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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

Знайомство з ГІС. Аналіз векторних та растрових зображень 

 

Елементи інтерфейсу та панелей інструментів. 

Пошарова будова наборів даних. Підписування 

 

Відображення даних 

Кожна карта в MapInfo утворена з однієї або декількох таблиць 
з даними. Ці таблиці містять географічні дані, що можуть бути 

відображені на екрані. Ключовою особливістю MapInfo є 
можливість маніпулювати інформацією з бази даних як у графічній 

формі у вікні Карти, так і в табличній формі у вікні Списку. 

Перегляд Карти 
Щоб відкрити таблицю "GRAN_OBL" у вікні Карти: 

1. Запустіть MapInfo.  

2. Виберіть "Таблицю" у діалозі "Швидкого старту". 

Натисніть "Відкрити". З'явиться діалог "Відкрити таблицю". 

3. Відкрийте папку "UKR", виберіть "GRAN_OBL" і 
натисніть "Відкрити".  

Відобразиться вікно Карти з картою областей України 

Тепер у рядку меню з'явилося меню Карта. Коли Ви будете 
використовувати інші типи представлення даних, рядок меню 

зміниться й у ньому з'явиться відповідному цьому представленню 

заголовок. 

Перегляд табличних даних 

Для перегляду Ваших даних у вигляді тексту використовується 
табличне представлення у вікні Списку. 

Щоб подивитися таблицю "GRAN_OBL" у вікні Списку: 

1. Виконаєте команду "Вікно > Новий список". 

Відкриється вікно з текстовою інформацією з таблиці GRAN_OBL. 

Глянувши на рядок меню, Ви помітите, що меню Список тепер 

замінило меню Карта.  

2. Виконайте команду "Вікно > Поруч", щоб Ви могли 

бачити обидва вікна.  
 

Пошарова побудова карти 
Комп’ютерна карта являє собою набір шарів. Кожний окремий 

шар об’єднує графічні об’єкти карти, які відносяться до однієї 
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тематики. Прикладом може бути шар гідрографії, який включає в 

себе об’єкти такі як річки, озера, струмки або шар адміністративних 

кордонів. Шари можна уявити як прозорі плівочки, на які 
розкладається карта у відповідності з тематичним розподілом. 

Шари використовуються для об'єднання різної інформації в єдину 

карту, для створення єдиної географічно взаємозалежної картини 

просторових даних. 

Ви можете використовувати діалог Керування шарами  для 
зміни порядку шарів, їхнього додавання і видалення, а також зміни 

параметрів, що визначають, коли і як шари відображаються. 
Давайте ознайомимося з діалогом Керування шарами. Спочатку 

відкриємо кілька карт: 
Виберіть Файл > Відкрити. У діалозі Відкрити таблицю Ви 

можете вибрати відразу кілька файлів, утримуючи натиснутої 
клавішу Ctrl. Виберіть RAILROAD, GRAN_OBL і AIRDROM. 

Натисніть Відкрити. Вікно карти відкриється з трьома шарами. 

 

Виберіть Карта > 

Керування шарами. 

З'явиться діалог 
Керування шарами.  

На рисунку 

відображено всі 
додані шари та 
косметичний шар 

(табл.1). 

  

 

Рис 1. Діалогове вікно «Керування шарами» 

 

Перевпорядкування шарів 
Зараз ми бачимо всі шари карти. MapInfo намагається логічно 

розмістити таблиці (як шари) у вікні карти. Коли відкриваються 
таблиці, MapInfo аналізує тип картографічних об'єктів, що 

знаходяться в таблиці. Коли MapInfo знаходить шар, що містить 
переважно текст, то поміщає його на самий верх. Під текстовим 

шаром MapInfo помістить шар із точковими об'єктами, потім - з 
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лінійними, а знизу  - буде знаходитися шар з площовими об'єктами 

(областями). 

Якщо ми помістимо шар із межами областей над шаром з 
залізничними дорогами, то шар залізничних доріг стане невидимим. 

Виберіть шар GRAN_OBL. Натисніть кнопку Вгору, щоб 

перемістити шар вище. Натисніть OK.  

Зверніть увагу, що шар залізничних доріг став невидимим.  

Видалення шару 
Щоб забрати шар з аеродромами з карти: 

1. Натисніть кнопку Керування шарами . 

2. Виберіть шар AIRDROM і натисніть кнопку Видалити. 

Натисніть OK.  

Карта перемалюється і вже не буде містити шар аеродромів. 

Щоб знову додати шар:  

1. Натисніть кнопку Керування шарами  й у діалозі, що 

з'явився, натисніть кнопку Додати.  

2. З'явиться діалог Додати шари. Виберіть шар  AIRDROM зі 
списку шарів. 

3. Натисніть кнопку Додати і потім OK для того, щоб закрити 

діалог Керування шарами.  

Карта перерисюється, показуючи новий шар, що Ви додали. 

Якщо Ви відкриєте дві таблиці, що містять той самий тип 

картографічних об'єктів, наприклад, площових, то перший 

відкритий шар буде розміщений внизу, а другий - поміщений 

поверх нього. Такий підхід буде справедливим і для інших типів 

картографічних об'єктів. 

 

Зміна вигляду шару 

Час від часу Вам буде необхідно змінити зовнішній вигляд шару. Це 
можливо зробити без внесення постійних змін у таблицю. 

1. Виберіть Карта > Керування шарами.  

2. Виберіть AIRDROM і натисніть кнопку Оформлення. 

3. З'явиться діалог Оформлення для шару AIRDROM. У цьому 

діалозі Ви можете змінити стандартні налаштування оформлення 
шару, визначивши, як шар буде виглядати у вікні карти. 

4. Виставте прапорець в пункті Одноманітно. 
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5. Натисніть кнопку Стиль регіону для того щоб з'явився діалог 
Стиль регіону. 

6. Виберіть з випадаючого меню Колір і з колірної палітри 

виберіть новий колір. 

7. Натисніть OK, щоб прийняти обраний колір. 

8. Натисніть OK, щоб прийняти ці налаштування. 

9. Натисніть OK, щоб закрити діалог Керування шарами.  

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 

Просторові та атрибутивні вибірки.  

Створення тематичних карт 
 

Таблиці, які використовуються в MapInfo, можуть бути 

дуже великими, тому іноді Вам буде зручніше працювати 

тільки з частиною таблиці. Ця лабораторна робота присвячена 
вибіркам записів з таблиці MapInfo. Ми будемо вибирати 

записи у вікні карти вручну, використовуючи функції вибору, 

або ж здійснюючи запит безпосередньо до табличних даних. Це 
дозволить нам вибирати ті записи, що відповідають визначеним 

умовам.  

В роботі ми будемо використовувати таблиці 
"AIRDROM" і "GRAN_OBL" для вивчення прийомів вибору 

об'єктів з використанням функцій "Вказівник", "Вибір у 

рамці", "Вибір у колі", "Вибір у полігоні" і "Вибір в 

області".  

Спочатку ми відкриємо таблиці "AIRDROM" і 
"GRAN_OBL" у вигляді Карт. 

Виконаєте команду "Файл > Відкрити" і виберіть 
необхідні для роботи файли. 

Натисніть "Відкрити". Відобразяться обидві карти.  

Щоб переконатися в тім, що у вікні Карти відображені всі 
дані з таблиці, помістіть курсор над картою, натисніть праву 

кнопку миші і виберіть в меню "Показати повністю".  

Вибірка може бути зроблена безпосередньо на екрані, у 

вікні Карти за допомогою однієї з кнопок вибору. Інший спосіб 
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- це створення запиту у вигляді виразу з вказанням 

атрибутивних даних і умов. 

