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Abstract
By the order o f  the Ministry o f  Fuel and Power o f  Ukraine UkrNlMI Institute has 

developed a universal geoinformation system (GIS) «GeoMark». Gis has passed 
successfully industrial testes and is being used in the Institute. It Provides fo r  support and 
processing o f  integrated data based in any subject-line field. As regards majority o f  its 
features, it is not inferior than the best world samples. As to a great number o f  its features, 
the system is a unique one and has no world analogues.

На сучасному ринку Г1С-технологш мщш позищУ займае цша низка нродуктш 
Pocit та далекого заруб1жжя. Це Г1С Maplnfo, Arclnfo (США), «Гнтервек», «Альбея». 
«1нГео», «GeoDraw» (Pocia) та багато шших. Бшышсть оргашзацш УкраУни, в яких 
використання Г1С-технологш життево необхщне. застосовують саме щ розробки. На 
украУнському ринку втш зняних розробок практично немае. Це пов’язане з багатьма 
об’сктивними факторами:

• складшсть створення власнохо програмного продукту с в по во го р1вня. що 
посилюеться майже повною вщеутнютю ф1нанеування:

•  простота придбання практично безкоштовних «п1ратських» вереш 
найкратого iMriopriioro програмного забезпечення;

• uLiia низка м1жнародних договор1в, угод, п р о е к т , у рамках яких велика 
KLibKicTb оргашзацш Украши не тин.ки безкоштовно одержуе Г1С-продукцйо, але й 
забезпечуеться и супроводженням з боку ф1рм-виробник1в.

Таким чином, розв’язання багатьох проблем, як1 безумовно можна вщнести 
до задач першорядноУ державноУ важливост1, залежить вш шоземного постачальника 
програмного забезпечення. В першу чергу, це стосусться галузей 
зсмлекористування, надрокористування та шших. Гака полггика, принаймн1, 
недалекоглядна. Це е головною причиною необхиностч звернути yeaiy на створення 
власних УкраУнских програмних продукт1в у ПС-сферь

В шетитуп УкрНДМ! на замовлення Мшпаливенерго УкраУни розроблена, 
усппино пройшла промюлов1 випробування та використовусться Г1С у!лверсального 
призначення «ГсоМарк». яка передбачаг шдтримку та обробку штегрованих баз
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даних у будь-якш предметнш галузь За бшпистю важливих показник1в вона не 
поступаеться перед кращими свгговими зразками. За великим числом показнимв 
система е ушкальною i не мае евггових аналопв.

За допомогою Г1С «ГеоМарк» можливо:
-  створювати електронш карти та шформацшш системи будь-якоУ 

складносп та будь-якоУ спрямованноеп з урахуванням тривимгрносп об'гкпв;
-  при po6oTi з картами для розв'язання конкрстних практичних задач 

застосовуваги pi3Hi класифкатори об’ектш;
-  в залежное™ вщ масштабу. цшьовоУ спрямованост1 карти i задач, що 

розв’язуються, використовувати рпну метрику i семантику об'екпв;
-  поеднувати електронш карти р1зних масштаб1в i р1зних призначень для 

разв’язання специф1чних задач;
-  доповнювати i редагувати Ух, використовуточи зручний граф!чний 

штерфейс;
-  створювати i редагувати pi3ni системи позначення об'екпв карти, для Ух 

використання у рпних галузях застосування ГТС;
-  використовувати основаш на електронних картах iнфopмaцiйнi системи, 

що дозволяють одержувати i застосовуваги вщомосп про будь-як1 об'екти та Ух 
властивостц

-  розв’язувати широку низку обчислювальних задач в облает! картографи, 
геодез1У, маркшейдер1У та ш.;

-  використовувати в електронних картах загальноприйнят1 системи 
координат, змшюючи Ух у pa3i необхщноетй

-  одержувати високоякюну друковану продукцйо: карти, плани, схеми, 
шюстрацГУ та iHiui документа будь-якоУ складности використовуючи прийнят! у 
вщповщних галузях граф1чш стандарти.

Система «ГеоМарк» пщтримуе обмш даними з найпопулярншшми в ceiTi та в 
УкраУш системами аналогичного призначення. мае мехашзм взаемод1У з базами даних 
р!зного профипо, розроблених за допомогою сучасних СУБД.

Ушкальшсть Г1С «ГеоМарк» полягае у таких аспектах:
-  система позначень об’еюпв карти е атрибутом поточноУ класифкацГУ 

об’еютв карти, а не самоУ карти. Отже, з одшею i тою ж картою можна нрацювати, 
динам1чно змшюючи систему позначень згщно з масштабом, предметною облаегю, 
що щкавить, та шшими обставинами;

-  об’ектами карт можуть бути «до черн i» карги, схеми, шюстрацп. 
документа, програм ni модул i та багато що innie, що дозволяе суттсво розширити 
можливосп Г1С;

-  об’екти карти можуть створювати icpapxi4Hi структури, вщображаючи 
реальну «пщгюрядковашеть» згщно з предметною областю (наприклад: галузь -  
виробниче об’еднання -  пщриемство -  цех -  обладнання);

-  об’кти карти здатш мати к1лька геометричних опиав, що дозволяе 
розв’язувати низку снециф!чних задач, наприклад, обрис зони еколопчного лиха у 
pi3ni моменти часу.

