карт та редагування 
Цілі: 

Після завершення заняття студенти повинні: 

 вміти створювати, доповнювати та редагувати просторову базу даних. 

Задачі: 

 cтворити електронний шар контурів поля на основі даних, зібраних за 

допомогою GPS приймача 

 створити  електронний шар місць відбору ґрунтових зразків на аналіз; 

 за допомогою системи оцифровування карт ArcMap створити декілька 

шарів даних сільськогосподарських об’єктів господарства (контури по-

ля, польові дороги, господарські будівлі, водойми, лісосмуги). 

Матеріали та обладнання: 

 ArcGIS. 

 Данні для виконання роботи 

Розміщення даних: 

Усі данні для виконання роботи розміщені на комп’ютері 1004-server, група Agro, 

папка GIS. (мережа/agro/1004-server/GIS/Practice/Lab_3/Data). ВАЖЛИВО: доступ 

до вихідних даних для цієї та наступних робот обмежується тільки читанням даних, 

тобто ви не можете данні змінити. Для виконання завдань, створення нових даних, 

коригування вихідних даних необхідно скопіювати файл, що буде редагуватися в 

вашу власну директорію (призначається на першому занятті). Доступ до персональ-

ної директорії повний, кількість одночасно працюючих з директорією користувачів 

– 1. Для запобігання неавторизованого доступу до вашої папки необхідно на почат-

ку заняття зразу відкрити цю папку в ArcCatalog. При цьому ніхто інший вже не бу-

де мати до неї доступу. 

 

Інструкція: 

Основна мета заняття – навчитися створювати просторову базу даних різними спо-

собами – з використанням даних, зібраних за допомогою GPS приймача та наступ-

ним редагуванням шару в ГІС пакеті; шляхом оцифровування сканованого картог-

рафічного матеріалу. 

 

Порядок роботи: 

 

ЕТАП 1 – СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ШАРУ КОНТУРІВ ПОЛЯ НА ОС-

НОВІ ДАНИХ, ЗВБРАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ GPS ПРИЙМАЧА. 

1. Запустити ArcMap та створити нову карту назвавши її <ваше 

прізвище>.mxd та зберегти її у папці для готових завдань мережа/agro/1004-

server/GIS/Practice/Lab_3/Finished/Group1…8. 
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2. Додати до карти таблицю 

координат кутів поля 

(field_GPS_perim.dbf), зібра-

них за допомогою GPS прий-

мача. Таблиця створена в Mi-

crosoft Excel та збережена в 

форматі бази даних *.dbf 

(DBASE 4). Зовнішнє нічого 

не зміниться. Данні кутів по-

ля представляють собою точ-

кові данні. Для їх відобра-

ження у вікні ArcMap необ-

хідно провести операцію кон-

вертації табличних даних в 

точкові об’єкти. Виконати 

операцію: Tools-Add XY Data. 

У відкритому меню вказати 

розміщення таблиці з коор-

динатами кутів поля, вказати 

в якій колонці таблиці розмі-

щується відповідна коорди-

ната (довгота(Х) та широта 
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(Y)). Вказати систему координат (імпортувати з інших файлів в папці Data, 

див. роботу 2). Натиснути ОК. З’являться  точки визначення координат. 

3. За допомогою XTools можна створити контур поля (полігон) з точок. Натис-

нути вказаний нижче інструмент, в меню вибрати шар даних, з яких створю-

ється полігон, ОК. 

 

Питання 1: За допомогою XTools визначити площу та периметр поля. Записа-

ти результат в таблицю в кінці роботи. 

 

ЕТАП 2 – СТВОРЕННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО ШАРУ ТОЧОК ВІДБОРУ ҐРУН-

ТОВИХ ЗРАЗКІВ НА АНАЛІЗ. 

4. Нижче приведені координати точок відбору зразків. Створити на їх основі 

шар даних точок відбору зразків, спочатку створивши базу даних за 

допомогою Microsoft Excel. Заповнити таблицю Excel даними, зберегти файл 

в форматі бази даних *.dbf (DBASE 4) в вашій персональній папці 

(мережа/agro/1004-server/GIS/Practice/Lab_3/Finished/Group1…8). При 

збережені необхідно змінити тип файлу на DBASE 4. (Файл – зберегти як …). 