 

Географічний запит  

Кнопка "Вказівник"  використовується для вибору 

об'єктів карти по одному. Клацніть мишкою на об'єкті або 

записі, і він буде обраний. Щоб вибрати кілька об'єктів, 

утримуйте натиснутою клавішу SHIFT, поки відмічаєте 
об'єкти. 

Вибірка - це тимчасова таблиця. Після того, як вибірка 
зроблена, Ви можете працювати з нею у вікні Карти, 

побудувати Графік, переглядати в табличному вигляді або 

використовувати інші засоби аналізу даних. Більшість функцій 

MapInfo однаково працює як за результатах вибірки, так і по 

всій таблиці. 
Щоб для вибору об'єктів на карті можна було 

використовувати функцію "Вказівник", шар, з якого Ви 

хочете вибрати об'єкти, повинен бути доступним. Ви можете 
вибирати окремий об'єкт або групу об'єктів. 

 

Використовуючи діалог "Керування шарами", зробимо 

деякі зміни у вікні Карти, а саме, змінимо шар, з якого буде 
здійснюватися вибірка. 

Зробити це можна або скинувши прапорець 

"Доступний"  з шару "AIRDROM", або помістивши шар 

“GRAN_OBL” вище "AIRDROM". Тепер функція "Вибір в 

області" буде вибирати об'єкти із шару “GRAN_OBL” . 

 

Перегляд вмісту вибірки 
Щоб переглянути вміст вибірки, Ви можете відкрити 

вікно Списку. 

Створіть вибірку з використанням будь-якої функції 
вибору MapInfo.  

1. Виконайте команду "Вікно > Новий список". 

2. Виберіть "Selection" зі списку таблиць і натисніть 
OK.  
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Вибірка за атрибутами 
MapInfo дозволяє легко знайти необхідну інформацію. Ви 

можете створити підмножину записів бази даних, 

використовуючи функцію вибірки за атрбутами і умовами. Ми 

будемо використовувати таблицю “GRAN_OBL” для вибору 

тих областей України, в яких кількість населення більша за 
2000 тис.чол. (колонка "PIOPL"). 

1. Виконайте команду "Запит > Вибрати". З'явиться 

діалог складання запиту. 

2. Заповніть поля діалогу: зі списку таблиць виберіть 

"PIOPL". Натисніть кнопку "Скласти". З'явиться діалог для 
складання виразів.  

3. Зі списку колонок виберіть "PIOPL". Зі списку 

операторів виберіть > (знак "більше ніж"). Надрукуйте 2000. 

Натисніть кнопку "Перевірити" для того, щоб перевірити 

правильність синтаксису у Вашому виразі. 
4. Натисніть OK для того, щоб закрити діалог 

перевірки синтаксису. 

5. Натисніть OK для того, щоб закрити діалог 
"Вираз". Снову з'явиться діалог "Вибрати". Переконайтеся, 
що встановлено прапорець "Результат у список". 

6. Натисніть OK, щоб вибрати області відповідно до 

умови.  

MapInfo створить вікно Списку, що містить обрані 
записи. Зверніть увагу, що обрані записи будуть відображатися 
як на Карті, так і у вікні Списку.  

 

Збереження вибірок і запитів  
Якщо Ви захочете використовувати той самий вираз 

запиту в наступних сеансах роботи, Ви можете зберегти його. 

У MapInfo це можна зробити трьома способами: 

1. Створити таблицю запиту, виконавши команду 

"Файл > Зберегти запит". 

2. Зберегти текст запиту, натиснувши на кнопку 

"Зберегти" у діалозі "Вибрати". 

3. Зберегти запит у "Робочому наборі", виконавши 

команду "Файл > Зберегти Робочий Набір".  
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Ви також можете зберегти результати запиту, зберігши 

копію в таблиці командою "Файл > Зберегти копію". 

Завдання 1.  

Сформувати таблицю, яка буде містити назви 

населених пунктів України та координати точок центроїдів 

(X, Y) цих населених пунктів . 

Порядок виконання роботи 
Для виконання завдання необхідно відкрити таблиці 

GRAN_OBL та CITY. Для побудови запиту з меню Запрос 

вибираємо команду SQL – запрос. В діалоговому вікні SQL – 

запиту заповнити поля наступним чином (рис.1): 

1.У полі “из таблиц” вибираємо таблицю CITY з вікна 
списку Таблицы (тобто пошук результатів буде проводитися в 

таблиці населених пунктів). 

2.В поле “Выбрать колонки” вносимо назви тих колонок, 

які будуть відображені в результуючій таблиці. В нашій задачі 
це колонка CITY.NAME та розраховані значення координат 
точок центроїдів населених пунктів, отриманих з 
використанням вбудованих функцій CentroidX(obj), 

CentroidY(obj). 

3. В полі “и поместить в таблицу” вказуємо назву 

результуючої таблиці.  
 

 
 

Рис.1. Вигляд вікна SQL – запиту 

 

Завдання 2 

Сформувати таблицю, яка буде містити назви міст та 

координати точок центроїдів лише обласних центрів. 
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Порядок виконання роботи 
За допомогою команди SQL – запрос заповнити поля 

діалогового вікна запиту аналогічно п.п.1-2 попереднього 

завдання. 

В полі “с условием” необхідно задати умову, яка б 

забезпечила відбір з таблиці CITY лише назви обласних 

центрів. В таблиці GRAN_OBL поле SITY містить назви 

обласних центрів. Поле NAME таблиці CITY серед назв 

населених пунктів теж містить назви обласних центрів. Тому 

відбір буде здійснюватись за умови, що GRAN_OBL. 

SITY=CITY.NAME (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Вигляд вікна побудови SQL – запиту 

 

Завдання 3 
Вирахувати сферичні відстані від заданого населеного 

пункту( наприклад, Сімферополь – координати:Х=34,5656; 

У=45,3084) до всіх інших населених пунктів, які є в таблиці 

CITY. 

Порядок виконання роботи 
Для виконання задачі слід використати функцію SQL – 

запиту “Distance”, синтаксис якої наступний: 

Distance (X1,Y1,X2,Y2 “одиниця виміру”) 

В середовищі MapInfo можливі два типи вимірювання 
відстаней: 

- декартові відстані (CartesianDistance) 

- сферичні відстані (SphericalDistance) 
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Аналогічно, як в попередніх завданнях, сформуємо SQL-

запит(рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Вигляд вікна SQL – запиту 

 

Завдання 4 
Сформувати таблицю з назвами міст та відстанями до 

тих населених пунктів, які знаходяться в радіусі 400 км від 

вказаного населеного пункту (Сімферополь). 

Порядок виконання роботи 
Необхідно побудувати запит, як в завданні 3, але з 

обов’язковим заданням умови: 

SphericalDistance(34.5656,45.3084, CentroidX(obj), 

CentroidY(obj),"km") < 400 (тобто пошук міст навколо заданого 

об’єкта обмежується відстанню 400 км) (рис.4). 

 
 

Рис.4. Вікно побудови SQL – запиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Створення тематичних карт  
Тематичні карти допомагають виявити тенденції і 

взаємозв'язки даних. MapInfo дозволяє створювати різні типи 

тематичних карт із використанням наявних або створених Вами 

шаблонів. 

В цій роботі нам необхідно буде створити карту на основі 
даних про кількість населення кожної області, попередньо 

згрупувавши їх в декілька діапазонів. 

 

Створення карти діапазонів 

В тематичних картах колір або стиль символу 

представляє визначений діапазон значень. 
1. Спочатку відкриємо Карту "UKR_OBL". 

2. Виконайте команду "Файл > Відкрити таблицю". 

З'явиться діалог "Відкрити таблицю". 

