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Abstract
The functions o f data management and arising problem o f land data computerization
are is described and analyzed in the paper. The main approaches and objectives o f land
data base creation are shown.

Основним багатством кожного розвиненого суспшьства е земля, що перебувас
пщ особливою охороною держави. Тому розробка та здшснення заход1в управлшня
земельними ресурсами е одним з найактуальншшх завдань, успшше вирццення яких
сприятиме змщненню економиси краши, заохоченню швестицш, вщновленню та
розвитку м к т, селищ, полшшенню Тх довкшля.
Вдосконалення управлшня земельними ресурсами е неможливим без
постшного розвитку шформащУ про землю, комп’ютеризацн niei шформащТ та
створення автоматизовано!’ системи обробки, управлшня та зберйгання даних.
Управлшня даними - це процес накопичення, збереження та обробки даних.
Вш розпочинаеться з набору процедур по введению даних у систему а також для вс
перев1рки, сортування та класифкацй. Даш повинш збер!гатися у безпещ, бути
Доступними для певного кола користувачгв, i максимально захищеними вщ
можливого знищення. Структура даних повинна надавати можлив1сть за допомогою
ix aHani3y га обробки створювати будь-який необхщний тип шформацй. Повинна
•снувати можливють вилучати, доповнювати, репродукувати, передавати або
вщображати д а т рвномаштними шляхами.
В земельних шформацшних системах юнуе три типи даних:
1. Алфавггно-цифровй таю як список землевласник1в або характеристики
дшянки, на якш розташована нерухомють;
2 . Граф 1чш дан i на картах, фотопланах та аерозньмках;
3. Цифров! просторов! даш в векторнш чи растровш форм i.
К ож ш з цих тиш в даних маю ть cboV власш проблеми п о в ’язаш п зберканн ям та
управлш ням даними.
Cnoci6 управлшня даними залежить вщ того, чи вс зберЬають у комп’ютерному

вигляд1 чи на nanepi. Загалом комп’ютери забезпечують компактне зберй-ання та
швидке оновлення шформацй великих об’емш даних, а ручш методи е бшьш
повшышми i вимагають бшьше простору для зберй-ання.
Проте, разом з перевагами, технолопчний прогрес призводить i до виникнення
певного ряду нових проблем, серед яких:
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1. Труднонц 3 опрацюванням
великих об'емш даних. Користува'п завжди
вимагають бшьш широкого ряду тишв, форма™ даних, р 1зних розм 1р1в лислв
карт, просторовоУ прив’язки а також розширення змюту карт, умовних
позначень та кодування атрибутивних даних. I хоча на сьогодш збер 1гання
даних вже не е великою проблемою, при обробщ та anaiiisi великих o 6 ’eMie
р13ноформатних даних виникають neeni труднощь Так, наприклад,
перетворення лиспе карт, фотозгпмюв, запиЫв та табличних даних у цифрову
форму залишаеться серйозною проблемою.
2. Залежшсть вщ систем техжчного та програмного забезпечення. Швидкий
розвиток техн 1чного i програмного забезпечення та ур 1зномаштнення
структури даних означае, що обмш даними може стати дорогим та громЬдким.
Тут дуже важливим постають питания стандартизаци даних та про necie i'x
обмшу, яю необхщно вирннувати на держвному pieni.
3. Постшне прискорення технолопчних змш. В зв’язку з швидким розвитком
прогресу, технологи можуть стати застаршими ще до того, як вони пов ш'стю
зaдiянi.
4. Здатшсть показати адмшгстративш та фшансов] переваги вщ комп’ютеризацй'.
Необхщно чЬко визначити, що капггаловкладення в Hoei технологи будуть
вигщними, тобто приносите прибутки. При цьому n 0Tpi6H0 розумгга, що це
займе певний час.
5. Потреба у реформуванш структур установ та оргашзацш. Hoei технологи дуже
часто вимагають досить великих змш в структур! оргашзацш, що пов’язаш в
створенням та розвитком земельних шформацшних систем. Тому можна
сказати, що комп’ютеризац 1я даних про земелып дшянки та права на них
вимагае одночасного вирйнення як техшчних, так i шституцшних проблем;
6 . Брак висококвал1фжованих та досвщчених пращвниюв. 3 впровадженням
нових технологш постшно виростають вимоги до працгвниюв, Зх квал 1фжаци
та навик!в у po6oTi.
Для того, щоб роздшити pi3Hi накопичеш дан i щодо земельно! BjiacnocTi м!ж
користувачами створюються бази даних. Це група зап и ав та файлов орган 1зована
таким чином, що не мае або майже не мае надлишковоТ шформаци. Тобто, незалежно
вщ того, якою шформащею буде володгги користувач при вход) до системи
(прЬвище власника, номер земельно!' дшянки чи адреса), вш зможе однаково швидко
знайти в 6 a3 i даних необхщну йому додаткову шформацто. При створенш баз даних
norpi 6 no розв’язати наступи i задач! для нодальшого ефективного управлшня ними;
• сформувати структуру даних таким чином, щоб доступ до них був можливий
р 1зними методами;
• зберцати дан) у форматах, незалежних вщ поточного або потенцШного
користувача;
• оргашзувати контроль доступу до даних;
• спрощувати процеси оновлення записав, Тх змш и чи модифжацц (наприклад,
встановлення нових, чи усунення старих даних);
• мпнм 1зувати надлишковгсть даних.
Для того, щоб виконувати та контролювати зберкання, оновлення та
модифжацио даних в комп’ютерному середовииц створюеться спещ аш ована
програма, що називаеться система управлшня базою даних. Основна задача такоУ
системи - це дати змогу користувачев 1 працювати з даними без нсобхщносп
розумгги як ui дан i фЬично структуроваш та збережеш в комп’ютерь
Рецензно на статтю виконав д.т.н., професор Доржинський O.JI.
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Ljubow Babij, Nazar Hryckiw
streszczenie
W pracy opisano i przedstawiono analizą funkcji zarządzania danymi i problemy,
które powstają przy komputeryzacji danych o ziemi. Pokazano podstawowe podejścia i
zadania przy tworzeniu baz danych z informacjami o ziemi.

Управлшня та збер1гання даних, пов’язаних з шформащею про землю.
Любое Бабш, Назар Грицьшв
Анотащя
В cmammi описуються та аиалпуютъся функци управлшня даними та
проблемы, що виникаютъ при комп ютеризаци даних про землю. Показаш основш
nidxodu та заедания при створенш баз даних i3 земельною шформащею.

Storage and management of land related data
Lyubow Babiy, Nazar Hryckiv
Abstract
The functions o f data management and arising problem o f land data computerization
ure is described and analyzed in the paper. The main approaches and objectives o f land
data base creation are shown.
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