 
SAMPLE_ID E N 

1 670727 5306881 

2 670643 5306876 

3 670560 5306859 
4 670476 5306835 

5 670395 5306823 

6 670394 5306900 
7 670469 5306929 

8 670559 5306944 

9 670691 5307033 
10 670643 5306933 

 

В реальних умовах (на прикладі господарства “Дума хлібороба”, Вільнянського р-

ну, Запорізької області) карту було створено наступного дня після відбору зразку. 

Зразки було направлено і зональну агрохімічну лабораторію та через тиждень отри-

мано результати (вміст азоту, фосфору та калію, рН ґрунту та вміст гумусу). Табли-

цю наведено нижче. 

Для проведення подальшого просторового аналізу необхідно заповнити атрибутив-

ну таблицю електронного шару з інформацією, отриманою з лабораторії. Це можна 

зробити вручну ввівши всі данні в таблицю, але це збільшує вірогідність помилок та 

досить тривалий процес у випадку з великою кількістю даних. Проведемо 

об’єднання двох таблиць за допомогою ГІС. 
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SAMPLE_ID PHWAT OM N_NO3 P2O5 K2O 

1 7,3 3,2 10,2 164 188 

2 7,5 3,32 6,5 142 156 

3 7,6 3,08 8,7 143 119 

4 8,1 2,6 7,1 122 119 

5 8,1 2,95 10,2 108 119 

6 7,3 3,32 6,6 130 106 

7 7,4 3,45 8,1 134 112 

8 8 3,2 8,9 118 125 

9 7,7 3,2 7,1 146 125 

10 7,5 3,08 5,9 115 150 

 

Для того, щоб таблиці було коректно об’єднано, необхідно, щоб кожна з них мала 

хоча б одну колонку, що містить однакову інформацію. В нашому випадку це номер 

зразку (SAMPLE_ID). По номеру зразку ArcMap з’єднає відповідні строки двох таб-

лиць одну з одною. 

 

5. Натиснути правою клавішею на створеному вами шарі розміщення точок від-

бору зразків. У відкритому меню вибрати вкладку об’єднання та зв’язку (Joins 

and Relates) та далі об’єднання (Joins). 
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У відкритому вікні вказати стовпчик на ос-

нові якого буде проводитися об’єднання 

таблиць (SAMPLE_ID). У другому вікні вка-

зати розміщення таблиці з результатами хі-

мічного аналізу ґрунтових зразків 

(soil_test_data.dbf, розміщення в мере-

жа/agro/1004-server/GIS/Practice/Lab_3/Data). 

В третьому вікні вказати стовпчик на основі 

якого буде проведено обєднання (також 

SAMPLE_ID). Натиснути ОК. В атрибутивну 

таблицю створеного вами шару розміщеня 

точок відбору зразків буде добавлена інфор-

мація про результати хімічного аналізу. Від-

крити атрибутивну таблицю та перевірити 

данні (правий клік на шарі, вибрати Open 

Attribute Table). 

 

Зберегти шар даних в персональну папку під 

іменем soil_NPK. Для цього правий клік на 

назві шару в ТОС, вибрати в меню Data – 

Export Data. У вікні вказати бажане розмі-

щення файлу та назву файлу. ОК. Закрити проект, зберігши його в персональній 

папці під ім’ям field_soil.mxd. 

 

 

ЕТАП 3 – СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-

КИХ ОБЄКТІВ ШЛЯХОМ ОЦИФРОВУВАННЯ ДАННИХ ДЗЗ В ARCMAP 

(КОНТУРИ ПОЛІВ, ПОЛЬОВІ ДОРОГИ, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ВО-

ДОЙМИ, ЛІСОСМУГИ). 

 

6. Запустити ArcMap. Додати до проекту географічно прив’язаний знімок з су-

путника Quick Bird території господарства “Дума хлібороба” - 

sus_field_georef.tif. Зараз ми спробуємо інший спосіб створення просторових 
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даних – шляхом екранного оцифровування. Додати панель інструментів для 

редагування (View – Toolbars – Editor). Створити новий шар під назвою 

Sus_field (тип даних – полігон). Не забути вказати параметри системи коор-

динат. Додати шар до проекту. В ТОС буде два шари даних – знімок та векто-

рний шар контуру поля. Необхідно заповнити даними шар контуру. 

7. На панелі редагування натиснути Editor – Start Editing. Панель активізується і 

ви зможете настроювати додаткові параметри: завдання (Task), редагуємий 

об’єкт (Target) та ін. 