3. Виберіть необхідну таблицю і натисніть кнопку 

"Відкрити". На екрані відобразиться карта областей України.  

Тепер ми зафарбуємо кожну область певним кольором, 

при цьому колір буде залежати від відповідного значення 
кількості населення (PIОPL). 

Виконайте команду "Карта > Створити тематичну 

карту". З'явиться діалог із шаблонами для тематичних карт. 
Для кожного типу тематичних карт існує визначений 

набір шаблонів. Крім того, Ви можете створити свої власні 
шаблони. У випадку карт діапазонів і індивідуальних значень 
Вам потрібно знати тип графічних об'єктів, що будуть 

розфарбовуватися. Ці типи тематичних карт мають шаблони 

для точкових, лінійних і площових об'єктів. 

Натисніть на кнопку "Діапазони" і виберіть стандартний 

шаблон для площинних об'єктів. Натисніть кнопку "Далі".  

З'явиться наступний діалог створення тематичної Карти, 

в якому є можливість вибрати необхідну таблицю і поле, за 
значеннями якого буде створюватися тематична Карта. Зі 
списку таблиць виберіть "GRAN_OBL". Зі списку полів - 

"PIOPL". Натисніть кнопку "Далі". З'явиться діалог 
"Створення тематичної карти - Крок 3 з 3".  

У цьому діалозі відображений зразок розбивки даних на 
діапазони. Зробимо п'ять діапазонів замість чотирьох. 
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Натисніть кнопку "Діапазони", і в діалозі "Настроювання 

діапазонів" встановіть число діапазонів рівне 5 і натисніть 
кнопку "Перерахування". Натисніть OK.  

Натисніть OK. З'явиться Карта з розфарбованими 

областями і Легенда з описом діапазонів.  

Всі існуючі тематичні шаблони можуть бути змінені, 
вилучені, а також можуть бути створені нові шаблони. 

Перед створенням іншої тематичної карти, яка 
використовує інші методи необхідно видалити тематичний 

шар, створений в попередньому прикладі: 
1. На панелі "Операції" натисніть кнопку "Керування 

шарами" . Відкриється діалог "Керування шарами".  

2. Виберіть тематичний шар і натисніть кнопку 

"Видалити" і потім OK. На пропозицію зберегти незбережені 
об'єкти відповісти "Ні". 

 

Завдання: 
Створіть тематичні карти всіх типів ( крім поверхонь ) 

для шару WORLD на основі даних про кількість населення 
(поле Население). Для кожної карти задайте свої налаштування, 
збережіть свої шаблони. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 

Створення проекту ГІС 

 
Реєстрація растру. Створення векторних об’єктів.  

Виведення на друк 

 

MapInfo може підтримує сім форматів растрових файлів: 

BMP, GIF, JPEG, PCX, SPOT, TARGA і TIFF. Максимальний 

розмір підтримуваного растрового зображення: 16000 пікселів 

на 16,000 пікселів для будь-якого з семи форматів. 

В і д к р и т т я  р а с т р о в о г о  з о б р а ж е н н я  

Растрові зображення необхідно реєструвати (робити 

позиційну прив'язку до системи координат), якщо воно 
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призначене для роботи з векторними даними. Файли 

зареєстрованих растрових зображень містять контрольні точки 

прив'язки, визначені при реєстрації. Тому процедура відкриття 
растрового зображення різна для реєстрованих і 
незареєстрованих зображень. 

 

Відкриття незареєстрованого растрового зображення 

У MapInfo (починаючи з версії 4.0) можна відкрити 

незареєстровану растрове зображення і показати його у вікні 
Карти, не реєструючи його вручну. Це допустимо, якщо 

інформація про координати контрольних точок не важлива, 
наприклад, у випадку, коли зображення не є Картою 

(наприклад логотип). 

Для того, щоб відкрити зображення, не реєструючи його 

вручну: 

• Виконайте команду Файл> Відкрити. З'явиться 

діалог "Відкрити". 

• Зі списку "Типи файлів" виберіть "Растр". 

• Виберіть файл, який Ви хочете відкрити, і 
натисніть OK. З'явиться діалог, який пропонує 
Вам вибрати, реєструвати чи зображення або 

просто показувати.  

• Натисніть кнопку "Показати". Зображення 
з'явиться у вікні Карти. 

Буде створений TAB-файл, що використовує умовні 
планові координати. У таких випадках MapInfo використовує 
власні тимчасові контрольні точки для орієнтації і 
розташування зображення на екрані. 

Якщо згодом користувач захоче використовувати 

зображення разом із векторною Карткою, то він зобов'язаний 

перереєструвати зображення. 

Для цього необхідно виконати кроки 1 і 2 з описаної 
вище процедури. Оскільки TAB-файл вже був створений, 

MapInfo запропонує побудувати таблицю заново. Вибрати 

кнопку "Реєструвати" для того, щоб перейти до діалогу 

"Реєстрація зображення". Для реєстрації зображення 
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попередньо повинні бути визначені точки, координати яких 

відомі. 
Відкриття зареєстрованого растрового зображення 

Для того, щоб відкрити вже зареєстроване растрове 
зображення: виберіть Файл> Відкрити. Виберіть таблицю зі 
списку в діалозі. (TAB-файл містить інформацію про 

контрольних точках прив'язки, визначених у процесі 
реєстрації). 

Залиште тип таблиці незміненим (MapInfo). При 

реєстрації вже був створений файл, необхідний для читання 
таблиці MapInfo (TAB-файл). 

Натисніть OK. MapInfo відкриє таблицю, що містить 
растрове зображення, і покаже його у вікні Карти. 

 

Реєстрація растрового зображення 

Реєстрація необхідна для прив'язки растрового 

зображення до заданій системі координат. Реєстрація 
растрового зображення можлива двома методами. У першому 

координати контрольних точок карти вводяться користувачем з 
клавіатури, по - другому - вони визначаються за існуючою 

векторною картою. 

 

3.1. Вибір контрольних точок з існуючої Карти 

 
Для  введення і реєстрації растрового зображення  

виконаємо наступні процедури: 

1. Виконайте команду «Файл > Відкрити» і на екран 

буде виведено діалогове вікно "Відкритий таблицю".  

2. У меню "Типи файлів" виберіть тип файлу "Растр". У 

списку файлів MapInfo покаже всі імена растрових файлів у 

поточному каталозі. У папці з навчальними файлами оберемо 

gridrast. 

3. Виберіть растровий файл gridrast і натисніть на 
кнопку «Відкрити». MapInfo відкриє діалог «Реєстрація 
зображення». У нижній половині цього діалогу у віконці буде 
показаний попередній вид растрового зображення. 
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4. Натисніть кнопку «Реєстрація» в діалоговому вікні  
«Реєстрація зображення». 

 

 
 

Рис.1. Вигляд навчального растру 

 

5. Натисніть кнопку «Проекція». Виберіть проекцію 

«Широта/Довгота» для растрової карти в діалозі «Вибір проекції», 

який відкривається кнопкою «Проекція». Закрийте вікно 

натисненням  кнопки «OK». 

6. Використовуйте координати контрольних точок, приведені в 

таблиці «Координати контрольних точок»  

7. Для розстановки контрольних точок. Помістіть покажчик 

мишки у вікно з растровим зображенням в  точку, яку хочете 
вибрати як контрольну. Натисніть і відпустіть клавішу миші, і на 
екран буде виведений діалог «Додати контрольну точку». 

8. Введіть у віконця діалогу «Додати контрольну точку» 

координати Карти з таблиці, які ставляться у відповідність з даною 

контрольною точкою на растрі. Координати растру контрольної 
точки поміщаються автоматично. Значення у віконцях «Растр» 

вимірюються в ринвіча . Натисніть на кнопку «OK».  