Складов! частини П С  таю: модуль розробки карт та одержания граф1чноУ 
продукца, модуль обчислювальних задач, адмЫстратор виробничих об’аспв i
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uiiibOBHx класифкатор1В, адмппстра гор властивостей i параметрш об'еетзв, модуль 
зв’язку h зовншппми базами даних.

Модуль розробки карт та одержания граф!чно1 продукци дозволяе 
розв'язувати задач! створення та друку карт, прничих njiauie, схем та ш. Вш мае 
одну важливу, на наш погляд, вщзнаку вщ стандартного гпдходу в цш галузь 
Бшшкть Г1С створ юс еяектронш карти одночасно розробляючи класифкацио и 
об'ектш. Тому застосування карти в шшш rany3i потребуе по суп створення новоТ 
карти. В Г1С «ГеоМарк» чггко вщокремлено дв1 cyri: даш та метода к  зображення та 
викорисгання. Тому застосування карг «ГеоМарк» в щшш галуз1 потребуе лише 
замши поточно! класифкацп об’еютв. Створення i редагування системи позначень 
робиться вцшовщно до класифкацп за допомогою редактора умовних позначень.

Модуль обчислювальних задач призначений для розв’язання конкретних 
розрахункових проблем рвними виробничими службами. Вш являе собою 
середовище, що дозволяе вибирати для робота набори природних i рукотворних 
об'ект1в шахтного поля, в!зуал1зувати д во- i тривим1рну схеми 1ч 
взаеморозташування i робити над ними необхщш обчислення.

Адмшгстратор виробничих об'ектш i цшьових класифкатор1в дозволяе 
використовуваги карти, одержан! шшими Г1С («Альбея», «1нтелвек», Arclnfo), 
робити iMnopT об’еюпв до карт pi3HHX форматш, об'еднувати карти у едине uiiie, 
створювати Hoei nuiboei класифкатори формату «ГеоМарк» та багато що шше.

Адмшистратор властивостей i параметр1в об’екпв дозволяе розробляти власш 
класифкацп характеристик i параметр1в об'скпв вщповщно до галуй застосування.

Модуль звязку 13 зовн1шн1ми базами даних призначений для шпорту об’ектш 
та lxnix парамегр1в h  баз даних, створених шшими програмними засобами.

У цей час плануеться на баз i «ГеоМарк» розробити систему «Область», що 
розв’язуе pi3Hi задач1 управлшня Донецьким регюном. Система базуеться на 
використанш самоТ рпномаштноТ шформацп, що належить до характеристик 
територш, параметр1в i показниюв, адмшютративних та шших об’ектш, пщприсмств, 
установ, як1 знаходяться на них. Система «Область» дозволить створити 
шформацшну базу та шструментарш, забезпечуючий оперативне прийняття 
управлшських i техшчних рйнень. 1нформацшна база являе собою na6ip 
взаемозв’язаних темагичних баз даних, яю мютять економ}чш, виробничу юридичш 
та будь-ям iinui характеристики i параметри.

Як пщсистема до штегрованоУ бази даних входитиме низка найбшьш 
важливих теметичних роздипв, серед яких:

-  економ1чний, що мютить шформацио про економ1чш показники, ресурси i 
пщсумки дкльносп пщприемств, галузей, територш i т.д.

-  соцюлопчний, що включае динам1чну шформацио щодо розподшу 
населения, його зайнятосп, р1вня забезпеченносп, належносп до певних труп i т.п.;

-  охорона здоров’я, що включае шформацио про розподт pecypcie 
медицини, про р1вепь захворювань населения, про його репродукгивне здоров’я;
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-  еколопчний, що мютить шформащ'ю про розподш i динашчний розвиток 
реальних i потенцшних зон, иесириятливих в еколопчному плаш;

-  розподш i використання земельних ресурсов;
-  розподи i використання мшеральноТ сировини та inuiHx ириродних 

ресурсов;
-  галузев! роздши, що включають шформацйо про icHyioni виробнич1 

потужност1 i стушнь IX використання, динам1чне змшення економ1чних параметр1в 
д1яльносп пидприемств, об’екпв, населених пункпв або окремих регюшв;

-  транспорт, стан комушкацШ та багато шших.

KpiM цого в УкрНДМ1 ведуться роботи з розробки у рамках модершзацп ПС 
«ГеоМарк» низки програмних модулiB. що дозволяють розв’язувати конкретш зaдaчi 
в самих р1зних галузях; удосконалюегься штерфейс, а також проводяться заходи 
щодо штеграци системи до технолопчних п ponęcie, як1 здшснюються УкрНДМ1 та 
шшими оргашзацшми.

Рецензию склав професор д. т. н. Дорожинський О. JL.

АнотацЫ
Incmumym УкрНШI на замовлення М"т пал ивенерго розробив утверсальну 
геотформацшну систему "ГеоМарк". П С  успешно проишла промисловi 
випробування i використовусться в 1 петиту mi. Система забезпечус тдтримку та 
обробку штегрованих даних у  будъ-якш предметней галузи За биьипстю важливих 
пош зт т в вона не поступасться перед кращими евтовими зразками. За великим 
числом показнитв система сушкалъною i не мае ceimoeux attciweie