8. Натиснути інструмент у вигляді олівця, за допомогою лупи збільшити зобра-

ження на одному з кутів поля, клікнути лівою клавішею – отримаємо перший 

вузол полігону, переміститися далі по контуру до першого перегину та поста-

вити наступний вузол і т.д. до завершення обведення поля. Закінчити оконту-

рювання можна двійним кліком або натиснувши F2. 

 

 
 

Усі атрибутивні дані шару можна продивитися натиснувши іконку ідентифікатора 

та вибрати об’єкт. При цьому з’являться результати ідентифікації 

 

9. Визначити площу створеного контуру. Змінити параметри відображення шару 

(встановити напівпрозорість шару, для того, щоб бачити нижче розташовані 
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шари). Двійний клік на шарі в ТОС – Display – вибрати прозорість 50% 

(Transparent)  

 

Питання 2: Додати до проекту раніше створений по GPS даним контур того ж 

поля. Чим пояснити різницю в розмірах? На скільки га відрізняються контури? 

Який спосіб створення контурів ви вважаєте точнішим? 

 

 
 

10. Створити електроні шари інших об’єктів аграрного ландшафту на основі су-

путникового знімку дрібнішого масштабу. В ArcCatalog створити нові шари: 

доріг (roads) - лінійний об’єкт, водойм (water) – полігони, та будівель (house) 

– точкові об’єкти. 

11. Завантажити до проекту: географічно прив’язаний знімок території Вільнян-

ського району Запорізької області, шари доріг, водойм та будівель. Вибираю-

чи відповідні шари в панелі редагування (Target) оконтурювати об’єкти. Не 

забувати зберігати редагування (Editor – Save edits). По завершенні редагу-

вання вимкнути редактор (Editor – Stop Editing). 

 

При оконтурюванні може бути випадок, коли два об’єкти межують одне з одним, 

тобто мають спільну сторону. При цьому відпадає потреба створювати двічі одну із 
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сторін другого поля, необхідно лише вказати, що ця сторона є спільною з першим 

полем. Для цього в меню завдань (Task) вибрати завдання автоматичного завершен-

ня полігону (Auto-Complete Polygon). Встановити перший вузол створюваного полі-

гону в межах вже існуючого полігону, з яким в нового полігону є спільна сторона, 

оконтурити нове поле знайомим вам способом. Останній вузол повинен бути вста-

новлений знову в межах вже існуючого полігону. Натиснути F2. Отримано контури 

двох полів. 

 

 

12. Зберегти усі зміни в файл карти <ваше прізвище>.mxd 

13. Використати створені шари даних для побудови карти. 

 Перевести ArcMap із режиму огляду данних в режим створення карт (View – 

Layout view) 

 Змінити параметри сторінки (File – Page and print setup – Orientation - Landscape) 

 За допомогою інструмента вибору з панелі інструментів Tools вибрати карту та 

підігнати її розміри під розміри листа 
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 Додати елементи карти: назву (Insert - Title), текст (Insert – Text) – це може бути 

інформація про автора, проекцію, систему координат, в яких умовах зібрано 

данні і т.д.), легенду (Insert – Legend), напрям на північ (Insert – North Arrow) 

 Змінити параметри відображення елементів карти – правий клік на об’єкті та 

вибір параметрів (Properties) 

 Змінити розмір та відображення об’єктів шарів даних – правий клік на символі 

об’єкту шару в ТОС та вибрати необхідний символ та параметри відображення. 

 Експортувати в персональну папку карту в форматі *.tiff (File – Export map). 

 

В наведеній нижче таблиці дати відповіді на питання 1-3. Зберегти таблицю для пе-

ревірки в файлі <ваше прізвище>.doc в папці “Для виконаних завдань” на 

комп’ютері 1004-server, група Agro, папка GIS. (мережа/agro/1004-

server/GIS/Practice/Lab_3/Finished/Group_1…8) 

 

Завдання Відповіді 

Питання 1 

За допомогою XTools 

визначити площу та 

периметр поля створе-

ного по даним з GPS 

приймача 

площу   

периметр   

Питання 2 

Чим пояснити різницю в розмірах контурів поля 

створених по даним з GPS приймача та шляхом 

оконтурювання?  

 

 

 

 

 

 

На скільки га відрізняються контури?  

Який спосіб створення контурів ви вважаєте 

точнішим? 

 

 

 

 

Питання 3 

Вставити експортовану в *.tiff електронну карту 
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