9. Виберіть не менше трьох контрольних точок. Якщо точку на 
растровому зображенні не видно, переміщайте зображення за 
допомогою кнопок прокрутки. Як контрольні точки необхідно 

вибирати точки з якнайкращим розпізнаванням на знімку. 

Оптимально, якщо контрольні точки задаються  в кожному кутку 

растрового зображення, що і приведено в таблиці. Такий спосіб 

завдання підвищує точність прив’язки растру до векторного 

зображення. 
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10. Натисніть на кнопку «OK» після того, як всі контрольні 
точки будуть додані. MapInfo покаже растрове зображення у вікні 
Карти 

11. Після виконання реєстрації зображення MapInfo створить 
табличний файл gridrast (файл з розширенням .TAB), де буде 
збережена інформація про реєстрацію. Наступного разу це растрове 
зображення можна відкрити як таблицю командою Файл > Відкрити 

таблицю без повторення реєстрації. 
Примітка: Будь-яка точка, що знаходиться на захід від 

нульового меридіана, має від’ємну довготу. Будь-яка точка, що 

знаходиться на південь від екватора, має від’ємну широту. Так, 52 

градуси на захід від Гринвіча відповідають X-координаті    -52. 

Значення координат Карти повинні вводитися в десяткових 

градусах, а не в градусах/мінутах/секундах.  

 

Таблиця 1. Координати контрольних точок 

Точка перетину на 
сітці 

X(градуси
) 

У (градуси) 

Крайня верхня ліва 0 90 

Друга верхня ліва 10 90 

Крайня нижня ліва 0 30 

Друга нижня ліва 10 30 

Крайня верхня права 200 90 

Друга верхня права 190 90 

Друга нижня права 190 30 

Крайня нижня права 200 30 

 

3.2. Задання контрольних точок вибором з вікна Карти 

 

Другий метод реєстрації растрових зображень заснований на 
введенні координат контрольних точок векторного зображення 
шляхом їх вибору з існуючої векторної карти. Технологічно ця 
процедура застосовується, коли необхідно прив'язати растрове 
зображення до вже існуючої в електронному вигляді векторної 
карті. 

Іншими словами така реєстрація необхідна при оновленні 
існуючої карти. Такий підхід не вимагає попереднього визначення 
координат точок карти, які будуть використовуватися в якості 
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контрольних. Тобто оператору не потрібно таблиця з координатами 

можливих контрольних точок. 

Однак цей метод потребує попереднього розпізнання та 
ідентифікації контрольних точок на растровому зображенні і на 
його електронному векторному оригіналі. 

Для задання контрольних точок растрового зображення 
вибором з вікна Карти: 

1. Відкрийте вікно Карти. Оптимальним випадком вважається, 
коли вікно Карти містить векторну карту, що покриває таку ж 

площу, що і реєстроване растрове зображення. 

2. Відкрийте растровий файл, виконавши команду Файл> 

Відкрити. Виберіть файл растра, проекцію. MapInfo відкриє діалог 
"Реєстрація зображення". 

3. Виконайте команду Таблиця> Растр> Поєднати з картою. Ця 
дія включає спеціальний режим, що дозволяє вибирати контрольні 
точки безпосередньо у вікні Карти. 

4. Розташуйте діалог "Реєстрація зображення" так, щоб Вам 

було видно вікно Карти. Але не закривайте його, а посуньте в 

сторону. Для реалізації методу на моніторі комп'ютера повинні бути 

одночасно два зображення векторне та растрове. 
5. Знайдіть у вікні Карти і на растрі яку-небудь спільну точку, 

наприклад, перехрестя вулиць. 

6. Вкажіть на цю точку у вікні Карти. На екран буде виведено 

діалог "Додати контрольну точку" із значеннями координат широти 

і довготи зазначеної на Карті точки. Дайте ім'я точці, по якому Ви її 
визначати (наприклад, "перехрестя 1"). Координати положення 
точки на растрі мають нульові значення. Натисніть на кнопку "OK". 

7. Перемістіть вікно діалогу "Реєстрації зображення" назад в 

центр екрану. Вибрати контрольну точку, які Ви тільки що додали, 

вибравши її в списку у верхній частині діалогу. 

8. Вкажіть на відповідну точку в растровому віконці діалогу. 

На екран буде виведено діалог "Змінити контрольну точку", в якому 

координати карти будуть ті, що були вибрані у вікні Карти. 

Координати растра вже не нульові, а є координатами зазначеної в 

растровому віконці точки. Натисніть на кнопку "OK". 

9. Контрольна точка створена. Для вибору наступної 
контрольної точки натисніть на кнопку "Нова" та почніть дії з 4 

пункти. 
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3.3. Зміна положення контрольної точки 
 

При реєстрації та визначенні координат контрольних точок 

можливі помилки, які треба усувати або зменшувати. Це 
досягається використанням режиму зміни положення контрольних 

точок. 

При реєстрації растрового зображення для контрольних точок 

видаються похибки реєстрації. Величина похибок повинна бути 

мінімальною. При великих похибках можуть виникнути суттєві 
помилки суміщення векторного і растрового шарів. Наявність 
великих похибок реєстрації вимагає подальшої корекції. 

Точність реєстрації можна підвищити, збільшивши число 

контрольних точок або змінивши положення контрольних точок. 

Після того, як точки створені, значення координат на карті і 
растрі можуть бути змінені, якщо це треба. Виберіть контрольну 

точку у списку та натисніть на кнопку "Правка" для виклику діалогу 

"Змінити контрольну точку". 

Для зміни положення контрольної точки на растрі із 
збереженням положення на Карті виберіть точку в списку і вкажіть 
на нову точку растра. Відкриється діалог "Змінити контрольну 

точку", де значення у віконцях "Растр X" і "Растр Y" будуть змінені, 
а у віконцях "Карта X" та "Карта Y" залишаться колишні значення. 

Після натискання на кнопку "OK" і контрольна точка буде 
перенесена 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 

Оверлейні операції. Географічні оператори 

 
Створення нових географічних об’єктів комбінуванням 

оверлейних операцій 

 

У роботі сформуємо цифрову карту одного з 

адміністративних районів, яка буде включати географічні 

об’єкти з усіх наявних шарів. 
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Адміністративний район студент обирає згідно вказівки 

викладача. Далі розглянуто приклад виконання роботи по 

Радивилівському району Рівненської області. 
1. У відкритій таблиці GRAN_RA (адміністративні 

кордони районів України) виділяємо в графічному вікні 
необхідний район та копіюємо в буфер обміну командою 

“Правка >Копировать”. 

2. Створюємо нову таблицю зі структурою, аналогічною 

структурі GRAN_RA(рис.1). 

 

3. Після задання 

ім’я для нової таблиці 
(наприклад, 

”GRAN_RA_my“) та 
шляху до директорії, де 
вона буде зберігатися, 

отримуємо нове графічне 
вікно, в яке і поміщаємо з 
буфера обміну вибраний 

адміністративний район. 

Слід зазначити, що в 

табличному вікні шару 

GRAN_RA_my будуть 

зберігатися також 

атрибутивні дані про адміністративний район (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Вікно новоствореної GRAN_RA_my та вихідної 
GRAN_RA карт 

 
 

Рис.1. Вигляд вікна створення 

нової таблиці 
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4. Зберігаємо створену таблицю ”GRAN_RA_my“ 

комбінацією клавіш Ctrl+S. 

Для географічного аналізу об’єктів з інших шарів 

(визначення їх належності адміністративному району) 

використаємо оверлейні операції аналізу накладання об’єктів з 
різних шарів. 

5. Відкривши, наприклад, шар WOOD (ліс) встановлюємо 

можливість редагування об’єктів шару в діалоговому вікні 
“Управління шарами”. 

6. Використовуючи вікно запиту (Запрос > Выбрать) без 
задання умов виділяємо всі об’єкти з шару WOOD. 

7. При виконанні операцій аналізу географічного 

накладання об’єктів, об’єкти з одного шару будуть змінювані, а 
інші будуть залишатися незмінними. В нашому випадку будемо 

відбирати ті об’єкти, або їх частини, що належать 
адміністративному району, тобто шар WOOD буде 
змінюваним, а GRAN_RA_my – ні. Для вибору змінюваних 

об’єктів вибираємо з меню “Объекты > Выбрать изменяемые” 

(рис.3). 

8. Для вказання незмінного об’єкта (об’єктів), 

доторкаємось курсором до адміністративного району, 

утримуючи клавішу Shift. 

 

 
 

Рис.3. Вигляд вікна з відібраними об’єктами шару WOOD в 

межах адміністративного району 
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9. Після виконання команди “Объекты > Удалить 

внешную часть” отримуємо об’єкти з шару WOOD, які 
знаходяться в межах адміністративного району (рис.4). 

10. Виділивши всі об’єкти з шару WOOD з 
використанням запиту, як у пункті 6, ми можемо зберегти 

результати аналізу так, як зберігали межі окремого 

адміністративного району, створивши файл “ WOOD,Raj” 

 

 
 

Рис.4. Вікно з об’єктами шару WOOD в межах заданого району 

 

Важливо пам’ятати, що при закритті шару WOOD 

(початкового) через пункти “Файл >Закрыть таблицу” зміни 

не зберігаємо, а виконуємо відновлення всіх об’єктів шару 

WOOD (рис.5). 

 

 
 

Рис.5. Вікно відновлення об’єктів початкового шару 
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11. Операції наведені в пунктах 5-10 повторюємо 

аналогічно для всіх інших шарів карти України. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 

 

Побудова буферних зон та виконання на їх основі 

оверлейних операцій 
 

Завдання  
Побудувати буферні зони для доріг, та вирахувати 

площу лісів, які попадають в буферні зони і підлягають 

можливій  вирубці. 

 

Порядок виконання роботи 
1. В діалоговому вікні “Управління шарами ” 

встановлюємо можливість редагування для шару доріг.  
2. Використовуючи вікно запиту (Запрос > Выбрать) 

без задання умов виділяємо всі об’єкти з шару дороги. 

3. Побудову буферних зон для доріг здійснюємо за 
допомогою меню Объекты >Буферные зоны. В діалоговому 

вікні вказуємо ширину дороги (наприклад: 0,5) та одиниці 
вимірювання ( н-д: километры). Число сегментів для 
згладжування буферних зон задаємо 12 – це найбільш 

оптимальний варіант та будуємо один буфер для всіх об’єктів 

(рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Вигляд вікна побудови буферних зон 
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В результаті отримаємо карту з дорогами та 
побудованими навколо них буферними зонами (рис.2). 

 

4. Виділення 

частин об’єктів з 
шару лісів 

проводимо з 
використанням 

операцій 

оверлейного аналізу. 

Змінюваними будуть 

об’єкти шару лісів, а 
незмінними – шару 

доріг. 
Після вказання 

змінюваних і незмінних 

об’єктів (аналогічно 

пунктам 5-8 попередньої 
лабораторної роботи) знаходимо частини лісів, що перебувають 
в буферній зоні доріг за допомогою команди 

“Объекты>Разрезатъ”. В результаті отримаємо рис.3. 

 

 

5. Для 

визначення тих 

частин лісу, що 

потрапили в 

буферні зони 

доріг, формуємо 

SQL-запит, який 

буде містити 

умову перевірки 

належності 
об’єкта іншому 

об’єкту (Contains) 

(рис.4). 

 

 
 

Рис.2 Результат побудови буферних 

зон навколо доріг 

 
 

Рис.3. Карта району з виділеними 

частинами лісу в буферних зонах 

доріг 
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Рис.4. Вікно побудови SQL-запиту 

 

Результатом запиту є нова таблиця (Query4), яка в 

графічному вікні містить тільки ті частини лісу, які знаходяться 
в межах буферних зон (рис.18) 

Для додавання даного 

шару на загальній карті в 

діалоговому вікні “Управление 
слоями”, додаємо шар Query4 

за допомогою команди 

“Добавить” . 

При необхідності можна 
зберегти шар з вирізаними 

лісами, які потрапляють до 

буферних зон доріг.  
6. Для визначення 

кількості контурів та загальної площі лісів, які потрапляють до 

буферних зон, формуємо SQL-запит з використанням функцій 

узагальнення Count(*) та Sum(Area(obj, "sq km")) (рис.6). 

 
 

Рис.6. Вигляд вікна SQL-запиту 

 
 

Рис.5. Результат SQL-запиту 
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Результатом є таблиця, яка містить кількість контурів та 
загальну площу лісів, що входять в буферні зони і підлягають 
вирубці (рис.7). 

 

 
 

 

Рис.7. Результат SQL-запиту 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 

 

Огляд можливостей web-ГІС 
 

Знайомство з GoogleEarth. Пошук об’єктів за назвою, 

координатами та адресою 

 

Розглянемо елементи, доступні в головному вікні Google 

Планета Земля: 

1. Панель пошуку. Використовується для пошуку місць і 
напрямків, а також для керування результатами пошуку. У Google 

Планета Земля EC можуть відображатися додаткові вкладки.  

2. Оглядова 

мапа. 

Використовується 

для перегляду 

Землі під новим 

кутом. 

3. 

Приховати/показ

ати бічну панель. 

Натисніть, щоб 

приховати або 

відобразити бічну 
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панель (панелі "Пошук",  

"Місця" та "Шари").  

4. Позначка місця. Натисніть, щоб додати позначку місця для 

розташування.  

5. Багатокутник. Натисніть, щоб додати багатокутник.  

6. Шлях. Натисніть, щоб додати шлях (лінію або лінії).  
7. Накладання зображення. Натисніть, щоб додати накладене 
зображення на поверхню Землі.  
8. Виміряти. Натисніть, щоб виміряти відстань або розмір 

області.  
9. Сонце. Натисніть, щоб відображати сонячне світло на 
ландшафті.  
10. Небо. Натисніть, щоб переглянути зірки, сузір’я, галактики, 

планети та Місяць.  

11. Електронна пошта. Натисніть, щоб надіслати електронною 

поштою подання або зображення.  

12. Друк. Натисніть, щоб роздрукувати поточне подання Землі.  
13. Відобразити у службі "Карти Google". Натисніть, щоб 

відобразити поточне подання у службі "Карти Google" у своєму 

переглядачі.  
14. Елементи керування переміщенням. Використовуються для 
масштабування, перегляду та переміщення (див. нижче).  
15. Панель "Шари". Використовується для відображення 
визначних місць.  

16. Панель "Місця". Використовується для пошуку, збереження, 
упорядкування та швидкого переходу до позначок місця.  

17. Додати вміст. Натисніть, щоб імпортувати цікавий вміст із 
галереї KML  

18. Засіб тривимірного перегляду. Використовується для 
перегляду поверхні Землі та ландшафтів.  

19. Рядок стану. Відображення координат, висоти, дати зображень 
і стану потокового завантаження.  

Переміщення в Google Планета Земля 
У програмі Google Планета Земля сама Земля та ландшафт 

відображаються в засобі тривимірного перегляду. Переміщатися в 

межах цього тривимірного зображення Землі можна таким чином: 

• За допомогою миші  
• За допомогою елементів керування переміщенням  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Також можна змінити відображення Землі, змінивши кут 
огляду ландшафту для отримання перспективи, що відрізняється від 

перегляду згори.  

Використання миші 
Для переміщення за допомогою миші просто розташуйте 

курсор у центральній частині засобу тривимірного перегляду 

(зображення Землі), натисніть ліву або праву кнопку миші, 
перемістіть мишу та погляньте, що трапиться в засобі перегляду. 

Залежно від того, яку кнопку миші натиснуто, форма курсора 
зміниться відповідно до вибраної дії  

Пошук адрес і розташувань 
Пошук певних розташувань у Google Планета Земля можна 

здійснювати за допомогою вкладки Переміститися до. Для цього 

введіть розташування в поле введення та натисніть кнопку Пошук. 

Кнопка "Пошук" 

На кожній вкладці панелі Пошук наведено приклад умови 

пошуку. Google Планета Земля розпізнає наведені нижче типи умов 

пошуку, які можна вводити з комами або без них. 

 

Формат Приклад 

Місто, штат Буффало, Нью-Йорк 

Місто країна Лондон Англія 
Номер вулиця 

місто штат 
1600 Пенсільванія авеню Вашингтон Колумбія 

Поштовий індекс 
або код 

90210 

Широта, довгота в 

десятковому 

форматі 

37.7, -122.2 

Зауважте, що координати потрібно вводити саме 
в такому порядку (широта, довгота). 

Широта, довгота у 

форматі DMS 

37 25'19.07"N, 122 05'06.24"W або 

37 25 19.07 N, 122 05 06.24 W 

Зауважте, що формат 37d25'19.07"N, 

122d05'06.24"W не підтримується Google 

Планета Земля. Координати потрібно вводити 

саме в цьому порядку (широта, довгота). 
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Останні умови пошуку зберігаються в Google Планета Земля і 
відображаються під час введення відповідного тексту в полі 
пошуку. Щоб очистити історію пошуку, натисніть Редагувати > 

Очистити журнал пошуку. 

Методи пошуку 

Можна використовувати різноманітні методи пошуку, серед 

яких є такі: 
• Точні назви (наприклад, "Cost Plus World Market"). 

Частина назви (наприклад, Діснейленд). Якщо в запиті декілька 
слів, вводьте їх у лапках, щоб результати пошуку містили лише 
збіги із вказаним порядком слів (наприклад, "Greenwood 

Publishing") 

• Ключове слово (наприклад, коледжі, салон).. Наприклад, у 

разі пошуку за ключовим словом салон відобразяться результати 

Supercuts або Hair By Jodi та інші комерційні об’єкти, класифіковані 
як салон. 

Відображення та приховання визначних місць 

Панель Шари містить розширюваний список визначних 

місць, які можна вибрати для відображення в засобі тривимірного 

перегляду.  

Увімкніть об’єкт, встановивши для нього прапорець на панелі 
Шари. Вимкніть об’єкт, знявши прапорець.  

Встановлення позначок 
На панелі Місця можна зберігати та впорядковувати місця, які 

ви відвідали, результати пошуку в довідниках і в адресах, природні 
ресурси тощо. 

Створення нової позначки місця 

Виконайте такі дії, щоб додати нову позначку місця до будь-

якої точки в засобі перегляду. 

1. Розташуйте засіб тривимірного перегляду так, щоб він 

вміщував точку, яку слід позначити. Настройте масштаб для 
забезпечення найкращого кута перегляду потрібного місця 
розташування. Виберіть один із таких методів.  

o Виберіть пункт Позначка місця в меню Додавання. 

o Клацніть піктограму "Позначка місця" на панелі інструментів 

у верхній частині екрана. 
Відображається діалогове вікно Нова позначка місця, а 

піктограма Нова позначка місця буде розташована в центрі 
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всередині мерехтливого жовтого квадрата. Розташуйте позначку 

місця. Для цього розташуйте курсор на позначці місця, доки вигляд 

курсору не зміниться на витягнутий вказівний палець, і перетягніть 
позначку місця до потрібного місця розташування. Коли вигляд 

курсору змінюється на витягнутий вказівний палець, це означає, що 

позначку можна перемістити. 

Можна також зафіксувати розташування позначки місця та 
встановити розширені координати її місця розташування. Настройте 
такі властивості нової позначки місця.  

o Ім’я позначки місця 
o Опис, включно з текстом HTML (див. розділ Введення 

описів) 

o Стиль, колір. Виберіть колір, масштаб (розмір) і рівень 
прозорості позначки місця. 

o Перегляд. Виберіть місце розташування позначки місця. 
Тлумачення термінів, вжитих на цій вкладці, відображається в разі 
підведення вказівника миші до кожного поля. Клацніть Зробити 

знімок цієї місцевості, щоб застосувати поточний вигляд (ширину 

та кут нахилу камери) до цієї позначки місця. 

o Висота. Виберіть висоту позначки місця для відображення 
над ландшафтом, увівши числове значення або скориставшись 
повзунком. Виберіть Перенести на поверхню Землі, щоб позначка 
місця відображалася як додаток до лінії, закріпленої на поверхні 
Землі. 

o (Піктограма). Клацніть піктограму позначки місця (у 

верхньому правому куті діалогового вікна), щоб вибрати іншу 

піктограму. 

2. Натисніть кнопку OK, щоб застосувати дані, введені в 

діалоговому вікні позначки місця. 

Позначка місця відображається в засобі тривимірного 

перегляду й як елемент у вибраній папці. Після збереження 
позначки місця завжди можна змінити її місце розташування та 
властивості.  

Збереження визначного місця 

Можна зберегти будь-яке визначне місце, що відображається 
в засобі тривимірного перегляду, в папці Мої місця. Для цього 

клацніть правою кнопкою миші позначку місця в засобі 
тривимірного перегляду (на комп’ютері Macintosh натисніть 
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клавішу CTRL) і виберіть пункт Зберегти в "Моїх місцях" у 

спливному меню. 

Можна також використати функцію копіювання, як описано 

нижче. 
1. Клацніть правою кнопкою миші визначне місце (на 

комп’ютері Macintosh натисніть клавішу CTRL) і виберіть команду 

"Копіювати" зі спливного меню. 

2. Відкрийте папку "Мої місця", щоб відобразити кінцеву 

папку для визначного місця. 

3. Розташуйте курсор на потрібній папці або вкладеній 

папці. 
4. Клацніть правою кнопкою миші об’єкт (на комп’ютері 

Macintosh натисніть клавішу CTRL) і виберіть команду "Вставити" 

зі спливного меню. Визначне місце відобразиться у вибраному місці 
розташування. 

Використання шарів 
Функція Шари у програмі Google Планета Земля забезпечує 

використання різноманітних географічних об’єктів, які можна 
вибрати для відображення в області перегляду. Вони включають 
визначні місця, а також мапи, дороги, ландшафти та будівлі. 
Повний перелік шарів представлений на панелі Шари: 

За допомогою функції шарів у програмі Google Планета Земля 
можна виконувати такі дії: 

• Відображення та збереження визначних місць 

• Відображення таких даних мап, як кордони, дороги та 
ландшафти 

• Відображення тривимірних будівель 
 
  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7 

Побудова маршрутів 

 

Отримання та друк напрямків 

Можна отримати та роздрукувати напрямки руху від однієї 
позначки до будь-якої іншої в засобі тривимірного перегляду або 

для будь-якого місця в результатах пошуку або на панелі Місця. 
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Отримання напрямків 
Маршрути для місць або комерційних об’єктів можна 

отримати, виконавши такі дії: 
• Клацніть правою кнопкою миші (на комп’ютері 

Macintosh натисніть клавішу CTRL) піктограму або елемент зі 

списку результатів. У розкривному меню виберіть пункт 
Напрямки з цього місця або Напрямки до цього місця. Після цього 

відомості з панелі Пошук буде автоматично переміщено на вкладку 

Напрямки. У вікні списку результатів пошуку відобразяться 
загальні та докладні напрямки. 

Кнопка "Пошук" 
• До цього місця/Від цього місця. Клацніть будь-який 

результат пошуку або позначку місця, щоб переглянути спливаюче 
вікно коментарів у засобі тривимірного перегляду. Виберіть До 

цього місця або Від цього місця. Відомості про розташування 
відобразяться у відповідному полі (Від або До) на вкладці 
Напрямки. Повторіть цю дію для початкового або кінцевого 

розташування та натисніть кнопку Пошук. На панелі "Пошук" 

відобразяться загальні та докладні напрямки. 

• Введіть початкову та кінцеву точки на панелі 

"Напрямки". Можна вручну ввести допустимі умови пошуку 

розташування в кожному полі введення. Після натискання кнопки 

Пошук у вікні списку результатів пошуку під полем пошуку 

відобразяться загальні та докладні напрямки. 

Напрямок маршруту відображається в засобі тривимірного 

перегляду як лінія.  

Друк напрямків 

1. Переконайтеся, що на вкладці "Напрямки" вибрано пункт 
створені напрямки руху. 

2. Натисніть "Файл" > "Друк". Відобразиться діалогове вікно 

"Друк". 

3. Виберіть Напрямки руху і натисніть Друк. Відобразиться 
ще одне діалогове вікно "Друк". 

4. Виберіть відповідні параметри друку та натисніть Друк. 

Google Планета Земля роздрукує напрямки руху із зображеннями 

перехресть, на яких слід повернути. 
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Можна видалити напрямки із засобу тривимірного перегляду, 

знявши прапорець поряд із переліком напрямків або видаливши всі 
результати пошуку.  

Огляд і збереження напрямків 
Якщо маршрут відображається в засобі тривимірного 

перегляду, можна скористатися функцією огляду, щоб 

переміститися за маршрутом у засобі тривимірного перегляду, а 
також зберегти напрямки в папці Мої місця для подальшого 

використання. 

Огляд маршруту 

Виберіть пункт Маршрут у кінці списку напрямків. Натисніть 
кнопку Відтворити огляд. 

У засобі тривимірного перегляду автоматично розпочнеться 
огляд маршруту, починаючи з точки відправлення в потрібному 

напрямку, неначе "пролітаючи" позначений маршрут. Огляд 

дотримується маршруту, зупиняючись у кінці та збільшуючи 

зображення для відображення всього маршруту в засобі 
тривимірного перегляду.  

Збереження напрямків 
У разі отримання напрямків руху з одного пункту в інший 

вони відображаються під кнопкою Пошук у папці, відкритій для 
перегляду всіх точок повороту вздовж маршруту. Ці напрямки 

можна зберегти в папці Мої місця, виконавши такі дії: 
1. Прокрутіть список результатів вгору до верхньої 

папки, яка містить ваші напрямки. Цю папку позначено 

введеними в поля До та Від умовами пошуку. 

2. Згорніть папку, натиснувши піктограму "мінус". Це 
забезпечує упорядкованіший вигляд списку Мої місця, але не є 
обов’язковим. 

3. Клацніть правою кнопкою миші (на комп’ютері 

Macintosh натисніть клавішу CTRL) папку та виберіть у 
розкривному меню пункт Зберегти в "Моїх місцях". Папка буде 
переміщена з вікна списку пошуку в папку Мої місця. Оскільки 

перед збереженням папку було згорнуто, вона також 

відображатиметься у згорнутому вигляді в папці Мої місця. За 
потреби в папці Мої місця можна зберегти лише окремі точки 

маршруту, а не весь маршрут. 
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Зберігши напрямки в папці Мої місця, папку та наявні в ній 

позначки місця можна редагувати так само, як і будь-який інший 

тип позначок.  

Щоб накреслити шлях або багатокутник у засобі 
тривимірного перегляду, виконайте наведені нижче дії. 

Розташуйте засіб тривимірного перегляду таким чином, щоб 

забезпечити найкраще відображення регіону, який потрібно 

позначити. Що деталізованіший перегляд, то відповіднішим 

особливостям ландшафту буде зображення. У меню "Додати" 

виберіть Шлях (Ctrl + Shift + T) або Багатокутник (Ctrl + Shift + G). 

З’явиться діалогове вікно "Новий шлях" або "Новий багатокутник", 

а курсор зміниться на квадрат, що вказує на перехід у режим 

креслення. Введіть властивості креслення так само, як і для будь-

якого іншого типу позначок.  

У програмі Google Планета Земля доступні декілька 
інструментів вимірювання відстаней та оцінки розмірів. В 

залежності від використовуваної версії Google Планета Земля 
доступні такі інструменти вимірювання: 

• Вимірювання за допомогою лінії чи шляху (усі версії 
програми Google Планета Земля) 

• Вимірювання за допомогою радіуса кола чи багатокутника 
(Google Планета Земля Про) 

Користуйтеся вікном Лінійка (меню Засоби) для вимірювання 
відстані, площі та довжини замкнутої кривої, як зазначено нижче. 

1. Розташуйте зображення, яке необхідно виміряти, в засобі 
тривимірного перегляду. 

2. У меню "Засоби" виберіть пункт "Лінійка". 

Відображається діалогове вікно "Лінійка".. 

3. Виберіть тип фігури, за допомогою якої слід виконати 

вимірювання.. 

4. Виберіть одиницю вимірювання довжини, периметра, 
площі, радіуса або довжини замкнутої кривої, в залежності від 

обставин.. 

5. Клацніть засіб тривимірного перегляду, щоб встановити 

початкову точку для фігури та продовжуйте клацати, доки не буде 
виміряно потрібний регіон за допомогою лінії, шляху або фігури. . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8 

 

Накладання зображення в GoogleEarth 
 

Під час створення накладеного зображення встановлюється 
три важливі параметри: 

• Файл зображення, яке слід відобразити в засобі 
тривимірного перегляду (з комп’ютера, мережі або веб-сторінки) 

• Тип розташування меж зображення відносно даних Землі, 
розташованих нижче 

• Розташування та вигляд накладеного зображення 
(збігається з процедурою розташування нової позначки місця) 

Вимоги до накладених зображень 
Накладені зображення можна отримати з комп’ютера, мережі 

або веб-сторінки. Зображення має бути в одному з таких форматів: 

BMP, DDS, GIF, JPG, PGM, PNG, PPM, TGA, TIFF. 

Накладені зображення у форматах PNG і GIF можна змінити 

таким чином, щоб небажані області (наприклад, межі зображення) 
були прозорими, завдяки чому відображатиметься тільки основне 
зображення. 

Як накладене зображення можна використовувати 

топографічні мапи, супутникові метеорологічні зображення та інші 
дані географічних зображень. Накладене зображення має бути з 
північним напрямком вгорі та мати просту циліндричну проекцією. 

Проста циліндрична проекція (або Plate Carrée) – це проста проекція 
мапи, у якій меридіани та паралелі є рівновіддаленими прямими 

лініями, розташованими двома наборами, що перетинаються під 

правильними кутами. (Цей формат також відомий під назвою 

координатної проекції WGS84). Оскільки допускається певна 
кількість змін для накладених зображень, іноді для використання на 
невеликих територіях підходять звичайні мапи UTM. Однак, щоб 

отримати точніше накладене зображення для більшого регіону, 

потрібна проста циліндрична проекція. 

Функції накладених зображень 

Створене накладене зображення містить деякі властивості, 
доступні як прості позначки місця.  

Крім звичайних функцій позначок місця, накладені 
зображення також мають такі функції: 
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Налаштування прозорості. Можна настроїти прозорість 
накладеного зображення від повної прозорості до повної 
непрозорості під час його відображення в засобі перегляду 

зображень. Під час настроювання прозорості накладеного 

зображення можна переглядати, яким чином воно відповідає 
зображенням у засобі тривимірного перегляду, розташованого 

нижче. 
Інтеграція ландшафту 
Якщо ввімкнено шар ландшафту, під час створення 

накладеного зображення воно повністю інтегрується з ландшафтом 

або формою поверхні Землі, розташованої нижче. Наприклад, 

можна створити накладене зображення Національного 

Йосемітського парку та переглядати пішохідні маршрути 

відповідно до тривимірного зображенням гір. Таким чином, 

поєднавши мапу накладеного зображення та зображення засобу 

тривимірного перегляду можна отримати більше відомостей, ніж 

використовуючи кожен із цих засобів окремо. 

Оновлення на основі часу або відображення координат. 

Під час перегляду зображень, які періодично змінюються, можна 
настроїти частоту їхнього оновлення, щоб забезпечити перегляд 

останнього зображення. Це зручно під час перегляду мап зображень 
з Інтернету, у яких зображення автоматично оновлюється. 

 

До того ж, можна настроїти оновлення зображення залежно від 

подання. Наприклад, зображення можна переглядати із сервера, 
який надає лише зображення, доступні для завантаження в засобі 
тривимірного перегляду. У такому разі оновлення зображення 
здійснюється під час переміщення засобу тривимірного перегляду в 

нове розташування. 

• Порядок відображення. Можна визначити ієрархію, яка 
використовуватиметься в Google Планета Земля під час накладання 
зображень. Google Планета Земля відображає зображення з вищим 

номером порядку відображення перед зображеннями з нижчим 

номером порядку відображення. 

Створення накладеного зображення 
Цей розділ складається із трьох частин, у яких описується 

створення накладеного зображення: 

• Створення накладеного зображення 
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• Розміщення зображень у засобі перегляду 

• Настройки розміщення 
Створення накладеного зображення 

1. Розташуйте засіб тривимірного перегляду в положенні, у якому 

потрібно розмістити файл накладеного зображення. 

2. Виберіть пункт Накладання зображення в меню Додати (або 

скористайтеся комбінаціями швидкого доступу, описаними в 

розділі Створення нової позначки місця). Відобразиться діалогове 
вікно Нове накладання зображення. 

3. Введіть описову назву в полі "Ім’я". 

4. У полі "Посилання" введіть розташування файла зображення, 

який потрібно використати як накладене зображення, або за 
допомогою кнопки Огляд знайдіть його на комп’ютері або в мережі. 
Якщо зображення, на яке вказує посилання, розташовано в 

Інтернеті, слід ввести URL-адресу файла зображення. Вона 

відрізняється від URL-адреси веб-сторінки, на якій воно 

розташовано! У разі використання Internet Explorer можна 
отримати URL-адресу зображення, клацнувши правою кнопкою 

миші зображення на веб-сторінці та вибравши в розкривному меню 

пункт Копіювати ярлик. Після цього можна встановити курсор у 

полі URL-адреса зображення або Ім’я файла та вставити відомості 
за допомогою сполучення клавіш Ctrl+V .Зображення відобразиться 
в засобі тривимірного перегляду з точками прив’язки, які 
використовуються для його розташування. 

5. Вкажіть описові відомості для накладеного зображення. Описи 

накладань аналогічні описам даних усіх місць. Додаткові відомості 
див. у розділі Створення описів. 

6. Натисніть вкладку "Оновити" та встановіть потрібні параметри 

оновлення для накладеного зображення. Параметри оновлення для 
накладених зображень аналогічні описаним вище для мережевих 

посилань. Зазвичай для будь-якого зображення, яке оновлюється 
автоматично та розташовується на сервері, слід встановити 

параметри оновлення. Встановіть прозорість зображення за 
замовчуванням за допомогою повзунка. Параметр прозорості для 
накладеного зображення можна настроїти в будь-який час під час 
перегляду накладеного зображення. Щоб спростити процедуру 

розміщення накладеного зображення, спочатку настройте 
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прозорість для досягнення оптимального балансу між зображенням 

і Землею, розташованою під ним. 

7. Якщо вибрати вкладку "Перегляд", можна змінити параметри 

перегляду для накладеного зображення так само, як і для будь-якого 

іншого типу позначок. 

8. Розмістіть зображення в засобі перегляду належним чином і 
натисніть кнопку "OK", щоб завершити створення. Якщо пізніше 
знадобиться скоригувати накладене зображення або змінити його 

розташування, просто відредагуйте накладене зображення так само, 

як і будь-який інший тип позначок. 

Розміщення зображень у засобі перегляду 

Додавши накладене зображення в засіб перегляду, за 
допомогою зелених маркерів можна розтягнути та перемістити 

зображення декількома способами для отримання потрібного 

максимально точного розташування. Накладене зображення матиме 
кутові позначки та позначки краю, за допомогою яких можна 
розтягувати зображення, маркер центрального перехрестя для 
розміщення зображення та трикутний маркер, за допомогою якого 

можна повернути зображення. 

Якщо вибрати один із цих маркерів, курсор зміниться з 
відкритої руки на вказівну або на стрілку, щоб позначити вибір 

точки прив’язки. На рисунку нижче докладно відображено точки 

прив’язки. 

1. За допомогою маркера центрального перехрестя плавно 

перемістіть все накладене зображення по моделі Землі та розмістіть 
його по центру. (Порада. Зробіть це на початку роботи). 

2. За допомогою трикутного маркера поверніть зображення, 
щоб точніше його розмістити. 

3. За допомогою будь-яких кутових маркерів перехрестя 
розтягніть або нахиліть вибраний кут. Якщо, вибравши цей маркер, 

натиснути клавішу Shift, масштаб зображення змінюватиметься від 

центра. 
4. За допомогою будь-якого з чотирьох бічних засобів 

прив’язки розтягуйте зображення відносно вибраної сторони. Якщо, 

виконуючи ці дії, натиснути клавішу Shift, масштаб зображення 
змінюватиметься від центра. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9 

Накладання векторних об’єктів на супутниковий знімок 
Робота з kml, kmz 

 

На сьогоднішній день у WWW існують можливості для 
створення власних повноцінних карт, які базуються на накладанні 
власних шарів на існуючі супутникові карти спеціальних веб-

сервісів. Шари (layer) для таких картографічних сервісів – множина 
відміток (placemark) у просторі, які позначають місця чи об’єкти. 

Для створення таких карт (шарів) для програми Google Earth та 
інших сервісів полягає у створенні kml чи kmz (kmz - це 

заархівований kml) файлів на мові XML у яких робляться ці 
відмітки. 

У найпростішому випадку мітка у kml-файлі буде виглядати 

так: 

 
 

З метою економії місця і трафіку можна перетворити kml файл у 

kmz. Це робиться дуже просто. Для цього потрібно заархівувати 

файл kml zip-архіватором і потім змінити його розширення на kmz. 

Для розповсюдження kml(kmz) файлів можна підчепити їх потрібно 

„викласти” у Вебі. У випадку, якщо такі карти створюються у 

межах Веб-спільнот, то їх можна приєднати до 

повідомлень/дискусій, або викладати на сервер івказувати лінк на 
цей файл. Для перегляду карти за допомогою програми Google Earth 

файл необхідно завантажити на комп’ютер і відкрити його. 
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